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HORIGEN

In 1654 krijgt Meinwerc Olfers, kelner van de Kelnarij van Putten, als beheerder
van de goederen van het klooster Abdinckhof te Paderborn in Duitsland, in-
structie een betere administratie van het bezit op te zetten en nauwkeurig de ge-
nealogieën van de horigen te bewaken. Meinwerc was niet de enige die dergelijke
instructies ontving. Ook andere beheerders, bijvoorbeeld die van de Gelderse
Rekenkamer, kregen opdracht de goederen en horige personen die in de vele jaren
van oorlog administratief verloren waren gegaan, op te sporen en terug te bren-
gen onder het gezag van de eigenaar. De opbloei van deze activiteiten heeft sterk
bijgedragen aan de rijkdom van de archieven van kloosters en andere groot-
grondbezitters, zoals de Gelderse Rekenkamer in Gelderland en directe omge-
ving.

Anders dan in het westen van Nederland heeft de horigheid in het oosten van
Nederland zeer lang stand gehouden, tot in het begin van de 19de eeuw. Daar-
door kan het archiefmateriaal over de horigheid soms wel een periode van tien
eeuwen omspannen. Genealogisch gezien begint een min of meer regelmatige
registratie van horigen aan het einde van de 13de eeuw.

In dit nummer staan onze horige voorouders centraal. Niet alleen het rijke
bronnenmateriaal, maar ook de mogelijkheid om de stamreeks ver in het verleden
op te voeren vormen de redenen voor dit speciale thema. Hoewel de horigheid
met al zijn rechten en plichten geen eenvoudige materie is, is het toch vaak moge-
lijk in luttele tijd een voorouderreeks verrijkt met vele gegevens, tot bijvoorbeeld
de 15de eeuw terug te vinden. Immers, de horige status vererfde via de vrouw
op haar kinderen. De beheerders legden dientengevolge uitgebreide genealogieën
of parentelen aan om te kunnen bewijzen dat allerlei materiële en immateriële
verplichtingen, maar ook rechten van kracht bleven door vele generaties heen.
Deze horigen vormden samen met de goederen die zij bezaten, de economische
bestaansbasis van kloosters en wereldlijke heren. Anderzijds werd ook de verer-
ving van het goed doorgaans van vader op zoon, zeer nauwkeurig geregistreerd.
Deze registratie heeft veelal het karakter van een stamreeks.

In dit nummer treft u een aantal goed gedocumenteerde genealogieën aan,
voorafgegaan door een korte inleiding in de geschiedenis van de horigheid in
Oost-Gelderland, Twente en omgeving door mr. P. G. Aalbers.
Vervolgens behandelt R. Wartena een Veluwse genealogie, aangetroffen in het
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Archief van de Kelnarij van Putten. Aangezien deze genealogie werd opgezet om
de horige status van de verschillende nakomelingen vast te leggen en bij te hou-
den, staat hier de vrouw centraal.
E. L. Steenmeier behandelt het geslacht Van Dusschoten en het goed van die
naam. De registratie van en de perikelen rond de vererving van vader op zoon
vormen de basis van deze uitvoerig toegelichte stamreeks.
Het geslacht Butselaar wordt besproken door drs. A. G. Vosdingh Bessem. In
de archieven met betrekking tot de herengoederen ligt de basis voor deze uitge-
breide stamreeks.
Tot slot is het eerste deel van het geslacht (Ten) Noertbergh(e) door R. Noordberg
in dit nummer opgenomen.

REDACTIE

HET EINDE VAN VREDENBURG TE UTRECHT

Op een losliggend vel in het Archief Kelnarij van Putten, inv. nr. 257 (P. H.
Slicher van Bath), staat de volgende tekst:

Transcriptie: Catharina van Limpudt is gewesen die bestemoder van Jacob
Niendael coster tot Putten, hefft mit ein hoffeel den ersten steen
van casteelFredeburg tot Utrecht auffgehawen ende hefft ein sohn
gehatt gahr andachtig is Veduer geistlich geworden.

Jacob van Nieuwendaal komt voor in de registratie van horigen omdat hij met
een horige vrouw trouwde:
Jacob Gijsberts van Nieuwendaal, geb. Utrecht ca. 1600, schoolmeester en
koster te Putten, zn. van Ghysbert Laurens van Nyendaell en Catharina Jan
Jacobs van Leemput(te), tr. (1) Utrecht 17-5-1623 Henrichje Jans van Millingen;
tr. (2) Putten 17-5-1630 Geertje Willems, horig aan de Kelnarij, dr. van Wilm
Aertsen en Merie Cornelissen te Harskamp.
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HORIGHEID IN OOST-NEDERLAND

door mr. dr. P. G. AALBERS

Wie den rechtstoestand der onvrijen in Nederland wil leeren kennen, doet wet den blik in de eerste
plaats te wenden naar Gelderland en Overijssel. Daar was zelfs in de laatste jaren der republiek
de lijfeigenschap niet geheel verdwenen, daar woonde eene talrijke landelijke bevolking onder wel-
ke wij hoorigen van allerlei graad aantreffen, daar ontwikkelden zich tal van hofrechten, die, in
verschillende tijden te boek gesteld, ons een vrij duidelijk inzicht geven in den toestand.

In bovenstaand citaat karakteriseert Fockema Andreae in 1892 de toestand van
de horigheid in de Nederlandse gewesten Overijssel en Gelderland aan het einde
van de achttiende eeuw1. In deze periode bestonden in Gelderland, met name
in het oostelijk deel van de Graafschap Zutphen, alsook in Overijssel de aloude
vormen van horigheid, zoals het leven in het hofverband, verplichtingen van
meer persoonlijke aard, zoals de verschijningsplicht op de jaarlijkse hofdagen
en vreemdsoortige bepalingen der oude hofwetten, die tot aan het einde der Re-
publiek of soms later nog geldig bleven.

Deze situatie was in Nederland uniek te noemen. Bijna overal was tegen het
einde van de middeleeuwen de horigheid in onbruik geraakt. In Groningen en
Friesland kwamen horigen reeds in de middeleeuwen sporadisch voor; Holland
kende sedert de veertiende eeuw geen horigheid meer. Daar had zij haar oor-
spronkelijke karakter verloren en was zij geworden tot verhoudingen als pacht,
erfpacht of ook wel grondrente. Het feit dat juist in Oost-Nederland de horig-
heid zulk een taai leven beschoren was, heeft in de loop der tijden op juristen
en historici grote indruk gemaakt. Onder invloed echter van de Verlichting ging
men reeds rond 1800 de horigheid negatief beoordelen. Horigen werden gezien
als een minderwaardig soort mensen, nog gebukt onder een vorm van slavernij.
Eerst in modern onderzoek is aangetoond dat de horigen in Oost-Nederland zich
in weinig onderscheidden van de overige plattelandsbewoners, ja in veel gevallen
zelfs veel welvarender waren dan dezen2.

De vraag rijst nu hoe horigheid is ontstaan. Om deze vraag te beantwoorden
dienen we terug te gaan naar de vroege middeleeuwen.

In de toenmalige maatschappij draaide alles om grondbezit. Grondbezit bete-
kende immers inkomsten, zodat de toenmalige grootgrondbezitters, de adel en
de talrijke kloosters, er alle belang bij hadden om hun vaak uitgestrekte bezittin-
gen economisch rendabel te maken en te zorgen voor een optimale exploitatie
van deze landerijen. Nu waren er twee methoden om dit hogere rendement te
kunnen bewerkstelligen, namelijk het hofstelsel en de horigheid.

Het hofstelsel, waarvan de oorsprong te vinden is in het gebied tussen de Loire
en de Rijn tijdens de periode van de Merovingers, hield in dat het grootgrondbe-
zit werd verdeeld in talrijke kleine agrarische centra, de hoven, in de rechtsbron-
nen ook wel curiae of curtes geheten. Van daar uit konden de verplichte leverin-
gen van goederen in natura gemakkelijk worden gecontroleerd en de
dienstverrichtingen van de horigen eenvoudig worden geregeld. Aldus werden
de onder deze hoven ressorterende horigen tot hofhorigen gemaakt. Het was
echter ook weer niet zo dat voortaan alle horigen binnen hofverband leefden.
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Het aantal horigen buiten hofverband bleef bijzonder groot. Met name was dit
naderhand op de Veluwe het geval.

Volgens Slicher van Bath en anderen was dit hofstelsel geleidelijk aan doorge-
drongen naar het noorden, mede begunstigd door de achteruitgang van het cen-
trale staatsgezag aan het einde van de Karolingische periode. De oudst bekende
hof in Oost-Nederland is de hof te Eltinge bij Duiven, die reeds in 838 wordt
genoemd.

Het hofstelsel werd mede begunstigd door de zogenaamde Naturalwirtschaft.
Ten gevolge van de schaarste aan geldmiddelen was er grote vraag naar natuurlij-
ke ruilmiddelen. We zien dan ook dat juist in die gebieden waar het geldverkeer
steeds een beduidende rol is blijven spelen, zoals in onze noordelijke en zuide-
lijke kustgebieden, het hofstelsel en de horigheid nooit duidelijk vaste voet heb-
ben kunnen krijgen. Horigheid en hofstelsel lopen dus door elkaar heen, al moe-
ten we steeds de onderlinge verschillen goed in het oog blijven houden. Gaat
het er bij de horigheid voornamelijk om dat in het kader van het grootgrondbezit
een groep onvrijen gebonden is aan de grond, bij het hofstelsel denken we voor-
namelijk aan een bepaalde vorm van een optimaal beheer van het complex goe-
deren dat het domein van het grootgrondbezit uitmaakt.

Hierboven zagen we reeds dat voor de exploitatie van het grootgrondbezit in
Oost-Nederland de horigheid en het hofstelsel onmisbare instellingen waren ge-
worden. Wie waren nu de exploitanten van dat uitgestrekte grondbezit in onze
streken gedurende de middeleeuwen?

Allereerst waren er de wereldlijke heren. In het voormalige Oversticht, het hui-
dige Overijssel, waren dat de bisschoppen van Utrecht. Zo was reeds tegen het
einde van de elfde eeuw het wereldlijk bezit van de bisschoppen in Twente geheel
afgerond. Daarnaast waren er enkele lokale machthebbers met uitgestrekte be-
zittingen, zoals de heren van Goor. Voorts was veel grond in eigendom van de
kloosters. De abdij van Werden bezat in Twente uitgestrekt grondbezit.

In de Graafschap Zutphen was het westelijk en noordelijk gedeelte boven de
lijn Doetinchem-Zelhem-Ruurlo-Lochem geheel in handen van de graven van
Gelre. Het zuidelijk gedeelte maakte deel uit van het bezit van de graven van
Lohn, de laatste resten van het aloude Hamaland. Daar tussenin lagen weer de
enclaves van kleinere potentaten, zoals de heren van Bergh en Wisch. Daarnaast
waren er talrijke bezittingen van kloosters zoals de abdij van Vreden, de abdij
van Eken en kloosters te Bocholt en Munster.

Nagenoeg over dit gehele territoir was nu na het jaar 1000 het hofstelsel en
de horigheid tot volle wasdom gekomen en treffen we aldaar honderden hoven
aan3 met een talrijke horige bevolking.

Hoe moeten wij ons nu deze hofhorigheid in concreto voorstellen?
Zoals we hierboven reeds zagen was het domein van de grootgrondbezitters ver-
deeld in kleine economische centra, de hoven. Op zulk een hof, te zien als een
grotere boerderij, veelal versterkt en omgeven door grachten4, resideerde de ver-
tegenwoordiger van de heer, meier of scholte geheten5. Hij fungeerde als een
soort rentmeester. Hij zag er op toe dat de horigen hun verplichtingen naleefden
en dat de periodieke leveranties aan de heer stipt werden uitgevoerd. De meier
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was meestal zelf ook horig en fungeerde als een soort primus inter pares. Rond
deze hoven woonden de horigen, soms geconcentreerd, soms zeer verspreid, wel-
ke tezamen het hofverband vormden, ook wel hofkring of echte geheten. Samen
vielen zij onder de werking van de voor hen geldende hofwetten en de daaraan
verbonden hofrechtspraak. Met andere woorden: hun rechtspositie werd be-
paald door geheel eigen rechtsregels.

De horigen vormden echter geen homogene groep doch vielen uiteen in vier
verschillende categorieën, te weten de eigenlijke hofhorigen, de keurmedigen,
in Twente ook wel kamerlingen geheten, de hofeigenen en de hofvrijen. De ver-
schillende rechtspositie van deze horigen kwam met name tot uitdrukking in het
voor hen geldende erfrecht. Waarschijnlijk zijn deze verschillen terug te voeren
tot oorspronkelijke verschillen in eigendomsverhoudingen, daterende van vóór
de invoering van horigheid en hofstructuur, doch hiervoor ontbreken afdoende
bronnen en bewijsmateriaal.

Oorspronkelijk zal de positie van de horigen zeer onvrij en onzeker zijn geweest,
doch reeds in de dertiende en veertiende eeuw was hun rechtspositie schriftelijk
vastgelegd in de hofwetten. Het gehele complex hofwetten noemt men het hof-
recht, waarvan het Hofrecht van Lohn, daterend uit 1363 doch vermoedelijk van
veel oudere datum, het meest bekende is6. Een ander bekend hofrecht is het
Hofrecht van Twente uit 15467.

Het hofrecht legde de rechten en plichten van de hofheer en de horigen nauw-
keurig vast, waaruit reeds blijkt dat de rechtspositie van de horigen met voldoen-
de waarborgen was omringd en zij geenszins rechteloze slaven waren. Het ken-
merkende van het hofrecht was tevens het contractuele karakter. De rechtsregels
konden nooit eenzijdig worden gewijzigd of aangevuld. Dit contractuele karak-
ter is terug te voeren tot het tijdstip dat de positie van de horige boeren vrij sterk
was, namelijk de periode na de pestepidemie van 1350-1352, toen nagenoeg ge-
heel Oost-Nederland en het aangrenzende Munsterland ontvolkt was geraakt en
de grondheren er alle belang bij hadden om hun landerijen weer bevolkt en ex-
ploitabel te krijgen (vgl. de optekening van het hofrecht van Lohn in 1363).

Nauw verbonden met het hofrecht was de hofrechtspraak van de hofgerichten
op de jaarlijkse hofdagen, meestal een vaste dag in het jaar8.

Eenmaal per jaar dienden alle horigen behorende tot dezelfde echte, van oud
tot jong acte de présence te geven teneinde de hoofdcijns te betalen, een zeer
gering bedrag, ten teken van hun horig zijn ('de placke leggen'). Ten overstaan
van de 'hofrichter' en zijn secretaris de 'scriver', werden alle conflictsituaties be-
treffende de horigheidsverhoudingen besproken en daartoe recht gedaan. Een
tweetal bijzitters, 'tegeders' geheten, wier functie erfelijk verbonden was aan be-
paalde hoeven ('tegedergoederen') fungeerden als deskundigen inzake de toepas-
sing van de hofwetten. Omdat de bepalingen van de hofwetten, vooral in latere
tijden, niet meer voldoende duidelijk waren, moesten deze tegeders advies uit-
brengen met betrekking tot twijfelachtige en duistere punten en desnoods te rade
gaan bij andere hofgerichten.

Zo fungeerde de oude hof te Lohn eeuwenlang als een soort van adviesinstan-
tie voor het gehele gebied waar het Lohnse hofrecht gold (het oostelijk deel van
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de Graafschap Zutphen en het bisdom Munster). Tegen een uitspraak van het
hofgericht was voorts appel mogelijk. Voor de grote bisschoppelijke hoven in
Twente (Ootmarsum, Borne, Oldenzaal, Delden, Weddehoen of Wiene en Kage-
link) was appel mogelijk op de hof te Ootmarsum. Een tweede appel was daarna
weer mogelijk op de hof te Colmschate bij Deventer.

De jurisprudentie van de hofgerichten alsmede de boekhouding van de hofda-
gen, vormen uiteraard een schitterende genealogische bron voor de eeuwenlange
traditie van de hofhorigheid in Oost-Nederland. Over alle mogelijke aangelegen-
heden met betrekking tot het boerenbedrij f werd uitvoerig gediscussieerd en alles
werd nauwkeurig vastgelegd met naam en toenaam. Wanneer wij hierbij ook nog
letten op het feit dat de bewoners der horige goederen weinig verlangen bezaten
om hun goederen te verlaten, zal het duidelijk zijn dat juist daardoor een eeu-
wenlange continuïteit met betrekking tot de familiegeschiedenis kon worden op-
gebouwd.

De lasten die de horigen moesten opbrengen, vallen uiteen in een tweetal catego-
rieën, de vaste lasten en de variabele lasten.
a. De vaste lasten. Deze keerden jaarlijks terug en worden onderscheiden in de

hoofdcijns of hoofdgeld en de grondcijns. De hoofdcijns moest jaarlijks op
de hofdag worden voldaan als erkenning van het horig zijn. De grondcijns
gold als vergoeding voor het gebruik van de grond, aanvankelijk alleen te be-
talen in natura doch naderhand getaxeerd op een vast geldbedrag.

b. De variabele lasten. Deze keerden niet jaarlijks terug doch waren afhankelijk
van bepaalde gebeurtenissen zoals overlijden en huwelijk.

De variabele lasten worden onderscheiden in versterf, erfwinning, opvaart, vrij-
koop en wederwissel. Onder versterf verstond men de verplichting om bij overlij-
den van de erflater een deel van diens nalatenschap te doen toekomen aan de
hofheer. Meestal de helft van het aanwezige viervoetige vee, al waren ook andere
afdrachten mogelijk, al naar gelang de rechtspositie van de horige. Onder erf-
winning werd de verplichting van de erfgenaam verstaan om, bij erfopvolging,
een bepaald bedrag te betalen teneinde te worden toegelaten tot het zogeheten
'bouw- en erfrecht', het recht om het horige goed te bewonen en te bebouwen
en dit recht te doen vererven op zijn nageslacht.

Wanneer een niet-horige, bijvoorbeeld door huwelijk, binnen de hofkring
trad, diende hij of zijn vrouw tegen betaling horig te worden, de zogeheten op-
vaart. Het spiegelbeeld hiervan is de vrijkoop. Tegen betaling kon men de hof-
kring ook weer verlaten en werd men vrij. Bewoners van diverse hofkringen kon-
den onderling evenwel ook ruilen, de wederwissel. Naderhand raakte dit
fenomeen geleidelijk aan in onbruik, vaak ook bij gebrek aan de juiste gegadig-
den. Soms kon men ook door betaling van de zogeheten oprukking uitstel van
de horigheid verkrijgen, hetgeen met name op de Veluwe veelvuldig voorkwam.

Hoewel deze lasten er vrij zwaar uitzien, viel het in de praktijk erg mee. Zoals
hierboven reeds gemeld, lagen alle verplichtingen nauwkeurig vast in de hofwet-
ten en waren nadere aanpassingen wegens het contractuele karakter van de wet-
ten schier onmogelijk. Wanneer men bovendien nog rekening houdt met het feit
dat vanaf het einde van de middeleeuwen er een langzame geldontwaarding heeft
plaatsgevonden, blijkt wel dat het systeem van vaste bedragen een aardige spaar-
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pot is geweest voor de horige boeren. Slechts in die gevallen wanneer er sprake
was van een aantal dichtopeenliggende sterfgevallen binnen een hofhorig gezin
en er veel afdrachten ineens moesten worden voldaan, kon dit leiden tot de ruïne-
ring van een boerenfamilie, hetgeen nogal eens voorkwam.

Nalatigheid in het nakomen van de horigheidsverplichtingen, zoals het niet
betalen van de verschuldigde afdrachten of het niet-verschijnen op de hofdagen,
werd gestraft met de zogeheten 'belmundigheid', dat wil zeggen dat men van
zijn hofrechten vervallen werd verklaard en het horig goed op staande voet dien-
de te verlaten.

Bovenstaande horigheidsstructuur was in grote lijnen gelijk in geheel Oost-
Nederland, al waren er natuurlijk hier en daar lokale verschillen.

Zoals we hierboven reeds zagen, lagen alle verplichtingen nauwkeurig vast in
de hofwetten. Daardoor was de gehele horigheidsstructuur onveranderlijk vast-
gelegd en waren nadere mutaties schier onmogelijk geworden. Op de duur leidde
dit tot grote financiële offers aan de zijde van de grondeigenaren die dan langza-
merhand ook uitzagen naar andere financiële oplossingen. Reeds aan het einde
van de middeleeuwen werden de goederen van de graven van Gelre dan ook om-
gezet in tijnsgoederen of pachtgoederen, waarbij men betere aanpassingsmoge-
lij kheden in financieel opzicht kon realiseren.

Hetzelfde zien we gebeuren op de bezittingen van de kleinere grondbezitters,
zowel in Twente als in de Graafschap. Alleen op de bezittingen van de bisschop
van Utrecht en Twente, die in 1528 aan Karel V en na 1581 aan de Staten van
Overijssel waren toegevallen, alsmede op de horige goederen in het Ambt Brede-
voort in de Graafschap, sedert 1612 in het bezit van het Huis van Oranje, bleef
de oude toestand ongewijzigd voortbestaan. Deels vanwege het isolement van
de streek, deels ook doordat het aloude hofsysteem zo'n goede administratie van
het grondgebruik impliceerde, liet men de oude situatie ongewijzigd voortbe-
staan. Al kostte deze situatie de grondeigenaar tonnen gouds.

Met veel moeite en pijn slaagde men er in Overijssel in 1662 in om door het
invoeren van de 'Ordre en Redres over 's Landts Domainen van Twente'9 over
te gaan tot een nadere herziening van de vroegere bepalingen, gevolgd door de
verpachting van de inning van de inkomsten in 1668.

In het Ambt Bredevoort leidde de invoering van een geheel nieuw hofrecht
in 1776, het 'Reglement voor den Hoffheer en Hoff-luiden van de Hoven te Miste
en Ahave'10 tot enig soelaas, zij het maar tot 1795. Op de Veluwe bleef nog veel
van de oude structuur bewaard in de vorm van de abts, heren- en
vrouwengoederen11, zoals de kelnarij van Putten, al had ook hier veelal omzet-
ting in tijnsgoederen plaatsgevonden.

Daarentegen was op de bezittingen van het Stift Vreden, merendeels gelegen
in het oosten van de Graafschap en in Twente, de oude structuur nog geheel onge-
wijzigd gebleven tot 1806, compleet met hofdagen en hofgerichten.

Het jaar 1795 betekende definitief het einde van de oude horigheidsstructuur,
al duurde het nog jaren voordat een bevredigende oplossing kon worden gevon-
den.

Knelpunt hierbij was de vraag hoe nu eigenlijk de eigendomsverhoudingen
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lagen en wat de nieuwe rechtspositie was van de voormalige horige bewoners.
Na jarenlang geharrewar en talrijke processen, gepaard gaande met een stroom
van adviezen, waarbij de Oldenzaalse jurist mr. Jan Willem Racer12 zeer ver-
dienstelijk werk heeft verricht, werden uiteindelijk in de loop van de 19de eeuw
de voormalige horige goederen óf publiekelijk geveild, óf verkocht aan de vroe-
gere horigen. In de Graafschap daarentegen behoefden veelal slechts de ver-
schuldigde uitgangen te worden afgekocht13.

In Twente herinnert thans niet veel meer aan de vroegere horigheid. Het Rijks-
archief in Overijssel te Zwolle herbergt daarentegen een schat aan gegevens voor
wie geïnteresseerd is in dit oude rechtssysteem.

