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TRIEBELS

De tak van de Nijmeegse burger Willem Triebels (1751-1802)

door Drs. A. V. TkiEBELS

Wapen
Het familiewapen Triebels luidt: In blauw drie verticaal geplaatste zilveren dre-
vels (triebel) 2-1. Helmteken: een zespuntige gouden staartster tussen een blauwe
vlucht. Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in oktober 1983 door de auteur van dit artikel ontworpen in sa-
menwerking met de heraldicus K. van den Sigtenhorst te Rijswijk, t.b.v. hem en
alle aan hem verwante leden van het geslacht. Het is op 10-1-1984 geregistreerd
in het register van familiewapens van het Centraal Bureau voor Genealogie, on-
der nr. 310/363 (zie Jaarboek CBG 1984 (jrg. 38), p. 280).
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Inleiding
Het oudst bekende stamgebied van het geslacht Triebels ligt rond Nieuwenhagen
in Zuid-Limburg, waar reeds rond 1500 herhaaldelijk naamgenoten opduiken.
Omstreeks 1700 bezit het echtpaar Melchior Triebels en Christina Louppen een
'huijs hoff, misthoff, coolhoff, stallinge, schuijre etc en weidgen' in De Kamp
onder Nieuwenhagen, heerlijkheid Schaesberg. Na hun dood verkoopt hun zoon
Melchior Triebels, gehuwd met Johanna Reumkens, zijn erfdeel aan zijn zwager
Joannes Oelmans (1702-1789). In 1739 erft hij van zijn schoonvader Reiner
Reumkens (1682-1739) delen van de landerijen en boerderij 'An den Wijnehell',
gelegen in De Winkel te Nieuwenhagen, Schepenbank Heerlen1.

Op den duur wordt Nieuwenhagen voor verscheidene leden der familie slechts
een thuishaven van waaruit men, al rondtrekkende, handel dreef. Melchior Trie-
bels (1708-1761) verbleef in 1761 met zijn oudste zoon Johannes (1739-1802) in
de Jonkerstraat te Amsterdam. Zijn jongere zoons Melchior Michaël (1748-1822)
en Henricus (1755-1826) zouden zich blijvend in die stad vestigen, respectievelijk
als koopman in linnens aan de Prinsengracht (poorter op 14-8-1783) en koopman
in kanten in de Leidsestraat (poorter op 25-2-1791).

Zoon Wilhelmus (1751-1802) bleef het langst rondtrekkend koopman, tot
1790. Al vóór dat jaar had hij zich op Nijmegen gericht, waar hij in verschillende
herbergen - waarschijnlijk clandestien - handel dreef, o.a. in zijden doeken.
Als katholiek had hij, in Nijmegen althans, géén toegang tot het burgerrecht,
daardoor ook niet tot het plaatselijke Kramerengilde. In een dergelijke positie
bevond zich ook zijn collega en vriend Joseph Hueber die - net als hij - enige
tijd in de herberg 'De Vogelzang' in de Houtstraat verbleef. Hij dreef daar een
handel in manufacturen en werd daarvoor in 1785 door het Kramerengilde offi-
cieel op de vingers getikt2. Deze Hueber tekende, evenals Arnoldus Hermsen -
de latere schoonvader van Willem Triebels - in dat zelfde jaar een rekest waarin
de Nijmeegse Raad werd verzocht katholieken tot het burgerrecht toe te laten.
Toen de Raad dit terzijde legde, richtte Hueber zich in 1789 zelfs direct tot de
stadhouder, evenwel tevergeefs3.

Pas in 1795, na de komst der Fransen, kreeg Willem Triebels het burgerrecht
en voor de Triebelsen te Nijmegen begon een snelle maatschappelijke vooruit-
gang. Vooral zijn zoons Joannes Melchior, landdeken van Nijmegen, en Willem
Hendrik, wethouder en loco-burgemeester van Nijmegen, zijn in de lokale ge-
schiedenis bekend, zo niet berucht, geworden. Over hen merkte de historicus
prof. Rogier o.a. op: 'Die Triebels-regenten mogen dan al geen muiters en scheur-
makers geweest zijn, gewichtige lieden, opgeblazen van klassebesef, speelgoedre-
genten met lange tenen waren zij natuurlijk wel'4. Dit beeld is overigens door
recentere studies sterk genuanceerd.

Opvallend genoeg bleven vijf van de zes zoons van wethouder Triebels onge-
huwd. Eén van dit vijftal vertrok - niet zonder reden! - naar Amerika. De
vier anderen vormden aanvankelijk twee duo's, maar in later jaren gingen zij
samenwonen in het buitenhuis Oranjestein. J. de Blécourt typeerde hen in zijn
beschrijving van het Schependom Nijmegen als volgt:

Oranjestein werd jaren achtereen door vier gebroeders, de heeren Triebels, bewoond en 't was
toen een zeer ouderwetsch huis van één verdieping, met een tal van kamers. De heeren T. leefden
daar zeer eendrachtelijk en men zag van dit viertal steeds drie gebroeders wandelingen maken.
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De oudste deed aan deze uitstapjes niet mee en volgde zijne oude gewoonten evenals toen hij
nog zaken te Nijmegen dreef. Hij was destijds een zeer goed schaker en één van de beste Neder-
landsche schaakprobleem-oplossers.

Men kon hem dan ook in de veranda, aan den Noordkant van het huis, vaak gedoken zien
zitten, turende op het voor hem geplaatste schaakbord. De, vooral op Maandag, voorbijtrekken-
de boertjes van Hees en Neerbosch, die met zijne broers veel in aanraking kwamen, - doordien
de heeren Triebels veel landerijen in de omgeving hadden liggen en bovendien door hunne vrien-
delijkheid en hulpvaardigheid in hoog aanzien bij de landbouwende bevolking stonden, - ter-
wijl zij zoo goed als nooit den schaker spraken, zagen hem niet voor vol aan. Daar zij van het
schaakspel niet het minste begrip hadden, nog minder begrepen, waarom iemand zoo tijden lang
op zoo'n bord kon zitten turen zonder eens op te kijken, had de meening bij hen post gevat:
'dat dieën oudsten heer maor wat onneuzel waar, want hij speulde in zien eenigheid met de
pupkes'. In dit geval hadden die goeie menschen het glad mis. Al hebben eenvoudige lieden het
ook vaak bij het rechte eind, in dit geval was hunne opvatting al te nuchter. Want deze man was,
bij al zijn eenvoud, begaafd met een zeer goed stel hersens5.

Bekende figuren uit deze tak zijn verder mr. Willem Jozef Triebels, president der
Arrondissementsrechtbank te Nijmegen, later te Arnhem, die o.a. in 1856 door
zijn oud-stadgenoot mr. J. J. L. van der Brugghen werd gevraagd voor het
ministerschap van RK-Eredienst (hetgeen hij weigerde) en ir. Maurits Triebels,

• uitvinder van het 'Triebelsiaanse loonstelseP, die in 1919 en 1924 als Werkspoor-
directeur en voorzitter van de Metaalbond twee grote stakingen het hoofd moest
bieden6.

Genealogie
I. Wilhelmus (Willem) Triebels, (zn. van Melchior Triebels, 1708-1761, koop-
man ten laatste in de Jonkerstraat te Amsterdam en Johanna Reumkens
1714-1760), geb. Nieuwenhagen, ged. Heerlen (St. Pancratiusparochie) 25-9-1751
(get.: Wilhelmus Koninghs, in wiens plaats Petrus Casp. Schepers stond, en
Barbara Aelmans), koopman in manufacturen sedert ca. 1787 te Nijmegen, in
1793 ald. gevestigd in een winkel aan de Kannenmarkt Wijk D no. 20 (op de
hoek met de Korenmarkt), handelende in zijde, garen, gestreept, enz., burger
van Nijmegen 4-7-1795, overl./begr. (St. Stevenskerk) Nijmegen 13/21-6-18027,
otr./tr. Nijmegen 25-4/12-5-1790 Maria Elisabeth (Mikke) Hermsen, geb./ged.
Nijmegen 13-11-1773, winkelierster, overl. Nijmegen 19-9-1855, dr. van Arnoldus
Hermsen en Hermina van Panderen. Zij tr. (2) Nijmegen 22-5-1803 Bernardus
Josephus Vaalman.

Bij de scheiding en deling der nagelaten goederen en behuizing te Nieuwenhagen van Melchior
Trijebels (Triebels) en Joanna Reumkens op 1-8-1776 door landmeter Nic. Vaessen, krijgt Wilhel-
mus Trijebels (hij ondertekent 'Wilhelmus Triebels') het tweede lot toegewezen. Zijn aandeel be-
staat uit drie stukken land, voor zover getaxeerd ter waarde van 76 pattacon, 3 schilling en
5 marck. Hij doet afstand van zijn aandeel in de ouderlijke behuizing die in zijn geheel door
zijn broer Melchior wordt overgenomen. Daartoe moet deze zijn broers Johannes, Wilhelmus
en Henricus en zijn zuster Maria Christina, gehuwd met Godefridus Peters, in totaal 77 pattacon
uitkeren. Daar iedereen recht heeft op een totaal aandeel ter waarde van 79 patt., 2 marck en
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3'/2 busch, krijgt Wilhelmus daarvan slechts 2 patt., 4 schill., 6 mrck. en 3/2 b. Dit bedrag zal
Melchior aan Willem uitbetalen 'teghens 12 acker gl. Cours allewelcke uijtgaff moet richtigh
en contant volldaen ende betaelt worden eijn Jaer naer dato van deellungh vorschr.'8.

Zijn grond wordt in 1779 geregistreerd in het Leggerboek Rotte van Nieuwenhagen en Schaes-
berg. Willem Triebels Milchersz. bezit 213 kleine roeden, alles afkomstig uit de erfenis van zijn
ouders. Er drukken erflasten op, halve of hele schattingen en halve tienden9.

Op 1-2-1787 doet Willem Tribels het Nijmeegse buitengericht beslag leggen op de gerede en
ongerede goederen binnen de stad en het schependom Nijmegen, van Philip Arnold. Dit wegens
een achterstallige som van 596 gl. en 8 stuivers aan verkochte en geleverde koopmansgoederen
'vermogens overgeleverde reekening en impetrants schuldboek'. Het beslag wordt op 15 febr.
en nogmaals op 1 mrt. 1787 vernieuwd10.

Een wisselbrief van 20-11-1787 vermeldt dat Anthonij Haan en de koopman W. Triebels 'logé
in de Vogelsangk a Nimegue' beloven om op 25-4-1788 ƒ 1633, - te betalen aan E. Pichon La
Grange & Cie. Verscheidene endossementen vinden sindsdien nog plaats. De betaling geschiedt
niet op de genoemde datum, hetgeen op (woensdag) 1-5-1788 door not. Johan Vermasen in een
protest van non-betaling wordt vastgelegd. Eerst gaat Vermasen naar de herberg De Vogelzang.
De koopman Anthony Haan, zo verklaart de hospita, was op het moment in Den Haag. Haan
had geprobeerd om het geld bij elkaar te krijgen maar dat was niet op tijd gelukt, 'dog ( . . . )
zij vermeende dat zaturdag de penningen wel in hollands geld zouden arriveren'. Vervolgens
zoekt de notaris koopman Willem Triebels op, die in herberg De drie Brabanders verblijft. Deze
blijkt voor zijn helft van het geld 'in gereedheid' te zijn. Hij getuigt dat 'de andere helfte door •>
den koopman Haan moest worden bezorgd, die met de verwisseling der kronen in hollands geld
niet had konnen gereed raken'".

Op 25-2-1789 leent Wilhelmus Triebels Melchiorssoon een som van 68 guldens en 5 stuivers
aan Joannes Jurgen, inwoner van Nieuwenhagen, in huwelijk met Maria Gertruijd Jansen. Het
betreft een schuld wegens 'geleverde waeren'. De debiteur belooft het bedrag binnen zes jaar
aan Wilhelmus Triebels te zullen aflossen en een jaarlijkse rente van 5% te betalen. Tot verzeke-
ring daarvan wordt door hem een stuk grond van 89 kleine roeden gelegen aan den Bosch onder
Heerlen voor die som verhypothekeerd12.

Op 1-5-1793 kopen Wilhelmus Triebels en W. (bedoeld is M. E.) Hermsen echtelieden te Nijme-
gen een 'Huys en Erve aan deser Stads Kannemarkt op den Hoek van de Koornmarkt' voor
/ 3840, - bij de gerichtelijke verkoping van de boedel en goederen van Neeltje Vuur wed. van
A. H. van Sand13. Op 16-5-1793 lenen 'de Coopman Willem Triebels en Willemina (Maria)
Elisabeth Hermsen Eln.' van het Oude Borgeren Gasthuis een bedrag van ƒ 2500, - tegen een
jaarlijkse interest van 5 percent. Wanneer men echter binnen zes weken na de verschijndag zal
betalen (die op 1 mei wordt gesteld) volstaat 4 percent. Tot verzekering van voldoening wordt
hun huis daartoe pandveilig verbonden en opgenomen in het protocol van bezwaar. Daarenboven
staan ook Arnoldus Hermsen en Hermina van Panderen Eln., resp. schoonouders en ouders van
de comparanten hiervoor borg met hun huis aan de Korenmarkt14.