In het vroegere Ambt Bredevoort zijn het nog de bekende scholtegoederen bij
Winterswijk met hun fraaie bossen die hier de vroegere horigheid nog zichtbaar
weten te houden. Niettemin blijft de horigheid in Oost-Nederland met haar ar-
chaïsche, in wezen weinig veranderde traditionele structuur, een genealogisch in-
teressante schatkamer voor wie geïnteresseerd is in de historie van een zo groot
aantal Oost-Nederlandse boerenerven. •

Noten
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PROOSDIJ ST. LEBUINUS TE DEVENTER

Het volgende is overgenomen uit Het repertorium op de leen- en hofhorige goe-
deren van de proosdij St. Lebuinus te Deventer, 1408-1809, Zwolle 1981, door
A. J. Mensema (p. 239-240).

KLEDINGEN. Stokkum. hofhorig. Nr. 186.

Den erve te Mensing, gelegen in den kerspel van Merkele, in der buerscap van Stockem.
N.B. Afgespleten in 187, 188, 189 en 191.

1450 april 18.
Robert Mensing, met consent van zijn vader Egbert Mensing, verkrijgt toestemming om ten
behoeve van Albert ten Brouwer te Goer een jaarlijkse rente van 3 mud rogge te vestigen (dl. I,
fol. 80v).

1453 juni 3.
Aernt Reteringk na opdracht door Robert Mensingk, behoudens de jaarlijkse rente van 4 mud
rogge, gevestigd door Aernt ten behoeve van Everde Mensingk, zijn zuster en broer, te lossen
met 48 rijnse guldens (dl. I, fol. 47v).

1457 september 13.
Everde Mensingk verkrijgt toestemming 'om noitzaken willen, want hij gevangen was ende
hem copen moste' om ten behoeve van Johan Mensingh een jaarlijkse rente van 2 mud rogge,
te lossen met 24 rijnse guldens (dl. I, fol. 50).

1484 september 18.
Johan Karckhof ofte Graet met de ledige hand (dl. I, fol. 162).

1491 maart 3.
Johan Kerckhof, anders geheten Graet, verkrijgt consent om ten behoeve van Wyllem Rosinx
een jaarlijkse rente van 9 mud rogge te vestigen (dl. I, fol. 15v).

1527 mei 9.
Johan Mensynck, anders ther Plecht, zoon van Johan ther Plecht en Guede, nadat hij zich
in de echt had begeven, na opdracht door Johan Graet (dl. I, fol. 285v).

1527 mei 9.
Johan Mensinck, zoon van Johan ther Plecht, verkrijgt consent om ten behoeve van de kinde-
ren van Johan Graet een jaarlijkse rente van 2Vi goudgulden te vestigen (dl. I, fol. 286).
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1567 januari 24.
Derrick Mensinck, anders ther Plecht, na de dood van zijn vader Johan Mensinck, anders ther
Plecht (dl. II, pag. 113).

1567 januari 24.
Derrick Mensinck, anders ther Plecht, verklaart te ratificeren het testament van zijn vader Jo-
han Mensinck, anders ther Plecht, opgericht ten overstaan van de pastoor 'ader curatus' te
Merckel op 12 januari 1527, waarbij aan de overige kinderen 250 daalder uit het goed zal wor-
den uitgekeerd, en aan zijn vrouw Geesken uit het goed tot lijftucht 5 mud rogge 's jaars (dl. II,
pag. 114).

1616 oktober 12.
Derick Menssinck ten Tye transporteert het goed aan zijn jongste zoon Jan Menssinck onder
voorwaarde, dat die aan zijn broers en zusters zal uitkeren 250 daalders en aan zijn vader
Derick en zijn moeder Tryne hun levenlang 5 mud rogge 's jaars (dl. III, fol. 167).

1644 april 6.
Derick Menssinck na de dood van zijn vader Jan Menssinck; voorts begiftigt Derick zijn
moeder Anna, weduwe Menssinck, met de lijftucht (dl. IV, fol. 211v).

1656 juli 17.
Derck Mensinck verkrijgt approbatie van zijn disposities ten behoeve van zijn vrouw en zijn
moeder Anna, weduwe van Jan Menssinck (dl. IV, fol. 341).

1665 mei 10.
Johan Haddenbach, hofgenoot, als hulder ten behoeve van Derck Mensinck, die tevens appro-
batie verkrijgt van zijn testamentaire disposities ten behoeve van zijn vrouw en kinderen en
van zijn moeder Anna, weduwe van Jan Mensinck (dl. V, fol. 52v).

1676 juli 11.
Herman Gerritsen, nadat hij zich in de echt had begeven, als hulder ten behoeve van Magteltjen
Wentincks, weduwe van Derck Mensinck (dl. V, fol. 84).

1696 februari 18.
Jan Hermsen, hofgenoot, ten behoeve van de kinderen van wijlen Derck Mensinck, op verzoek
van diens weduwe Magteltien Wensincks (dl. V, fol. 185).

De Kelnarij van Putten, schets door Cornelis Pronk (1731)
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HOFHORIGHEID EN GENEALOGIE OP DE VELUWE

door R. WARTENA

Inleiding
Sommige aspecten van de uit de middeleeuwen stammende onvrijheid, de hof-
horigheid, zijn tot 1795 blijven bestaan, zij het soms sterk gewijzigd of zelfs
afgesleten tot een jaarlijkse betaling van een vast bedrag, waarvan men zich
niet meer realiseerde, dat deze uit de hofhorigheid voortsproot. Ondanks de
afschaffing van de horigheid in 1795 bleven deze betalingen dan ook voortbe-
staan. Het zou te ver voeren om hier in te gaan op de vele verschillende vor-
men van onvrijheid en gebondenheid, waaraan de hofhorigen eens waren
onderworpen, al naar gelang hun status en de regels van het hofrecht dat gold
voor de hof, waartoe zij behoorden. Dit geldt al evenzeer voor de boerderijen,
de hofhorige goederen, die onder een bepaalde hof behoorden. Voor genealo-
gisch onderzoek is het in de eerste plaats van belang te weten welke administratie
is bijgehouden (en bewaard gebleven) door de hofheer en zijn rechtsopvolgers,
teneinde verzekerd te blijven van de betalingen, die voortvloeiden uit het
hofrecht.

Voor een goed begrip is het nodig onderscheid te maken tussen hofhorige
goederen en persoonlijke hofhorigheid. Tot de meeste hoven behoorde een aan-
tal boerderijen, waarvan de boeren eens de plicht hadden de grond van de hof
te bewerken en aldaar allerlei diensten te verrichten, terwijl zij in deze hof een
deel van de opbrengst van hun hofhorige boerderij moesten afdragen en al-
daar hun geldelijke verplichtingen moesten voldoen. Veel van deze verplichte
diensten zijn vroeger of later vervangen door een vaste betaling.

Het is duidelijk dat de bezitter van een hofhorig goed (en daarom onder-
worpen aan de regels van het hofrecht), ook persoonlijk aan deze regels on-
derworpen diende te zijn. Of om in oude termen te spreken, hij moest horig
zijn naar de natuur van zijn goed. Maar niet alleen hij, ook zijn vrouw, want
de stand van de kinderen werd bepaald door die van de moeder! Een huwelijk
tussen een hofhorige en iemand, hetzij vrij, hetzij hofhorig aan een andere hof-
heer, was in de ogen van een hofheer in hoge mate ongewenst en dus verbo-
den. Was een der huwelijkspartners een vrije, dan diende deze zich in
hofhorigheid te begeven. Was deze een hofhorige van een andere hofheer, dan
plachten de hofheren te ruilen. In de middeleeuwse rentmeestersrekeningen vin-
den wij dan ook geregeld een post inkomsten uit de wissel van horigen, want
er moest uiteraard wel voor worden betaald. Veelal worden de namen van de
ouders van de geruilde hofhorigen hierbij genoemd.

De verschillende gradaties in onvrijheid hadden consequenties voor de aanspra-
ken die de hofheren konden laten gelden op de nalatenschap van hun lieden.
Toen er nog slavernij bestond, was het duidelijk dat de nalatenschap van een
slaaf - zelf eigendom van zijn heer - in zijn geheel toeviel aan die heer. Bij
hofhorigen kon dit uiteenlopen van de helft van de nalatenschap, of de helft
van de levende have, tot de keurmede, d.w.z. het beste stuk uit de nalaten-
schap: een paard, de beste koe; of bij gebreke daaraan een sieraad, het beste
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kledingstuk enz. De categorie mensen die hieraan waren onderworpen, komen
wij als keurmedigen tegen. Dit houdt niet in dat alle keurmedigen hofhorigen
waren. Want onder speciale bescherming van de landsheer, de hertog, stonden
ook zij die in feite rechteloos waren, de vreemdelingen en de bastaarden. Ook
van hun nalatenschap moest een keurmede worden gegeven. Tot 1719 vinden
wij in het archief van de Gelderse Rekenkamer in de rekeningen van de keur-
meesters van de Veluwe, hierover inkomsten verantwoord. Sommige pastoors
blijken zeer fertiel te zijn geweest! Maar ook een lid van het echt Veluwse ge-
slacht Van Dompseler trof ik hierin aan, omdat deze in Zwolle was geboren.

Aanzienlijk was het bezit aan hofhorige boerderijen van de abdis van Elten
(vrouwengoederen), de abt van Abdinckhof in Paderborn (abtsgoederen), de
proost van Werden (proostgoederen) voornamelijk op de Noord-west Veluwe
en de abdij van Prüm in het bisdom Trier rondom Voorst en Arnhem. Echter,
hun bezit werd ver overtroffen door dat van de Gelderse hertog. Ruim 600 boer-
derijen waren aan hem onderhorig, veelal herengoederen genoemd. Hieronder
werden ook de goederen gerekend die hofhorig waren aan een geestelijke in-
stelling, zoals het Kapittel van Sint Marie te Utrecht, waarvan de hertog de
wereldlijke beschermheer, de voogd, was. Dergelijke goederen stonden bekend
als voogdgoederen, maar werden allengs gelijkgeschakeld met de echte hofho-
rige goederen van de hertog.

De hofhorigheid aan de geestelijke instelling kon verschralen tot een vaste
jaarlijkse betaling die door geldontwaarding steeds onaanzienlijker werd. Dat
wij juist bij dergelijke betalingen alert moeten zijn, kan ik het beste illustreren
met het voorbeeld van een betaling van een klein bedrag door een vijftal boer-
derijen in de buurschap Stroe, gemeente Barneveld. Deze waren een gering be-
drag verschuldigd aan het Kapittel van Sint Marie. Maar deze tot in de 19de
eeuw gehandhaafde betaling sproot wel voort uit de middeleeuwen. En dank-
zij het kapittelarchief kon ik constateren, dat de boerderij de Kleine Steeg tot
op de huidige dag wordt gedreven door afstammelingen van degene, die hier
in het midden van de vijftiende eeuw als hofhorige van het kapittel de grond
bewerkte!

Alvorens in te gaan op de bronnen die meer exacte informatie over genealo-
gie bevatten, moet nog één punt worden besproken: de oprukking. De grote
crisis van de veertiende eeuw met zijn pestepidemieën, een ontzaglijke terugval
in bevolkingsaantal met een daaraan gekoppelde stijging van lonen en daling
van graanprijzen, leidde tot de leegstand van ontelbaar veel boerderijen. Het
was voor de hofheren bijna onmogelijk hiervoor nog nieuwe boeren te vinden
die bereid waren zich in de oude hofhorigheid te begeven. De Gelderse hertog
begon vanaf het einde van de veertiende eeuw dan ook oorspronkelijk hofho-
rige goederen te bevrijden van de hofhorigheid en tot thynsgoed te maken. De
nieuwe bezitter kon vrij blijven en betaalde in de vorm van thyns hooguit het-
zelfde geldbedrag, dat de hofhorige boerderij vroeger moest opbrengen.

Anderen, zoals bijvoorbeeld de abt van Prüm, stelden iemand wel in het be-
zit van de hofhorige boerderij, maar verleenden hem enige jaren uitstel van
de verplichting hofhorig te worden. Hij kreeg 'oprukking', zoals men dat noem-
de. Wij zouden nu eerder het woord opschorting gebruiken. Terzijde mag hier
nog worden vermeld, dat in deze tijd de hofhorigen zelf ook hun onvrede uit-
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ten en rebelleerden tegen hun hofheer. Nieuwe, vaak minder drukkende hof-
rechten werden op papier gezet en vele hofhorigen wisten de aanspraken op
hun nalatenschap terug te brengen tot een keurmede.

Toen na 1590 de Veluwe niet langer door het oorlogsgeweld werd geteisterd,
kon de keurmeester van de Veluwe, van de Gelderse Rekenkamer, beginnen
met het opsporen van de aloude herengoederen, waarvan vrijwel alle weten-
schap verloren was gegaan. In een tientallen jaren durende speurtocht wist de
keurmeester er circa 600 weer boven water te krijgen. In het begin bezocht hij
iedere boerderij, te beginnen in het ambt Ede, waarbij hij de namen en grootte
van ieder perceel noteerde en de namen van voorgaande bezitters en hun af-
stammelingen, soms tot vijf generaties toe. Helaas, uit deze beginperiode van
het onderzoek zijn de meeste delen van de akten van investituur en oprukking
verloren gegaan. Een inhoudsopgave is er nog wel, per boerderij gerangschikt
(Rijksarchief in Gelderland, Archief van de Gelderse Rekenkamer, inv. nrs.
1550 en 1551).

Men heeft al snel ingezien dat het onmogelijk was de persoonlijke onvrij-
heid weer in te voeren. Weliswaar handhaafde men de verplichting horig te wor-
den naar de natuur van het goed, maar iedereen kreeg zes jaar uitstel, oprukking,
uiteraard tegen betaling. Kreeg men door vererving of aankoop een herengoed,
dan kreeg men investituur en voor zes jaar oprukking, terwijl men van zes tot
zes jaar weer oprukking moest verzoeken. Hierdoor is het mogelijk van iedere
hofhorige boerderij de bezitters op de voet te volgen. Een genealogisch bijzon-
der belangwekkende bron: omdat zelfs een Jan Jansen hierdoor traceerbaar
is. Jaren geleden heb ik voor de Veluwse Geslachten een pleidooi gehouden
voor een bewerking van deze bron. De respons hierop was zodanig, dat direct
een werkgroep is gevormd en hopelijk zal binnen afzienbare tijd het resultaat
kunnen worden gepubliceerd.

Ook de abt van Abdinckhof kende het systeem van oprukking, zij het dat
hij (of de kelner van Putten, een geestelijke van dit klooster en pastoor van
Putten), beheerder van het kloosterbezit in Gelderland, de juridische vorm koos
van belening met het hofhorig goed met verlening van oprukking. In tegenstel-
ling tot de beambten van de voormalige Gelderse hertogen en de Gelderse Re-
kenkamer had de kelner van Putten altijd een goede administratie bijgehouden
en er waren bij hem dan ook geen hofhorige goederen aan zijn aandacht ont-
snapt. Al is veel verloren gegaan, het archief van de Kelnarij van Putten zoals
dat in het Rijksarchief in Gelderland berust, bevat veel materiaal over de hof-
horige boerderijen van het klooster Abdinckhof en over hun bezitters. Ook
in het kloosterarchief zelf, in het Staatsarchiv in Munster, is nog veel over de
Gelderse bezittingen te vinden.

Tot slot van dit globale overzicht van enige aspecten van de hofhorige goe-
deren, moet nog de aandacht worden gevestigd op het hiervoor geldende erf-
recht. Oudtijds gold dat een heerengoed vererfde op de 'oudste opter straten'.
Wij zouden ook kunnen zeggen dat de oudste van de dichtstbijzijnde graad
van verwantschap erfde. Bij het overlijden van een bezitter vererfde het goed
derhalve op de oudste van de op dat moment levende kinderen, of bij gebrek
daaraan op de oudste van de dan nog levende ooms en tantes.
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Aan het einde van de zestiende eeuw beantwoordde dit niet meer aan het
rechtsgevoel van velen, die het gewoon waren gaan vinden dat kinderen de plaats
van de overleden ouders konden innemen. Juist dit veranderende erfrecht heeft
aanleiding gegeven tot honderden processen, gevoerd voor het Hof van Gel-
derland. Deze procesdossiers, vooral die uit de zeventiende eeuw, bevatten vaak
zeer veel genealogische informatie. Hierbij moet worden gezegd dat beide par-
tijen elkaar juist in dit opzicht nogal eens tegenspraken.

Naast de hofhorigen die hofhorige goederen bezaten, waren er veel meer zón-
der het bezit van zo'n goed, hetzij omdat zij op anderssoortige boerderijen,
katersteden of hutten, dan wel in de dorpen woonden als handwerkslieden, ne-
ringdoenden of arbeiders. Deze hofhorigen moesten een jaarlijks hoofdgeld
betalen. Daarom, maar vooral om hun nalatenschap waarvan de hofheer ten-
minste een keurmede kon eisen, was het voor deze van belang hen in het oog
te houden. Had de hofheer slechts enkele hofhorigen, dan was dit zonder ad-
ministratie mogelijk. Maar voor een hofheer als de Gelderse hertog, was een
administratie noodzaak. In een veel gunstiger positie verkeerde de abt van Ab-
dinckhof, of beter gezegd, de kelner van Putten. Deze was, zoals gezegd, te-
vens pastoor van Putten. Geen doop, geen huwelijk en geen overlijden ontsnapte
hem in zijn parochie. En daar de kerken van Nijkerk en Voorthuizen dochters
van Putten waren, zal hij ook daarvan wel de nodige gegevens hebben verkregen.

Op welke wijze de administratie van de hofhorigen vóór de zeventiende eeuw
is bijgehouden, is niet duidelijk. Omstreeks 1635 beginnen de kelners met het
aanleggen van een speciale administratie, waarbij zij aan de hand van hun ei-
gen archief proberen de afstammelingen van eens hofhorigen op te sporen. Ui-
teraard in de vrouwlijke lijn, want de stand vererfde via de vrouw. In twee
delen werd genoteerd welke kinderen iedere vrouw had, met daarbij de huwe-
lijken, sterfdata en de afstammelingen van iedere dochter. Helaas is het eerste
en belangrijkste deel verloren gegaan.

Daarnaast werden plaatsgewijs geordende overzichten van gelijke aard ge-
maakt. Ook hiervan is een gedeelte niet overgeleverd.

Tenslotte trachtten de kelners — men heeft een eeuw lang aan dit alles van
tijd tot tijd gewerkt - stambomen op te stellen (uiteraard in vrouwlijke lijn)
van alle afstammelingen van vrouwlijke horigen, zo mogelijk al vanaf het mid-
den van de vijftiende eeuw. Men heeft tenminste 63 stambomen onderschei-
den. Helaas zijn ook deze bijna allemaal verloren gegaan. Maar zelfs de
fragmenten van enige van deze stambomen, deels aan te vullen met hetgeen
in de bovengenoemde plaatsgewijs gerangschikte gegevens staat, verschaffen
ons unieke, genealogische overzichten1.

Vele verbeteringen laten zien, hoe moeilijk deze genealogische arbeid met
vrijwel uitsluitend patroniemen, voor de kelners moet zijn geweest. Het is voor
ons, nu het meeste basismateriaal verloren is gegaan, onmogelijk de betrouw-
baarheid van het gebodene nog te controleren. De nauwgezetheid waarvan de
kelners blijk geven, wekt echter alle vertrouwen. En ook voor hen moest het
wel betrouwbaar zijn, omdat zij deze genealogische gegevens als bewijsstuk
moesten kunnen overleggen, wanneer zij bij de invordering van een keurmede
in een proces werden gewikkeld.
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Het nog bewaard gebleven materiaal, hoe fragmentarisch ook, bevat een on-
waarschijnlijk groot aantal unieke gegevens uit de 16de en 17de eeuw. De om-
vang, de incompleetheid en de onsamenhangendheid maken het onmogelijk alles
tot overzichtelijke genealogieën te verwerken. Zelfs de kelners zijn daartoe niet
in staat geweest. De enige oplossing zou zijn, alles integraal te publiceren. Al-
leen de kosten al maken dat imaginair. Maar ook het soms sterk afgekorte la-
tijn en allerlei aanvullingen waarvan onduidelijk is waar deze bij behoren, maken
interpretatie en publikatie tot een zware taak.

Om toch een idee te geven van wat er eens moet zijn geweest en deels nog is,
volgt hieronder de meest omvangrijke genealogie (nummer 23), namelijk die
van de nakomelingen in vrouwlijke lijn van Catharina, de in 1511 overleden
vrouw van Zeger van Kaenbeek uit Nijkerk. De genealogie is aangevuld2 met
doop- en trouwdata en verwijzingen naar het Staatsarchiv Munster, Abding-
hofakten (StAMA).

Genealogie (nr. 23)
I. Catharijn NN, overl. 1511, tr. Zeger van Kaenbeeck, alias Kaijenbeck, won.
Nijkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Zegers.
2. NN Zegersdochter, volgt Ha.
3. Melis Zegers, overl. Nijkerk 1540, keur betaald met 7 Rijdergl.
4. Griete Zegers vulgo van Heil, volgt Ilb.

Ha. NN Zegersdochter, tr. (1) NN.

Uit dit huwelijk (o.a.):

1. Geertruit van Stroo, won. Ermelo, tr. NN, waaruit Claes van Stroo, overl.
Ermelo 1596.

Ilb. Griete Zegers vulgo van Heil, overl. Nijkerk, 1540, tr. Jan van Heil, won.
Nijkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Engel Jans van Heil, volgt lila.
2. Nyse Jans van Heil, volgt Illb.
3. Tryne Jans van Heil, volgt IIIc.
4. Reinier van Heil.
5. Gerrit van Heil, overl. 1555, keur betaald door een zoon.

Ma. Engel Jans van Heil, tr. Maes Gerrits op Tinteler, won. Allermolen
(Putten).

Uit dit huwelijk:

1. Grietgen Maesen senior, volgt IVa.
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2. Goue Maesen, zwakzinnig.
3. Henrichgen Maesen, volgt IVb.
4. Gerrit Maes van Tynteler, overl. 1616, tr. Artgen Henrick Coopsen, ook

keurmedig aan de Kelnarij, overl. Putten (Hel) 25-6-1609.
5. Grietgen Maesen junior, volgt IVc.
6. Henrick Maesen van Tinteler, overl. 1582, tr. NN.

Uit dit huwelijk:
a. Evertje Hendrick Maesen van Tinteler, tr. (1) Nijkerk 13-1-1600 Peter Thomas, zn. van

Thomas Peters; tr. (2) Nijkerk 25-11-1610 Renger Hendricks, zn. van Hendrick Thonis,
op Bloemendaal.

b. Maesge Hendricks van Tinteler, tr. Nijkerk 23-11-1606 Wouter Rengers van Huijsteen.

IVa. Grietgen Maesen senior, won. Hel, overl. in de voorwinter 1615, keur-
mede betaald door schoonzoon Henrick van Huinen3, tr. Henrick Henrichsen
op de Beeck, won. Hel.

Uit dit huwelijk:

1. Griete Henrixsen, volgt Va.
2. Truije Henrixs, volgt Vb.
3. Henrick Henrichsen, pachtboer Aelt Borisgoed, overl. Putten (De Leegte)

30-1-1616, keur aan zijn weduwe en 9 arme kinderen kwijtgescholden4.

Va. Griete Henrixsen, won. Hel, tr. Henrick Wolters van Huinen.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick Henrichs.

Vb. Truije Henrixs, overl. Putten in 'Heil an't Voirbroick' 16255, tr. Putten
26-3-1612 Rijck Wouters, zn. van Wouter Henricx en NN.

Uit dit huwelijk:

1. Nijsgen Rijcksen, ged. Putten 18-6-1615, overl. 1637.
2. Grietje Rijcksen, ged. Putten 18-9-1617.

IVb. Henrichgen Maesen, won. Putterdijk, overl. ald. 1579, tr. Art Morre.