Over de jaren 1796 en 1797 is het Arme Kinder Huis aan W. Triebels een som van 33 gld. en
9 stuivers schuldig wegens geleverde 'winkelwaaren' als zijde, garens, gestreepte baai, enz.15. Op
1-8-1798 treden de 'coopman Willem Triebels en Willemina (Maria) Elisabeth Hermsen EL.' op
als borgen en medeprincipalen voor hun schoonvader, resp. vader Arnoldus Hermsen 'weduw-
naar en getogtigde boedelhouder van wijlen Hermina van Pannerden (Panderen)' die een som
van ƒ 999, — had geleend van het Borger Kinder Weeshuis. Hij belooft deze som 'heden over
een jaar, kost en schadeloos te zullen restitueeren in goed gangbaar zilver of goudgeld' of anders
jaarlijks een rente hierover te betalen van 4!/2% die, indien binnen zes weken na verschijndag
voldaan, 4% zal bedragen16.

Het testament tevens de akte van voogdijschap, opgemaakt door Willem Triebels dateert van
10 juni 1802. Zijn vier op dat moment in leven zijnde kinderen erven zijn 'na te laeten voordeel-
goederen', elk voor een kwart. Bij vooroverlijden van een of meer van zijn kinderen erven de
overigen ieder hun gerechte aandeel. Tot voogden over zijn kinderen worden aangesteld 'compa-
rants schoonvader Arnoldus Hermsen, alsmede comparants broeder Hendrik Triebels, woon-
achtig te Amsterdam, en den koopman Joseph Anthonius Hueber'17.

Op 2-5-1803 komt een boedelscheiding (magescheid) tot stand tussen Maria Elisabeth
Hermsen, weduwe en getochtigde boedelhoudster van de koopman Willem Triebels ter eenre en
haar minderjarige kinderen Arnoldus, Johannes Melchior en Wilhelmus Hendrik Triebels ter
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andere zijde. Laatstgenoemden worden vertegenwoordigd door hun voogden. Overeengekomen
wordt dat de weduwe Triebels het hoekhuis Kannenmarkt-Korenmarkt in volle en vrije eigendom
zal krijgen. Van haar kant wordt aan ieder der drie minderjarige kinderen in de boedel toe- en
aanbedeeld een som van 4000 gulden Hollandsen en dus aan die drie kinderen samen een som
van 12.000 gulden Hollandsch. Tot securiteit van dat laatste wordt het voornoemde huis 'tot een
vast hypotheecq en onderpand' gesteld en bezwaard met het 'kinderbewijs'18. De vroegere
hypotheek op het huis wordt op 30-4-1803 afgelost.

Maria Elisabeth Hermsen komt uit een goed middenstandsmilieu. Haar vader Arnoldus
Hermsen (1737-1822) is eerst winkelier en logementhouder aan de Korenmarkt in De drie Braban-
ders, wordt 4-7-1795 burger van Nijmegen, in 1796 provisor - later binnenvader en econoom -
van het Borger Kinderen Weeshuis, tenslotte is hij rentenier. Na de dood van haar man hertrouwt
Maria Elisabeth met Bernardus Josephus Vaalman (1778-1842), eveneens behorend tot het milieu
van de gegoede katholieke burgerij. In 1803 vermeld als Nijmeegs burger en 'marchand de linge
en detail', wordt hij in 1813 groothandelaar genoemd. In 1814 is hij lid van de firma Vaalman
en Co., kooplui te Nijmegen. Weer later is hij commissionair, winkelier en lid der firma Vaalman
en Triebels, expediteurs en cargadoors (1821). Sedert 1825 is hij agent voor de Nederlandsche
Stoomboot Maatschappij. Ook is hij: bierbrouwer, provisor van het Borger Kinderen Weeshuis
(1808-1811), regent over de beide weeshuizen (1817-1842), lid van de Raad der stad (1830-1842)
en lid van de Raad van Koophandel (1831).

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt (Predikherenstatie) te Nijmegen:

1. Johanna Herremina, geb. 25-4-1791 en - waarschijnlijk ongedoopt - overl.
op dezelfde dag, begr. 'op het kerkhof van de St. Stevenskerk 26-4-1791.

2. Arnoldus, volgt Ha.
3. Joannes Melchior Triebels, geb./ged. 6-1-1795 (get.: Joannes Tribels en

Hermina van Panderen), seculier priester, RK-pastoor en landdeken van Nij-
megen, overl. Hees bij Nijmegen (huize Oraniënstein) 3-3-1869.

Joannes Melchior Triebels (1.-3, 1795-1869)
(paneel (1831) in particulier bezit)
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Hij wordt op 1-9-1807 ingeschreven aan de Latijnse School te Nijmegen en geniet o.a. scholing
in het Frans. Hij volgt onderwijs in het Duits te Munster in Westfalen en in de humaniora en
muziek te Gemert. Op 29-10-1810 ontvangt hij tonsuur en lagere wijdingen te Amsterdam uit
handen van Joh. Bapt. baron van Velde de Melroy. Hij studeert filosofie en theologie sedert
september 1813 aan het seminarie in Mechelen en vanaf 23-3-1814 aan het groot-seminarie te
Herlaar. Toegelaten tot de hogere studies 23-4-1814, subdiaken gewijd in het klooster te Westfalen
op 13-8-1816 door Kasper Maximiliaan Freiherr von Droste zu Vischering, en diaken te Brussel
24-12-1817 door bisschop Joh. Bapt. baron van Velde de Melroy, priester gewijd in het klooster
te Westfalen 16-4-1818 door Kasper Maximiliaan Freiherr von Droste zu Vischering. Assistent
(kapelaan) te Udenhout van 26-10-1818 tot pasen 1819, kapelaan te Vierlingsbeek in 1819, pastoor
te Ewijk 1821, landdeken van Nijmegen 24-1-1825, pastoor van de voormalige Augustijnenstatie
aldaar 29-5-1826.

Hij is een der oprichters van het RK-Armbestuur te Nijmegen 27-1-1827, sedert 1830 tevens
dienstdoend priester Militaire Eredienst, standplaats Nijmegen tegen traktement van ƒ 150, -
per jaar, sedert 1836 legerpriester 2de klasse. In 1833 wordt de St. Augustinuskerk door hem
aanmerkelijk verbouwd en sticht hij daarbij een nieuwe pastorie, voor welke onkosten het Rijk
ƒ 6 0 0 0 , - bijdraagt19.

In 1839 ligt het in de algemene verwachting dat deken Triebels in de toekomst apostolisch vica-
ris wordt ter opvolging van G. Hermans, apostolisch vicaris van Grave. Deze benoeming blijkt
echter op te veel verzet binnen de geestelijkheid te stuiten, hoewel vriend noch vijand aan zijn
kundigheden twijfelt20. Zeer geruchtmakend is de uitzetting op 11-5-1841 van de dominicaner
pastoor De Jong uit de predikherenkerk in de Broerstraat door de geestelijke overheid, vertegen-
woordigd door landdeken Triebels.

In 1843-1844 raakt Joannes Melchior in een hooglopend conflict betrokken tussen het RK-
Armbestuur en zestien vooraanstaande katholieken over de oprichting van een RK-bewaarschool
te Nijmegen. Laatstgenoemden zijn sindsdien vijanden van de deken.

Zijn 25-jarig jubileum als landdeken dat op 24-1-1850 groots wordt gevierd (er zijn vele tiental-
len gasten), blijkt toch een teleurstelling. De bisschop, voor wie bij deze gelegenheid een erezetel
is ingeruimd, komt - hoewel verwacht - niet opdagen. Bovendien wordt de deken géén onder-
scheiding toegekend, hoewel de Nijmeegse burgemeester Bijleveld hierop bij de commissaris des
konings heeft aangedrongen21. Later in dat jaar wordt hij er van beschuldigd zich tijdens de
verkiezingen voor de Provinciale Staten niet afzijdig te hebben gehouden, maar zijn neef mr.
Willem Jozef Triebels te hebben gesteund. Toen deze niet kandidaat werd gesteld namens de ka-
tholieke kiescommissie zou hij zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken hebben gestoken.

Nog sterker worden deze aantijgingen wegens inmenging bij de gemeenteraadsverkiezingen
in 1851. Door zijn tegenstanders, leden van de kiesvereniging 'Regt en Billijkheid', de drie regulie-
re pastoors, de St. Vincentiusvereniging enz., wordt hij beschuldigd van openlijke steun aan de
kiesvereniging 'Eensgezindheid' (die zelfs de partij van landdeken Triebels genoemd wordt!)
waartoe zijn broer Willem Hendrik behoort. Bisschop Zwijsen stelt een onderzoek in dat in okto-
ber 1851 tot resultaat heeft dat er geen bewijzen voor zijn betrokkenheid zijn. De beschuldigingen
houden echter aan. Hij wordt uitgemaakt voor 'Maarten Luther II ' , op zijn kerkdeur wordt een
bordje 'te koop of te huur' gehangen. Ook wordt hij op straat uitgescholden. Tenslotte legt de
katholieke partijkrant 'De Gelderlander' hem in een anoniem stukje in het nummer 75 van
16-9-1852 ten laste: Dat verblindheid met het belang zijner familie hem, bij de verkiezingen te
Nijmegen het belang der Katholijken deerlijk heeft doen vergeten en dat hij het bevel om neu-
traal te blijven, dat hem door Zijne Hoogw den bisschop was gegeven, door slinksche streken
heeft ontdoken.

Op 26-9-1852 dient deken Triebels met goedkeuring van de bisschop een klacht wegens laster
in bij de officier van justitie en volgt er een proces dat leidt tot de veroordeling van de drukker
van de krant, A. A. Reynen. Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Nijmegen van 8-1-1853
wordt deze veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf, een geldboete van ƒ 500, - , de kosten
van het geding en ontzetting uit zijn burgerlijke rechten voor tien jaar. Het vonnis moet worden
aangeplakt in alle parochies van het dekenaat Nijmegen. Het wordt in hoger beroep op 8-2-1853
bij arrest van het gerechtshof in Arnhem bevestigd. Op 26-4-1853 verwerpt de Hoge Raad ook
het cassatieverzoek22.

Deken Triebels wordt op 27-4-1854 provisor van het seminarie te Herlaar. Niet lang daarna
dient hij zijn ontslag als landdeken in, dat hem eervol m.i.v. 1-7-1858 wordt verleend. Bij KB
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van 20-12-1858 wordt hem een pensioen van ƒ 929, - verleend. In mei 1863 wordt hij benoemd
in een 'Plaatselijke commissie voor de stichting van een gedenkteken ter herinnering aan het
verkrijgen van Nederlands onafhankelijkheid in november 1813'. Verder blijft hij tot 1867 lid
van de subcommissie van de Maatschappij van Weldadigheid.

4. Willelmus Henricus, geb./ged. 28-12-1796 (get.: Henricus Triebels en Gode-
frida Branst - lees: Brants - ) overl./begr. Nijmegen 21/23-10-1798 'op het
cerkhof van de St. Stevenskerk.
'den 3 Julij 1798 ist arnoldus en johannes milchior en wilhelm, hendr. Triebels alle 3 te grousen
bij hussen gevormt' (aantekening van Wilhelmus Triebels in het gebedenboek van hem en zijn
vrouw Maria Elisabeth Hermsen).

5. Wilhelmus Henricus, volgt Ilb.
6. Josephus Antonius, geb./ged. 13-10-1801 (get.: Josephus Antonius Hueber en

Maria Cristina Triebels), overl./begr. Nijmegen 5-12-1802.

Ha. Arnoldus Triebels, geb./ged. Nijmegen 19-9-1792 (get.: Arnoldus Hermsen
en Hendrina Hermsen in plaats van Maria Gertrudis Speits - lees: Spiertz - ) ,
winkelier in ellewaar aan de Kannenmarkt Wijk D no. 20, overl. ald. 22-10-1829,
tr. Boxmeer 18-5-1820 Joanna Wilhelmina Bockmeulen, geb./ged. Goch 4-2-
1798, particuliere, na 1829 winkelierster in ellewaar, overl. Tegelen 15-5-1873, dr.
van Wilhelmus Bockmeulen (logementhouder) en Henrica Raab. Zij tr. (2) Nij-
megen 19-11-1835 Everardus Graa(d)t.

Bij akte verleden voor not. Pieter Wiegand op 11-2-1813, stelt stiefvader Bernardus Josephus
Vaalman een remplacant aan voor Arnoldus die voor de lichting van 1812 is ingeloot. Zijn signa-
lement van dat jaar vermeldt overigens aanleg voor tering. Hij verschijnt opnieuw voor de lich-
ting van 1815. Wegens de dienst van zijn remplacant wordt hij vrijgesteld. In zijn signalement
wordt nu onder 'merkbare teekenen' vermeld: 'styve vinger aan de regterhand'. Als beroep geeft
hij op 'koopman'.

Op 20-9-1817 levert hij 46 bruine katoenen doeken aan het Protestantse Kinderen Weeshuis
voor 52 gulden en 20 cent. Het jaar daarop nog eens 38 katoenen doeken aan het Roomsch
Katholijke en 14 aan het Protestantsche Weeshuis, voor resp. ƒ 42,50 en ƒ 15.5O23. Sedert 1823
vinden vrijwel jaarlijks leveranties plaats aan de beide weeshuizen die in dè rekeningen steeds
als 'ellewaar' of 'ellewaren' worden omschreven. Blijkens de daarbij bewaarde bijlagen, t.w. de
kwitanties, gaat het meestal om geleverde katoenen doeken, in rode, blauwe en groene kleuren,
om eigengereide manufacturen, merinos en broekstreep24.

Het ouderlijk huis en erf aan de Kannenmarkt worden op 26-10-1824 door Bernardus Josephus
Vaalman en Maria Elisabeth Hermsen aan Arnoldus Triebels en Johanna Wilhelmina Bockmeu-
len verkocht voor een bedrag van / 4000, - . Op 11-11-1824 verobligeert het echtpaar Triebels-
Bockmeulen dit huis t.b.v. het RK-weeshuis wegens een van dit gesticht geleend bedrag van
ƒ 2100, - . Tot aan de aflossing van het kapitaal behoort een jaarlijkse rente van 5% te worden
betaald. Als bijzondere voorwaarde stelt de schuldeiser bovendien dat het verbonden huis en
erf voortdurend voor brandschade 'in eene geakkrediteerde brandwaarborgmaatschappij binnen
de Nederlanden' verzekerd zullen blijven. De assurantiepolis moet aan de crediteur ter hand wor-
den gesteld die hem zal behouden tot aan de teruggave en voldoening van het kapitaal. Tevens
moet jaarlijks op de verschijndag de kwitantie van de verzekering van dat jaar overgelegd
worden25.

Na het overlijden van Arnoldus Triebels, wordt bij besluit van de familieraad, op 10-8-1830
gehouden voor de kantonrechter L. J. van der Lisse, tot toeziend voogd over de minderjarige
kinderen van Arnoldus Triebels en echtgenote benoemd Wilhelmus Hendrikus Triebels, expedi-
teur, broeder van wijlen de vader26. Op 31-12-1830 wordt de inventaris van de boedel vastgesteld
en beschreven bij akte verleden voor notaris J. A. van Manen. Daartoe behoort o.a. behalve eer-
dervermeld huis, ook een aandeel in een huis en erve te Boxmeer, afkomstig van de ouders der
echtgenote. De 'winkelgoederen, tot de Negotie in ellewaren gehorende' worden getaxeerd op
ƒ 4437,70. Voor zover kan worden vastgesteld zijn de grootste leveranciers van ellewaren aan
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Arnoldus in 1829: Greven te Rotterdam en Blauw en Zn. te Arnhem. De grootste afnemers zijn
de beide weeshuizen in Nijmegen. In de boedelbeschrijving wordt ook melding gemaakt van
'gereedschappen gehorende tot de fabriek van waslicht' en een grote partij waskaarsen, resp. ter
waarde van ƒ 100, - en ƒ 600, - 27. De weduwe Triebels zet de winkel na de dood van Arnoldus
voort. De leveranties aan beide weeshuizen blijven voortduren en vinden nu jaarlijks, en voor
grotere bedragen, plaats. In 1831 is dit reeds voor / 180,09'/2 aan het Protestantse- en voor
/ 360,19 aan het RK-weeshuis.

De hypotheek op het huis aan de Kannenmarkt wordt op 24-5-1851 geroyeerd bij akte verleden
voor not. R. F. Deurvorst. Het wordt vervolgens voor ƒ 3500, - verkocht door J. W. Bockmeu-
len, nu hertrouwd met E. Graadt, en de kinderen Triebels en Graadt aan Johannes Nas, notaris-
klerk, bij akte van transport verleden voor not. J. H. C. A. Payen op 26-5-1851.

Uit dit huwelijk, geboren te Nijmegen:

1. Wilhelmus Hendrikus Triebels, geb. 16-7-1821, leerlooier aan de Korenmarkt,
later Doddendaal, overl. Nijmegen 5-10-1878.
Hij verlaat op 30-6-1851 de gemeente Nijmegen 'met biljet' voor Derendorf (Düsseldorf). Zijn
broer Anton gaat met hem mee. Laatstgenoemde verblijft er ook in latere jaren (1859-1861). In
augustus 1855 dient Hermanus Triebels voor zijn beide broers Wilhelmus Hendrikus en Antonius
Josephus een adres in bij de koning om voor hen een akte van readmissie binnen Nederland
te verkrijgen. Het gemeentebestuur van Nijmegen, om advies gevraagd, verklaart bij besluit van
17-8-1855 dat hiertegen geen bezwaar bestaat. Willem en zijn broer Anton lenen van hun oom,
de deken Joannes Melchior Triebels, ƒ 3000, - bij onderhandse akte. Dit moet vóór 1855 zijn
gebeurd, want bij diens overlijden zijn sedert veertien jaar geen renten betaald! Na de dood van
Willem Triebels Azn. wordt voor de ontvanger van de successierechten een certificaat van onver-
mogen afgegeven. Willems roerende goederen worden uitverkocht28.

2. Maria Bernarda Josephina Triebels, geb. 15-12-1823, overl. Nijmegen
12-3-1895.
Voor zover bekend oefent Josephine geen beroep uit. Enige tijd verblijft ze te Boxmeer, van waar-
uit ze op 18-1-1876 naar Sambeek vertrekt. Aldaar woont ze bij de bakkersfamilie Arts in de
Achterstraat. Op 6-6-1878 keert ze naar Nijmegen terug.

3. Anna Wilhelmina Triebels, geb. 21-6-1825, overl. Nijmegen 20-11-1849.
Zij heeft geen beroep en woont haar hele leven in het ouderlijk huis, eerst aan de Kannenmarkt,
later aan de Korenmarkt. Haar nalatenschap wordt op 24-5-1851 gedeeld bij scheidingsakte verle-
den voor not. R. F. Deurvorst. Haar moeder heeft recht op Vt gedeelte, haar broers en zuster
van helen bedde, Wilhelmus Hendrikus, leerlooier, Maria Bernarda Josephina, zonder beroep
of maatschappelijke betrekking, Antonius Josephus, leerlooier, en Hermanus, zonder beroep
of maatschappelijke betrekking ieder op V* in de helft van 3A gedeelte en 'A in de wederhelft
van % gedeelte. De minderjarige broers en zuster van halven bedde, Henriette Antoinette
Mathilde, Pieter Josef Gustaaf en Rubanus Godefridus Graadt, vertegenwoordigd door hun va-
der Everhardus Graadt, expediteur en bierbrouwer, hebben samen recht op SA in de wederhelft
van VA gedeelte. De erfenis bedraagt / 300, - . Daarvan moeten echter nog worden afgetrokken
de schulden bij enkele winkeliers, alsmede dokters-, apothekers- en begrafeniskosten voor een
totaal van ƒ 274,14. Per saldo valt er dus vrijwel niets meer te verdelen29.

4. Antonius Josephus Triebels, geb. 12-11-1826, leerlooier en commissionair
voor de fa. A. C. Hofmann en Cie. te Nijmegen, Düsseldorf en Amsterdam,
daarna enige tijd koopman in binnen- en buitenlandse bieren, tenslotte han-
delsreiziger in leder, overl. Sint-Jans-Molenbeek (agglom. Brussel, België)
3-3-1896, tr. Düsseldorf 30-5-1859 Anna CatharinaHofmann, geb./ged. Was-
sertrüdingen (koninkrijk Beieren) 3/5-5-1839, overl. Sint-Joost-ten-Node
(agglom. Brussel, België) 5-1-1926, dr. van Karl Hofmann en Maria Margare-
tha Hofmann. Hieruit nakomelingen.
Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tweede kamer, d.d. 7-9-1877 wordt An-
ton Jozef Triebels, handelende onder de firma A . C . Hofmann & Cie., commissionair, wonende
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aan de Keizersgracht bij de Brouwersgracht no. 3 in staat van faillissement verklaard. De opening
daarvan wordt bepaald op 31 aug. daaraan voorafgaand. Tot rechter-commissaris wordt be-
noemd mr. P. R. Feith, rechter in de genoemde rechtbank, en tot curator mr. H. Pouw, advocaat.

Antonius Josephus Triebels (IIa.-4, 1826-
1896) en echtgenote Anna Catharina Hof-
mann (1839-1926)

5. Hermanus Triebels, geb. 28-3-1828, (gepatenteerd) huidenzouter en -droger,
commissionair in vetten, overl. Brussel 5-7-1897.
Hij krijgt op 6-5-1853 van B. en W. van Nijmegen de concessie tot het oprichten van een huiden-
drogerij op de zolders van het pakhuis Korenmarkt Wijk D no. 327, ofschoon verscheidene om-
wonenden hiertegen bezwaar hebben aangetekend. Voorwaarde is wel dat hij het raam aan de
zuidwest-zijde altijd gesloten zal houden30.

Erg breed zal Herman het niet hebben gehad. Van zijn oom, landdeken Triebels, leent hij name-
lijk onderhands ƒ 450, - tegen 4%, zonder dit ooit aan hem te hebben terugbetaald. Bij diens
overlijden (1869) is hij bovendien nog zeven jaar rente schuldig. Verder heeft zijn eerdervermelde
oom hem beleend met twee obligaties van ƒ 1000, - van 4 en 5%. Wanneer deze overlijdt is daar-
van sedert acht jaren geen rente verantwoord en worden de schuldvorderingen met de rente 'we-
gens totale insolventie' van de schuldenaar gewaardeerd in de boedel van de deken Triebels op
het bedrag van één cent31.

Omstreeks 1860 vestigt Herman zich samen met zijn neef Henricus Jacobus Hubertus (Henri)
Triebels, koopman in huiden, vellen, leder en traan aan de Pepergas. Het is niet helemaal duide-
lijk in hoeverre zij hun zaken combineren. In ieder geval voert Herman voor een aanzienlijk deel
de zakelijke correspondentie voor zijn neef, richt brieven aan de leveranciers, schrijft de wissels
uit, enz. In de eerste vier maanden van 1863 gaat de handel van Henri dramatisch achteruit.
Een faillissement volgt en al gauw constateert de curator, mr. W. Francken N. Gz. allerlei onregel-
matigheden. Er zijn grote partijen koopmansgoederen aangekocht met het faillissement in zicht
en tegen dumpprijzen van de hand gedaan. Daarbij zijn wissels getekend op de Associatie Cassa
te Amsterdam zonder dat er provisie aanwezig was. Grote partijen handelswaar, oplopend in
waarde tot ƒ 11.760, - zijn spoorloos verdwenen.

Henri, die bedrieglijke bankbreuk ten laste wordt gelegd, weet zich aan de greep van de justitie
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te onttrekken. Herman echter, zich wellicht van geen kwaad bewust, wordt gearresteerd op ver-
denking van medeplichtigheid. Dit vermoeden is gebaseerd op zijn samenwerking met de bank-
breukige én zijn 'neefschap'. Na inzage in de financiële administratie acht de rechter diens mede-
plichtigheid bewezen, ondanks het ontkennen door Herman iets te hebben geweten van de kwade
bedoelingen van Henri.

Bij arrest van het provinciaal gerechtshof in Gelderland van 28-10-1863 wordt hij schuldig ver-
klaard aan de misdaad van medeplichtigheid aan bedrieglijke bankbreuk en veroordeeld tot een
confinement in een rasp- of tuchthuis voor de tijd van zes achtereenvolgende jaren, en solidair
met de medebeschuldigde in de kosten van het geding. Nadat ook zijn cassatieverzoek door de
Hoge Raad op 12-1-1864 is verworpen, wordt hij in april daaraanvolgend overgebracht naar het
Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden, alwaar hij tot aan zijn ontslag op 27-10-1869
geïnterneerd blijft32.

Daarna vestigt hij zich wederom in Nijmegen. Blijkens het patentregister van 1870 en 1871
is hij opnieuw huidenzouter; in laatstgenoemd jaar heeft hij zich aan de Oude Haven gevestigd
en wordt als beroep tevens commissionair of commissiehandelaar vermeld. Het aantal knechts
in zijn dienst blijft beneden de drie. In later jaren wordt hij ook veelal vettenhandelaar genoemd.
Hij trekt enige tijd op met het gezin van zijn broer Anton. Na een verblijf in Krefeld wordt hij
in 1890 ambsthalve bij zijn zuster Josephine ingeschreven. Op 19 augustus van dat jaar volgt
hij zijn broer Anton en diens gezien naar Molenbeek. Vervolgens vestigt hij zich in Brussel.

6. Arnolda Maria Theresia, geb. 11-1-1830, overl. Nijmegen 13-1-1830.
Zij wordt na haar overlijden bijgezet in de familiegrafkelder (zoals dit met veel van de hier be-
schreven leden van de familie Triebels geschiedt). De begrafenis, op 16-1-1830, kost / 4 5 , - 3 3 .