Uit dit huwelijk:

1. Gertgen/Gertrudis Artzen, volgt Vc.
2. Naelgen Artzen, volgt Vd.
3. Engell Artzen, volgt Ve.
4. Gerrit Aertzen, overl. 1615, tr. Putten 26-11-1598 Stijne Aertsen, ook

keurmedig.
5. Moor Aertsen.

Vc. Gertgen/Gertrudis Artzen, overl. 16-2-16106, tr. Cornelis Reijersen, won.
op de Putterdijk.
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Uit dit huwelijk:

1. Henrichen Cornelis, volgt Vla.
2. Reijer Cornelissen Prange, overl. Nijkerk dec. 1635, keur betaald door zijn

vrouw, otr./tr. Nijkerk/Putten 10-6/nov.-1599 Gerritjen Henrichs1.

Vla. Henrichen Cornelis, overl. Nijkerk op de 'Veenhusen' 1633, keur betaald
door Zeger Jansen8, tr. Gerrit Peelen, won. Veenhuizen (Nijkerk), zn. van Peel
Rengers en NN.

Uit dit huwelijk:

1. Gertgen Gerrits, won. Op de Kamp (Amersfoort), tr. NN.
2. Annichen sive Ennicke Gerrits, jong overleden.
3. Peel Gerrits, aan de pest overl. 1636 tegelijk met zijn zusters.
4. Geert Gerrits, ged. Nijkerk 7-5-1620.
5. Brink Gerrits, ged. Nijkerk 10-6-1621.

Vd. Naeltgen Artzen, overl. Nijkerk 1651, keur overeengekomen met haar
schoonzoon Jacob Meintzen van Bunschoten9, tr. Jan Jacobs van Genten,
won. Weescampje (Putterdijk), overl. Nijkerk 1651.

Uit dit huwelijk:

1. Gertgen Jansen, volgt VIb.
2. Merie Jans, volgt VIc.
3. Henrichen Jansen, volgt VId.
4. Thonis Jans op 't Broek, overl. 1641/44.
5. Aert Jans vulgo Morre, arm en 'innocens'.

VIb. Gertgen Jansen, gevrijd van horigheid 162710, overl. 163611, tr. Putten
17-6-1618 Renger Aertsen, de 'bedeier', op Putterdijk.

Uit dit huwelijk:

1. Aert Rengers, keur met 40 gl. afgekocht tijdens zijn leven door zijn voogden.

VIc. Merie Jans, ged. Nijkerk 4-2-1600, overl. 29-12-163512, tr. Jacob Mein-
ten, mandenmaker te Bunschoten.

Uit dit huwelijk:

1. Reijner Jacobs, won. Bunschoten.
2. Merie Jacobs, won. Bunschoten.
3. Belichen Jacobs, won. Bunschoten.

VId. Henrichen Jansen, overl. 19-12-163512, tr. Aelt Evers, kleermaker te Nij-
kerk, bezitter van Claes Culingsgoed te Appel, overl. ca. dec. 163512.

Uit dit huwelijk:

1. Lummetgen Aeltsen, volgt Vila.
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2. Reijertgen Aeltsen, volgt VIIb.
3. Jan Aeltsen, keur betaald door Rudophus Steenbergen, overl. 1635.
4. Evert Aeltsen, jong overl. 1635, keur betaald 1635.

Vila. Lummetgen Aeltsen, ged. Nijkerk 19-12-1628, in het kraambed overl.
1654, keur betaald door Peel Hermesen13, tr. (1) Herman Aarts, goud- en zil-
versmid; tr. (2) Ariari van Coot.

Uit het eerste huwelijk:

1. Herman Hermensen van Sligtenhorst, wijnverkoper te Amsterdam, overl.
1715.

2. Henrichen Hermesen, otr. Nijkerk 21-1-1672 Melis Aartsen, kleermaker,
zn. van Aart Melissen en NN.

Uit het tweede huwelijk:

3. Arischen Arians van Coot, volgt Villa.

Villa. Arischen Arians van Coot, overl. 1694, keur met 20 ducatons, tr. vóór
11-1-1674 Peter Janse Schipper.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijkerk:

1. Jan Peters, ged. 11-1-1674, keurplichtig (Nijkerk) 1690.
2. Arien Peters, ged. 24-11-1675, keurplichtig (Nijkerk) 1690.
3. Heyndricken Peters, geb./ged. 24/25-4-1677.
4. Lummitge Peters, ged. 6-3-1679.
5. Beerdt Peters, ged. maart 1681.
6. Lummetje Peters, ged. 26-11-1682.
7. Hendrickie Peters, ged. 2-10-1684.

Vllb. Reijertgen Aeltsen, overl. 1704, keur met 3 ducatons, tr. (1) Nijkerk
20-7-1653 Gerrit Meinten Wacker, rademaker te Harderwijk; tr. (2) Putten
13-3-1659 Aelt Peelen, schoenmaker te Putten.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aelt Gerritsen vulgo Wacker, schoenmaker te Bijsteren, tr. Anna Claes, dr.
van Claes Kille van Diermen en Aertje Aerts.

Uit het tweede huwelijk:

2. Henrickgen Aeltsen, volgt VlIIb.
3. Geertje Aeltsen, jong overl., begr. onder de grafsteen van haar moeder'.
4. Aertgen Aeltsen, volgt VIIIc.
5. Aeltgen Aeltsen, won. Amsterdam (1710), tr. NN, bakker te Amsterdam.
6. Peel Aeltsen, jong overleden.

VlIIb. Henrickgen Aeltsen, overl. 1712, keur met 12-10-0, tr. Putten 1683 Evert
Claesen, rademaker/wagenmaker te Putten.
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Uit dit huwelijk:

1. PeelEversen, leerling rademaker (1710), overl. ca. 1737, tr. Putten 8-5-1718
Elisabeth Mart en.

2. Claes Evertsen, keurplichtig 1690.
3. Jannitje Eversen, dienster te Amsterdam.
4. Grietje Evertsen, begr. onder de grafsteen van haar moeder.
5. Rengertje Everts, dienster te Amsterdam.
6. Aeltge Everts, tr. Thonis ter Maet, schoenmaker te Putten.
7. Maritje Evers, de jongste.
8. Claesgen Evers, nog bij ouders (1710).

VIIIc. Aertgen Aeltsen, tr. Aelt Rengers Schipper, schipper bij het veer te
Nijkerk.

Uit dit huwelijk:

1. Reijer Aeltsen.
2. Aalt Aeltsen, overl. op zee.
3. Peel Aeltsen, de jongste bij ouders te Nijkerk.

Ve. Engell Artzen, overl. 1625, keur betaald door Jan Jacobsen en Peter
Artzen14, tr. Gerrit Petersen, won. Putterdijk.

Uit dit huwelijk:

1. Stijne Gerritsen, ongehuwd overl. vóór haar ouders.
2. Art Gerritsen vulgo Morre, ged. Nijkerk 4-11-1599, overl. vóór 12-10-1654,

keur betaald door dr. Claes van Steenier15, tr. Wolterghen Carls, ook
keurmedig.

3. Renger Gerritsen, ged. Nijkerk 27-1-1602, overl. Putterdijk 16-11-167016.
4. Jacob Gerritsen vulgo Monnick, ged. Nijkerk 19-2-1604, overl. Putterdijk

vóór 17-1-165117.
5. Peter Gerritsen vulgo Maeth, won. Putterdijk.

IVc. Grietgen Maesen junior, overl. 1618, keur betaald door haar zoon
Renger18, tr. Aelt Jansen, won. aan de Leegte.

Uit dit huwelijk:

1. Engell Altzen, volgt Vf.
2. Maesgen Aeltzen, volgt Vg.
3. Derichen Aeltzen, ongehuwd, overl. juli 1637, bij haar broeder.
4. Jan Aeltzen, won. aan de Leegte, overl. Putten 160519.
5. Renger Aeltsen, won. aan de Leembrugge 1647.
6. Henrick Aeltsen, overl. 1621.

Vf. Engel Altzen, overl. 1625, keur betaald door haar broer Renger14, tr. Ren-
ger Aeltsen.
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Uit dit huwelijk:

1. Aelt Rengers, ged. Nijkerk 12-10-1604.

Vg. Maesgen Aeltzen, keur bij haar leven afgekocht door haar man in 1630,
tr. Nijkerk 20-5-1604 Gerrit Aelts alias Hummelen den Brouwer, zn. van Aelt
Aelts.

Uit dit huwelijk:

1. Gertgen Gerrits, volgt Vle.
2. Engelken Gerrits, volgt Vlf.
3. Rengerken/Reijerken Gerrits, volgt VIg.
4. Aelt Gerritsen, ged. Nijkerk 22-10-1608, overl. 1658, tr. (Nijkerk 16-8-1634?)

NN (Steventje?) Jelis Looghendr., won. in de Vest (Nijkerk).
5. Aelt Gerritsen junior, ged. Nijkerk 14-2-1611, won. Vetkamp (Nijkerk), tr.

Nijkerk 12-7-1634 Geertje Jans van Coot, dr. van Jan Meuwsen van Coot.
6. Reijner Gerritsen, jong overleden?

Vle. Gertgen Gerrits, overl. Nijkerk vóór 19-9-1660, keur betaald door haar
man20, tr. Nijkerk 26-2-1637 Wycher Peelen Wacker, waard in de Valck 'te-
gens Deelens' te Nijkerk, zn. van Peel Meinten Wacker en Marietge Wicherts
Aerts.

Uit dit huwelijk:

1. Pilgrom Wacker, doctor in de rechten, tr. (1) Jacolina Niermans (?); tr. (2)
Nijkerk 29-6-1684 Jacoba van Ries.
Uit het eerste huwelijk:
a. Geertruid Wacker, ged. Nijkerk jan. 1671.
Uit het tweede huwelijk:
b. Wichard Wacker, ged. Nijkerk 14-5-1685.

2. Gerrit Wacker, keurplichtig 1690, tr. Nijkerk 17-12-1671 Agnytie Snappers,
overl. 1682.
Uit dit huwelijk:
a. Arend Wacker, ged. Nijkerk febr. 1675.
b. Peel Wacker, ged. Ermelo 30-11-1676.
c. Geertuijdt Wacker, ged. Nijkerk 28-8-1679.
d. Lambertus Wacker, ged. Nijkerk 14-4-1681.
e. Arendt Wacker, ged. Nijkerk 8-10-1682.
f. Gritie Wacker, ged. Nijkerk 8-10-1682.

3. Marritje Wychers Wacker, ged. Nijkerk 1-12-1642.

Vlf. Engelken Gerrits, ged. Nijkerk 25-1-1607, overl. ald. vóór 27-8-166621,
tr. Peel Jansen, kleermaker (in de Vest).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Peelen, overl. 1691, keur betaald met 12-12-0.
2. Grietgen Peelen, volgt VIIc.
3. Aeltien Peelen, jong overleden.
4. Gerrit Peelen, overl. 1680.
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VIIc. Grietgen Peelen, overl. 1682, keur betaald met 40 gl., otr. (1) Nijkerk
31-8-1656 Beert Hendrickse Vlieck, ged. Putten 18-11-1632, zn. van Hendrick
Willemse Vlyck en Aertyen Derrixen; tr. (2) Derick Peters, verwer aan de Ho-
lyckerstraat.

Uit het eerste huwelijk:

1. Henrick Beertsen Vlieck, in armelijke toestand overl. 1723, otr. Nijkerk
1-10-1679 Maritie Jochems van Rouwenburg.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijkerk:
a. Berendt Henrkks Vlieck, ged. juli 1680.
b. Geertje Henricks Vlieck, ged. 14-8-1681.
c. Grietie Henricks Vlieck, ged. 21-9-1682.
d. Jochem Henricks Vlieck, ged. nov. 1684.
e. Gerritie Vlieck, ged. 13-12-1686.
f. Geertuijt Henricks Vlieck, ged. 24-2-1689.
g. Bernardus Henricks Vlieck, ged. 11-9-1692.
h. Engeltje Henricks Vlieck, ged. 28-12-1693.

Uit het tweede huwelijk:

2. Peel Derixcsen, overl. 1702, keur betaald met 12-12-0.
3. Peter Derixcsen, overl. 1716, keur betaald met 22 gl.
4. Jannitie Derixsen, volgt VlIIe.
5. Gerrit Derixsen, ged. Nijkerk dec. 1674, keur betaald met 50 gl.

VlIIe. Jannitie Derixsen, ged. Nijkerk 7-3-1673, tr. Derick Gerritsen, omroeper.

Uit dit huwelijk:

1. Gerritchen Dericks.
2. Geurt gen Dericks.
3. Derick Dericks.

VIg. Rengerken/Reijerken Gerrits, won. Vetkamp (Nijkerk) 1640, overl. 1673,
tr. Nijkerk 28-12-1645 Meeus Jacobsen, kuiper.

Uit dit huwelijk:

1. Gert gen Meeus, overl. vóór haar ouders.
2. Gerrit Meeussen, tr. Nijkerk 1-9-1676 Willemtie Snappers.
3. Jacob Meeussen, keur betaald met 77 gl.

IHb. Nyse of Nese Jans van Heil, tr. Evert van Tynteler.

Uit dit huwelijk:

1. Henrichgen Everts, volgt IVd.
2. Grietgen Everts, volgt IVe.
3. Gerrit Evers van Tynteler, overl. 21-10-1618, keur betaald door zijn vrouw,

tr. NN.
4. Zeger Evers, pachtboer Dijkgrevengoed, overl. 158, tr. NN.
5. Hendrick Eversen, won. aan de Hoef, overl. Putten 1600, keur betaald door
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zijn vrouw, tr. NN.
6. Melis Evers.
7. Kyll Evers, won. Allermolen.

IVd. Henrichgen Everts, tr. Willem Gijsbertsen, won. aan de Steenenkamer
te Putten, overl. Harderwijk 1613.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert Willemsen aan de Steenenkamer, overl. 1613 'in't verloop tot Har-
derwijk'.

IVe. Grietgen Everts, overl. 1584, keur betaald door haar zoon, tr. Gijsbert
Henrixen, ook keurmedig, won. in 't Nest (Nulde). Uit een ander huwelijk van
Gijsbert werden geboren Wilmtgen en waarschijnlijk Lijsgen.

Uit dit huwelijk:

1. Nese Gijsbertsen, volgt Vh.
2. Aelheit Gijsbertsen.
3. Henrick Gijsbertsen, won. aan de Leegte, overl. Putten 162522, tr. Mari-

tien Pancreas.

Vh. Nese Gijsbertsen, overl. 1662, keur betaald door zoon Evert23, tr. Hendrik
Evertsen, colonus (boer) op Rampshorst bij Jonker Bentinck.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Henrixen, volgt Vlh.
2. Evert Henrixen, ged. Nijkerk 23-8-1612, won. op Rampshorst, overl.

15-4-1665, keur betaald door zijn vrouw24.
3. Jacob Henrixen, ged. Nijkerk 22-12-1614, overl. Diermen vóór 16-9-1666,

keur betaald door Jan Aeltzen op Boijen25.
4. Aeltje Henrixen, volgt Vli.
5. (niet ingevuld).

Vlh. Grietje Henrixen, overl. 1682, otr. (1) Putten 23-11-1645 Geurt Jans van
Bo(e)yen; otr. (2) Putten 30-3-1656 Jan Aeltsen, van Nijkerk, zn. van Jan
Aeltsen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Henrick Geurtsen, overl. 1690.
2. Joan Geurtsen, overl. 1708, keur betaald met 75-14-0.
3. Aelt Geurtsen, famulator op Boyen, overl. 1728.
4. Geurtje Geurts, volgt Vlld.

Uit het tweede huwelijk:

5. Lyschen Jans, volgt Vlle.
6. Aeltgen Jansen, volgt Vllf.
7. Nyschen Jansen, volgt Vllg.
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VHd. Geurtje Geurts, won. Rottenburg (1690), overl. 1708, otr. Nijkerk
14-3-1680 Gijsbert Evertsen, won. op Rottenburg.

Uit dit huwelijk:

1. Geurt Gijsbertsen, won. Neudeclaesgoed.
2. Evert Gijsbertsen, overl. 1732, keur betaald met 10 gl.
3. Grietge Gijsbertsen, begr. onder de grafsteen van haar moeder.

Vlle. Lyschen Jans, won. Quaanbeeck (1690), overl. 1728, tr. Nijkerk 3-11-1682
Rutger Derixen West renen, won. op Quaanbeek.

Uit dit huwelijk:

l.Grietie Rutgers, ged. Nijkerk 6-5-1686.

VHf. Aeltgen Jansen, won. op Hogesteeg, tr. Jacob Eversen, won. op de Ho-
gesteeg.

Uit dit huwelijk:

1. Joan Jacobsen.
2. Aert Jacobsen, vertrokken naar Oost-Indië.
3. Evert Jacobsen, vertrokken naar Oost-Indië.

Vllg. Nyschen Jansen, won. bij de Muijs, tr. (1) Meint Brantsen, keur betaald
met 6-9-8, zn. van Brandt Cornelissen van Bloemendaal en Aeltgen Henrixen
(zie Vli).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijkerk:

1. Meint Meinten, ged. 5-8-1688, jong overleden? .
2. Jan Meinten, ged. 31-7-1690, won. tegenover Salentein.
3. Cornelis Meinten.
4. Grietje Meinten, ged. 8-10-1694, jong overleden?
5. Grietie Meinten, ged. nov. 1695, tr. Goosen Peelen, won. Nijkerk.
6. Henrich Meinten, won. Nijkerk.
7. Aeltgen Meinten. •

Vli. Aeltgen Henrixen, overl. 8-3-1673, otr. Nijkerk 21-12-1650 Brandt Cor-
nelissen van Bloemendaal, zn. van Cornelis Claesen van Bloemendaal.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick Brantsen, won. bij Bloemendaal (1690), tr. Jannitje Elbers.
Uit dit huwelijk:
a. Aeltyen Henricks, ged. Nijkerk 12-9-1680.

2. Aelt Brantsen, geb. Bloemendaal, won. Holk.
3. Meint Brantsen, zie Vllg.
4. Jannitgen.Brandtsen, won. bij Bloemendaal, tr. Nijkerk 9-2-1679 Gerrit

Beer tse n.
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Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijkerk:
a. Beerdt Cerrits, ged. 13-7-1679, wsch. jong overleden.
b. Aeltie Cerrits, ged. 20-5-1681, wsch. jong overleden.
c. Brandt Gerrits, ged. 18-2-1682.
d. Hendrik Gerrits, ged. 20-9-1685.

IIIc. Tryne Jans van Heil, tr. Jan NN, in Heil.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Jansen vulgo Gijsbertsen, overl. 1605, tr. Gijsbert Rixen, won. Hel.
2. Aeltie/Aelheit Jansen vulgo Otten, overl. 1605, tr. Otto Maesen, won. bij

de Schuur.
3. Peel Jans vulgo den Ouden, overl. Hel 1605, tr. Geertje Brands, won. Fra-

tersgoed te Nijkerk, dr. van Brand Bronisse van Dusschoten en Geertje Evers.
(Zie Van Dusschoten in dit nummer.)
Uit dit huwelijk:
a. Brand Peelen, tr. Nijkerk 21-2-1619 Geertje Jansen, dr. van Jan Lubberts en NN.
b. Wol ter Peelen.
c. Elbert Peelen.
e. Zegert Peelen, ged. Nijkerk 12-6-1597.
f. Geertke Peelen, ged. Nijkerk 1-7-1599, tr. Jan Gerritsen, won. op Hamersveld.
g. Peelken Peelen, ged. Nijkerk 21-1-1602, vrijgekocht in 162726. •

(Aangevuld en bijgewerkt door de redactie)

Noten
1. Rijksarchief Gelderland, Inventaris Ar- 12. StAMA 441, jaar 1635.

chief van de Kelnarij van Putten (Slicher 13. StAMA 441, jaar 1654.
van Bath) nr. 257 en idem (Wartena) 14. StAMA 434, f. 164b.
nr. 260a, b en c. 15. StAMA 441, jaar 1654.

2. door de redactie. 16. StAMA 441, jaar 1670.
3. Staatsarchiv Munster, Abdinghofakten 17. StAMA 441, jaar 1651.

(StAMA) 434, f. 153b. 18. StAMA 434, f. 156a.
4. StAMA 434, f. 154a. 19. StAMA 434, f. 140b.
5. StAMA 434, f. 167b. 20. StAMA 441, jaar 1660.
6. StAMA 434, f. 146b. 21. StAMA 441, jaar 1661.
7. StAMA 441, jaar 1636. 22. StAMA 434, f. 164a.
8. StAMA 441, jaar 1633. 23. StAMA 441, jaar 1663.
9. StAMA 441, jaar 1652. 24. StAMA 441, jaar 1665.

10. StAMA 434, f. 173a. 25. StAMA 441, jaar 1666.
11. StAMA 441, jaar 1636. 26. StAMA 434, f. 173a.

DE HAALBOOM

Aantekening betreffende het herengoed Haalboom te Ede in het kerspel Benne-
kom:

Op 7 februari 1767 krijgt Hendrik Haalboom consent tot het houwen van acht
eikebomen ter waarde van twaalf gulden, met de verplichting een dubbel aantal
opgaande heesters in te poten.

(archief Gelderse Rekenkamer, inv. nr. 1545 MM)
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VAN DUSSCHOTEN

door E. L. STEINMEIER

Het hofhorig goed Dusschoten
Op het grondgebied van Voorthuizen, gemeente Barneveld, ligt tegen de grens
met Nijkerk een hoeve-complex, dat Dusschoten heet. De oudste vermeldingen
zijn van begin 1300, toen de naam werd geschreven als Duescate, Duescoten,
Dufscoten met veel varianten daarvan. In die tijd was Dusschoten al een verhou-
dingsgewijs grote hoeve in een overigens dun bevolkt gebied. Het was een hofho-
rig en volschuldig (d.w.z. niet gevrijd) goed in bezit van de Benedictijner Abdij
Abdinckhof van de HH Petrus en Paulus te Paderborn (Westfalen, Duitsland)
en onder beheer van haar rentmeestershof voor de West-Veluwe, gevestigd te Put-
ten en bekend onder de naam 'Kelnarij van Putten'.

Een aanzienlijk deel van de boekhouding van deze Kelnarij is bewaard geble-
ven en bevindt zich thans in het Rijksarchief te Arnhem en in het Staatsarchief
te Munster (Duitsland). Ook in het Gelderse Hertogelijk Archief wordt Dus-
schoten in de vroege periode een aantal malen vermeld.

Met behulp van deze bronnen konden de navolgende fragmentgenealogieën
I en II worden samengesteld. Voor deze opstelling is gekozen, omdat het
bronnenonderzoek tot dusver nog geen bewezen aansluiting gaf tussen frag-
mentgenealogie I en fragmentgenealogie II, die circa 1460 begint.

Niet alleen de tegenwoordige dragers van de familienaam (Van) Dusscho(o)ten
mogen zich tot de afstammelingen van de hierna volgende voorouders rekenen,

Schets van het gebied rond 'Dusschoten'
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ook degenen die zich (Van) Dunscho(o)ten noemen, behoren daartoe. Laatstge-
noemde familietak gaat sedert eind 1700 door een schrijffout met een 'n' door
het leven.

Hoe de rechten en plichten, verbonden met de horige status van het goed Dus-
schoten in de praktijk uitwerkten, mag blijken uit de navolgende genealogieën.

Fragmentgenealogie I
I. Maes van Dusscoten, geb. vóór 1280, overl. tussen 1337 en 1343.