Ilb. Wilhelmus Henricus Triebels, geb./ged. Nijmegen 28-2-1799 (get.: Arnol-
dus Hermsen in plaats van Henricus Triebels en Anna Gertrudis Pelser), expedi-
teur, gemeenteraadslid, wethouder en loco-burgemeester van Nijmegen, Ridder
in de Orde van de Eikekroon (12-6-1855), overl. Hees bij Nijmegen (huize Ora-
niënstein) 23-6-1878, tr. (1) Nijmegen 4-1-1821 (kerk 9 jan.) Jacoba van Veerssen,
geb./ged. Leiden 16/17-3-1802, testeert olografisch 17-3-1822, overl. (in het
kraambed) Nijmegen 10-2-1823, dr. van Jacobus van Veerssen (grutter en hout-
koper) en Anna Jans(sen); tr. (2) Nijmegen 24-4-1824 (kerk 26 april; huw. voorw.
voor not. Van Munster 21 april) Anna Maria Bedloo, geb./ged. Nijmegen
16-3-1801, overl. ald. 3-3-1837, dr. van Everardus Carolus Bedloo (koopman in
baai) en Elisabeth Meijer; tr. (3) Geldern 23-4-1838 (kerk 24 april) Margaretha
Josephine Louise Philippine (Louise) Bledet, geb. Mainz 16-5-1800, overl. Nij-
megen 9-5-1861, dr. van Andreas Bledet (ontvanger der Domeinen) en Anne
Theresia Beekmans.

Op 16-11-1811 toegelaten tot de Latijnse School en op 7-12-1818 geballoteerd als lid van de sociëteit
'De Harmonie'. Eind 1820 richt Willem Hendrik een expeditie- en commissiekantoor op, dat
in het volgend jaar opgaat in de fa. Vaalman en Triebels, commissiehandelaren, expediteurs en
cargadoors, bestaande uit de vennoten Bernardus Josephus Vaalman, zijn stiefvader, later ook
Josephus Egbertus Hendrikus Vaalman, zijn halfbroer, en hijzelf. Vanaf augustus 1825 tot 1876
zijn zij tevens agenten van de Nederlandse Stoomboot Maatschappij/later: Rederij. In die hoe-
danigheid krijgen zij jarenlang te maken met de concurrentie van beurtschippers en andere opko-
mende stoombootmaatschappijen.

In 1827 wordt hij de eerste voorzitter van het RK-Armbestuur dat een zeer turbulent en omstre-
den bestaan zal gaan leiden. De eerste jaren van het RKA onder zijn leiding, worden gekenmerkt
door onenigheid, slechte reglementen en een dubieuze fondsenwerving. Vooral een erfeniskwestie
(affaire-Mulders) baart in 1832 veel opzien.

Willem Hendrik is officier bij de Nijmeegse Schutterij. Hij wordt eervol ontslagen in de rang
van Ie luitenant (bij KB d.d. 1-5-1831 no. 4). Van 1832 t /m 1863 is hij lid van het college van
regenten van het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen. Vier
keer bekleedt hij het voorzitterschap, in 1845, 1851, 1857 en 1863. Onder zijn eerste voorzitter-
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schap wordt het Cellenbroederenhuis (krankzinnigengesticht) ingrijpend verbouwd, terwijl on-
der zijn tweede voorzitterschap de zelfmoord van één der patiënten hem in aanvaring brengt
met de opzichter Johannes van Duuren, die overigens een goede reputatie geniet. Tijdens zijn
laatste twee praesidiaten is er onenigheid resp. met het Oude Burger Gasthuis en de gemeenteraad
over de kosten van verpleging der krankzinnigen. Het feit dat Willem Hendrik als katholiek re-
gent erin toestemt dat katholieke patiënten uit Nijmegen in een protestants gesticht te Utrecht
zullen worden uitbesteed, zet onder een aantal strengere geloofsgenoten kwaad bloed.

Van 1838-1863 is hij lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, van 1851-1863 als voorzitter. Ook
hierin speelt hij een omstreden rol, o.a. doordat hij goedkeurt dat katholieke kinderen op school
protestantse gebeden zullen opzeggen. Van 1842-1865 is hij lid van het college van regenten over
de beide weeshuizen, waarvan hij in 1847, 1854 en 1861 voorzitter is. Onder zijn eerste voorzitter-
schap wordt een nieuw reglement voor het binnenbestuur (dagelijks bestuur) vastgesteld, terwijl
in 1854 de Armenwet wordt toegepast op de beide weeshuizen.

Hij is lid van de plaatselijke Kamer van Koophandel (1842-1864), waarvan president 1848-1850
en vice-president 1845-1847 en 1854-1862. Met grote energie poogt hij de nieuw te bouwen haven
dichter bij de stad Nijmegen te krijgen, gunstiger postverbindingen tot stand te brengen en Nij-
megen aangesloten te krijgen op het spoorwegnet. Lid van de Spaarkascommissie 1849-1863.
Lid van het Stedelijk Kiescollege 1848-1851. Lid van de gemengd katholiek-protestantse kiesvere-
niging 'Eensgezindheid', lid van de gemeenteraad 1850-1867.

In 1851 valt Nijmegen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen uiteen in twee katholieke kam-
pen, de 'factie Triebels' en de 'factie Berends'. Eerstgenoemde factie, door prof. Rogier bestem-
peld als die der Thorbeckianen, komt na de verkiezingen, die tot de heftigste uit de Nijmeegse
geschiedenis behoren, als overwinnaar uit de bus. Jarenlang wordt er verbeten oppositie gevoerd
tegen Triebels c.s.

Van 1851-1863 is Willem Hendrik eerste wethouder en loco-burgemeester van Nijmegen. Dit
laatste is vooral van belang in 1862, tijdens de langdurige ziekte van burgemeester F. P. Bijleveld.
Nadat hij met één stem meerderheid in 1863 als wethouder ten val is gebracht, kondigt hij in
1867 aan niet meer beschikbaar te willen zijn voor een volgende termijn als raadslid.

Van 1862-1872 is hij lid van de subcommissie te Nijmegen voor de Kweekschool voor Zeevaan
te Leiden. Na de dood van zijn halfbroer Josephus Egbertus Hendrikus Vaalman, zet hij op
4-2-1869 de fa. Vaalman en Triebels voort met zijn zoons Carel en Lodewijk. Op 1 mei 1876,
nadat hij zijn laatste functies heeft neergelegd, verhuist hij naar het buitengoed Oraniënstein34.

BID VOOR DÉ ZIEL

lACÖBA VAN yEERSSEiïZ
Geweien Huisvrouw van

WlLllBLMUS H&NRICtta'TniBBKLS.
Overleden te Nijmegen den f o Februari/

*^33> w <^e'ï ouderdom van'20ja-
, nn f o 'maandeq aS dagen. ' .

MJjn Zem IKWIU d. CcbUc^ « i turn V«a«-. '
' ' . * ' * * * • ! ! * ' V l • • • « * • *

H»re «Sel w». &>3e •ugesiam'; ê««ni'lj«ft hij'ikb EclutX
om lu*r wej I* tulen, '

Bidprentje voor Jacoba van Veerssen (1802-
1823), eerste echtgenote van Wilhelmus Henri-
cus Triebels

Wilhelmus Henricus Triebels (Ilb., 1799-1878)
(doek in particulier bezit)
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Uit het eerste huwelijk, geboren te Nijmegen:

1. Maria Jacoba, geb. 25-8-1821, overl. Nijmegen 9-11-1821, volgens een aante-
kening door de vader zou dit kind onvoldragen ter wereld zijn gekomen,
na een zwangerschap van 7 maanden ruim35.

2. Wilhelmus Josephus, volgt III.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Nijmegen:

3. Carolus JoannesMelchior Triebels, geb. 11-4-1825, dozenfabrikant, expedi-
teur, sedert 4-2-1869 medevennoot der fa. Vaalman en Triebels, sedert
1-5-1876 particulier/rentenier wonende te Hees, overl. ald. (huize Oraniën-
stein) 29-12-1891.
Op 2-2-1846 wordt hij samen met zijn halfbroer Willem Jozef geballoteerd als lid van de socië-
teit 'De Harmonie'. Hiervan blijft hij lid tot aan zijn verhuizing naar het familiebuitengoed
te Hees op 1-5-1876. Daarna buitenlid.

Op 1-8-1850 ingelijfd bij de dienstdoende schutterij van Nijmegen, korporaal, 2de luitenant
bij de 2de compagnie (KB 11-7-1851, no. 28), Ie luitenant bij de Ie cie. (KB 29-1-1854, no. 69),
kapitein bij de 2de cie. (KB 26-8-1856, no. 53), lid van de schuttersraad (besluit B. en W. Nijme-
gen 3-10-1856), comptabel officier (besluit schuttersraad 4-12-1856). Uiteindelijk waarnemend
commandant, onderscheiden met het Ereteken voor langdurige en trouwe dienst (KB 22-12-
1867, no. 10), thesaurier van de commissie uit heren officieren der dienstdoende schutterij voor
het Stedelijk Muzyk-korps 1867/8. Eervol ontslagen als kapitein (KB 5-4-1868, no. 10) met de
vooraf gegeven vergunning om de uniform te mogen blijven dragen (besluit B. en W. Nijmegen
17-3-1868). Carel is voorts 1854-1864 lid van de directie der Ambachtsschool.

Van beroep is hij dozenfabrikant. Verbaal der handelingen van B. en W. van Nijmegen van
21-10-1862 vermeldt dat aan de minister van Koloniën waren opgestuurd: 'vier certifikaten,
houdende het voornemen van de Heer C. J. M. Triebels, fabrikant van tabaksdoozen alhier,
om kooperen-doozen enz. te verzenden naar Sumatra, Samarang, Soerabaya en Batavia'. De-
zelfde bron vermeldt op 28-6-1864 dat de 25e daaraan voorafgaand aan dezelfde minister was
ingezonden 'het dien dag aan den Heer C. J. M. Triebels afgegeven Certificaat van oorsprong
voor de verzending van tabaksdoozen naar Padang'.

Op 28-11-1865 wordt hij tot lid van de Kamer van Koophandel gekozen in de vergadering
der kiesgerechtigden, in plaats van zijn vader die zijn ontslag heeft genomen. De volgende
dag laat hij bij missive aan B. en W. van Nijmegen weten deze benoeming niet aan te nemen36.
In het patentregister 1866-1868 wordt hij herhaaldelijk vermeld als gever van muziekpartijen
en muzikale soirees (met het Stedelijk Muziekkorps) op het Valkhof en in de sociëteit 'Concor-
dia'.

Op 14-1-1869 is hij mondeling gevolgmachtigde van Aleida Clara van der Lisse, weduwe van
zijn oom Josephus Egbertus Hendrikus Vaalman, bij de veiling van haar huis aan de Grote
Straat. Op 4-2-1869 medevennoot van de fa. Vaalman en Triebels zonder de bevoegdheid
hiervoor te tekenen. Hij maakt zijn testament op 27-7-1869. Daarin benoemt hij zijn broer
Lodewijk tot enige en algehele erfgenaam. Dit testament wordt vervangen door een ander in
1890 (zie onder Eduard, IIb-6)37.

Sedert 1879 vermeld op de kiezerslijst voor de gemeenteraad. Hij betaalt ƒ 54,20 jaarlijks
aan grondlasten. In 1880 komt daar een personele belasting van ƒ 88,15 bij. Volgens dr. De
Blécourt was hij een bekend oplosser van schaakproblemen (zie inleiding)38.

4. Henricus Jacobus Hubertus Triebels, geb. 4-6-1827, gepatenteerd koopman,
reizende met monsters, later in huiden, vellen, leder en traan, 1856-1859 te
Ottersum, daarna op de hoek Pepergas-Korenmarkt, 1863/1864 naar de
Verenigde Staten uitgeweken, in 1864-1865 soldaat, 1866-1869 en 1874-1879
cavalerist, daarna gepensioneerd, overl. Louisville, Kentucky, USA
26-2-1913.
Op 28-10-1852 dient hij een adres in bij B. en W. ten einde op de lijst van kiezers voor de Kamer
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van Koophandel te worden geplaatst. Hij overlegt daarbij een aanslagbiljet, afgegeven op
25 sept. van dat jaar door de ontvanger der directe belastingen waaruit blijkt dat hij als 'koop-
man, reizende met monsters' is aangeslagen voor een som van ƒ 21,76. Het gemeentebestuur
besluit op 29-10-1852 het verzoek in te willigen.

Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te Nijmegen d.d. 18-4-1863 wordt hij in staat van
faillissement verklaard en bij arrest van het gerechtshof te Arnhem d.d. 28-10-1863 wederspan-
nig aan de wet verklaard (voor achtergronden: zie Herman, I Ia-5). Op aanraden van zijn broers
verlaat hij tijdig het land. Waarschijnlijk komt hij via Londen in de Verenigde Staten terecht,
waar de burgeroorlog in alle hevigheid woedt. Te West Chester, Pa., treedt hij op 25-8-1864
onder de schuilnaam August Gothier toe tot het Noordelijke leger, en wel in de J. M. Knaps
Independent Alleghany Battery (Pennsylvania Light Artillery), in compagnie E, in de rang
van soldaat 'for three years or during the war'. Vervolgens wordt hij met Knaps bataljon naar
het strijdtoneel bij Atlanta Ga., gezonden. Aldaar blijkt de compagnie te veel manschappen
te hebben, waarna hij voor 'speciale dienst' wordt gedetacheerd bij compagnie K van de lst US
Artillery. Na verloop van tijd komt hij weer terug bij Knaps bataljon. Dit blijkt nog steeds
te veel manschappen te hebben. Dit keer wordt hij overgeplaatst naar de infanterie, en wel de
147th Pennsylvania. Hier dient hij enige tijd, om dan dienst te doen als vrachttreinbewaker
bij het Departement van de Intendant. Tenslotte komt hij wederom bij de 147th waar hij uit-
dient tot zijn afmonstering te Reinold Barracks, Pittsburgh, Pa., op 14-6-1865.