De bekende Grafelijke Herfstbede van circa 1326' vermeldt als aangeslagenen o.a. Maes van
Duefscoten; 2Vi pond en 'Reyner sin sone' 2Vi pond. Reyner moet dan volwassen zijn en dus
vóór 1305 zijn geboren. Daaruit volgt dat zijn vader vóór 1280 moet zijn geboren.

Maes verwerft na 1330 een aanzienlijk aantal percelen van de woeste gronden uit het bezit
van de Graaf van Gelre. Deze percelen werden door hem uitgegeven voor ontginning, o.a. in de
omgeving van Voorthuizen. Op deze tot dan toe onverdeelde grond rustte geen horigheid, zodat
hoevecomplexen als Dusschoten deels horig waren voor de oude cultuurgrond en deels vrij bezit
waar het nieuw ontgonnen gebied betrof. In het eerste register van de 'Tyns van den Nijen Lande'
van 1333/1334 wordt 'Thomas de Dusscoten' aangeslagen voor 28 pond2. 'Thomas' wordt nog
genoemd in een register van 1335/363, maar hij komt niet meer voor in de tynsrol van 1343/48,
zodat hij waarschijnlijk tussen 1337 en 1343 is overleden.

Waaruit (geen andere kinderen bekend):

I. Reyner, volgt II.

II. Reyner van Dusscoten, geb. vóór 1305, overl. tussen 1357 en 1371.

Reyner wordt voor het eerst vermeld in 1326' (zie hiervóór). Voorts in de Tynsrollen van
1343/484 en 1348/13575 en eveneens in de Lijst van Bezittingen van het Klooster Abdinckhof
circa 13576.

In 1341 komt Reyner in conflict met de Hertog van Gelre, omdat hij had verzuimd een heren-
dienst te verrichten. Hij was namelijk verplicht jaarlijks een wagenvracht brandhout te leveren
op het kasteel van de hertog te Rozendaal (Velp). Samen met enkele anderen werd hij voor dit
verzuim door het gerecht van Garderen, waaronder hun gebied viel, veroordeeld tot ieder een
boete van 1 pond. Behalve Reyner waren dit zijn buurman Berent van Lanckeren, Evert van Stroe
en Wouter van Vossen. Nairac die dit voorval vermeldt7, tekent daarbij aan dat zij het kennelijk
voordeliger vonden de boete te betalen om zichzelf en hun paarden de lange reis naar Rozendaal
en terug te besparen.

Waaruit (geen andere kinderen bekend):

1. Maes, volgt III.

III. Maes Reyners van Dusscaten, geb. circa* 1330, overl. na 1385.
Maes Reyners wordt vermeld in de Tynsregisters van de Hertog van Gelre van 1371 tot 13858

voor een bedrag van 18 sol. en 8 den. per jaar over zijn vrije bezit van VA hoeve heidegrond
(een hoeve is 16 morgen). Uit dit bezit verkoopt hij acht percelen met een totale oppervlakte
van ruim 26 morgen9.

Waaruit mogelijk:

1. Reinike Maes, geb. circa 1360, overl. tussen 1428 en 1438, tr. Henrich (van
Dusschaten).
Een van de eerste namen in het 'Register van overleden keurmedigen' Putten 1428-162910 is Rei-
nike Maes tussen 1428 en 1439, helaas zonder verdere gegevens. Omdat zij als keurmedeplichtige
in dit register voorkomt moet zij (met haar man?) een Paderbornse hoeve in bezit hebben gehad.
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Aansluiting op de hierna volgende genealogie is echter (nog) niet gevonden.

Fragmentgenealogie II
I. Brant Gysen (Ghissberts), geb. ca. 1440, tr. Bye11

Met de vermelding 'heeft het goed Dusschoten' komt Brant Gysen voor in de registers van Gelre
over de periode 1459 tot 149612. De vermelding uit 1493 (HAG 133) luidt, onder 'Voirthuysen':
I(bidem) Duffschoeten hoirt toe Brant Gysen ind geef/t 3'A gld to vrygelde 2 gulden to
voedfe)rkoyr(en) 2 bl(auwe) gl to brievyngh eyn vym rys eyn pair hoend(ers) ind dair heefft
inClaes... (ruimte voor patroniem dat nooit werd \ngevuld)synkyntzdeellindiseynabdtzguet.
Toelichting op deze jaarlijkse verplichtingen aan de Hertog:
vrijgelde: belasting als vrijman. Voor nieuw ontgonnen gronden die aan de Hertog behoorden,
werd de bezitter van Dusschoten niet als horige beschouwd.
voederkoren: oorspronkelijk een afdracht in natura van granen voor veevoeder ten behoeve van
de veestapel van de Hertog, in deze tijd reeds omgezet in een vast bedrag in geld.
brievyngh = brevinghe = herfstbede: een door de Hertog geheven belasting die in okt./nov.
werd opgelegd en geïnd.
eyn vym rys: letterlijk, een stapel rijshout. Hier een wagenvracht brandhout te leveren aan de
Hertog.
eyn pair hoenders: een belasting van twee hoenders per woning, ook tynshoen of rookhoen ge-
noemd. Deze belasting was oorspronkelijk een tyns voor alle ingezetenen die een huis bezaten
waar rook uit gaat, d.w.z. bewoond is en kwam algemeen voor in de Duitse landen. De herkomst
ligt in de lijst van manschappen voor de heerban, waaronder iedere ingezetene viel die eigen
rook = een haardstede had, als teken waarvan men de graaf of hertog een rookhoen diende te
geven.
kyntzdeell: aandeel van kind in nalatenschap. Kennelijk heeft een broer of (man van) een zuster
van Brant Gysen nog een aandeel in Dusschoten.
eyn abdtz guet: een goed van de abdij Abdinckhof te Paderborn. De andere meest voorkomende
grondheren werden als volgt aangeduid: abdisse- of vrouwengoed = een goed van het Klooster
te Elten (St. Vitus); proostgoed = een goed van de Abdij van Werden (St. Ludgerus).

Uit de registratie van het overlijden en de keur van Griet, dochter van Brant Gysen in
1525/152613, blijkt dat zij nog een zuster Henricken en drie broers in leven heeft.

Uit dit huwelijk:

1. Griet Brants, oudste dochter, volgt II.
2. Henricken, te Voorthuizen in huis gekregen bij haar huwelijk 1525.
3. zoon (mogelijk Steven Brandsen), tr. (1) Bye, overl. 150814; tr. (2) Alijt,

overl. Nijkerk 153115.
4. zoon (mogelijk Henrick Brants), tr. Geertgen, waarvan als kinderen worden

genoemd in 156916: a. Brand; b. Jan; c. Gisbert; d. Henrick; e. Besseltjen.
5. zoon.
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II. Griet Brants, geb. ca. 1475, overl. 1525/152613, tr. (1) Jacob Barssen, te
Appel17; tr. (2) Derck Willems, overl. 155918, zn. van Willem Gadensz., bouw-
man op goed Erental te Slichtenhorst (Nijkerk)19 en Dyele, vrijvrouw.

Als horige erfde Griet Brants het goed Dusschoten van haar vader. Omdat Derck Willems een
vrijman was, kon hij het goed niet rechtens met haar bezitten zonder eerst met een horige te
worden gelijkgesteld, hetgeen is gebeurd. Deze gelijkstelling wordt op verschillende plaatsen be-
vestigd, o.a. in een signaat van het hofgericht van de Kelnarij van Putten20 met de volgende
tekst:
Item Duffscoten heft Derick Willemsz ind is eyn vryman ind is uytgespraken v'mach syn vry-
recht dat hy sonder broeken (= zonder inbreuken op de rechten van de abt) abtzguet besitten
mach off dat hy sich nyet schuldich en sal syn to wyssele (= wisselen/ruilen met iemand van
deze status) offhorich ind lodich na synen guede to maken so en sal hy de abt nyet gebroeckt
hebben... enz... syn wyffmyt den kynderen hoeren na den guede vuersch (de status van zijn
vrouw en kinderen is in overeenstemming met de horige status van het goed).

In tijd van oorlog had Derick Willems aan de Hertog-een wagenpaard ter beschikking te
stellen21. Voor het kerspel Voorthuizen bedroeg het totaal aantal te leveren paarden 15 stuks,
op 75 tot 80 huishoudens. Dusschoten behoorde toen dus tot de 15 grootste hoeven in Voorthui- •
zen.

Anno 1546 hield Derick Willemsz. de helft van Dusschoten en zijn zoon Broenis Dericks de
andere helft22. In 1560 zijn Bronis Derickss. en Styne, beiden horig, de bezitters23.

In de overlijdensregistratie van Griet Brants 1525/1526 worden hun negen toen levende kinde-
ren genoemd13.

Uit het eerste huwelijk:

1. Paulus Jacobs, waarschijnlijk geb. tussen 1495 en 1515, overl. Putten 155317.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jacobgen Dericks, overl. 1563, tr. Wolter Dericks, bezitter Po(o)lmansgoed
te Huinen (Putten)17. •

3. Dyle Dericks, te Amersfoort 1525/1526, overl. 1542, tr. . NN,
ambachtsman17'24.

4. Bie Dericks, te Scherpenzeel 1525/1526, tr. Gijsbert NN11.
5. Gisbertge Dericks, te 'Gerwerdingen' (Putten), overl. ald. 1573, tr. Henrick

NN, waaruit zes kinderen25.
6. Geertgen Dericks, overl. Voorthuizen 156426, tr. Reyntgen Melisz.22.
7. Bronis, volgt III.
8. Willem Dericks, overl. Huinen (Putten) 156927.
9. Ryckt Dericks, te Putten.

III. Bronis Derixen, geb. ca. 1505, beleend met Dusschoten 20-7-1546 tot zijn
dood in 157019, overl. Voorthuizen 157028, tr. Steine Gerritsen (Geertsen of
Gerdtsen)29, overl. vóór 23-6-156930.

Bronis Derixen was een horige, omdat zijn moeder Griet Brants een horige was. Toen hij de hoeve
overnam, was hij getrouwd met Steine Gerritsen die de status van vrijvrouw had. Blijkbaar had
Bronis vooraf geen toestemming gevraagd van zijn grondheer de abt van de Abdinckhof te Pader-
born, voor dit standsongelijke huwelijk. Hij moet de abdij 6 goudgulden boete betalen omdat
hij 'een vrijvrouw sonder consent daer opgevoert hadde en heeft daer beneffens de vrouw moeten
hoorigh maeken'19.

Na het overlijden van Steine wordt aan de Kelnarij te Putten de keurmede betaald van 10 hol-
. landsche guldens door haar zonen Brand en Jan, elk 5 gulden30. Na overlijden van Bronis be-

draagt de keurmede 6 holl. gld. en 8 stuivers die in augustus 1570 opnieuw worden betaald door
Brand en Jan met als getuige de pastoor van Voorthuizen28.
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Uit het goed Overhorst kreeg Bronis Derixen 2Vi schepel tarwe 's jaars, losbaar met 10
Rijdergld22'23.

Hoe de erfenis van Bronis Derixen en Steine over hun kinderen is verdeeld, blijkt uit de boedel-
scheiding van 5-12-157131. Zoals het hofrecht van de abdij vereist, erft de oudste zoon de hoeve
en hij moet zijn mede-erfgenamen 'afgoeden', d.w.z. de waarde van hun aandeel in de erfenis
in geld uitbetalen. In dit geval bepaalt het erfmagescheid van 5-12-1571 (= boedelscheiding),
dat de oudste zoon 'Brand Bronissen op Duffschotten' aan elk van zijn drie zusters of hun erfge-
namen op 22-2-1572 een bedrag van 550 keizer karel guldens moet betalen. Indien dit op die
datum niet is geschied, dan dient Brand van die dag af vijf procent rente per jaar te betalen,
steeds te voldoen op 22 februari. Daarmee wordt de schuld geacht te zijn omgezet in een geld-
lening met het goed Dusschoten als onderpand. Brand krijgt het recht de hoofdsom geheel of
gedeeltelijk af te lossen, mits een half jaar van tevoren opzegging zal zijn gedaan.

Brand heeft de voor die tijd aanzienlijke bedragen niet vrij kunnen maken en zo bleef deze
schuldvordering nog vele jaren bestaan. Delen ervan worden vele jaren later opnieuw in boedel-
scheidingen vermeld. In het dossier Dusschoten bevinden er zich nog twee gedateerd 4-4-1604
en 15-5-1662. Alleen al met behulp van deze opvolgende boedelscheidingen kan een genealogie
over vijf generaties worden samengesteld.

De zonen Jan en Hessel Bronisse komen niet in deze boedelscheiding voor, waarschijnlijk om-
dat hun aanspraken op de erfenis op een andere wijze zijn geregeld. Misschien ontvingen zij
losse percelen grond die wel hun eigendom waren, maar niet behoorden tot de ondeelbare sool-
weer van het horige goed van de abdij van Paderborn, dat aan de oudste zoon Brant Bronisse
was toegevallen.

Uit dit huwelijk:

1. Brant31, volgt IV.
2. Jan Bronisse, waard te Voorthuizen28, tr. Elbertgen Arissenn.
3. Maragaritha/Grietgen Bronissen, tr. Arend Rixen, kleermaker te

Harderwijk31.
4. Geertjen/Gerritgen Bronissen, tr. Gerrit Melissen, van Putten, later mole-

naar te Voorthuizen29, waaruit nakomelingen.
5. Maria Bronissen, tr. Jorijen/Joris/Juriaen Jacobsen^, molenaar te

Bunschoten29.
6. waarschijnlijk ook een zoon Hessel Bronissen, omdat hij de keurmede voor

zijn in 1584 overleden schoonzuster Geertken, de vrouw van Brant Bronisse
heeft betaald33.

IV. Brant Bronisse (Breunisse of Bronis), geb. ca. 1535, overl. waarsch. 1597/98,
tr. Geertge Evert Besselsendr.M, overl. op Dusschoten 158433.

Hoewel Brant Bronisse sedert 1570 op Dusschoten zetelt, zijn er weer moeilijkheden met de abdij,
omdat zijn vrouw Geertge niet voldoet aan de eisen der horigheid. Zij is namelijk een vrijvrouw.
Het abdijregister46 noemt 'Brant Broenisse cum uxore non qualificata' en dus konden zij niet
zondermeer rechtens met Dusschoten worden beleend. Hoe deze zaak is opgelost, is nog niet
vermeld gevonden. Wel wordt circa 1580 een hypotheek op Dusschoten genomen door twee van
hun zoons. Geldschieter is Gerrit Noyen. De (toen) oudste zoon Gerrit Brandtsen leent van hem
375 gulden en een jongere zoon Brunis leent eerst 350 gld. en later nog eens 170 gld.36.

Na het overlijden van Geertge probeert Gerrit in 1586 (een deel van) de hoeve te verkopen
voor 300 gld., waarschijnlijk om daarmee zijn hypotheek af te lossen. Omdat hij daartoe niet
was gerechtigd en bovendien geen toestemming van de abdij had gevraagd, tekent de kelner te
Putten protest aan tegen deze verkoop46. Deze zaak loopt (onopgelost) door tot na het overlij-
den van Gerrit, als in 1598 zijn weduwe Marricken en hun zoon Marten een aanslag van 12 daal-
ders moeten betalen voor het onrechtmatig gebruik van de hoeve, voor het afhakken en verkopen
van hout zonder toestemming en voor zes jaar dilatio of oprukking van horigheid. Waarschijn-
lijk was ook Brant Bronisse inmiddels overleden. In elk geval werd de kwestie definitief opgelost
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in 1598 door de jongere broer van Gerrit, de reeds eerdergenoemde Brunis Brandtsen, met Dus-
schoten te belenen47.

Uit dit huwelijk (geboorte geschat 1555-1580):

1. Claes/Claos Brantsen, oudste zoon33, overl. Essen (Kootwijkerbroek)35

vóór 26-5-1581, want in een hypotheekbrief van die datum wordt Gerrit ge-
noemd als oudste broer van Breunis36.

2. Gerrit Brantsen, overl. 'MasewaeP35 vóór 159838, tr. Marricken NN, waar-
uit zoon Martin.

3. Breunis, volgt V.
4. Evert Brantsen, overl. als vrijgezel 'Masewael'35.
5. Gertgen Brantsen, overl. op Fratersgoed (Nijkerk) 5-12-1600, tr. Peel Jan-

sen, den olden, afkomstig van Hel (Putten)38, zn. van Jan en Truye van
Heil. Zij hebben nageslacht.

6. Gijsbertgen Brantsen, overl. Holk april 1614, otr. Nijkerk 3-11-1594 Gerrit
Everts, zn. van Evert Jans, van Nautena (Nijkerk). Zij hebben nageslacht.

7. Jacobgen Brantsen, woonde te Barneveld, tr. Peel Willems, in de 'Aert' te
Barneveld.

8. Merritgen Brantsen, overl. Hamersveld 1636, tr. Jan Jacobsen, woonden
achter de Heiligenberg te Hamersveld39.

9. Cileken/Zelichen Brantsen, tr. (1) Heiman Jansen, te Barneveld; tr. (2) Evert
Aeltsen van Huikenhorst, te Barneveld; tr. (3) Henric Wilmsen, op Deuve-
ren (Nijkerk). Nageslacht uit het eerste en tweede huwelijk40.

10. Wolterken Brantsen, overl. Hoevelaken sept. 162641 otr./tr. Nijkerk/Hoe-
velaken 30-1-1603 Elbert Aertsen, zn. van Aert Elbersen. Zij woonden te
Hoevelaken en hebben nageslacht.

11. Beertge Brantsen, te Wageningen 160235, tr. Claes Casins van Diermen,
kleermaker te Putten42. Zij hebben nageslacht.

12. Weim Brantsen, overl. Nekkeveld (Nijkerk) vóór 7-1-162443, tr. (1) God-
schalck Wijneken, te Nekkeveld 160244, overl. vóór 5-6-1608; tr. (2) Nijkerk
5-6-1608 Gerrit Henricks, van Nijkerk; tr. (3) Gerrit Dericksen, vermeld bij
overlijden Weim Brantsen43. Nageslacht uit het eerste en tweede huwelijk.

13. Gerbergen Brantsen, overl. op 't eerste Estveld te Wessel 1652, tr. Aert Jan-
sen, ald., overl. vóór 165145.

V. Breunis Brands (van Dusschoten), geb. ca. 1560, overl. febr. 1648, tr. Geertgen
Aeltsen, overl. na mei 1649.

Breunis Brands werd in 1598 door de abdij beleend met Dusschoten47 tot zijn dood in-1648.
Omdat zijn moeder een vrijvrouw was, was Breunis een vrijman en ook zijn vrouw Geertgen
Aeltsen was een vrijvrouw. Formeel zouden zij dus eerst horig moeten worden om Dusschoten
te kunnen bezitten. In die tijd evenwel, waren de horigheidseisen reeds zoveel soepeler geworden,
dat de abdij toestond de horigheid voor zes jaar uit te stellen tegen betaling van een bepaalde
som geld. Men noemde dit uitstel 'opruckinge', in het latijn 'dilatio'. Breunis maakte daarvan
gebruik voor zichzelf en zijn vrouw en betaalde dus elke zes jaar zijn opruckinge. Formeel behiel-
den zij de status van vrijman en vrijvrouw, maar voor de publiekrechtelijke relatie met de abdij
werden zij door de abdij als hofhorigen beschouwd.

Verschillende van deze oprukkingsbrieven zijn bewaard gebleven48 en die van 1630 omschrijft
de procedure zeer instructief. De tekst luidt:
lek Joannes Roecman Kellner ende volmachtige inden Hove te Putten mijns Eerwaerde heren
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Abts ende Abdije Abdinckhoff binnen Paderborn doe condt ende bekenne mits desen voor
mij ende mijne nacomelingen, dat op huijden dato onderstaend in onsen hoffto Putten ersche-
nen isBrunisBrantzen, besitteronseshof/horigen GoedesDuffscotgenoemt, gelegen intAmpt
Barnevelt Kerspel Voorthusen, te kennen gevende dat die sesJaeropruckingegeexpireert waren,
ende dijwijl het hem ongelegen was sich ende sijn huijsfrou Gertgen na die natur des Goedes
horich te geven, versoeckende dat hij over dat voorschreven Goet tegens een redelijcke recogni-
tie mochte hebben ses Jaeren Opruckinge, tot weleen versoeck ick geneijgt sijnde hem met den
voorschreven goede ses nijeuwe Jaren beginnende de dato den eersten deses hebbe gegunt ende
gunne mits desen, ende Bronis Brantzen voorschreven ende sijn huijsfrou sullen dat voornoem-
de goet moegen besitten, behoudende haer dienstvrijrecht, ende soo sij ofte sijn huijsfrou bin-
nen dese ses Jaeren quame te sterven sal die keur (= keurmede) nae hoffsrecht getrocken wor-
den, met die restrictie nochtans dat hij Brunis Brantsen voorbenoempt van onsen voorschreven
hoffhorigen goet geen parcelen sal versetten, maer wat daer van affgespleten is binnen sulcke
ses Jaren weder inlossen, ofte daer van nije consent verwerven, ende nae omgangh der voor-
schreven ses Jaren sal hij sich na den goede horich maecken ofte dat goet verlaten wan hij geen
wernere (= verdere) opruckinge vercrijgen konde, voorbehouden die voorschreven onse A bdie
oeren Jaerlixen uutganck tins lijnden ende stedicheijt voederrecht ende gerechticheijt ende
eenen lederen sijns goeden rechten hiermit onvercort, In Oorcondt der waerheijt heb ick des
onderteijekent ende mijn zegel opt Spatium gedruckt.
Actum Putten den 26 8bris Ao 1630.
Joanne Roeckman, Cellerarius in Putten m.p. (= eigenhandig)

Het goed Dusschoten was gerechtigd in het medegebruik van zekere gemeenschapsgronden in
deze omgeving, in dit geval die van het Maalschap van Appel, ook Appelerbroek en later Appe-
lerveld genoemd. Van 1611 afkomt Breunis Brants van Dusschoten als maalman van Appel voor,
die het jaarverslag van het Maalschap mede ondermarekt (= ondertekent met een kruisje of
huismerk, indien men de schrijfkunst niet machtig was) met zijn huismerk van het goed
Dusschoten49, als volgt:

Naast het goed Dusschoten van de Abdij van Paderborn, was Breunis van Dusschoten ook
nog bezitter van het nabij gelegen goed den Zeiler alias Klein Lankeren, nog steeds bestaande
onder de naam De Zelder, te Appel (Nijkerk)50. Dit goed was eigendom van de abdij van St.
Vitus te Elten.

Waarschijnlijk bezat hij hier en daar ook nog losse percelen land. Zo doet hij in 1624 een
beroep op het Hof van Gelre te Arnhem om een een zekere Weyme Wintgens te gelasten een
stuk land dat eertijds aan Dusschoten had behoord, terug te geven tegen taxatieprijs51. Het ging
om een perceel van 3 Vi morgen genaamd Abelrost of Hessenkamp en gelegen in de Arkemheense
polder (tussen Nijkerk en de Zuiderzee). Over de afloop is niets bekend.

Na het overlijden van Breunis in 1648 komen zijn weduwe en de erfgenamen in conflict met
de Kelnarij te Putten. Zoals hierboven is gebleken, waren Breunis en zijn vrouw dienstvrij en
daarom meenden zijn weduwe en kinderen dat zij voor hun vader geen keurmede schuldig waren.
De Kelnarij tekent hiertegen protest aan en brengt de zaak voor het Hof te Arnhem, waarbij
met jurisprudentie wordt aangetoond dat de verleende oprukking geen ontheffing van keurmede
betekent. Tenslotte wordt de weduwe of haar gemachtigde gedagvaard om op 21-5-1649 des na-
middags voor het Hof te Arnhem te verschijnen. Zover laten ze het echter niet komen, want
de oudste zoon Brant Breunisse, treft voordien een vergelijk met de kelner en belooft hem te
betalen wat hem toekomt. Daarmee is de zaak gesloten52.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Brant, volgt VI.
2. Hermentjen Broenis, tr. Barneveld okt. 1630 WouterHendrixen, zn. van Hen-

riek Hesselsz.
3. misschien ook Aeltgen van Dusschoten, begr. Nijkerk 28-1-1671 (zou een

dochter kunnen zijn, vernoemd naar haar maternale grootvader).
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VI. Brant Bruinesen van Dusschoten, geb.* 1610/15, overl. juni 1677, tr. Nijkerk
28-1-1638 Trui Philipsdr., ged. ald. 27-11-1617, dr. van Philip Werners en Wil-
lempje Henricks.