Op 23-6-1866 treedt hij te Pittsburgh, Pa., onder zijn eigen naam, Henry Triebels hernieuwd
in dienst, dit maal bij de cavalerie, in compagnie M van de 4e US Cavalry voor de duur van
drie jaar. Zijn diensttijd brengt hij door in diverse forten in Texas. Eind 1866 wordt hij ziek
gerapporteerd, van nov. 1867 tot febr. 1868 heeft hij velddienst. Ontslag wegens beëindiging
diensttijd te Austin, Texas op 23-5-1869. Op 7-5-1874 treedt hij te San Antonio, Texas, voor
de tweede keer in dienst bij de 4th US Cavalry, nu in compagnie G, voor de duur van vijfjaar.
Dit maal doet hij dienst in Ft. Reno (Indian Territory). Hij doet velddienst, moet Indianen
escorteren bij een jachtpartij, terwijl ook patrouilles tegen hen worden uitgezonden, waarbij
slachtoffers vallen. Gedurende deze periode loopt hij een longontsteking op en een reumatiek
(sept. 1876) die zó ernstig is, dat hij hiervoor verschillende malen in hospitalen moet worden
behandeld. Afloop diensttijd 6-5-1879 Ft. Reno, Indian Territory. Hij claimt zowel een oor-
logspensioen (burgeroorlog) als invaliditeitspensioen (reumatiek)39.

Henry was duidelijk het zwarte schaap in de familie. Uit correspondentie uit 1878 met zijn
broers blijkt dit ook wel. Hij heeft zich onttrokken aan gevangenisstraf door tijdig te vluchten,
daarbij een schare schuldeisers achter zich latend, van wie sommigen voor duizenden guldens
waren benadeeld. Eén der crediteuren is zijn eigen vader, die hem in zijn testament van 1866
onterft40.

Bernardus Arnoldus Henricus Triebels, geb. 26-12-1828, winkelier in tabak
en koloniale waren aan de Hezelstraat Wijk D no. 80, armverzorger van
Wijk D (bij besluit van B. en W. Nijmegen d.d. 30-9-1853), lid van de Com-
missie voor de watersnood te Nijmegen, 2e afd. voeding en verzendingen
(1861), sedert 1-5-1879 rentenier te Hees, overl. ald. (huize Oraniënstein)
4-8-1890.
Bij verklaring van 28-8-1850 van het kantongerecht te Nijmegen wordt aan Bernardus Arnoldus
Henricus en Eduardus Wilhelmus handlichting verleend tot het uitoefenen van een handels-
zaak in tabak en kruidenierswaren, onder de fa. 'Gebroeders Triebels'. Voornoemde firma
wordt door de twee broers opgericht op 3-9-1850 blijkens de akte ingeschreven op 4-9-1850
ter griffie der arrondissementsrechtbank te Nijmegen. Evenwel zal alléén Bernard hiervoor mo-
gen tekenen.

De benodigde behuizing - bestaande uit een reusachtig pand aan de Hezelstraat (no. 80,
Kad. Sectie C no. 2040, latere percelen 4356 en 4357) genaamd 'De Olifant' en een pakhuis
en huis aan de Begijnengas (no. 569, Kad. Sectie C, no. 2040 en 2046) genaamd 'De Her-
derin' - is in 1850 door hun vader aangekocht. Hij verkoopt het complex onderhands aan
zijn beide zoons Bernard en Eduard op 3-5-186241. Bij besluit van B. en W. van Nijmegen d.d.
6-12-1850 verkrijgen de gebroeders Triebels de vergunning om boven de cordonlijst van hun
winkel aan de Hezelstraat bij wijze van schild een houten arend te plaatsen. Deze is 86 Ned.
duim hoog, 84 duim breed en springt naar de straatzijde ongeveer 5 Ned. palmen uit. De win-
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kei draagt de naam 'In de Arend'.
De door Bernard betaalde personele belasting stijgt van ƒ 57,49 over 1851 tot ƒ 64,24 over

1876. Het patentrecht stijgt in die jaren van ƒ 14,08 tot ƒ 25,60. Sedert 1862 komen daar ook
de grondlasten bij die jaarlijks ƒ 30 a ƒ 35, - bedragen.

Bij testament voor not. C. H. Robbers van 27-7-1869 benoemt hij zijn broer Eduard tot alge-
hele erfgenaam. Dit testament wordt in augustus 1890 ten uitvoer gelegd. Het vormt de aanlei-
ding voor de overgebleven broers Carel, Eduard en Lodewijk hun testamenten te herzien (zie
Eduard IIb-6).

Op 18-11-1870 wordt hij door regenten over de beide weeshuizen voorgedragen aan de ge-
meenteraad als nieuwe kandidaat voor hun college. De gemeenteraad gaat hiermede op
9-12-1870 akkoord. Bernard echter, laat op 16-12-1870 aan B. en W. weten dat hij deze benoe-
ming niet aanneemt42.

Bij akte voor not. Böhtlingk verkopen Bernard en Eduard op 7-3-1879 hun onroerend goed
met uitzondering van het winkelhuis, aan Johanna Maria Janssen, weduwe van Frederik Die-
mers, voor / 14.050, - . De vennootschap 'fa. Gebroeders Triebels' wordt op 30-4-1879 bij akte
ingeschreven ter griffie van het kantongerecht, per 3-5-1879 opgeheven. De nering wordt met
onmiddellijke ingang overgenomen door hun meesterknecht, Johannes Gerardus van Brienen.
Deze koopt het winkelpand van de gebroeders Triebels voor / 9000, - . Een derde deel hiervan
leent hij van hen bij obligatie d.d. 7-5-1879 voor not. Böhtlingk. Op 1-5-1879 voegen Bernard
en Eduard, vergezeld van hun trouwe dienstmeid, Mathilda Claassen, zich bij hun beide andere
broers op het buitengoed.

6. Eduardus Wilhelmus Triebels, geb. 17-3-1830, winkelier (zie Bernard), lid
der fa. 'Gebroeders Triebels' 1850-1879 zonder de bevoegdheid hiervoor te
tekenen, sedert 1-5-1879 particulier/rentenier te Hees, overl. ald. (huize Ora-
niënstein) 17-11-1897.
Op 27-7-1869 maken Bernard en Eduard hun testament voor not. C. H. Robbers, waarin ze
elkaar tot enige erfgenaam benoemen. Daardoor is Eduard in 1890 universeel ergenaam van
Bernard. Inmiddels is het viertal samen gaan wonen. Daarom maken de overgebleven broers
op 26-8-1890 voor not. T. F. A. Hekking een nieuw testament waarbij de langstlevende alles
zal erven. Door de dood van Eduard wordt uiteindelijk Lodewijk de universele erfgenaam.

7. Ludovicus Josephus Wilhelmus Triebels, geb. 4-9-1831, dozenfabrikant, ex-
pediteur, sedert 4-2-1869 lid der fa. Vaalman en Triebels, sedert 1-5-1876 par-
ticulier/rentenier te Hees, overl. ald. (huize Oraniënstein) 26-6-1901.
Hij testeert met Carel mutueel op 27-7-1869 voor not. C. H. Robbers. Bij olografisch testament
van 12-9-1869 voor dezelfde notaris legateert Aleida Clara van der Lisse, weduwe van Josephus
Egbertus Hendrikus Vaalman (oom van Lodewijk) aan hem als enige der gebr. Triebels, een
som van ƒ 1000, - . Het gezamenlijk testament van 26-8-1890 wordt aangevuld met een ologra-
fisch testament van 31-7-1899, in bewaring gegeven bij not. Hekking. Naast uitkeringen aan
de twee dienstbodes Mechtildis Claassen en Maria Petronella Nillissen en aan de tuinman Wil-
lem Fontein wordt een legaat geschonken aan de RK-Parochiale Armen van Hees en Neerbosch
ter grootte van ƒ 7000, - . Na aftrek der lasten, bedraagt de zuivere nalatenschap van Lodewijk
in 1901: ƒ 116.973,26. De onroerende goederen beslaan een grootte van 96 hectaren, 86 aren
en 36 centiaren43.

8. Henrietta Clara Theresia, geb. 15-10-1832, overl. Nijmegen 23-11-1832.
9. Zoontje, geb. 4-11-1833, levenloos aangegeven Nijmegen 5-11-1833.

10. Adela Francisca Philomela Wilhelmina, geb. 17-3-1836, overl. Nijmegen
18-3-1836.

11. Adela Francisca Anna Triebels, geb. 31-1-1837, overl. Nijmegen 23-12-1868.
Zij trekt in bij haar (kinderloze) oom en tante, Josephus Egbertus Hendrikus Vaalman en
Aleida Clara van der Lisse. Haar oom is lid der fa. Vaalman en Triebels, regent van het Burger-
lijk Armbestuur en het Oud-Burger Gasthuis. Bij testament verleden op 5-10-1868 voor not.
C. H. Robbers benoemt ze haar vader tot algehele erfgenaam. Ze verklaart 'wegens zenuwach-
tigheid haren naam niet te kunnen teekenen'.
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III. Wilhelmus Josephus Triebels, geb. 30-1-1823, meester in de rechten, presi-
dent der arrondissementsrechtbank te Nijmegen 1869-1877 en Arnhem 1877-
1893, lid van de Provinciale Staten van Gelderland 1856-1886, Ridder in de Orde
van de Nederlandsche Leeuw (18-2-1878), overl. Arnhem 28-3-1898, tr. Bemmel
17-8-1854 Engelina Wilhelmina Johanna van der Monde, geb. 's-Hertogenbosch
19-10-1824, overl. Arnhem 18-2-1911, dr. van Bernardus Adrianus van der Monde
(burgemeester van Bemmel) en Geertruida Theodora Cecilia van Krugten.

f

Mr. Wilhelmus Josephus Triebels (III., 1823-1898)
en Engelina Wilhelmina Johanna van der Monde (1824-1911)

Ingeschreven aan de Latijnse School 5-1-1837 en deze verlaten met een eerste vermelding op
7-9-1841. Studeert rechten te Leiden sedert 20-9-1841, kandidaat summa cum laude 29-6-1843,
promoveert ald. 11-12-1845. Advocaat te Nijmegen sedert 1846, rechter-plaatsvervanger in de ar-
rondissementsrechtbank Nijmegen (KB 31-3-1852, no. 53), procureur in de arr. rechtb. ald. (KB
14-2-1856, no. 55), rechter ald. (KB 20-8-1860, no. 35), president der arr. rechtb. Nijmegen (KB
14-2-1869, no. 3) en te Arnhem (KB 1-5-1877, no. 13) en eervol uit die functie ontslagen wegens
aantasting van zijn gezichtsvermogen - hij is vrijwel blind geworden - (KB 26-8-1893, no. 23).

Hij is voorts o.a. secretaris van de Nijmeegsche Spoorweg Maatschappij, schoolopziener van
het Xe district van Gelderland (KB 17-4-1853, no. 48), later van het IXe district (KB 23-9-1865,
no. 42), waarnemend secretaris van het polderdistrict het Circul van de Ooy. Lid van het college
van regenten van het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen
1864-1877, en regent van het Huis van Arrest te Nijmegen, eveneens tot 1877. Lid van de commis-
sie van onderstand voor noodlijdenden in geval van watersnood te Nijmegen en van de Staats-
commissie tot herziening van het Burgerlijk Wetboek, 2e afdeling, onder prof. mr. C. W. Opzoo-
mer (dat laatste bij KB 20-3-1880, no. 20).

Als rechter wordt hij door tijdgenoten beschouwd als streng doch rechtvaardig. De afdoening
der zaken in de rechtbank wordt door hem aanzienlijk bespoedigd. Als Statenlid heeft zijn optre-
den soms iets arrogants. Hij laakt de 'schroomvalligheid' van de Gelderse Staten tegenover de
vroegere Franse wetgeving en pleit voor een effectiever optreden in geschillen over rechtsbevoegd-
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heid die bestaan bij zaken die de Staten behandelen. De belangen van zijn eigen streek verdedigt
hij nadrukkelijk, zoals de overbrugging van Rijn en Waal, die hij belangrijker vindt dan een
brug over de IJssel bij Zutphen. Ook pleit hij voor betere verbindingen tussen de bij Nijmegen
gelegen plaatsen Heumen en Groesbeek44.

Uit dit huwelijk, allen geboren te Nijmegen:

1. Cecile Jacqueline Triebels, geb. 11-6-1855, overl. Arnhem 28-5-1906, tr. Arn-
hem 3-7-1888 Gerardus Bernardus Roes, geb. Heteren 28-10-1856, advocaat
en procureur te Arnhem, overl. Arnhem 19-2-1925, zn. van Gerardus Wilhel-
mus Roes (notaris) en Johanna Carolina van der Heijden.

2. Marie Angeline, geb. 11-8-1856, overl. Arnhem 27-1-1935.
3. Maurits, geb. 18-2-1858, overl. Nijmegen 17-6-1861.
4. Rudolf, geb. 22-12-1859, overl. Nijmegen 6-11-1864.
5. Louise Therèse Triebels, geb. 19-4-1861, overl. 's-Gravenhage 25-3-1940, tr.