Brant Breunisse was met Dusschoten beleend van 1648 tot 1677. Uit deze tijd is in het Kelnarij-
archief53 een lijstje met de jaarlijkse verplichtingen bewaard gebleven, luidende:
Memorie wegens het abtshoorige goett Dusschoten
1. gevet iaerlixs aen kellnarije tot Putten tot thins 10'A stuijver
2. tot stedigheijt 14 scepel roggen
3. voor beleenonge voor den sollweer besitter 11-8-0
4. voor opruckinge alle ses iaeren 25-2-0
5. den volle koer (= keurmede) by afsterven van den sollweer besitter.

Na het overlijden van Brant Breunisse in juni 1677 gaat het goed over op zijn oudste zoon
Jan, ook als Johan vermeld.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijkerk:

1. Willemken, volgt Vllb.
2. Jan, ged. 11-3-1641, jong overleden.
3. Claes, ged. 11-2-1642.
4. Jan, volgt Vila.
5. Arrysie Brantsen, ged. 15-9-1646, tr. Nijkerk 12-3-1699 Hendrik Aartsen

Ham, wedr. van Jannetje Rengers.
6. Geertjen Brantsen, tr. Voorthuizen 31-12-1670 TeunisEvertsz., j.m. van Put-

ten.
7. Wichmoet, ged. 3-10-1654.
8. Bruijnis, ged. 8-2-1657.
9. Philip Brantsen, ged. 3-11-1659, tr. Medemblik 2-5-1686 Grietje Boos, j.d. van

Texel, dr. van Cornelis Cornelisz. Boos. Hun zoon Cornelis van Dusschoten,
ged. Medemblik 7-4-1688, overl. Nijkerk 10-6-1772, tr. Voorthuizen 3-12-1719
GeertjeRijks, ged. Barneveld 6-11-1698, dr. van Rijck Hendriksz. en Gijsbert-
jen Teunis. Deze Cornelis van Dusschoten wordt in 1718 eigenaar van het goed
De Sellert (Zelder) te Appel, dat eerder bezit was van zijn overgrootvader
Breunis Brants (zie V.).

Vila. Jan/Johan Brantsen, ged. Nijkerk 28-4-1644, overl. ald. 25-10-1705, bleef
ongehuwd, beleend met Dusschoten van 1677 tot zijn dood.

Johan Brants(en) woonde 'op Quaenbeek' (Kwadenbeek) te Nijkerk en had zich daar kennelijk
een bestaan opgebouwd, want hij liet het bewerken van Dusschoten over aan een zetbaas54. Als
zodanig werd in 1684/86 de pacht aan de Kelnarij betaald door Henrick Aertsen, die in 1699
als weduwnaar trouwde met Johans zuster Arrysie Brants. In 1693 en 1697 wordt Aert Lubbertsen
als pachter/bewerker genoemd, mogelijk was dit de vader van Henrick Aertsen.

Als eigenaar van Dusschoten was Jan Brants ook maalman van het Appeler Maatschap, waar-
van hij tweemaal tot veldgraaf (voorzitter/secretaris) werd gekozen, in 1688 en 1691.

Toen Jan Brants in 1705 zonder nakomelingen overleed, erfde zijn oudste zuster Willemken
het goed Dusschoten (zie VI Ib.).

Vllb. Willemken Brants van Dusschoten, ged. Nijkerk 5-12-1638, tif ca. 1667
met Jan Everts.

Willemken Brants van Dusschoten werd in 1705 na het kinderloos overlijden van haar broer Jo-
han, met Dusschoten beleend. Zij en haar man waren achter in de zestig en zullen waarschijnlijk
een eigen hofstede hebben gehad. In elk geval lieten zij het bewerken van Dusschoten over aan
hun zoon Evert Jansen. Hij noemde zich dan ook na 1705 Evert Jansen van Dusschoten.
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Willemken Brants en Jan Everts waren de laatste geërfde bezitters van Dusschoten uit een lange
reeks, waarin het erfgoed steeds van vader op zoon en enkele malen van vader op dochter overging
in dezelfde familie. Om tot nu toe onbekende redenen wordt Dusschoten in 1712 te koop aangebo-
den en verkocht, waarmee de band tussen de hofstede en de familie die daaraan haar naam ont-
leende, werd verbroken.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijkerk:

1. Wichmoet, ged. 17-2-1669.
2. NN (onleesbaar), ged. 17-8-1761 (geen vader genoemd, moeder vermeld als

Willemtie van Dusschoten).
3. Brant, ged. 4-2-1675.
4. Evert, volgt VIII.

VIII. Evert Janssen (van Dusschoten), ged. Nijkerk 18-11-1677, otr./tr. ald./Put-
ten 18-9/4-10-1711 Catharina Agnita van Elgershuizen, j.d. wonende onder Nij-
kerk.

Uit dit huwelijk, gedoopt de Nijkerk:

1. Christina, ged. 1-2-1714.
2. Geertruy, ged. 29-12-1715.
3. Hermannus Rutgerus, ged. 18-7-1717.
4. Christijntje, ged. 3-1-1719.
5. Johannes, ged. 24-2-1723.

Van 1705 af beheert Evert Jansen het goed Dusschoten namens zijn ouders die er de bezitters
van zijn. Als beheerder van Dusschoten wordt hij in 1706 als maalman toegelaten tot het Maal-
schap van Appel55.

Eind 1711 verkoopt Evert Jansen een aantal bomen na de publieke afkondiging te Nijkerk,
als volgt: 'Heff eenige parcelen opgaende eijcken en beucken boomen te coop staende op Dus-
schoten, 22 decemb. des achtermiddags den twee uijren tot Gerrit Aartsen, smidt.'

Het betreft ongeveer 234 bomen en daarvoor had Evert vooraf toestemming moeten verkrijgen
van de Kelnarij en bovendien had de Kelnarij het recht van de derde boom of de derde penning
(= een derde deel van de opbrengst in natura of geld), waaraan hij niet had voldaan. De Kelnarij
geeft deze zaak in handen van de schout van Nijkerk, die Wilmtjen Brantsen als bezitterse van
Dusschoten op 20-1-1712 dagvaardt om binnen drie dagen voor de Kelner te verschijnen. De vol-
gende dag reeds gaat Evert naar de Kelner en verdedigt zich, van mening zijnde dat alleen de
op de soolweer staande bomen onder het recht van de derde boom vallen. De Kelner toont hem
aan dat dit recht slaat op alle bomen op het gehele grondgebied van het hofhorige goed, zowel
binnen als buiten de soolweer56. Op 25-1-1712 aanvaardt Evert een vergelijk, waarbij hij namens
zijn moeder belooft de kelner 150 gulden te betalen ter voldoening van zijn rechten en ook in
de plaats van de 'vercoffte boomen aendere ionge eijkenboomtjes te potten' (een vroege vorm
van verantwoord milieubeheer).

Tenslotte wordt begin 1713 het goed Dusschoten overgedragen aan de nieuwe eigenaar Sybert
Evertzn. van Bakkenes, geb. 1663, tr. 15-1-1688 Christina van Rees57. Sybert van Bakkenes
kwam uit een welgestelde familie die reeds uitgebreide bezittingen had in Garderen, Ermelo, Nij-
kerk en Hoevelaken58.

Daarna zijn de opvolgende bezitters van Dusschoten:
1713-1733 Sybert Evertsz. van Bakkenes;
1733-1748 Aris van Bakkenes, zijn zoon;
1748-1769 Gerritje van Westenengh, wed. van Aris van Bakkenes;
1769-1780 Angeniesje van Bakkenes, dochter van Aris van Bakkenes;
1780-1800 Henrica van Doornick, dr. van Dirk van Doornik man van Angeniesje van

Bakkenes;
1800- Dirk Weedeman.

77



Groot Dusschoten,
herbouwd in 1867

Intussen hadden zich door de Franse Revolutie en de daarop volgende Napoleontische oorlogen,
allerlei politieke en maatschappelijke verschuivingen voorgedaan, die ook de status van het goed
Dusschoten raakten. Om te beginnen was in 1795 in ons land het laatste restant van de horigheid
formeel afgeschaft. Vanaf dat ogenblik was Dusschoten een vrij goed, doch nog altijd met de
Abdinckhof te Paderborn als grondheer, waarbij de bezitters voortaan als pachters fungeerden.

Bij de Vrede van Lunéville na de Tweede Coalitieoorlog, moesten de Duitse staten al hun gebied
op de westelijke oever van de Rijn aan Napoleon afstaan. Deze stond sommige Duitse staten
toe dit verlies van gebied te compenseren door enkele tot dan toe zelfstandige bisdommen op
te heffen en te verdelen. Zo verwierf Pruisen het grondgebied van de vroegere bisdommen
Munster en Paderborn. Ook hief Napoleon bij die gelegenheid alle kloosters op, waaronder Ab-
dinckhof in 1802, waarvan het bezit verviel aan het Koninkrijk Pruisen. Zodoende meende Prui-
sen ook recht te hebben op de Gelderse bezittingen van Abdinckhof. De Bataafse Republiek wist
dit echter te bestrijden en op 29 april 1803 werden alle bezittingen van de Kelnarij van Putten,
waaronder ook Dusschoten, onder beheer gesteld van de Inspecteur-Generaal van de Domeinen.
Tenslotte werden onder Koning Willem I alle vroegere kloostergoederen door de Domeinen ver-
kocht aan de toenmalige bewoners, die daarmee in het volle bezit van hun hoeve en landerijen
kwamen.

En daarmee behoorde in onze streken de horigheid definitief tot het verleden. •

(Aangevuld en bewerkt door de redactie)
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DE VAN BUTSELER'S EN HUN VERWANTEN

Twee eeuwen bezitters van 'een heerengoet tot Meulunteren'

door drs. A. G. VOSDINGH BESSEM

Inleiding
Reeds vanaf de aanvang der middeleeuwen behoorden vele horige goederen in
het midden en oosten van ons land aan de landsheer. Op de Veluwe is dit dan
de graaf, later de hertog van Gelderland en na de afzwering in 1581 van de laatste
hertog fungeerden als zodanig de Staten van dit gewest. Iedere bewoner of ge-
bruiker van een 'horig' goed was oorspronkelijk ook genoodzaakt om met alle
daaraan verbonden rechten en verplichtingen, horige te worden, doch in de prak-
tijk - zoals dit vooral later in Gelderland voorkwam - kon men tegen periodie-
ke betaling, meestal om de zes jaren, uitstel of 'oprukking' van deze verplichting
verkrijgen. Daarnaast was het op de Veluwe zelfs regel dat vrijen een horig goed
gebruikten en naast 'oprukking' ook het recht kregen dit goed aan een van de
kinderen - als regel de oudste zoon - na te laten; ter bevestiging was de erfge-
naam dan aan de landheer een bedrag als 'investituur' verschuldigd.

De 'Geldersche Rekenkamer'' controleerde de afdracht der rentmeesters van
de verschillende inkomsten uit de goederen van de landheer. Deze administratie
is over de jaren 1563 tot 1795 voor een groot deel bewaard gebleven en uit de
betalingen voor 'opruckinge' en 'investituur' kan blijken wie de opeenvolgende
bezitters van een bepaald goed zijn geweest.

In het begin van de Tachtigjarige Oorlog trachtten de Staten van Gelderland,
ter bestrijding der hoge lasten, de inkomsten van dit gewest te verhogen door
woeste domeingronden ter ontginning in pacht uit te geven. Doch ook is als ge-
volg van onvoldoende toezicht in deze roerige jaren veel woeste grond clan-
destien ontgonnen, zoals in 1628 door de Rekenkamer bij controle ontdekt werd.
Alleen al onder het ambt Ede, met Bennekom en Lunteren, waren daar meer dan
260 morgen (ca. 210 ha.) sinds mensenheugenis nieuw aangemaakt2.

Bij het onderzoek naar de herkomst van Teunisje Gerrits - in 1740 te Lunte-
ren getrouwd met Evert Rijkse, boer op 'Seggelaar in 't Overwout' - bleek dat
haar ouders op een 'heerengoed' te Molenlunteren woonden. Uit de bij het bo-
vengenoemd archief van de Rekenkamer aanwezige index3 werd — via de gege-
vens betreffende de reeds genoemde 'oprukking' en 'investituur' - gevonden
dat gedurende zes generaties de hoeve te Meulunteren steeds vererfde van vader
op zoon en tenslotte in 1739 door een overdracht in 'vreemde handen' was
gekomen.

In de 17de en 18de eeuw zijn deze bewoners — althans blijkens de index —
steeds met een patroniem vermeld terwijl de oudere generaties voorkomen met
de geslachtsnaam Van Butseler, o.a. een Reyer van Butseler die een 'vrij heeren-
goet' van zijn schoonvader heeft geërfd. Bij het onderzoek naar de herkomst
van deze Reyer kon dankbaar gebruik worden gemaakt van de vele gegevens over
de Van Butseler's, mij indertijd door ir. C. B. Roest te Apeldoorn verstrekt4.
Voorts wordt hier nog gaarne verwezen naar de mededeling van de heer Roest5

dat in het Woud bij Lunteren reeds in 1566 de oude boerderij 'Butseler' wordt
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genoemd.
Voor zover niet anders vermeld, berusten de geraadpleegde bronnen in het

Rijksarchief in Gelderland.

Genealogie
I. Gaert (Goirt) van Butseler, geb. ca. 1460, bezit het 'Wolter Gysen's guet off
Krolleboem' in de buurtschap Veldhuizen, ambt Ede6, tevens drie morgen
'heetvelt' genaamd 'Calverkamp'7 en is voorts gerechtigd tot de 'Lubbert Rey-
ners tienden', overl. in of vóór 1530, tr. Geertje (Geertruyt), compareert 1530
als zijn weduwe met zoon Johan.

Ede 15307: Roebert Gaerts 'spreekt aan' Geertruyt van Butseler en Johan, 'oir soen' en verklaart
dat haar man, wijlen Gaert van Butseler, de vader van Johan, drie mergen 'heetvelt, geheyten
Calvercamp' had verkocht.

Ca. 15408 verklaren Willem en Henrick van Butseler dat eerstgenoemde tienden heeft ont-
vangen uit Lubbert Reyer's goed, eerder bezit van zijn vader Gaert van Butseler en dat o.a.
Pelgrum van Butseler daaruit ook tienden heeft verkregen.

Ao. 15486: Robert Gaerts, oud 60 a 80 jaar en anderen verklaren dat twee morgen veen in
Ederveen, naest Geryt Wolters gelegen, behoorde tot het erf 'geheyten Wolter Gysen's guet off
Krolleboem... dat toebehoeren plach Gaert van Butseler voir ende nae Henrick van Butseler,
sijn soèn'.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Johan (Jan) van Butseler, geb. ca. 1487 (70 jaar in 1557), getuigt te Ede
15579 voor Henrick van Butseler dat hij erbij was toen Gaert van Butseler,
de vader van Henrick enz., tr. Geertge Aerts Hugen van Middendorpsdr.10.

2. Henrick, volgt II.
3. Willem van Butseler, 'boert jaerlix uyt Lubbert Reyner's tienden', tr. Atrys

Willems, echtl. 1532, wed. 1560".

II. Henrick Goirts van Butseler, geb. 1510 (ca. 50 jaar juni 1560)12, vestigt zich
ca. 1527 op het goed Ter Burch, in 't Wolt, in 1548 genoemd als bezitter van de
'Krolleboem' in de buurtschap Veldhuizen onder Ede, eveneens in 1571 voor de
helft van dit goed en dan tevens dat jaar met zijn broeder Willem rechthebbende
van de tienden van Roesseler en Venier 'groff en smal', geërfd van hun ouders
Goert en Geertge13, compareert 1567 met zijn zoon Reyner van Butseler, tr.
Willemke geb. ca. 1500, echtl. 1532 en okt. 1575.

Henrick van Butseler en zijn vrouw werden als oudste datum gevonden in een akte tijdens een
proces in 153213: 'Wij Gerrit Huygens, priester vicarius te Barneveld, Willem van Dompseler,
schout aldaar, Gerrit van Dompseler en Johan Goirts van Butseler doen kondt dat wij gebeden
zijn van beide sijden als vrunden en gescheytsluyden' tussen Willem Goerts van Butseler ge-
trouwd met Atruys Willems ter eenre en Henrick Goerts van Butseler getrouwd met Willemke
ter andere zijde als erfgenamen van 'zalr. Goirt van Butseler en Gheertge".

Voorts o.a. vermeld 22-6-156012: Henrick van Butseler, oud ca. 50 jaar met Willemke, zijn
huisvrouw, oud ca. 60 jaar, getuigt voor Herman Daniels, coster te Ede, dat hij ca. 35 jaar gele-
den 'mitterwoen was gecomen op het goet Ter Burch, in 't Wolt gelegen'.

Uit dit huwelijk:

1. Rey(n)er van Butseler, volgt III.
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III. Reyner (Ryer) Henricks van Butseler, geb. ca. 1535, bezit een 'vrijheerengoet
in de buyrschap toe Molenlunteren', geërfd van zijn schoonvader Maes
Schuirmans15, (die in 1563 tegen Reyner een proces aanspant16), overl. decemb.
157317, tr. ca. Pasen 1561 (huw. voorw.18) Weyme Schuirmans, dr. van Maes
(Thomas) Gerrits Schuirmans en Luytgen16.

Het vrijheerengoet' omvat in 160015 '13 molder' rogge- en haverland, gelegen in de 'Lunter-
schen Enck' (de gemeenschappelijke bouwgronden) en 'in 't Brouck bij Barnevelt', verder 'noch
soe vele leech (= onbebouwd) lants' om vier tot zes koeien te weiden en tevens zijn plaggen te
steken, terwijl het goed ook nog 'zijne gerechticheyt (had) in 't Luntersche veen'. Op de 'soel-
wehre' is het huis gelegen met drie hooibergen, 'een schuirken en een schaepschot'.

Vóór ca. 1520 was dit goed groter want blijkens een verklaring in 1600 is 'omtrent 80 jaer gele-
den daerut gesplitst een halfcleyn mudde landes und nocg ses schepel, dat nu besitt Robert
Evertsen, die 't selve vercregen (heeft) mitt wed(uw)e van Jan Gerrits Schuyrman, broeder van
voorgenoemde Maes Schuyrman'.

De bovengenoemde Robert Eversen19, bijgenaamd 'de zwarte Robert', kerkmeester te Ede,
tr. Gertgen Gerrits Schuirman, overl. 1605 (waaruit geen kinderen). Zij tr. (1) Cornelis Henrix.
Uit dit eerste huwelijk: 1. Wilm, 2. Aelheit en 3. Jenne (Jannichen) Cornelis.

De door Reyner van Butseler met Maes Schuerman als vader van Weyme in 1561 gemaakte
huwelijksvoorwaarden veroorzaakte een geschil over de ondertekenaars en de inhoud van het
contract en dit resulteert in een proces16:
Ede, 13-10-156118, Riekt Schuerman, oud ca. 56 jaar, verklaart dat toen Maes Schuerman's
dochter aan Reyer Henricx 'gegeven werd', de 'hylicxbrief gezegeld werd door Hertger Gerrits
van den Broeck. Tevens getuigen Geryt Schuerman, oud ca. 70 jaar, en Evert Willems, oud
57 jaar, dat zij 'verleden Vasten' hebben geholpen een 'verdrach' te maken tussen voorz. Maes
en zijn 'swager' Reyner van Butseler. Evert Willems verklaart voorts dat hij 'gebeden is om de
hyliexvurwerden', gemaakt tussen Reyner en zijn huisvrouw, 'te teyekenen'.

Ede, 156316, Maes Schuerman, oud ca. 70 jaar met Luytgen zijn huisvrouw en Ryck Schuer-
man, getuigen voor Reyner van Butseler dat zij niet kunnen lezen en schrijven en niet weten 'wat
namen in 't ontwerp in of uyt gebleven sijn van de vursz. echteluyden dochter's hyliexvurwerden'.

Ede, 1563, 'De drost . . . heeft vuyt beveel des gerichts bevoelen by lyffstraff Reyner van
Butseler dat hy voertaen... sich sall onthalden syner huysvrouwen vader Maes Schuerman mit
eenige woorden off mit wereken te misdoen ofte aen hem te keren'.

30-11-157317, Reyner van Butseler en Weyme Schuermans nemen in pandschap de 'Anderde
hoeve' te Lunteren.

Decemb. 1573, Evert Arris als erfgenaam van zalr. Reyner van Butseler heeft in pandschap
gekregen de 'Anderde hoeve' in ambt Ede, zoals deze augustus 1557 door zalr. Willem van Byler
in pandschap was uitgegeven.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Reyers, volgt IV.
2. Gerrit Reyers (van) Butseler, geb. ca. 1565, (ca. 50 jaar mei 161520), bezit

door overdracht mei 1601 het heerengoed 'Cleyn Haverstege' te Ede, buur-
schap Manen21, overl. ca. nov. 1623, tr. (1) Lysgen (Lysken) Gerrits22, echtl.
mei 1601; tr. (2) Grietgen Gerrits, echtl. 1614-nov. 162323 24. Zij tr. (2) ca. de-
cember 1623 Peter Jansz.25

IV. Willem Reyers van Butseler, ook genoemd Krimpen, geb. Meulunteren
156326, sept. 1600 niet-gekwalificeerde bezitter van een - van zijn vader ge-
ërfd - vrij heerengoed ald. (oprukking 1600, voorts regelmatig; laatst juni
1625), vraagt mei 1624 toestemming om de helft van 'd'Olde Horing'27, even-
eens te Meulunteren over te dragen aan zijn oudste zoon Reyer, compareert
162528 als momber van de onmondige kinderen van (zijn broer) Gerrit Reyers
van Butseler, tr. ca. 1585 Merie Schuermans (ook vermeld Merrie Willems),
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keurmedig29, overl. 1625, dr. van Willem Gerrits Schuerman en Gerritgen
Reynders Riksen.

26-9-160015, 'Alsoo Willem Reyersen van Butseler besat en gebruickte een vrijheerengoet, gele-
gen in de arapte van Ede, in de buyrschap Meulumeren, sonder daer nae gequalificeert toe wesen
hebben die van de reekenmeesters 't Aernhem durch den keurmeester Gijsbert van Leesen op
het voors. goet informatie doen nemen ende daerbij bevonden 't selve den voors. besitter aen-
geërft te sijn van sijnen vader Reyer van Butseler, die idt bij successie mit Weyme Schuirmans
sijner huysfr. becommen heeft van Maes Schuyrman, oldste soen van Gerrit Schuyrman'.

Aangezien de bezitter zijn verplichtingen tegenover zijn landsheer, de Staten van Gelderland
niet was nagekomen, werd Willem Reyers Butseler door de scholtus van Ede bevolen 'ter cameren
t'commen'. Op 26-9-1600 werd te Arnhem - na de nodige disputen - omdat dit goed gebruikt
was 'bij hem, sijne ouders end voorsaten sonder daer na gequalificeert toe wesen overeengecom-
men en verdragen' dat hij 'eens geven sal ses golt guldens', voorts vijf gulden wegens de afsplitsing
van een perceeltje land van dit goed (ca. 80 jaar te voren!) en hem verder verleend werd 'ses jaeren
opruckinge' ingaande 'op huyden datum deses' voor vier goudgulden, te betalen 'Andreae toeco-
mende' (= St Andries, 30 nov.).