Arnhem 9-9-1884 Robertus Henricus Lodovicus Johannes Roes, geb. Delft
24-6-1858, fabrikant te Delft, overl. 's-Gravenhage 24-1-1925, zn. van Henri-
cus Hermanus Roes (leerlooier) en Henrietta Cornelia Maria van Schaik.

6. Dochtertje, geb. 24-10-1864, levenloos aangegeven te Nijmegen eveneens
24-10-1864.

7. Maurits (Maus) Triebels, geb. 25-2-1866, ingenieur, directeur der Wagon- en
Bruggenfabriek van Werkspoor te Zuilen, overl. Amsterdam 12-3-1945, tr.
ald. 3-12-1896 Johanna Elisabeth Koens ('Zwemmoeder Triebels'), geb. Voor-
burg 13-9-1865, voorzitster van de Hollandsche Dameszwemclub te Amster-
dam, penningmeesteres der KNZB, erelid daarvan, Ridder in de Orde van
Oranje Nassau, overl. 's-Gravenhage 3-6-1955. dr. van Johannes Coenraad
Koens en Hester Elisabeth Besanger.
Maus volgt de HBS te Arnhem (1880-1886), vervolgens
de Polytechnische School te Delft (1886-1892), richting
civiel en bouwkundig ingenieur (examen B. art. 64 in
1888), volgt verder ald. o.a. de cursus voor werktuigk.
ingenieur (1888-1891, niet met een examen afgesloten),
in 1891/2 lessen in mechanica, werktuigkunde en burg.
bouwkunde, enz.

Hij richt op 26-12-1891 met zijn broer Ruud te Am-
sterdam de 'Socialistische Studenten Vereeniging' op,
voorts te Delft het studententijdschrift 'Stemmen'. Hij
komt in de kring van bekende journalisten als P. L. Tak,
De Koo, de jonge Treub, e.a.45.

Sedert 1892 in dienst bij de Wagenmakerij (later Wa-
gonfabriek) van Werkspoor, chef afdeling Wagenbouw
en Ijzerconstructie (1911-1914), adjunct-directeur der
Wagenfabriek (1915). In 1917 geeft hij de stoot tot de
oprichting van het Normalisatiebureau voor Arbeids-
zaken in de Metaalnijverheid (NAM) waarbij zich
144 ondernemingen en meer dan 55.000 arbeiders aan-
sluiten. Hij vindt een speciaal loonsysteem uit (het Trie-
belsiaanse loonsysteem') gebaseerd o.m. op een gemiddeld uurinkomen ter bevording van de ar-
beidsproduktiviteit. Zijn loonstelsel bleek zo 'ijzersterk... dat het algemeen ingevoerd werd en
tot de jaren vijftig - invoering van de werkclassificatie - stand hield'4*. In 1919 organiseert
ir. Triebels de werkgevers in de 'Metaalbond' (Werkgeversvakbond in de Metaalnijverheid) waar-
van hij van de oprichting tot 1924 het voorzitterschap bekleedt. In deze periode moet hij grote
stakingen afweren. Later voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Metaalbond. Ook is hij

Maurits Triebels
(1866-1945)
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in 1920 medeoprichter van het 'Centraal Overleg' waarvan hij gedurende de eerste jaren voorzit-
ter is. Tevens lid van de 'Commissie voor Werkverruiming'. Directeur der Wagonfabriek
1916-1928, sedert 1929 tot 1931 der Wagon- en Bruggenfabriek Werkspoor te Zuilen, gepensio-
neerd op 31-12-1931.

Zijn vrouw wordt beschouwd als een der grootste propagandistes van de Nederlandse
zwemsport. Haar nagedachtenis wordt nog geëerd door de jaarlijkse wedstrijden om de Moeder
Triebelsbeker en de Moeder Triebels-aspirantenbeker.

Rudolf (Ruud) Triebels, geb. 28-10-1869, journalist (bevriend met o.a. de
schrijvers Adrianus Roland Holst en Arthur van Schendel), overl. Apeldoorn
29-6-1965. •

Rudolf Triebels (III.-8, 1869-1965), links mei vinger legen zijn wang, met de schrijver Arthur van
Schendel

(tekening uit 1916 door J. Toorop)
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LOSSE AANTEKENINGEN

Op een apart papiertje in het doopboek van Kerkdriel, destijds Driel, vond ik
de volgende aantekeningen:

Pieter van Driel of genaamd Pieter Hendrikse
geboren in 1670 den 27 december gehuwd te Driel
met Geertje Juriaense of Justiaanse.
Uit dit Huwelijk zijn verwekt
Hendrik geboren in 1672 / 31 jan
Sijke geboren in 1672 / 20 dec
Thomas geboren in 1676 / 3 mei
Johannes geboren in 1678 / 26 octob
Juriaan geboren in 1682 / 20 april
Willem geboren in 1683 / 20 octob

Een ander stam of lid Arie van Driel geboren
in het jaar (1689) Gehuwd met Anneke Janse Kwantus
in het huwelijk verwekt Pieter geboren (1737) 16 jan.

Een ander stam of lid
uit Jurie van Driel en Trijntje van der Ham zijn
geboren /Geertje/Aalbert/Pieter/Wilm/Ariaantje
Deze van Driele zijn in het laast van de jaren
1600 en 1720 geboren.

Pieter van Driel
Geboren (in 1711) in het begin van december gestorven in het
jaar 1774 en gehuwd geweest met Cornelia Stok overleden
1780 uit dit Huwelijk verwekt
Catriena/Jurien/Arie/Niek/Neeltje en Trijntje.

In het trouwboek van Driel vond ik deze personen niet. De genoemde geboorte-
datum 27-12-1670 zal wel de trouwdatum zijn, gezien de geboortedata van de
kinderen.

Jurrien van Driel en Trijntje van Ham woonden in 's-Gravendeel en hebben
daar kinderen gekregen.

K. A. REUVERS

EEN POSTUUM HUWELIJK TE VUGHT IN 1913

De vraag of de Burgerlijke Stand een waterdicht systeem is voor persoonsre-
gistratie, werd onlangs actueel, kort na de ontvoering van een baby uit een Dordts
ziekenhuis. Bij dit voorval was sprake van twee geboorteaangiften van hetzelfde
kind. Enkele jaren geleden trof ik te Vught een huwelijksakte aan, waarbij er
op papier, in 1913 een man trouwde, die al in 1887 was overleden.

Op 15 januari 1913 trouwden te vught:
Johannes Hendrikus Morsink, 35 jaar, geboren te Ambt-Delden op 9 februari
1877, van beroep koopman, zoon van Gerardus Morsink, landbouwer, wonende
Ambt-Delden en van Janna Gosselt Vorspoel, overleden, en
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Cornelia Maria van Herwijnen, 21 jaar, geboren te Oss op 10 mei 1891, zonder
beroep, dochter van Petrus van Herwijnen, arbeider, wonende Oss, en van Me-
chelien van Hoorn, overleden.

Zo op het eerste gezicht lijkt er niets aan de hand. Echter, nader onderzoek
leerde dat Johannes Hendrikus Morsink voornoemd, al in 1887 is overleden.

Op 29 juni 1887 overleed te Ambt Delden:
Johannes Hendrikus Morsink, oud tien jaren, geboren en wonende te Ambt-
Delden, zoon van de echtelieden Gerardus Morsink en Janna Gosselt Vorspoel,
beiden wonende te Ambt-Delden.

Johannes Hendrikus Morsink, geboren Ambt-Delden 9 februari 1877, vestig-
de zich op 3 januari 1913 te Vught, komend van 's-Hertogenbosch. Hij had zich
op 14 november 1912 in de Brabantse hoofdstad gevestigd, komend van Utrecht.
Hij vestigde zich te Utrecht op 29 augustus 1912, komend uit Duitsland.

Op 8 augustus 1935 vestigde zich te 's-Hertogenbosch: Johannes Hendrikus
Morsink, geboren Ambt-Delden 9 februari 1877, komende uit Oss. De persoon,
die zich toen in 's-Hertogenbosch vestigde, kan niet Johannes Hendrikus Mor-
sink zijn geweest; deze was immers in 1887 al overleden. Wie was het dan wel?

Op 21 oktober 1954 overleed te 's-Hertogenbosch: Hendrik Jan Morsink, ge-
boren Ambt-Delden 10 mei 1873, echtgenoot van Cornelia Maria van Herwij-
nen, zoon van Jan Hendrik Morsink en Berendina Berghuis. De persoonskaart
van Hendrik Jan Morsink, vermeldt als huwelij ksplaats en -datum: Vught 15
januari 1913. Bovendien blijkt uit deze kaart, dat hij zich op 8 augustus 1935
te 's-Hertogenbosch heeft gevestigd. Op 21 augustus 1944 heeft men de gegevens
op de persoonskaart vergeleken met die in de geboorteakte. Toen is men er waar-
schijnlijk achtergekomen, dat er een fout is gemaakt.

De weduwe van Hendrik Jan Morsink, Cornelia Maria van Herwijnen, is op
18 mei 1975 te Schaijk overleden. Haar overlijdensakte en persoonskaart vermel-
den echter, dat zij gehuwd is geweest met Johannes Hendrikus Morsink, geboren
Ambt-Delden 9 februari 1877 en overleden te 's-Hertogenbosch op 21 oktober
1954, m.a.w. de gegevens op haar persoonskaart zijn niet gewijzigd.

Er zijn voor mij twee vragen nog onbeantwoord:
- Hoe is het mogelijk, dat iemand die in 1887 overlijdt, in 1913 (op papier al-

thans) in het huwelijk treedt?
- Hoe heeft men de juiste identiteit van de bruidegom kunnen vaststellen?
Ik houd me aanbevolen voor antwoorden op deze vragen.

TH. P. J. VAN HERWIJNEN

BEJAARDE DRIELING

De gezusters Anna, Berendina en Margaretha van Rennes werden den 13den Ja-
nuarij 1779 in het dorp Bennekom in Gelderland geboren, en na het vroegtijdige
verlies van hare ouders, door haren oom Hendrik van Rennes, te Wageningen,
groot gebragt. Deze drielingen hebben thans hun 70sten verjaardag gevierd.

(Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 januari 1849)
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'GESLAGT REGISTER'
(Hootsen)

door A. F. E. DUIM

Onlangs deelde de heer H. Hootsen te Hilversum mij mede dat hij in het bezit
was van een schrift, getiteld Geslagt Register. Uiteraard was mijn nieuwsgierig-
heid gewekt en ik vroeg hem of ik dit schrift eens mocht inzien. Hij stelde mij
daarop een klein manuscript ter hand dat dreigde uit elkaar te vallen. Het schrift
heeft het formaat 16 x 10 cm en omvat 39 beschreven pagina's. Het geeft een
opsomming van geboorten, huwelijken en overlijden van voornamelijk leden
van de familie Hootsen, gedurende 200 jaar, van 1747 tot 1947.

Met veel genealogen ben ik van oordeel dat het van buitengewoon belang is
dat dergelijke 'registers', hetzij als losse manuscripten, hetzij als inschrijvingen
in oude bijbels e.d., opgespoord en gepubliceerd worden. Dikwijls werden in deze
registers extra en persoonlijke gegevens vermeld, die met name voor de familiege-
schiedenis zeer belangrijk zijn en veelal niet langs andere wegen kunnen worden
verkregen. In het algemeen zou ik derhalve willen pleiten voor het beschikbaar
stellen van deze manuscripten, in origineel of fotocopie, aan de bibliotheek van
de NGV te Naarden, dan wel voor publikatie in Gens Nostra.

Hoewel het onderhavige register gebeurtenissen uit deze eeuw vermeldt en veel
gegevens ook via de DTB-registers en de Burgerlijke Stand zijn te achterhalen,
wordt de tekst hier, met toestemming van de heer Hootsen, in extenso weergege-
ven. Daarna volgt een met behulp van dit register geconstrueerde fragmentge-
nealogie. Bij de samenstelling hiervan is er van uitgegaan dat de gegevens in het
register juist zijn; er werd geen nader archiefonderzoek verricht naar de juistheid
of ter aanvulling van de gegevens. Mochten lezers over verdere gegevens beschik-
ken, dan wel correcties op de genealogie willen aanbrengen, dan ziet schrijver
dezes deze informatie gaarne tegemoet.

Geslagt Register

In Den Jaren 1744 Den 19 July Heeft Domenie Stokmans predekant te Wierd getrouwd Poulus ogens
Veenstra en Schoukje Schoerds Nihof in de groote Kerk De namiddags te Leeuwaarde.

In Den Jaren 1745 Den 13 April is geboren Jansje Veenstra Dogter van poulus ogens Veenstra en
Schoukje Schoerds Nihof op Donderdag Morgen om half elf uur 'en is den 2 Mei gedoopt.

In den Jaren 1746 Den 9 December is geboren Leentje Veenstra 2 De dogter van Poulus ogens Veentra
en Schoukje Schoerds Nihof op Vrijdag Morgen om 3 uur en is den 18 December gedoopt.

In den Jaren 1748 Den 10 Juny is geboren Trijntje Veenstra 3 Dogter van poulus ogens Veenstra
en Schoukje Schoerds Nihof op Maandag Morgen om 12 uur en is gedoopt den 16 Juny.

In den Jaren 1755 Den 10 october is geboren Saartje Veenstra 4 de Dogter van poulus ogens Veenstra
en Schoukje Schoerds Nihof op Zondag Avond om 11 uur en is gedoopt Den 27 october.

In Den Jaren 1758 Den 19 February is overleden Poulus ogens Veenstra in den ouderdom van 40
Jaar en 12 dagen op Zondag Middag om 12 uur na een ziekte van 13 dagen.
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In Den Jaren 1758 Den 27 February is overleden Schoerds Jans Nihof na een langdeurigen zeer be-
nauwde borstkwaal in den ouderdom van 84 Jaar op maandag Morgen om 7 uur welke was de Vader
van Poulus ogens Veenstra.

In Den Jaren 1758 Den 9 Maart is overleden Janke Schoerds Nihof na een ziekte van weinig dagen
in den ouderdom van 77 Jaren op Zaterdag morgen om 6 uur welk was de Moeder van Schoukje
Schoerds Nihof.

In den Jaren 1758 den 7 April is overleden Schoukje Schoerds Nihof na een ziekte van 17 Dagen
in den ouderdom van 41 Jaar op Vrijdag Avond om 8 uur.

In den Jaren 1783 Den 28 october zijn getrouwd Hendrik Hootsen en Jansje Veenstra door domenie
Schouw in de Catrijnekerk te Utrecht.

In den Jaren 1784 Den 21 october is geboren Poulina Dogter van Hendrik Hootsen en Jansje Veenstra
op donderdag Avond om Half 11 uur en is gedoopt den 24 october door Domenie elseneris te Zeyst.

In den Jaren 1785 Den 25 october is geboren Christina dogter van Arend Westendorp en Hester tigge-
laar en is gedoopt Den 27 october door Domenie Mobach te Haarlem.

In Den Jaren 1786 Den 7 November is geboren Hermanus zoon van Hendrik Hootsen en Jansje
Veenstra op Dingsdag Morgen om 10 uur en is den 12 November gedoopt door Domenie Bowier.

In den Jaren 1796 Den 2 Mei overleed Leentje Veenstra in den ouderdom van 50 Jaar 4 maanden
en 24 Dagen gehuwd zijnde geweest met Eyk van Arkel te Lyden en legt begraven te Lyderdorp.

In den Jaren 1802 Den 8 Augustus overleet Hester Tiggelaar in den ouderdom van 45 Jaar en 9 Maan-
den gehuwd met Arend Westendorp en legt begraven in de groote Kerk te Haarlem.

In Den Jaren 1802 Den 12 Augustus overleet Arend Westendorp in den ouderdom van 51 Jaar 6
maanden 12 dagen gehuwd zijnde geweest met Hester Tiggelaar en legt begraven in de groote Kerk
te Haarlem.

In den Jaren 1804 Den 19 october overleet Zaartje Veenstra in den ouderdom van 49 Jaar 9 dagen
geheuwd zijnde geweest met Andries Hes en Legt begraven te Voorborg.

In Den Jaren 1810 Den 14 Augustus is overleden Hendrik Hootsen in den ouderdom van 57 Jaar
en 9 maanden en 20 Dagen na een smertelijk lijden Aan de kanker Aan de Lip gehuwd zijnde met
Jansje Veenstra en Legt begraven Agter de kerk te Zeyst.

In het Jaar 1816 Den 2 November is getrouwd Hermanus Hootsen met Christina Westendorp Des
Zaterdags savonds voor het geregt en Sondags den 3 Novem in de kerk door Domenie Nahuis prede-
kant te Bunnik welke ons te Zeyst kerkelijk heeft bevestigt.

in de Jaren 1816 den 2 Novem zijn getrouwt poulina Hootsen met Hendrik otto Stegeman voor het
geregt en 3 November in de kerk door Domenie Nahuis predikant te bunnik Alhier te Zeyst.

In Den Jaren 1817 den 19 october is geboren Jansje Dogter van Hermanus Hootsen en Christina
Westendorp op Zondag Morgen om half 2 uur en den 2 November gedoopt door Domenie ijsendijk
en door Moeder Jansje Veenstra ten doop gehouden te Zeyst.

In het Jaar 1817 den 30 october is geboren Hendrik Zoon van Hendrik otto Stegeman en Poulina
Hootsen en den 2 Novem gedoopt door Domenie IJsendijk en door onsen Moeder Jansje Veenstra
ten doop gehouden te Zeyst.

In het Jaar 1819 den 3 January is geboren Frans Stegeman zoon van Hendrik otto Stegeman en Pouli-
na Hootsen te Zeyst.
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In het Jaar 1819 Den 8 Maart overleed Hermanus Wijngaarde op Zijn 78 verjaardag gehuwd zijnde
met Trijntje Veenstra te Bolswaart en ligt begraven te Higten bij Bolswaart.

In het Jaar 1819 Den 23 July overleed Trijntje Veenstra in den ouderdom van 71 Jaar en 1 Maand
en 13 dagen gehuwd zijnde met Hermanus Wijngaarden te Bolswaart en legt begraven Agter de kerk
te Zeyst.

In 1819den 11 December is geboren Hester Dogter van Hermanus Hootsen en Christina Westendorp
op Zaterdag Avond om 5 uur en is gedoopt den 26 December door Domenie I Jsendijk alhier te Zeyst
en door onsen Moeder Jansje Veenstra ten doop gehouden.

In 1821 Den 15 July is geboren Jansje Dogter van Hendrik otto Stegeman en poulina Hootsen te
Zeyst.

In Het Jaar 1822 Den 28 January is geboren Hendrik zoon van Hermanus Hootsen en Christina
Westendorp op Maandag Morgen om 8 uur en is Den 10 February gedoopt door Domenie Van Wou-
denberg alhier te Zeyst. En is door onsen Moeder Jansje Veenstra ten doop gehouden.

In Het Jaar 1823 Den 29 November is geboren Christina Dogter van Hermanus Hootsen en Christina
Westendorp op Zaterdag Morgen om half 7 en is gedoopt den 14 December Door Domenie Kist
te Zeyst en ten doop gehouden door onsen Moeder Jansje Veenstra.

In 1824 Den 27 Juny is geboren Johanna Dogter van Hendrik otto Stegeman en poulina Hootsen
te Zeyst.

In 1826 Den 25 April is geboren Trijntje Dogter van Hermanus Hootsen en Christina Westendorp
op Dinsdag Morgen om tien uur en is gedoopt Den 14 Mei Door domenie Kist te Zeyst en is ten
doop gehouden door Christina Westendorp of de Moeder zelfs.

In 1827 Den 26 Maart is geboren Hermanus Zoon van Hendrik otto Stegeman en poulina Hootsen
te Zeyst.

In 1828 Den 16 December is overleden Jansje Veenstra Wed van Hendrik Hootsen in den ouderdom
van 83 Jaar en 35 Weken en 2 Dagen Des avonds om half twalef uur. Na een beroerte van 3 Dagen
en legt begraven agter de kerk in het graf waarin Hendrik Hootsen en trijntje Veenstra ook begraven
zijn.

In 1829 Den 2 Augustus is geboren Ardrijana Dogter van Hermanus Hootsen en Christina Westen-
dorp op Zondag morgen om half 11 uur en is den 30 Augustus gedoopt door Domenie Kist te Zeyst
en door de Moeder Christina Westendorp ten doop gehouden.

In 1845 Den 29 Augustus zijn geregtelijk getrouwt Johannes oskam en Hester Hootsen te Zeyst en
31 Augustus in de kerk door Domenie Lenting alhier te Zeyst.

In 1846 Den 25 Juny is geboren op Donderdag morgen om half 3 uur Jansje Dogter van Johannes
oskam en Hester Hootsen en is gedoopt den 26 July door domenie Lenting te Zeyst èn ten doop
gehouden door de Moeder Hester Hootsen zelfs.

In 1846 Den 8 November is overleden Jansje Stegeman op Zondag Morgen om 6 uur in den ouderdom
van 25 Jaar en 16 weken en 3 Dagen aan een borsttering Dogter van Hendrik otto Stegeman en pouli-
na Hootsen en legt begraven op het nieuwe Kerkhof in een heurgraf te Zeyst.

In 1847 den 1 November is geboren Hermanus Zoon van Johannes oskam en Hester Hootsen en
den 28 November gedoopt door Domenie Appel te Zeyst en door de Moeder Hester Hootsen ten
doop gehouden.

In 1848 den 21 Juny is overleden Hendrik otto Stegeman geheuwd zijnde met poulina Hootsen Des
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savons om 10 uur en legt begraven op het nieuwe kerkhof in een heurgraf te Zeyst. Hij was geboren
te Amsterdam Den 7 July 1792.

In 1849 Den 9 Augustus is geboren Christina Dogter van Johannes oskam en hester hootsen op Don-
derdag Morgen om 11 3/4 uur en is gedoopt den 2 September door domenie Kist en is ten doop
gehouden door de Moeder Hester Hootsen zelfs te Zeyst.

In 1849 Den 2 November zijn getrouwd J. H. Boekweg en Jansje Hootsen voor het geregt te Zeyst
en den 4 November in de kerk Door Domenie Lenting Predikant te Zeyst.

In 1850 Den 16 November is geboren een Dogter Anna Hillegonda Dogter van J. H. Boekweg en
Jansje Hootsen des avonds om vijf uur en gedoopt door Domenie Koorders te Maarsen.

In 1851 Den 20 Augustus is geboren Des Avonds om 11 Vi uur Mattewis Zoon van Johannes oskam
en Hester Hootsen en is gedoopt den 28 September door domenie Kist te Zeyst en is door Hester
Hootsen ten doop gehouden.

In 1851 Den 30 october zijn voor het geregt getrouwd Hendrik Hootsen Zoon van Hermanus Hoot-
sen en Christina Westendorp met Maria Verdonk Dogter van Arie Verdonk en Ida Frederika Jakops
en in de kerk den 2 November getrouwd door Domenie Lenting te Zeyst.

In 1852 Den 17 July op Zaterdag Morgen Hermanus en Arie Des morgens om 3 uur geboren. Zoons
van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk. Zoon Arie den 4 Augustus is overleden en den 6 Augustus
begraven en Hermanus is den 7 Augustus gedoopt te Muiden.

In 1852 den 15 July is geboren Hendrik gerret Zoon van J. H. Boekweg en Jansje Hootsen en is
gedoopt door Domenie Koorders te Maarsen.

In 1852 den 19 December is geboren Hendrik Zoon van Johanes oskam en Hester Hootsen savonds
om 11 uur te Zeyst.

In 1853 Den 22 October is geboren Arie Zoon van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk op Zaterdag
Avond om WVi uur en den 14 November gedoopt te Muiden.

In 1854 den 11 Maart is overleden Poulina Hootsen Wed van Hendrik otto Stegeman op Zaterdag
Morgen om 8 uur in den ouderdom van 69 Jaar 4 maanden en 18 Dagen en is begraven den 15 Maart
te Zeyst.

In 1855 Den 11 Augustus is geboren Willem Simons Zoon van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk
en gedoopt den 2 September te Muiden.

In 1856 Den 8 Juny is geboren Johannes Zoon Johannes Oskam en Hester Hootsen Des smorgens
om 6'/2 uur te Zeyst.

In 1856 Den 30 July is geboren Hermanus Zoon van J. H. Boekweg en Jansje Hootsen te Maarsen.

In 1857 Den 26 october is geboren Christina Dogter van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk en
is gedoopt den 11 November te Zeyst.

In 1858 Den 7 Maart is overleden des savonds om 10 uur Hermanus Stegeman in den ouderdom
van 30 Jaar en 11 Maanden en 9 Dagen en is begraven Den 11 Maart te Zeyst.

In 1859 Den 18 Augustus is geboren Hester Des smorgens om 3 uur Dogter van Johannes oskam
en Hester Hootsen te Zeyst.

In 1859 Den 10 July is geboren Hendrik Zoon van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk en is gedoopt
Den 31 July te Zeyst.
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In 1861 Den 9 Mei is geboren Maria Dogter van Johannes oskam en Hester Hootsen des smorgens
om 11 uur te Zeyst.

In 1862 Den 5 February is getrouwd Andries Davids en Adriejana Hootsen Dogter van Hermanus
Hootsen en Christina Westendorp en op Den 5 February voor het geregt en Des savonds in de kerk
Door Domenie Speelman aan de Bildt.

In 1862 Den 10 November is geboren Jacop Zoon van Andries Davids en Adrijana Hootsen te Hatert
bij Nijmegen.

In 1862 Den 17 November is geboren Ida Frederika Dogter van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk
en gedoopt Den 21 December te Zeyst.

In 1864 Den 21 November is geboren Christina Dogter van Andries Davids en Adriejana Hootsen
te Hatert.

In 1866 op Heden morgen Den 8 Maart is mijn geliefde vrouw Christina Westendorp door een beroer-
te overvallen waarop mijn en mijne kinderen Den zwaren slag heeft getroffen mijnen Dierbaren
vrouw en moeder van haren kinderen door den dood van ons te moeten zien scheiden op Den 14
Maart 1866 na een ziekte van 6 Dagen Des smorgens om 2 3/4 uur Aan De Bildt wien wij allen
Hartelijk betreuren maar Daar wij in Des Heeren wil moeten berusten in die hope Dat wij onsen
Dierbaren eens in die zaligen ruste mogen wederzien zij was geboren Den 25 october 1785 en is in
den ouderdom van 80 Jaar en 4 Maanden en 18 Dagen overleden met wien ik 49 Jaar 4 Maanden
en 12 Dagen ben verenigt geweest en nu rust mijn onvergetelijke in een koopgraf te Zeyst op Vak D
No 20 Alwaar mijn Dierbaren den 19 Maart 1866 is ten graven gedaalt alwaar ik eerlang hoop ook
bij Haar te mogen rusten.