Ede, augustus 161526, Willem Reyers van Krimpen, oud 52/53 jaar, geb. te Meulunteren.
15-5-162427, Willem Reyers Butseler verzoekt toestemming tot erfscheiding met zijn kinderen;

Reyer, de oudste zoon, krijgt een half heerengoet d'Olde Horingh te Meulunteren, zijn andere
zoons zijn Willem en Maes.

162528, Gerrit Gerrits Butseler en Peter Jans met zijn huisvrouw Grietge Gerrits wed. var
Gerrit Reyers van Butseler, mitsgaders Willem Reyers als momber van de onm. kinderen var
(zijn broer) Gerrit Reyers van Butseler.

165930, Blijkens een verklaring had Willem Reyers van Butseler alias Crimpen zijn heeren
goed 'vercofft' aan zijn twee zonen, Reyer de oudste en Willem Willems, ieder de helft.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrickgen Willems en
2. Wympgen Willems, beiden gevryt van de keurmedigheid in 161029a

3. Reyer Willems van Butseler, oudste zoon, krijgt 162427 bij scheiding de helft
van het heerengoed d'Olde Horingh, voorts door overdracht van zijn vader
juni 1625 de helft van 'vrijheerengoet' te Meulunteren, doet oprukking mei
1631, overl. voor mei 1637 (zijn zoon verkrijgt dan investituur), tr. NN.
Uit dit huwelijk:
a. Goosen Reyers, erft van zijn vader de helft van het heerengoed te Meulunteren29b, investi-

tuur 27-5-1637, oprukking 1644, '52, '61 en 1668, overl. vóór nov. 1674, tr. AW.
Uit dit huwelijk:
aa. Reyer Goossens, investituur 6-11-1674, bezwaart dit goed 1691 en 1707 met totaal

/ 1.800. - ten behoeve van Hendrik Warners en Nennitje Beerts aan welk echtpaar dit
heerengoed kort na 27-4-1720290 wordt overgedragen door Goosen Reyersen, j.m., Jacob
Cornelissen als man van Grietje Reyersen en Bart Reyersen gehuwd met Stijntje Claessen,
kinderen en erfgenamen van Reyer Goosens na verkregen investituur en oprukking.

4. Willem, volgt V.
5. Maes Willems, leeft mei 162427, hij (of een naamgenoot) wordt, vermeld in

1635 als momber over de kinderen van zijn neef Gerrit Gerrits van
Butseler31.

V. Willem Willems van Butseler, bezit de helft van een vrij heerengoed te Meu-
lunteren, hem november 1621 door zijn vader 'tot een besondere saelwehr'
opgedragen32 (waarvan de wederhelft Willems broeder Reyer Willems aan-
kwam), oprukking november 1621, febr. 1635, jan. 1642, mei 1649 en 17-5-1655,
overl. vóór 8-9-165533, tr. NN.
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Uit dit huwelijk:

1. Henrick, volgt VI.

VI. Henrick Willems van Butseler, erft als oudste zoon het vrijheerengoed33

(eerder o.a. bezit van zijn grootvader34), hem sept. 1655 opgedragen, laatste
oprukking december 1668, overl. vermoedelijk begin 1674, tr. NN.

9-9-165533: Hendrick Willems verklaart dat zijn vader Willem Willems - onlangs 'in de Heere
gerust sijnde' - 'beseten' heeft een vrijheerengoed waarvan de laatste oprukking is gedaan
'17 May letstleden' en vraagt 'als d'oltste op te straet' overdracht van dit goed, doch daar het
hem 'ongelegen sijnde sigh nae der natuere des goet's te eigenen' verzoekt hij om investituur
en oprukking van zes jaren.

1625-1667; vermelding van de opvolgende bezitters van een heerengoed34: 'Modo' (= thans)
Hendrick Willems van Butseler (VI), geërfd van Willem Willems van Butseler (V), voorheen
bezit van Willem Reyners van Butseler (IV).

Uit dit huwelijk:

(1) Martytjen Hendryks.
(2) Aaltje Henryk Willems (beiden omstreeks 1670-'80 als lidmaten te Meulun-

teren ingeschreven).
3. Teunis Henricks, volgt VII.

VII. Teunis Hendriks (van Butseler), geb. ca. 1650, verkrijgt 6-11-1674 investi-
tuur voor 'seekere saelwehre in de heerengoet in de ampte van Ede, tot Moelen-
lunteren', voorheen door zijn vader 'beseten' en waarvan de 'lestgedane op-
rucking 20 decemb. lestleden (1673) was commen te expireren'35, disponeert
nov. 1721 over dit goed36, laatste oprukking juni 1725, overl. vóór febr. 172737,
tr. ca. 1670-'75 Teunisje Gerrits.

21-11-172136, Teunis Henricx, 'besitter van een saelwehr en heerengoed in de buurschap Meulun-
teren', verschijnt 'ter camere' te Arnhem en wenst te disponeren 'vermits hij hadde gehad een
soon, genaemt geweest Hendrick Teunissen en nog een dogter genaemt Evertje Teunissen, ge-
trouwt geweest met Jan Nyenhuys en dat die beyden soon en dogter hadden nagelaten twee kinde-
ren, voorts heeft hij een darde kint, Gerrit Teunissen, die mede kinderen had'; stelt tot erfgenaam
van de 'saelwehr' van het genoemde heerengoed zijn zoon Gerrit Teunissen (bij vooroverlijden
diens oudste kind), terwijl het overige deel van dit heerengoed in gelijke staken zal komen aan
zijn zoon en de kindskinderen.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Lunteren (jong overledenen niet vermeld):

1. Gerritje Teunissen, ged. 19-11-1676 (de eerste inschrijving in het doopboek).
2. Evertje Teunissen, ged. 12-1-1679, overl. vóór maart 1708, otr. Lunteren

9-7-1702 Jan Jansen Nyenhuys. Hij otr. (2) Lunteren 11-3-1708 Aaltje Wolters.
Uit dit huwelijk ged. Lunteren 1703 Derckje en 1705 Jan.

3. Hendrik Teunissen, ged. 10-4-1681, overl. vóór nov. 1721, otr. Lunteren
9-7-1713 Metje Maasen, j .d . uit de Valk. Zij otr. (2) Lunteren 10-6-1725
Geurt Jansen, j .m. van Lunteren. Uit het huwelijk van Hendrik en Metje
ged. Lunteren 1714 en 1719 Teunisje; voorts een dochter Maart je Hendriks,
ged. 1721, leeft 172538.

4. Gerrit Teunissen, volgt VIII.
5. Willem Teunissen, ged. 25-8-1689.
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VIII. Gerrit Teunissen, ged. Lunteren 6-6-1686, erft van zijn vader de 'saelwehr'
(investituur en oprukking febr. 1727) terwijl het overige deel van dit heerengoed
'een erfgoedjen tot Meulunteren aan 't Oosterend', met de nagelaten kinderen
van broer Hendrik en zuster Evertje Teunissen werd gedeeld, overl. vóór mei
1738, otr. (1) Lunteren 24-2-1716Niesjen Masen, 'j.d. van Doesburch' (buurt on-
der Ede); otr. (2) Lunteren 27-10-1725 Annetje Jans, 'j .d. geboortig van de Loen-
horst onder Lunteren', vermeld als zijn weduwe 173839, overl. 22-4-1758403. Zij
otr. (2) Lunteren 29-11-1739 Jan Teunisse, wedr. van Aaltje Gijsberts, 'onder
Barnevelt'.

Compareren voor de Scholtis van Ede, 26-11-173939: Anna Janssen, wed. van Gerrit Teunissen,
mede als moeder van haar twee onmondige kinderen (Geertje en Jan Gerrits), Teunisje Gerrits,
Cornelisje Gerrits en Derk Geurtsen als momber van de onmondige nagelaten zoon (Teun
Gerrits) van Gerrit Teunissen (en Niesje Masen), zij weduwe Anna Janssen door het 'Lantgerigte
van Veluwen in de banck van Ede 14 may 1738 gequalificeert' tot het doen van dit transport,
Teunisjen en Martjen Hendriksen 'gesusteren', Jan Janssen Nieuwenhuyzen en Hendrickjen
Teunissen, echtel. mede namens hun dochter Derkjen Jansen, j.d., transporteren een 'soolwher
en heerengoed bestaande in huys, hooven, twee bergen, schuir, twee schaapsschotten en verken-
schot, met de bouw, wey, driestveen in 't Lunterseveen en plaggevelden... soo als Anna Janssen,
wed. van Gerrit Teunissen 't selve gebruyckt heeft, gelegen kerspel Lunteren, buurtschap Meulun-
teren. . . sijnde een gedeelte heerengoed en een gedeelte vrij allodiaal erff en goed'.

De kopers Geertje en Grietgen Schuurmans 'jonge dochters', betalen ƒ 3.370. - voor deze
'soolwhere en het heerengoed', dan ca. één en driekwart eeuw bezit geweest van de Butseler's,
indertijd door Reyer van Butseler (III.) geërfd van zijn schoonvader Maes Gerrits Schuurmans
en door deze aankoop weer bezit van twee van zijn nazaten?

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Lunteren:

1. Teunisje Gerrits, volgt IX.
2. Cornelisje Gerrits, ged. 30-7-1719, compareert nov. 1739.
3. Teunis Gerrits, ged. 6-4-1722, vermeld 12-6-1749 als 'oom en bloedmomber'

van de twee onmondige kinderen nagelaten door zijn zuster Teuntje Gerrits,
gehuwd geweest met Evert Rykse4015.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Lunteren:

4. Geertje Gerrits, ged. 14-12-1728, in leven 1739.
5. Jan Gerrits, ged. 30-8-1731, in leven 1739.

IX. Teunisje Gerrits, geb. ca. 1716 (hiaten doopboek), overl. vóór 1749, otr.
Lunteren 3-4-1740 Evert Rykse, 'j.m. in 't Overwout', ged. Lunteren 9-8-1696,
woont op de 'Seggelaar', overl. ald. 9-2-1757, zn. van Ryck Albertsen, op de
'Seggelaar' en Willemtje Evers. Hij otr. (2) Lunteren 29-6-1749 Arisjen Gerrits,
j.d. onder Lunteren.

Uit dit huwelijk o.a.41:

Willempje Everts, volgt X.

X. Willempje Everts, geb. op 'Seggelaar', ged. Lunteren 5-11-1741, overl. Barne-
veld 15-2-1796, tr. (l)Barneveld 18-4-1762Hendrik van Thiel, ged. ald. 15-7-1736,
rademaker, overl. Barneveld 14-5-1780, zn. van Gerrit van Thiel en Nennetje
Hendriks; tr. (2) Barneveld 25-12-1781 Hendrik Florijn, j.m., geb. te Vaassen.
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Uit het eerste huwelijk o.a.42:

Teuntje van Thiel, ged. Barneveld 17-4-1768, overl. Zutphen 28-9-1833, tr. Barne-
veld 20-5-1792 Hendrik Jan Bessem, ged. Zutphen 6-9-1758, meester verver, in
juli 1788 voor vier jaar verbannen uit de stad en het schependom Zutphen en
van zijn burgerrechten vervallen verklaard43 — en nog een vijftigtal patriotten
uit die stad voor meer of minder jaren - die in de zogenaamde Auxiliaire Gel-
dersche Brigade Waardgelders of andere vrij korpsen in krijgsdienst waren getre-
den met het oogmerk 'onrust te queeken' (amnestie verleend mei 1790), overl.
Gorssel 6-4-183744, zn. van Harmen Bessem en Aleida Catharina Teerinck. •

Noten
.1. RA Gelderland, Protocol der akten van consent. . . met betrekking tot de heerengoederen op

de Veluwe, door de Rekenkamer verleend; nr. 1519 t/m 1548.
2. E. J. Demoed, Van een groene zoom aan een vaal kleed, p. 41 e.v.
3. RA Gelderland, Geldersche Rekenkamer, nr. 155.
4. Deze aantekeningen betreffen voor een groot deel gegevens van begin 15de t/m de 16de eeuw

en zijn het resultaat van ruim 50 jaar onderzoek door de heer Roest in Gelderse archieven;
de vermelde inventarisnummers kunnen door herinventarisaties later zijn gewijzigd. De
neerslag van deze notities is naar beste weten, voornamelijk in de 'eerste drie' der hiervolgende
generaties verwerkt; voor aanvullingen en correcties houdt ondergetekende zich aanbevolen.

5. Veluwse Geslachten 1976, p. 115: De oude boerderij 'Butseler' in het Woud bij Lunteren, dicht
bij de gemeentegrens van Barneveld. Op 9-4-1566 verscheen voor not. Hanger Groet veld te
Barneveld o.a. Gaert van Butseler Jansz. uit het Woud bij Lunteren.

6. Schepensignaat Arnhem, nr. 395, f. 117v.; 1548.
7. Idem, nr. 25, f. 47: Ede 1530.
8. Idem, nr. 27, f. 93; 1539-1541.
9. Onclaerboeck van de Veluwe, nr. 42, f. 272v.; Ede 17-5-1557.

10. Rechterl. arch. kwartier van Arnhem (Platteland), nr. 41, f. 75v; 1553-'54.
11. Onclaerboeck van de Veluwe, nr. 45, f. 13; Barneveld 22-6-1560.
12. Idem, nr. 45, f. 1., Ede 22-6-1560.
13. Civiele Processen van het Hof van Gelderland (verder: Civiel Proces), nr. 1571/33; Kopie van

een akte van boedelscheiding Ao. 1521.
14. Onclaerboeck Veluwe, nr. 49, f. 5; Ede 23-10-1575.
15. Geldersche Rekenkamer, nr. 1521, f. 33; 26-9-1600.
16. Civiel Proces, nr. 1571/33, f. 318v.; Ede 1563.
17. Charters Rekenkamer, oude nr. 918; dec. 1573 en nr. 1400; 31-11-1573.
18. Onclaerboeck Veluwe, nr. 44, f. 39, 89v. en 90; Ede 13-10-1561.
19. P. H. Slicher van Bath, Archief Kelnarij van Putten, inventarisbeschrijving.
20. Gereg. Processen van de Veluwe, nr. 92, f. 7; Ede 29-5-1615.
21. Rekenkamer, nr. 1522, f. 45v. en 239v.; 13-5-1601: Ryck Gerrits en Henrickje Lamberts verko-

pen 'Haverstege' aan Gerrit Revers en zijn vrouw Lysgen (Lysken) Gerrits.
22. Bijblad Nederlandsche Leeuw (dl. 6, p. 157) vermeldt dit eerste huwelijk met Lysgen Gerrits

niet en de mededeling dat zijn (tweede) vrouw Grietje Gerrits foutief 'Lysgen' wordt genoemd
bij haar transport 31-1-1624 van 'Klein Haversteeg' zal op een abuis berusten (zie noot 25).

23. Gereg. Processen van de Veluwe, nr. 96, 1616/19; 2-6-1614.
24. Rechterl. arch. Wageningen, nr. 172, f. 6v.; nov. 1623.
25. Civiel Proces, nr. 1648/45; 31-1-1624: Gerrit Gerrits Butseler en Peter Jans, gehuwd met

Grietgen Gerrits, wed. van Gerrit Reyers Butseler, als mede Willem Reyers.
26. Gereg. Processen van de Veluwe, nr. 92, f. 7; Ede aug. 1615: Willem Reyers van Krimpen, oud

52/53 jaar, geb. Meulunteren.
27. Rekenkamer, Protocol akten van consent. . . heerengoederen op de Veluwe, nr. 1527, f. 63;

15-5-1624.
Vermoedelijk is 'd'Olde Horingh' (vermeld mei 1624) niet de naam van het eerder genoemde
'vrijheerengoet' waarvan de helft nov. 1621 aan zoon Willem en de andere helft juni 1625 zoon
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Reyer is aangekomen 'sijnde de wederhelfte bevorens opgedragen aen Willem Willems'.
28. Gereg. Processen van de Veluwe, inv. nr. niet vermeld; 1625.
29a. Zie noot 19; de keur werd door haar man betaald met vier holl. gld.
29b. Rekenkamer, nr. 1550, Register S., f. 298v.
29c. Idem, nr. 1550, Register E.E., f. 190v. en 193.
30. Idem, nr. 1288, f. 20; 1659.
31. Civiel Proces, nr. 1671/53, kopie van een akte Ao. 1635.
32. Rekenkamer, nr. 1550, f. 52; Lunteren 16-11-1621.
33. Idem, nr. 1532, f. 382; 8-9-1655.
34. Idem, nr. 1290, liggers van de Heerenguldens 1625-'67, f. 6v. en 7; Lunteren.
35. Idem, nr. 1534, f. 499v.; 6-11-1674.
36. Idem, nr. 1514, f. 319v.; 21-11-1721.
37. Idem, nr. 1550, f. 52; 10-2-1727: Gerrit Teunis heeft 'investiture en opruckinge bekent'.
38. Rechtl. arch. Veluwe, nr. 493, f. 87; 5-6-1725: boedelinventaris gemaakt door Metje Maessen,

wed. van Henrick Teunisse.
39. Idem, nr. 825, f. 5v.; Meulunteren, 26-11-1739.
40a. Idem, nr. 511, staat 22; 22-4-1758.
40b. Register van momberschapsverborgingen, Veluwe en Veluwezoom, 1746-1753, nr. 506(?).
41. Een boerengeslacht op Seggelaar in 't Overwout, Werkgroep Veluwse Geslachten, nr. 1 en

Nederlandsche Leeuw 1983, k. 518 e.v.
42. Van Thiel (Barneveld), Werkgroep Vel. Gesl., nr. 2, 1977.
43. Bijdrage en Mededelingen Gelre 1954, p. 310 e.v.
44. Mijn afstamming van Hendrik Jan Bessem: Kwartierstatenboek Nederlandsche Leeuw 1958.

HET ERVE EN GOED EN HET GELIJKNAMIGE GESLACHT
(TEN) NOERTBERGH(E) IN SALLAND

door R. NOORDBERG

Wapen: In een gotisch schild, een opstaande rijf met vier tanden.

De naam Noortbergh van het gelijknamige erve en goed ten Noertberghe
bestond waarschijnlijk al geruime tijd voor 1363, het jaar waarin de geslachts-
naam voor de eerste maal wordt aangetroffen1.

Uit de door Schoengen gepubliceerde werken2 zou kunnen worden afgeleid
dat het erf Noertbergh zeker groter was dan 60 morgen (1 morgen is ongeveer
1,2 ha.). Het omvatte oorspronkelijk landerijen in het buurtschap Herxen in het
kerspel Wijhe bij Zwolle en werd nog verder uitgebreid tot Heino en Raalte.

Hoewel de rechtmatige erfgenaam Dirc van Herxen/ten Noertberghe al in
1407 na zijn intrede in het Fraterhuis te Zwolle, het gehele bezit schonk aan deze
door Gert Grote gestichte orde3, werd de familienaam Noortbergh in 1455 nog
gevoerd4.

Genealogie

I. Dideric van Herxem5.

Waaruit waarschijnlijk:

1. Gherloch, volgt II.
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II. Gherloch van Herxem5.

Waaruit:

1. Gherloch, volgt III.

III. Gherloch van Herxem, geb.ca. 1327.tr. 30-9-1353 Haseke van Davenschote,
dr. van NN van Davenschote en Beerte5.

Uit dit huwelijk:

1. Herman to Noertberghe, volgt IVa.
2. Johan to Noertberghe, volgt IVb.
3. Werner to Noertberghe, erft 4-12-1389 van zijn broer Herman lOOcomansgul-

dens, erft 1-10-1401 het goed Wyfferding te Raalte behorend tot het goed toe
Noertberghe en verpandt 17-2-1414 een stuk land, genaamd die Brake beho-
rend tot zijn goed Wyfferding aan zijn neef Dirc van Herxen en diens moeder
Griete, overl. na 1414.

4. dochter, tr. Henric Berends van Lenthe, zn. van Bernd van Lenthe, richter
te Dalfsen.

IVa. Herman toe Noertberghe, geb. ca. 1340, enig eigenaar van het goed ten
Noertberghe, waaronder 6 morgen land in Lierrebroec tussen Velikengrave en
de Zwarte graven, een erf genaamd dat Lutke Butham te Raalte en het goed toe
Wyfferding in de buurschap toe Linderten in het kerspel Raalte, overl. tussen
24-5-1384 en 2-2-1385, tr. Griete (Margaretha) van Wyndessem (Windesheim),
eigenaresse van een huis te Zwolle in 14206.

Uit dit huwelijk:

1. Dirc (Theodericus) ten Noertberghe/van Herxen, geb. Herxen 1381, klerk,
priester en rector van het 'Clerckehuys' (Domus Clericorum of Sint Grego-
riushuis) te Zwolle, overl./begr. Zwolle/Windesheim 21-3/22-3-14577.

Zegel van Dirc van Herxen (IVa.-l), d.d. 9-2-1424
(foto: GA Zwolle)

2. Bette ten Noortberghe, geb. ca. 1382, waarschijnlijk ongehuwd overl. Zwolle
(melaatsenhuis) na 1457.

IVb. Johan ten Noertberghe, overl. vóór 4-12-1389, tr. WibbeNN. Zij hertr. vóór
22-2-1392 Lefert de Hond8.

Uit dit huwelijk:

1. Dirc Janssoen ten Noertberghe, erft 10-2-1411 een stuk land met hofstede
genaamd de Bonghenhofstede te Heino behorend tot het goed Noortberghe,
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deze erfenis wordt door Lubbert van Lenthe en zijn vrouw Swane verkocht
aan Evert Businge met de bepaling, dat Dirc van Herxen of een latere eigenaar
van het goed toe Noortberghe het ieder jaar met 50 gulden mag
terugkopen9.

2. Mette Jans, overl. na 11-2-1455, tr. vóór 10-2-1411 Goessen Goessensoen.

Voor zover in dit stadium van het onderzoek valt na te gaan komt de familienaam
Noortbergh tussen 1455 en 1540 niet meer voor. Volgens een oorkonde van
23-1-1460 doet bisschop David van Bourgondiën uitspraak, dat het erve Noort-
bergh wel tot het Klerkenhuis behoort, ten nadele van Derick Wiferdink, burger
van Deventer.

Uit een tot nu toe helaas onvindbaar gebleven handschrift met familie-
aantekeningen dat omstreeks 1750 werd samengesteld door ds. Harmannus
Lambertus Noortbergh (1696-1779), ontleent de bekende genealoog wijlen ds.
H. J. Schouten die de laatste bezitter van het handschrift moet zijn geweest, de
volgende aantekening:
'De familie Noortbergh woonde op het slot waaraan men de naam ontleende,
gelegen bij Olst. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de bewoner markrichter.
De Spanjaarden verdreven er de Staatse bezetting en deden het slot, waar een
der poorten in Deventer naar zou heten, in de lucht vliegen. De bewoners vestig-
den zich te Zwolle.' •

Noten
1. RA Utrecht, Bissch. Archief nr. 458, oorkonde 18-4-1363.
2. Dr. M. Schoengen, Jacobus Traiectialias de Voecht, Narratio de inchoatione domus Clericorum

in Zwollis, Amsterdam 1908.
3. GA Zwolle, inv. nr. KA 009, chartercollectie 460.01.
4. GA Zwolle, chartercollectie 455.02, oorkonde 11-2-1455.
5. GA Zwolle, inv. nr. KA 003, chartercollectie 353.02.
6. GA Zwolle, inv. nr. KA 009, chartercollectie 420.07.
7. Mevr. Dr. P. H. J. Knierim, Dirc van Herxen (1381-1457), Rector van het Zwolse Fraterhuis,

Amsterdam 1926.
Zwolse Historische Vereniging, Een Zuivere, Eenvoudige, Standvastige Geest, De Moderne
Devotie te Zwolle, Zwolle 1984.

8. GA Zwolle, inv. nr. KA 009, chartercollectie 392.05.
9. GA Zwolle, chartercollectie nr. 2478.

AFDRACHT VAN EEN KEUR: EEN LABBERDAAN

Op 27 augustus 1638 is de keur afgekocht van Trui Maesen, de vrouw van Roloff
de Kremer te Amersfoort, vanwege het goed Blankeberentsgoed te Voorthuizen,
door haar man voornoemd met tien gulden en een labberdaan, voor voedsel één
gulden.

(Staatsarchiv Munster, Abdinghofakten 441, anno 1638)
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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.

Kwartierstatenboeken

Kwartierstatenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten, o.r.v. T. van den Brink en A. C. Zeven,
Barneveld, 1988.

Inclusief het onmisbare naamregister telt dit kwartierstatenboek 228 bladzijden. Er zijn 34 staten
in opgenomen, in veel gevallen werkstukken van reeds van andere genealogische publikaties bekende
auteurs.

De in de kwartierstaten opgevoerde voorouders vertegenwoordigen de diverse gedeelten van de
Veluwe; onnodig te zeggen dat sommigen hunner van buiten het gebied afkomstig waren. Trouwens,
ook de Gelderse Vallei heeft nogal wat kwartieren in dit boek geleverd.

De verleiding is groot om nu vele namen te gaan noemen die de lezers van Gens Nostra misschien
op een spoor van gemeenschappelijke afstamming zouden kunnen brengen. Ik laat dit achterwege,
met de aantekening overigens dat een ieder met Veluwse voorzaten er goed aan doet het hier bespro-
ken boek eens nauwlettend te bekijken. Wilt u het eventueel bestellen, dan kunt u daartoe ƒ 30, -
overmaken op postbanknummer 3566652 t.n.v. de Penningmeester van de Vereniging Veluwse Ge-
slachten te Bennekom.

R. F. VULSMA.

Monografieën

D. J. J.Lauwers,DehoeveteHaagsittard,Sïttard 1989 (Monografieën in het Land van Sittard; dl. 4,
181 pag., 111., register, / 25, - ) .

Het komt zelden voor dat een auteur een hoeve zo veelzijdig belicht als in dit werk het geval is,
in casu aan de hand van vele bronnen, o.a. uit de archieven van Sittard, Dusseldorf en vooral uit
die van het Akense Domkapittel. Niet alleen de geschiedenis van de hof, gelegen onder Broeksittard
nabij Sittard wordt vanaf ca. 1300 beschreven, ook die van de eigenaars en pachters, van wie alle
gevonden genealogische gegevens in het boek naar voren komen. Wat het boek eveneens zo aantrek-
kelijk maakt, is de zeer goede documentatie. Vooral de rekeningen uit het Akense Domarchiv zijn
volledig benut en vele stukken zijn onder de 18 bijlagen in extenso weergegeven. Het blijkt weer
dat over de periode vóór 1600 en over de tijden van oorlog in deze gebieden nog veel materiaal is
te vinden.

De schrijver gaat in op pachtcontracten, plaatselijke oppervlaktematen en maakt in enige over-
zichten duidelijk hoeveel procent van de overeengekomen pacht in werkelijkheid werd opgebracht
en werd kwijtgescholden. De streek rond Sittard is vele malen plaats van oorlogshandeling geweest
en uit vele korte perioden ontbreken daardoor bronnen. Ondanks dat is de schrijver erin geslaagd
een prachtig werk te leveren dat een voorbeeld zou kunnen zijn hoe men een geschiedenis van een
hoeve met ligging, eigenaars en bewoners tot heden toe kan beschrijven.

N. A. HAMERS

Parentelen

J. van Egmond en J. B. Glasbergen, Een Rijnsburgse Familiekring, deel I, Rijnsburg/Nuenen 1988
(655 pag.).

Dit omvangrijke werk beschrijft in een parenteel de Rijnsburgse nakomelingen van Wouter War-
boutszoon van der Zijp, die in 1533 meester was van het St. Barbaragilde aldaar. Enkele eeuwen
heeft de familienaam Van (der) Zijp zich via een zeer dun draadje kunnen voortzetten om in 1795
geheel te verdwijnen door het overlijden van de laatste mannelijke naamdrager. Des te omvangrijker
was echter het nageslacht in de vrouwelijke lijn. Onder de ca. 2375 vermelde personen komt de naam
Van der Zijp dan ook slechts 13 maal voor.

Een index ontbreekt nog; het ligt inde bedoeling deze op te nemen in een tweede deel dat de periode
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van 1940-1990 zal omvatten. De auteurs hopen dit deel in 1991 te publiceren. Wanneer men weet
dat in het thans verschenen deel ca. 80.000 gegevens zijn verwerkt, zal het geen verwondering wekken
dat de samenstellers ruim tien jaren nodig hadden om tot deze publikatie te komen.

Het eerste deel is te bestellen door overmaking van ƒ 68,50 op postgiro 2764960 ten name van
J. B. Glasbergen te Nuenen, onder vermelding van 'Van der Zijp, dl.I'.

P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Aanwisten boeken
L. van Amsterdam, Het nageslacht van Jacob Waarts/Waerts/Waerst/Werds/Wirtz, 's-Gravenhage

1989.
G. J. Balster, De familie Balster uit Wijhe, Arnhem 1989.
J. van Beynum e.a., Genealogie van enkele Betuwse geslachten, Osenvorenreeks 28, 1989.
H. P. Blanksma e.a., Genealogie van de familie Blanksma, Zoetermeer 1989.
J. M. Doyer-Brunting, Genealogie Helderman te Kampen, 's-Gravenhage 1989.
H. W. Hammer, De voorouders van Jan Vos en Anna Oudman dl. II, Huissen 1989.
A. Heiman, Een doodgewone held, De levensgeschiedenis van Gerrit Jan van der Veen 1902-1944,

Amsterdam 1946.
J. N. IJkel, Bibliografie van dr. A. H. de Hartog 1869-1938, Utrecht 1988.
G. Jue, Kwartierstaat Jue/De Vogel II, Rijswijk 1989.
G. Jue, Kwartierstaat Jue/Dieu, Rijswijk 1989.
J. A. Korver, Genealogie Korver, Afstammelingen van Pieter Woutersz. Korven Oterleek 1624,

Naarden 1989.
P. van Markus, Genealogie Van der Lem, nageslacht van Frederik van der Lem en Elisabeth van

der Aa, 's-Gravenhage 1989.
A. Moraal, Kwartierstaat Hilvers, Nijmegen 1989.
A. Moraal, Kwartierstaat Moraal, Nijmegen 1989.
G. A. Overdijk, Kwartierstaten van Sebastiaan en Yoram Overdijk, Ie uitgave, Tiel 1989.
H. C. A. Quast, Genealogie van de familie Quast, Huizen 1989.
F. H. M. Roelvink, Tien geslachten Roelvink, Breda 1989.
M. Sijbrandij, Foeckema, de voorouders van Nanne Ottes Jellema en Martjen Sijbrens, Rijswijk

1989.
A. J. E. M. Smeur, Genealogie van het geslacht Rosu te Breda 1738-1927, Dorst 1989.
J. B. Vermetten, Genealogie Vermetten, Scheveningen 1989.
H. J. Vladar, Die Geschichte und Abstammung der Familie Vladar, Luneburg 1989.
R. Voortman, Kroniek van het Artlandsegeslacht Vortmann - tak Waterland (Voortman), Zaan-

dam 1988.
D. Westerhof, Het geslacht Munck Mortier en zijn relaties in Zeeland, Hasselt 1989.
R. M. Willson, Het ontstaan der 'De Vos Burcharts', Vlissingen 1989.
J. C. Winkelman, Het geslacht Winkelman in Uitgeest/Castricum en Loenen dl. I, Uitgeest 1989.

P. Brood en W. Foorthuis, Drentse biografieën I, Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende
Drenten, Meppel 1989.

J. M. C. Bruijnzeels e.a., Momentopnamen langs de Maas, topografische tekenkunst uit Limburg
1600-1800, Maastricht 1989.

J. Calliau, Poorterboek van Veurne, Koksijde 1989.
G. Crebolder en D. Veldhuizen, Kohier Hoofd- en haardstedegeld 1749 voor het ambt Barneveld,

Barneveld 1989.
J. W. N. Jager, Transcriptie van decedulen van Eek, Kesteren, Opheusden, Ravenswaaijen Rijswijk

april 1693, Osenvorenreeks 30, 1989.
R. van de Laarse, Bevoogding en bevinding, Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad,

Woerden 1780-1930, Stichts Hollandse Bijdragen 21, 's-Gravenhage 1989.
M. J. Noppen, Stichtse Steenbakkerij, een bijdrage tot de geschiedenis van deze tak van nijverheid

in en om de stad Utrecht, 3 dln., Utrecht 1986.
C. Onclin, Afschrift van de doop en contra doopregisters Herv. Gemeente Wadenoyen, NGV afd.

Betuwe, Tiel 1988. • •
A. Pouw, Vreeswijk en zijn bewoners 1984, Nieuwegein 1984.

91



A. J. Roelofs, Doop-/trouw- en ledenregister Evangelisch Lutherse Gemeente Augustana Kerk Am-
sterdam 1957-1964.

A. J. Roelofs, Doop- en trouwregister Evangelisch Lutherse Gemeente Elim Kapel Amsterdam
1957-1970.

D. Spruit, Transcriptie van de verponding van Hien en Dodewaard opgesteld 1650, Osenvorenreeks
31, 1989.

I. L. Uyterschout, Beknopt overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Nederlandsche
Krijgsgeschiedenis 1568 tot heden, Kampen 1935.

M. S. Verweij e.a., Het kasteel te Woerden, het gebouw, de geschiedenis en de restauratie, Stichts
Hollandse Bijdragen 20, Woerden 1989.

J. G. en R. Voortraan, Inventaris over de stukken, berustende op Wangerpohlshofte Uptloh-Essen
(Oldenburg), Zaandam 1989.

V. I. van der Wall, Bijdrage tot de geschiedenis der Perkeniers 1621-1671.
J. Warnawa e.a., Repertorium van Genealogische, Heraldische en Geschiedkundige Publikaties en

bronnen FRI-GRO, Nijmegen 1989.
L. W. R. Wenckebach, Oud-Amsterdam 100 stadsgezichten, Amsterdam 1907.
F. G. W. de Wit, Doop- en trouwboek van de Oud-Katholieke Gemeente Culemborg 1765-1811, Cu-

lemborg 1989.
D. A. Wittop Koning, Collectie unieke vijzels.

Overige aanwinsten:
Fryske Akademy, Genealogysk Wurkferban, Ferban yn üs wurk II, List fan echtpearen, der 't fierder

nei socht wurdt, foar ünderling kontakt, Leeuwarden 1980.
Idem III, List fan Roomske foaralden der 't fierder nei socht wurdt, foar ünderling kontakt, Leeu-

warden 1981.
Idem IV, Menisten - Doopsgesinden 1557-1810, Leeuwarden 1983.
Idem V, List fan nammen üt de samling fan leden foar ünderling kontakt, Leeuwarden 1983.
Idem VI, Neiteam fan Karel de Grutte (747-814), Leeuwarden 1984.
Idem VII, Nammen fan Friezen yn argiven om ütens, Leeuwarden 1988.
Tienjaren-tafel Katwoude 1903-1912, Geboorte/Huwelijk/Overlijden.
Fragmenten uit de Burgerlijke Stand van enkele plaatsen in Overijssel.
Tienjaren-tafel Uithoorn 1923-1932, Geboorte/Huwelijk/Overlijden.
Genootschap voor Antwerpse geschiedenis, Antwerpen in de XVIIde eeuw, Antwerpen 1989.
Historische Kring Bommelerwaard, Monumenten tussen de Voorn en Loevestein, Zaltbommel 1989.
Naamlijst van de leden Koninklijke Vereniging eervol ontslagen officieren van de Nederlandse

Krijgsmacht.
Klokken/zilver/sieraden uit de Nederlandse Art Nouveau en Art Deco.
Vereniging Vrienden der Koninklijke Bibliotheek, Vriendschap in Vereniging, Catalogus van de ten-

toonstelling t.g.v. het 50-jarig bestaan, 's-Gravenhage 1988.
Nederlands Instituut van Directeuren en ingenieurs van Gemeentewerken, Besturen- en ledenlijsten

1987.
Testament Panneboeter, betreffende echtpaar Zwerus-Lijsen.

Wij ontvingen uit de serie publikaties van de Vereniging Veluwse Geslachten:
nr.

90. B. Dolman Voorst, doopboek 1752-1811
91. M. J. van Dijken Voorthuizen, doopboek 1682-1772
92. T. Elbertsen-Hoekstra Elspeet, trouwboek 1670-1795
93. M. J. van Dijken Veenendaal, huw. 1672-1689;

1701-1811
94. R. Wartena/M. v. Huwelijksdispensatiën Gelderland/

Dijken index
95. P. Leising/A. M. Pieke Heerde, doopboek 1658-1771
96. P. Leising/A. M. Pieke Heerde, trouwboek 1658-1771
97. P. Leising Heerde, Verpondingscohier 1648
98. P. Leising Heerde, Schiltschattingscohier 1634
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10,00
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15,00
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27,50
12,50
37,50
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99. P. Leising/A.M. Pieke Heerde, Handelingen Kerkeraad 10,00 12,50
1658-1693; 1705-1802

100. P. Leising Hattem, Eigenaren van de banken in 7,50 10,00
de Grote Kerk, 1778-1860

Bovenstaande publikaties bestellen door overschrijving van het bedrag op postbanknummer
3566652 t.n.v. de penningmeester van de Vereniging Veluwse Geslachten te Bennekom, met vermel-
ding van het nummer van de gewenste publikatie.

W . H . VAN DER HORST-HARKEMA

PERIODIEKEN

De hieronder vermelde periodieken zijn ter lezing aanwezig in de bibliotheek van
de NGV, Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Periodieken worden
niet uitgeleend.

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau, deel 43. Cen-
traal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage 1989 (273 pag. 111. registers). Het Jaarboek is verkrijg-
baar door overmaking van ƒ 60,- op postbankrekening 65260 t.n.v. Centraal Bureau voor Genealogie,
's-Gravenhage, onder vermelding van 'Jaarboek 1989'.

Naast de beide jaarverslagen en het wapenregister van nieuw ingeschreven wapens, de volgende
bijdragen: C. Hoek: Het voorgeslacht van heer Cornelis Musius. Fragmentgenealogie van deze Delft-
se pater van het Sint Agatha Convent, ook wel een martelaar van de opstand in 1572 genoemd. De
legende over zijn afkomst wordt in dit artikel opgehelderd. R. E. O. Ekkart: Enkhuizense iconografi-
sche sprokkelingen. In deze bijdrage wordt een poging gedaan, een tiental portretten uit de 17de
en 18de eeuw te identificeren. R. J. F. van Drie: Blasoenkonst. Verkennend onderzoek naar de basis
van de kennis van een zestal 17de eeuwse Nederlandse schrijvers, over de regels en gebruiken van
de heraldiek in die tijd. B. C. Sliggers en A. G. van der Steur: Portretten van 'honderdjarigen'.
Een lijst met portretten van Noord-Nederlanders, gemaakt vanwege de zeer hoge leeftijd van de afge-
beelde, met vermelding van de levensdata voor zover deze bekend zijn. H. de Vries: Centralisatie
van beleid. De Colleges van Curatoren aan de Nederlandse universiteiten van 1815-1940. Tot de
jaren vijftig werden de universiteiten in ons land bestuurd door Colleges van Curatoren. In dit artikel
een onderzoek naar achtergrond, opleiding, politieke herkomst van deze onbezoldigde bestuurders
en van de ontwikkeling van hun relaties met de centrale overheid.

Jaarverslagen 1988: Gemeentearchief Barneveld; Streekarchief Zuidoost-Brabant; Streekarchief
voor het Gooi en de Vechtstreek en Stadsarchief Naarden.

Enkele vermeldingen uit deze verslagen: Barneveld: De klapper op het Bevolkingsregister
1850-1920 is na dertien jaar (vrijwilligers)werk voltooid. De publikatie 'Bronnen voor genealogisch
onderzoek in het Gemeentearchief van Barneveld' (besproken in GN nov. '88) vindt goede aftrek.
Zuidoost-Brabant: Archieflokaties in Eindhoven en Oirschot. Voortgaande inventarisatie van o.a.
oudrechterlijke archieven en indicering - met inzet van vrijwilligers - van o.a. notariële archieven,
overlijdensregisters en schepenprotocollen. Gooi en Vechtstreek: Streekarchief voor Blaricum, Hil-
versum, Laren en Nederhorst den Berg. Voortgaande inventarisatie, indicering en toegankelijkma-
king van de archieven, o.a. van doop- en begraafregisters. Een computeruitdraai van de doopregisters
van Laren kwam gereed. De vrijwillige medewerkers zijn nauwelijks genoeg te waarderen! Naarden:
De registers van de Burgerlijke Stand (vanaf 1811), Bevolkingsregister (vanaf 1840) en DTB
(1600-1811) zijn op microfilm beschikbaar. Er wordt o.a. gewerkt aan de indicering van de Resolutie-
boeken van de Vroedschap en van de Officiantenboeken.

J. ThOMASSE
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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. 6, nov./dec. 1989. /. H. van Eeghen: Het graf van Titus van Rijn.

De Brabantse Leeuw, jg. 38, no. 3, 1989. Verv. Roosendaalse families. 3. Obels, Nobel [15de-17de
eeuw]; P. L. Leget-Kuijlen & J. N. Leget: Noodlottige gevolgen van de restauratie van de Sint Jan
te 's-Hertogenbosch [namen en gegevens van zieke/overleden werknemers 1866-68]; L. F. W. Adri-
aenssen: Zes eeuwen niet van huis. Een Esbeekse genealogie (1395-1989) [Van der Spaendonck, Van
Arendonck. De(e)nen/Deenkens, Van Spreuwel, Van der Mispelen, Bruurs]; Verv. Vermiste Noord-
brabanders die dienden in de legers van Napoleon [De Koning t/m Van Rooij]; Verv. Erfgenamen
van Heer Ghijsel Back [Pelgrom de Bie].

Heemskring, nr. 2, nov. 1989. B. Wietstra: Het geslacht Van Tunen [ook: Van Theun(en). Jan Klaasz.,
afk. van Thuine (bij Lingen), tr. Beverwijk 1738 Aaltje Corsdr. Tromp. Met schema over zes genera-
ties]; verder o.a. artikelen betr. de boerderij De Kruisberg, kapper Kater, het oude raadhuis en de
Franse tijd in Heemskerk.

Historische Kring Eemnes, jg. 11, nr. 3, sept. 1989. G. L. de Boer/B, van Wijk-Blom: Beknopte
geschiedenis van de familie Elders in Eemnes.

Limburgs tijdschriftvoor genealogie, jg. 17(1989), nr. 3. W.A.J. Munier: Genealogische verkennin-
gen naar de geschiedenis van de familie van Jan Jacob Cyrus (1739-1819), pastoor van de St.
Catharina-/St. Matthijsparochie te Maastricht; A. J. W. van Loo: Huwelijken in Heinsberg van 'niet-
Heinsbergers' [alfabetisch: 1770-1799 (Ahlen t/m Wemans) en 1639-1769 (Bleffer t/m Von Cruch-
ten)]; Verv. Römkens; Verv. Kwst. Bouvrie.

De Maasgouw, jg. 108 (1989), nr. 2.R.P.W. J. M. van der Heijden: De terugkeer van het Nederlands
gezag in Limburg, 1839-1840; N. Bos: Agitatie in Limburg, de verhoging van de grondbelasting in
het hertogdom in 1865.

Marset Historia, 23e jg., nr. 5, sept./okt. 1989. H. Ringoir(-\): Het Garderegiment Jagers. Chronolo-
gie [van 1665 af: oprichting eerste stambataljon-regiment Kolonel Louis de Aquila].

DeNederlandscheLeeuw, CVldejg., no. 9-10, sept.-okt. 1989. O. D. J. Roemeling: Oldambster ge-
slachten (XV). § XX. Fockens/Hoysum. § XXI. Sybelkens; K. J. Slijkerman: (De) Pee (vraag); Antw.
Van Wanroy-Utenhamme.

Nieuws van Archieven, jg. 8, nr. 10, okt. 1989. Reacties op het eerste voorontwerp van de Nieuwe
Archiefwet.

NoordKOPstukken, 3e jg., nr. 6, okt. 1989, blz. 90-97. Verv. Transportregisters Huisduinen en Den
Helder [1687], Registre civique [Wit t/m Zijp] en Wage(n)maker te Wieringen; Opgaven bedeelden
Den Helder 1831.

Ons Voorgeslacht, no. 397, 44e jg., sept. 1989. Verv. Kwst. Van Zijl/Van Gaalen [gen. X en XI];
Verv. Grafelijke lenen in Rijnland 1222-1650; Antw. Van Asperen.

Idem, no. 398, okt. 1989. W. van Duyn: Afstammelingen van Joost Henricsz. en Geertgen Joosten
te Lekkerkerk [16de eeuw]; G. M. van Aalst: Repertorium op de lenen van de heerlijkheid Alblasser-
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dam en de hofstede Souburg, 1472-1758; J. C. Kort: Lenen van de hofstede Ockenburg, 1318-1631;
C. Hoek: Een vicarie op het Sint Laurentius-altaar in de Oude Kerk te Delft; C. Hoek/J. C. Kort:
Aanvullingen op gepubliceerde repertoria van leenkamers, die binnen het graafschap Holland heb-
ben gefunctioneerd; Antw. Van Nederveen [Backer, Overrynder; te Zevenhuizen].

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 6, nr. 4, nov. 1989. Aanv. en verb.
kwartierstaten Hermsen en Veldhuis; Liemerse geslachten (4) [kwst. Hendrikus J. Winters, geb.
Wijnbergen 1877;-, Pelgrim, Roes, Lucassen]; Verv. Liebranden van de Achterhoek (1575-1750); A.
H. Vedders: Genealogie van het Gelderse geslacht Van den Brink (1) [te Hoog-Keppel en Hummelo];
J. Renema/G. C. Renema-van Til: Deelkwartierstaat Enserink; Verv. Parentelen Zeevalkink (3); J.
Harmsen-Gerretsen: De nakomelingen van DJH en GGH [een gevelsteen inspireerde tot dit artikel
over Derk Jan Harmsen tr. 1825 Garritjen Groot Holte, won. op 'De Veerman' te Hengelo]; W. J.
M. Hermsen: Een Zwitsers soldaat te Wehl [Johan Breuweiler, 1788-1862].

Tabula Batavorum, jg. Vil, no. 3, 1989. M. Winkel: Th. F. Span (1855-1934), architect en gemeente-
opzichter van Eist; W. Jaspers-Weusten: De Nederlands-Hervormde kerk te Ressen. Gerestaureerd
of gereconstrueerd?

Uit Eijsdens verleden, nr. 46/47, sept. 1989. H. van Hall: Inventarisatie archiven gemeente Eijsden
voltooid; W. van Muiken: Onlusten te Eijsden in 1848 [n.a.v. verkiezingen voor het parlement van
de Duitse Bond, waar Limburg bij aangesloten was van 1839 tot 1867]; Idem: Een Mescher dwarslig-
ger [Willem Straet, notaris, overl. 1832]; J. Ph. Lucassen: Lucassen's van Libeek naar Eijsden [aan
de hand van een stamreeks (17de-20ste eeuw) wordt op prettig leesbare wijze een stuk familiegeschie-
denis verhaald].

Veluwse Geslachten, jg. 14, nr. 5, 1989. J. J. Seekles: Veluwenaren in het Zwolse Rechterlijk Archief
[1803-1809]; Verv. Kwst. Bartha van Esveld; K. Braaksma: Kwartierstaat Van den Burgt [van de twee-
ling Wijntje en Cornelis v.d. B., geb. Renswoude 1857; -, Van Veen, Veldhuizen, Van de Kaa]; E.
de Jonge: Genealogie Oosterwijck [betreft beleningen met het goed Oosterwijck, 15de-17de eeuw];
Verv. Kwst. Broekhuis-Van de Kieft; Th. Woudenberg: Kwartierstaat Woudenberg [-, Van der Gron-
den, Wentink, De Wilde]; Verv. Groothedde-Grootherder; W. J. Meijerink: Familie Smink [te Rhe-
den]; G. H. Grootendorst-Doornekamp: Twee maal Cornelis Melcherts van Ginkel.

Uit familiebladen:
Wederom kunnen wij een nieuw blad welkom heten: De Beukers Bode. Wij ontvingen van de eerste
jg. (1989) de nummers 1 (april), 2 (juli), 3 (oct.) en een Engelstalige samenvatting. Opgenomen wer-
den gegevens over afstammelingen van Gerhard Henrich Boeker (Beukers) tr. Pijnacker 1815 Teuntje
van den Akker. Initiatiefnemer is de heer H. Beukers, P.O. Box 498, Brookvale 2100, Australia.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 3, nr. 3, nov. 1989. Verv. De Heus 'in den Engh' tak 3; Verv. De Heus
'de Hoekse Waard', tak 9.
Chynsmans cronyeke, no. 33, 9e jg., Kerst 1989. M van Acker: Joachim Chy(n)smans (geb. circa
1600), een randfiguur? [met vele kopieën van akten uit het Oud Gemeente Archief Rijkevorsel].
De Nijdamstra Tynge, 41e jg., nr. 4, aug./okt. 1989. Verv. Hellingbazen Nijdam. Bijlage: Het Nij-
damstra Boek, aanvullingen 1989-2 [Nijdam te Meppel, Wijnja].
Pors-Post, nr. 43,13e jg., 4e kw. 1989. Het gezin van Kleis Pors en Jaapje Verheij (tr. Hoogvliet 1901).
De Wagenschouw, nov. 1989. Fragmenten Wagevoort (te Doetinchem); De eigenaren van het Wagen-
voort [15de-20ste eeuw]; Aanv. en verb.; Verv. stamboom (vijfde gen.). Waldhoorn [naamgenoten
Hes(/z)emans, He(e)s(e)man(s), Hess(e)man(n), enz. in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk],
nr. 20, 1 jan. 1990. P. Hessmann: Die Namen auf -man(n).

België
Limburg, jg. LXVIII, afl. 2, apr.-juni 1989. C. Wijnen: Leenverheffingen van de heerlijkheid Hoe-
pertingen voor het vrije leenhof van Heeswijk (1476-1727) [Van Sombreffe, Van der Marck-Arenberg,
Van Scharenberg, De Sluse, Van Burmania]; L. Pluymers: Munckhof of Monnikenhof onder Heks.
Eigenaars en pachters [Van Hinnisdael, De Poilvache, Boux, Delvigne]; G. Bollen: Herman Liesens,
pastoor te Uikhoven (1777-1809).
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Ons Heem, jg. 43, nr. 4-5, Hooimaand-Herfstmaand 1989. Themanummer 'Jacht en wildstroperij'.
Hierin o.a. H. Vannoppen: Het jachtwezen in Brabant onder het Ancien Regime; J. Gerits: Bibliogra-
fie over jacht en wildstroperij in Vlaanderen.

Oostvlaamse Zanten, 64e jg., nr. 3, juli-sept. 1989. J. David: Beeldmateriaal en technieken. Richtlij-
nen bij het gebruik van de afbeeldingen als bron voor de geschiedenis van de technieken.

Vlaamse Stam, 25e jg., nr. 10, okt. 1989. W. Steeghers: Overleden begijntjes en personen van het
Groot Begijnhof St. Elisabeth te Gent afkomstig uit Lokeren; P. Huys: Een Deinse poorterslijst 1500-
1526; W. Steeghers/J. Vannieuwenhuyse: De Gentse geestelijkheid en de verklaringen van onderwer-
ping aan het Regime gedurende de Franse Tijd 1797-1804 [met naamlijst]; L. Faes: Het geslacht Uy-
dens uit Oostmalle [ook: Udens, Vuydens, Vijde(n)s, Uyens, Oeyens; 17de-18de eeuw, met schema
Wuyts]; L. van Acker: De afstamming van de familie De Langhe, heren van Schiervelde bij Roeselare
(15de-17de eeuw) [transcriptie van een begin 17de eeuws handschrift, aangevuld met gegevens uit
andere bronnen. Met nageslacht in vrouwelijke lijn, o.a. Braem, De Cordes, Reyphins, Van Huerne,
De Cerf, Van Halewijn]; Geregistreerde familiewapens: Vanlandeghem (met stamreeks 16de-20ste
eeuw), Ottevaere, Vuylsteke.

WH-info, Med. van Westhoek Jaarboek, 5e jg., nr. 3, okt. 1989. Verv. Rekening van de Watering
van Merken in 1683, 1684 en 1685; J. Cailliau: Nog meer Duinkerkse sprokkels (1) [1574-1594; o.a.
het huis De Gulden Wijnpot te 's-Hertogenbosch van Gheerthuudt van Vichtelt vererfde 1589 op
kleindochter Elisabeth van Maeren]; Verv. Heerlijkheid Nieuwkerke (4) [1738-1739].

De Woonstede door de eeuwen heen, nr. 81, Ie kw. 1989. X. de Ghellinck Vaernewyck: Het kasteel
Diepenbroeck te Lovendegem en de burggraven de Vaernewyck; B. Zijlstra: Schatzenburg te Dronrijp
[De Hertoghe, Huber, Quaestius].

Duitsland
Genealogie, Bd. XIX, 38. Jg., Heft 10, Okt. 1989. V. Weiss: Zur Erforschung der Sozialen Mobilitat
in Sachsen im 17. und 18. Jahrhundert mit Ahnenlisten; W. Grenzendörfer: Die Greinssdörffer in
Franken vom 14. bis zum 17. Jahrhundert [ook: Krenstorp, Kreinsdorff, Greinstorff, Greynsdorffer,
enz.]; W. Strubell: Das Leipziger Handelsgeslecht Lorenz von Adlershelm [afk. van Neurenberg;
16de-17de eeuw]; Ph. G. Graf Gudenus: Grafen Coudenhove-Die japanischen Taufen.

Gesellschaft für Friedrichstadter Stadtgeschichte, Mitteilungsblatt. Nr. 13, Herbst 1978. Biographie
Jürgen Ovens (1623-1678).

Idem, Nr. 35, Winter 1988. K. Michelson: Leonard Ploviers Bestallung zum Bürgermeister [1707-
1782; tr. 1735 Maria Bliek, uit Amsterdam. Oorspr. Zuid-Nederlandse familie, van de stichting af
wonend in Friedrichstadt]; Idem: Von Armen und Waisen [verzorging door remonstranten, katholie-
ken, lutheranen en joden, belasting, bedelarij enz.]; Idem: Von den Sorgen eines Schulmeisters, des
Madchenschullehrers Johann Ernst Bornholdt [geb. Albersdorf 1765].

Idem, Nr. 36, Frühjahr 1989.
Idem, Nr. 37, Winter 1989. K. Michelson: Aus der evangelisch-lutherischen Gemeinde [met sche-

ma Burmeister en portretten van Albrecht von Holtze (of von Holten), geb. Hamburg 1650, zijn
vrouw en dochter].

Frankrijk
NordGenealogie, No. 100, 1989/5. M. Leleux: Un 'fils du Nord' au Pantheon [Delestraint]; E. Der-
reumaux: Vente de bois [lijst van kopers en verkopers 1684 te Néchin]; H. Descamps: Recouvrement
en 1610 de biens d'émigrés situés dans la Chatellenie de Lille [van 1609 af kregen emigranten de gele-
genheid over hun geconfisqueerde goederen te beschikken, na het overleggen van bewijsstukken,
getuigenverklaringen e.d. Het dossier 'C. 2385' in de Archives Départementales du Nord bevat 24
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zaken waarvan in dit artikel samenvattingen worden gegeven; o.a. Le Plat (te Leiden), Hennebo, Laig-
nel, Mauroit, Mal(le)brancque (te Delft), Des Bonnets, Castel, Bacler, Poitevin, Beuvet, Thevelin,
Wicart, Le Leu, Pennequin (te Middelburg), Mes(se)man, Muilier (te Leiden), De Lascluse, Du Forest
(te Kampen)]; A. Declercq: A propos de nos ancêtres D'Halluin et de la genealogie de ce nom [aanv./
verb. en genealogie De Hallewin/De Hallu(w)in, 14de-16de eeuw]; D. Luez/M. Leveugle: Ascendan-
ce de Louis Blériot, 1872-1936.

Groot-Brittannië
The Scottish Genealogist, Vol. XXXVI, No. 3, Sept. 1989. E. M. Donoghue: Patterns of second
marriages in an extended 19th century Scots family [Gilmour, Henderson, Grierson, McLintock,
Leslie]; J. D. Budge: Possible medieval origins of the Budge name; D. Whyte: Human fertilisation
and embryology; D. McNaughton: Descent from the Carmichaels, Boyds and Grahams of Airth;
N. Maclean-Bristol: The Macleans of Vallay, North Uist and Balliphetrish Tiree.

Scandinavië
Heraldisk Tidsskrift, nr. 60, Bd. 6, Okt. 1989. H. Nissen: Om courtoisie og hva det kan fore til,
med eksempler fra slektene Banner og Hoeg [waar hoffelijkheid in de heraldiek toe kan leiden; het
in spiegelbeeld afbeelden van wapens; Banner, Hoeg, Bille]; Verder artikelen betr. het Wapen van
IJsland, Warenmerken en heraldiek en het wapen van de familie Hvide.

Zwitserland
Maajan/Die Quelle, Heft 12, Okt. 1989/3. R. M. Jung: Kleine Einführung in die Genealogie (12.
Folge). Anlage der Friedhöfe [met Hebreeuws alfabet, jaartallen, dagen van de maand, grafschrift-
voorbeelden]; Verv. Juden im Freiburgerland; O. Sigg: Dokumente zur Geschichte der Juden aus
dem Zürcher Staatsarchiv [18de eeuw].

Aanwinsten:
Bossche Bijdragen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, delen I

(1917-1918), II, V t/m XIII, XV t/m XVII, XXIII t/m XXX (1970-1971).
Ons Amsterdam. Register op de jaargangen 1 t/m 40 (1949-1988).

Onder dankzegging vermelden wij de schenking van:
Amsterdamsch Jaarboekje, le jg., 1888.
Heemschut, jg. 63 (1986).
De Hoeksteen. Tijdschrift voor Vaderlandse Kerkgeschiedenis. 2e jg. (1973) t/m 8e jg. (1979), 9e

jg., nr. 5/6, 10e jg., nr. 2, 13e jg. (1984), nr. 1.
Nadere Reformatie, 9de jg., nr. 1, 1985.
P. J. Meertens-instituut, Med. nr. 40, dec. 1988; Progress Report 1988.
Revue Internationale d'Histoire Militaire, no. 63, Freiburg 1985; no. 71, Potsdam 1989.
Samen leven. Evangelisch-Luthers dagboek, 1986-1987.
Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmacht, jaarverslag 1988, nr. 82; Mededelingen deel 10,
1987.

Verder ontvingen wij:
Bachten de kupe, 31e jg., nr. 6, nov.-dec. 1989.
It Beaken, jg. LI (1989), nr. 3.
Centraal Bureau voor Genealogie, Med. jg. 43, nr. 4, dec. 1989.
De Eendenkooi, 16de jg., nr. 4, nov. 1989.
Families, Vol. 28, no. 4, Nov. 1989; Newsleaf, Vol. XIX, no. 4, Nov. 1989.
The Genealogical Helper, Vol. 43, No. 5, Sept.-Oct. 1989.
De Griffioen [De Lange], nr. 21, 32e jg. (1986).
Die Haghe, 99e jg., nr. 8, nov. 1989.
De Heraut Gelre, jg. 6, nr. 3, nov. 1989.
Der Herold, N. F. Bd. 12, 32. Jg., Heft 10, April-Juni 1989.
Informatiecentrum Volkscultuur, jg. 4, nr. 20, nov. 1989.
Koeckoek-kroniek van een geslacht, nr. 16, okt. 1989.
Library of Congress, Bulletin, Vol. 48, nos. 42 t/m 46, 1989.
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Loo-kroniek, no. 36, oct. 1989.
Met gansen trou, 39e jg., nr. 10, okt. 1989.
Molens, nr. 16, nov. 1989.
Nijmeegs Katern, jg. 3, nr. 5, nov. 1989.
Rijksarchief in Friesland, Nieuwsbrief, jg. 2, nr. 2, 31 okt. 1989.
Stichting Familie Vis van Zaandijk, Med. nr. 18, nov. 1989.
Stichting Federatie van Nederlandse Familieorganisaties, Med. nr. 8 (maart), nr. 9 (juni) en nr. 10

(sept.), 1989.
Stichtse Heraut, nr. 6, nov. 1989.
Ut de smidte fan de Fryske Akademy, 23ste jg., nr. 4, nov. 1989.
Vreugde-schakel, nr. 14, 7e jg., okt. 1989.

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
beschreven papier te worden toegezonden aan mevrouw E. C. Notenboom,
Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op Zoom.

VRAGEN

94. STAUDT
Gevraagd voorouders en nadere gegevens van het echtpaar Christian Staudt, afkomstig van Neuss
(Ost-Friesland), sinds 1812 spoorloos volgens notariële akte uit 1832, tr. Assa Husken, overl. Arle
1834. Hun zoon Friedrich Staudt leidde een rondreizend bestaan in Duitsland en Nederland als
buikspreker/artiest. Hij vestigde zich te Wierden in 1849 met zijn vrouw Catharina Frerichs uit Sloch-
teren. Naar verluidt zou Christian tegen Napoleon hebben gevochten en als dank voor het redden
van een officier een blijvende vestiging in Nederland hebben verkregen. Ergens in Nederland zou
een standbeeld of steen met het opschrift 'hier den sterken Staudt' moeten voorkomen.

Mevr. K. J. VOS-SCHUURMAN, Twello

95. VEIJGEN-DE HESZELLE
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van het echtpaar Jean Guillaume Veijgen en Maria Catha-
rina de Heszelle, geb. Heerlen 11-4-1783, overl. Heerlen 25-11-1830.
SCHREURS-SNUDERS
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van Jan Guillaume Schreurs, tr. Maria Catharina Snijders,
geb. Hoensbroek 14-5-1781. Een zoon van hen is Jan Nicolaas Schreurs, geb. Hoensbroek 27-3-1811.
BERGÉ-VAN DE WEIJER
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van het echtpaar Hesliger Berge, tr. Maria Theresia van
de Weijer, geb. Simpelveld. Een zoon van hen is Hendrik Berge, geb. Simpelveld 3-2-1830.

Mevr. G. J. HOFMANS-SCHREURS, Mill

96. NOMES/NOMIS
Gevraagd voorouders van Dirk Pietersz. No(o)mes, geb. ca. 1686, overl. De Rijp 24-4-1750. In de
periode 1560-1650 komen in De Rijp wel Huybert, Cornelis, Jan en Klaas Nomes voor maar geen
Pieter.

E. NOMES, Ede
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97. BEEKMAN-ROUWENHORST
Gevraagd nadere gegevens en herkomst van het echtpaar Derk Jan Beekman, j.m. alhier, otr. Steen-
wijk 8-11-1761 Margaretha Rouwenhorst, j.d. 'gewoont hebbende tot Zwol'. Geen van beiden is
woonachtig te Steenwijk. De huwelijksproclamatie wordt geannuleerd en verdere proclamaties wor-
den gestuit op last van de Magistraat van Steenwijk. In de archieven van de Magistraat is hierover
niets gevonden. Het huwelijk vindt alsnog plaats te Zwolle op 30-11-1761. Heeft de annulering te
Steenwijk te maken met het feit dat op 21-6-1761 te Zwolle een kind wordt begraven van Derk Beek-
man, soldaat onder 'Malleprade'? Het echtpaar is niet afkomstig van Zwolle of Steenwijk.

M. J. IJZERMAN, Den Ham

98. FREMUNS/FIRMIJNS
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van Jannigje Fremijns, j.d. wonende te Amerongen, tr.
ald. 14-11-1706 Tijman Jacobsz. van Woudenbergh. Bestaat er een relatie met Firmijn Codou en
Lijsbeth van Dijck, passanten, die te Amerongen op 11-11-1686 een dochter Johanna laten dopen?

K. A. REUVERS, Lelystad

99. VAN LUNSCHE-VAN DERTHUUSEN/VAN DARTHUIJSEN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Dirck Tijssen van Lunsche, tr. Wijk
bij Duurstede 16-4-1653 BaetgenTonijssenvanDerthuijsen, ook wel Baetghen Teunis van Darthuij-
sen. Gevraagd gegevens over de herkomst van de naam Van Lunsche.

D. VAN LUNSEN, Julianadorp

100. BUYS
Gevraagd voorouders van Claes Ebels Buys, tr. Blokzijl 9-1-1701 Aaltje Alberts Visscher.
FOEKEN-BUYS
Gevraagd voorouders van het echtpaar Pieter Pieters Foeken en Aaltje Alberts Buys, waaruit een
viertal kinderen geboren te Blokzijl tussen 1764 en 1771.
MOL-VAN DEN BRINK
Gevraagd voorouders van het echtpaar Hermen Hendriks Mol, begr. Kampen (Bovenkerk) 30-7-
1748, tr. Hendrikje Gerrits van den Brink, begr. ald. 12-10-1740.

S. K. NOORDVELD, Bladel

101. VAN DER DUYN-VAN DER HEY
Gevragd gegevens over en voorouders van het echtpaar Jacob van der Duyn, overl. Sloten 6-1-1777,
tr. ald. 5-5-1748 Jannetje van der Hey, ged. ald. 11-11-1725, dr. van Jan Jacobsz. en Jannetje Wil-
lemsdr.
VAN EMST
Gevraagd voorouders van Gerrit Jansz. van Ernst, j .m. van Epe, bouwman, overl. Stormpolder 20-6-
1758, tr. (2) Ouderkerk aan den IJssel 22-4-1742 Jannetje Andriesdr. Mes, ged. ald. 18-12-1715, dr.
van Andries Pietersz. en Neeltje Jansdr. Verschuer. Hij tr. (1) Ridderkerk 19-4-1721 Nelltje Jorisse
Huysser, ged. ald. 1-4-1696, dr. van Joris Janse en Lysbeth Hendricksdr. Muns.
FOCKER-MARTIJN
Gevraagd voorouders van Elisabeth Focker, geb. 1739, otr. Amsterdam 1 -5-1761 Jacobus Schiethart,
ged. ald. 12-12-1736, zn. van Hendrik en Maria Magdalena Josina Vreemt. Haar broer Johannes
Gerardus Focke, geb. 1734, otr. ald. 12-10-1764 Johanna Maria Agterman. Beiden worden geas-
sisteerd door hun moeder Johanna Christina Martijn (Martini).
DE GROOT-VAN SCHEFFEREN
Gevraagd gegevens over en voorouders van het echtpaar Harmen Jansz. de Groot (zn. van Jan Har-
mens en Aeltje Hendricksdr., wonend Kamerik ca. 1730), tr. Geertruyd Willemsdr. van Schefferen.

B. DE KEIJZER, Capelle a/d IJssel

102. DE BOS/VAN DEN BOSCH
Gevraagd kwartieren van Sytske Jans (de Bos/van den Bosch), geb. ca. 1768, overl. Langezwaag
1811, verm. dr. van Jan en Wytske.
DE JONG
Gevraagd kwartieren van Jippe Tammes (de Jong), broer van Jan, Teake en Ebe, geb. ca. 1725, wel-
gesteld boer te Langezwaag 1749, tr. Gepke Durks. Waarschijnlijk komen in de kwartieren de namen
Grietje en Hantje voor.

99



WYNOLTS (te Snikzwaag, Akmarijp en Joure)
Gevraagd kwartieren van Wynolt Pieters, tr. Joure 7-7-1704 Jell Mintjes, waaruit: Foock, Tiets,
Neent, Gertie en Minse. Bestaat er een familierelatie met 1. Pieter Wynolts, tr. Joure 1682 Jensen
Jacobs, 2. Wynolt Pieters, belijdenis Terkapele 1685 of 3. Wynolt Pieters die tussen 1686 en 1699
kinderen laat dopen?

Y. VAN DER HONING, Oudeschoot

103. JOOSTEN
Gevraagd voorgeslacht van Arent Joosten, geb. Ubbergen ca. 1768, tr. Nijmegen Johanna Burgers.
VAN 'T HOFF
Gevraagd voorgeslacht van Joris Pietersz. van 't Hoff, geb. Rotterdam ca. 1530, tr. (1) ca. 1560 Aeghte
Matthijsdr.; tr. (2) ald. 21-3-1599 Anna Anthonisdr.

M. TH. VAN DER MOLEN, Nunspeet

104. PATER-UTTENHAM
Gevraagd gegevens over Jan Antonisz. Pater, tr. Utrecht 21 -11 -1640 (zie publikatieboek 1669 Utrecht,
inv. no. 153, stadsarchief 7 en 14 november 1640) Annichgen Jan Uttenhamsdr, wnd. te Utrecht.
Is Annichgen dezelfde persoon als Johanna van Wanroy Utenham, dr. van Johan van Wanroy Uten-
ham en Margaretha de Bruxelles? (zie: Ned. Kunsthistorisch Jaarboek 1979).
UTENHAM
Gevraagd nadere gegevens over Anna Jans Uttenham, wed. van Tonis Jans, nalatende een echte mon-
dige zoon, begraven in de St. Claeskerk, aldus een lijst van begraven personen, geregistreerd door
de momberkamer te Utrecht op 1-5-1654.
VAN WANROY
Gevraagd nadere gegevens over Joost Jansz., geb. van 'Graef', wnd. te Lexmond, tr. Utrecht 17-4-
1669 Anne van Wanroy, j.d. wnd. te Utrecht.

Ir. G. L. WANROOLT, Bilthoven

105. COEMANS-VAN CEULEN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Guilaume Coemans, geb. St. Truiden
(België) ca. 1585, tr. Jeanne van Ceulen.

J. KOEMANS, Gouda

106. VAN DE VEN
Gevraagd plaats en datum van geboorte of doop van Thomas van de Ven, overl. Dordrecht 20-5-1794
(zn. van Abraham/Adriaan Jansz. van de Ven, (geb. Son, tr. Dordrecht 15-12-1679) en Marijke/Ma-
ria Jansse van de Molengraaf), tr. Dordrecht 11-2-1724 Ariaentie van der Stoel, geb. ald. 25-2-1704,
overl. ald. 29-9-1781.

Mevr. H. W. A. M. HEIDEMAN-VAN DE VEN, Amstelveen

107. BLOMMESTEYN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Fredericus Cornelisse Blommesteyn, geb. Linschoten
11-4-1717, tr. ald. Margaritha Willemsdr. Coymans.

Mevr. A. C. H. TROMPERT-BLOMMESTEYN, Geldrop
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