Hermanus Hootsen

In 1866 Den 1 october is geboren Adrijana Dogter van Andries Davids en Adrijana Hootsen te Hatert
bij Nijmegen.

In 1866 Den 26 october is geboren Maria Dogter van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk te Zeyst
en is gedoopt Den 25 November.

In 1867 Den 1 Mei ben ik Hermanus Hootsen van mijn post als tolgaarder ontslagen en op penschoen
gesteld van een somma van ƒ 304 guldens sjaars en ben als toen met Christina Hootsen en Trijntje
Hootsen weer naar Zeyst naar onsen geboorteplaats getrokken na bijna 51 Jaar tolgaarder geweest
te zijn.

In Den Jaren 1818 Den 11 Mei is geboren J. H. Boekweg Zoon van Hendrik gerret Boekweg te Zeyst.

In Den Jaren 1818 Den 28 September is geboren Joh oskam.

In Den Jaren 1826 te Zeyst is geboren Maria Verdonk Den 22 october Dogter van Arie Verdonk en

In Den Jaren 1868 te Zeyst Den 13 November is geboren Wessel Hootsen Zoon van Hendrik Hootsen
en Maria Verdonk Des smorgens om zeeven en een half uur en gedoopt den. .

In Den Jaren 1869 Den 25 January is geboren Hermanus Zoon van Andries Davids en Adriejana
Hootsen Des middags om uur en is gedoopt Den 7 February door Domenie Schousandvoort.

In Den Jaren 1869 Den 24 December is overleden Johana Stegeman geheuwd zijnde met Louw Zand-
wijk Des morgens om half tien in den ouderdom van 45 Jaar en 5 Maanden en 27 Dagen te Utrecht.

In het Jaar 1873 Den 23 Augustus heeft onze geliefde Vader het tijdelijke met het eeuwige verwisselt
op de namiddag kwart voor vier uur. Hij ging henen in het vertrouwen dat Christus de eenigen verlos-
ser is onzer ziel in den ouder van 86 Jaar en negen maanden en zestien dagen en is begraven den
27 Augustus op Woensdag.

125



In het jaar 1876 overleden Jansje Oskam den 22 November en is begraven 25 te Zeist. 30 jaar.

In het jaar 1880 Overleed Jansje Hootsen echtgenoot van J. H. Boekweg den 18 September en begra-
ven 22 te Zeist. 62 Jaar.

In het Jaar 1884 overleed Hendrik Hootsen echtgenoot van Maria Verdonk den 31 July en begraven
den 4 Augustus te Zeist. 62 jaar.

In Jaar 1885 Overleed Johannus Hermanus Boekweg den 30 July en is begraven 3 Augustus te Zeist.
Oud 67 jaar.

In het jaar 1885 22 jaar overleed Jakob Davids te Arnhem den 24 Augustus en is begraven den 27
en ligt begraven te Oosterbeek.

In het jaar 1887 overleed Hester Hootsen den 30 Decemb en is begraven den 3 January 1888 te Zeist
echtgenoot van Johannes Oskam. 68 Jaar.

In het jaar 1889 overleed Hermanus Boekweg den 5 December en begraven den 9 December te Zeist.
33 Jaar oud.

In Jaar 1890 overleed Trijntje Hootsen in de oudderdom van 63 den 24 en is 28 February begraven
te Zeist.

In het Jaar 1890 overleed Hendrik Gerrit Boekweg in den ouderdom van 37 den 29 Maart en begraven
de 3 April te Zeist.

In het jaar 1890 overleed Johannes Oskam den 11 Juny in den ouderdom van 71 jaar echtgenoot
van Hester Hootsen en is begraven 16 Juny te Zeist.

In den jare 1899 is op 19 January overleden Christina Hootsen Dochter van Hermanus Hootsen
en Christina Westendorp in den ouderdom van 77 jaar 1 maand en 21 dagen en ligt begraven op
het oude kerkhof te Zeist in het familiegraf. Haar leven is een leven geweest van liefderijke zorg en
toewijding ter verzorging van haar ouders en hulpbehoevende zuster. Wat zij in haar sober en werk-
zaam leven betoont heeft door eene 22 jarige en eervolle betrekking daarvoor op te geven met eerbie-
dige hulde en achting voor die vrijwillige taak die zij ruim dertig jaar vervuldt heeft.

In het jaar 1916 den 21 February is te Haarlem overleden onse geliefde en dierbare Moeder Maria
Verdonk, echtgenote van Hendrik Hootsen, in den gesegende leeftijd van 89 jaar en 4 maanden ten
huise harer jongste dochter, gehuwd met B. Bouman, na een kortstondige ziekte van circa 3 weken
aan verval van krachten is zij zacht en kalm ontslapen, en is gegraven te Zeist in het familiegraf 23
February. Dat zij rusten moge in vrede na een welbesteed en zorgzaam leven in hope des Eeuwige
levens zij ons troost voor het zoo dierbaar verlies.

In het jaar 1916 den 5 December is te Arnhem overleden Adrijana Dochter van Hermanus Hootsen
Christiene Westerdorp echtgenote van Andries Davids in den ouderdom van 87 jaar en 4 maanden
en is begraven te Arnhem op de algemeene begraafplaats. Met boven genoemde overledene als
jongste dochter van Hermanus Hootsen en Christiene Westendorp is de laatste drirechte nakomeling
van genoemdt echtpaar overleden.

In het jaar 1882 den 4de february zijn in Hilversum in ondertrouw opgenomen Hermanus Hootsen,
zoon van Hendrik Hootsen en Maria Verdonk, te Zeist met Aaltje Kroon, Dochter van Cornelis
Kroon en Catriena Schoen, te Alkmaar en daaraanvolgend voor het geregt te Alkmaar getrouwd,
den 19de February en des smiddags te een ure in de groote kerk aldaar herderlijk ingesegend door
Dms Schuier tot Peursum.

In het jaar 1884 den 7 Juny is te zeven ure namiddag geboren Hendrik Cornelus, zoon van Hermanus
Hootsen en Aaltje Kroon en is door Ds Klaarhamer gedoopt, Predikant te Hilversum.
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In het jaar 1887 den 5 January des avonds ten elf uur is geboren Catrina Geertruida, dochter van
Hermanus Hootsen en Aaltje Kroon en daarna volgend gedoopt door ds. Dijkstra, Predikant te
Hilversum.

In het jaar 1889 den 26ste September des smorgen ten twaalf ure is geboren Marie Ida Fredika Hoot-
sen, dochter van Hermanus Hootsen en Aaltje Kroon en daarna gedoopt door ds. Dijkstra, te Hilver-

In de jaren 1920 den 9de Sept is getrouwt Hendrik Cornelis Hootsen, zoon van Hermanus Hootsen
en Aaltje Kroon met Wilhelmina Kreuning, Dochter van J. Kreuning en W. Hartog en kerkelijk inge-
segend door ds. van Uchelen, predikant te Hilversum.

In het jaar 1922 den 7de Juny is geboren Hermanus Hootsen, zoon van Hendrik Cornelis Hootsen
en Wilhelmina Kreuning en vervolgens gedoopt door ds. van Leeuwen, predikant te Hilversum.

In het jaar 1925 den 2de April is zeer plotseling overleden door een zware bloeduitstorting in het
hoofd waardoor zij als 't ware direct bewusteloos was en niet meer tot kennis komende is heengegaan
des snachts om half een na een zamenzijn van ruim Drie en Veertig jaren zonder eenig teeken van
afscheid gescheiden te worden is een zware slag op gevorderde leeftijd ook voor zoon en dochters
rondom een sterfbed van een geliefd en dierbaar vrouw en moeder te staan die zienderoog al minder
en minder worden naar adem snikkende op 71 jaar en 7 maanden de zien uitblazen zijn momumenten
in ons leven om nimmer te vergeten en doen inzien hoe weinig zelfs doctorale hulp in dergelijke geval-
len vermag. De majesteit der dood staat zegevierend daarnaast maar de overlevende staan smartelijk
en stommeloos starende op het afgelegde en dierbaar leven met een laatste kus op het geliefde en
voelloos geworden gelaat, om in later dagen tot besef te komen wat een liefde en trouw er verloren
is, de genoten liefde en trouw is en blijft onze steun en innige waardoor zij in onze blijf inwonen
en nog dagelijks ons omringen en herrinnert wat verloren is dat zij is heengegaan in Eeuwige hope
des Eeuwigen levens zij en blijve onze steun op de verdere levensweg.

H. Hootsen

In den Jare 1932 den 9e Juni des middags kwart voor één uur is overleden Hermanus Hootsen, in
den ouderdom van bijna 80 jaren (79 jaar, 10 maanden en 9 dagen). Na een smartelijk lijden van
3 weken als gevolg van verval van krachten, waardoor hart en andere organen niet meer konden wer-
ken en hij zeer zware benauwdheden kreeg. Hij had tot begin April gewerkt in de behangerij. In
Februari 1881 vestigde hij zich te Hilversum en heeft alzoo ruim 51 jaren gearbeid in eigen bedrijf.
Toen hij Woensdag 18 Mei ging liggen werd door hem en door ons gedacht dat hij zeer spoedig ging
sterven. Vrijdagavond 20 Mei nam hij van allen afscheid en sprak van vertrouwen op Jezus Christus.
'Jezus Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart' en wat daar verder volgt waren zijne
woorden. Ook sprak hij van veel gebed en worsteling en ten laatste hoopte hij op Christus, wetende
dat hij een arme zondaar was. Daarna heeft hij niet meer gesproken over deze heilige en ernstige
dingen. Zijn laatste dagen waren zeer smartelijk omdat hij niet meer spreken kon. Op 7 Juni de
verjaardag van zoon en kleinzoon heeft hij in de vroege morgen zijn kleinzoon nog kunnen geluk-
wenschen en hem aan zijn borst gedrukt ofschoon hij slechts één woord kon uiten.
Zoo is hij nog plotseling op Donderdagmiddag kwart voor één uur ontslapen in tegenwoordigheid
van zijn zoon, zijn dochter en behuwddochter en kleinzoon. Hij was een man met een blijmoedige
levensopvatting vol belangstelling en groote werklust. Ondanks de zware zorgen die zijn deel waren,
bleef hij steeds de kleinste hoopvolle veranderingen zien en zag altijd de zilveren rand der donkerste
wolken. Moge God de Heere hem in genade hebben aangenomen. En thans rust hij in het graf bij
zijn vrouw, onze moeder, op de nieuwe begraafplaats aan de Boschdrift, te Hilversum.

H. C. Hootsen

In den Jare 1947 op den Ie Februari des 's morgens 7 uur is in de Stichting 'Zon en Schild' te Amers-
foort overleden onze zuster Catharina Geertruida Hootsen in de ouderdom van 60 jaren en 19 dagen.
Op 4 Februari, terwijl een zwaar sneeuwdek alles overtoog, is zij te rusten gelegd in het graf bij hare
ouders op de nieuwe begraafplaats aan de Boschdrift, te Hilversum. Haar leven was tragisch, ruim
21 jaar was haar geest ziek. Aanvankelijk werd zij te Sandpoort verpleegd doch nadat in 1931 de
Ned. Herv. Stichting 'Zon en Schild' te Amersfoort werd geopend is zij van 1931 tot haar dood aldaar
geweest. Haar karakter, dat van kindsaf zachtmoedig en vriendelijk was heeft zij tot haar dood toe
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mogen behouden. Daardoor en omdat het normale verstand niet was aangetast bleef zij steeds met
belangstelling het leven der haren volgen. Hoewel reeds geruime tijd ziek, kwam haar einde nog plot-
seling als gevolg van hartzwakte. Moge God in Zijn oneindige liefde hare ziel hebben opgenomen
in de Eeuwige Rust.

H. C. Hootsen

In den jare 1949 op de 27ste April is getrouwd Hermanus Hootsen, zoon van Hendrik Cornelis Hoot-
sen en Wilhelmina Kreuning met Johanna van Ammers, dochter van Jan van Ammers en Johanna
Geertruida Bentelaar en kerkelijk ingezegend in de Groote Kerk, te Hilversum door ds. P. G. van
den Hooff.

FRAGMENTGENEALOGIE HOOTSEN
(de klein gezette tekst betreft andere geslachten)

Poulus Ogens Veenstra, geb. febr. 1718, overl. 19-2-1758, tr. Leeuwarden (Grote Kerk) 19-7-1744
Schoukje Schoerds Nihof, geb. ca. 1717, overl. 7-4-1758, dr. van Schoerd Jans Nihof (geb. ca. 1674,
overl. 27-2-1758) en Janke NN (geb. ca. 1681, overl. 9-3-1758).
Uit dit huwelijk:
a. Jansje Veenstra, geb./ged. 13-4/2-5-1745, overl. Zeist 16-12-1828, begr. ald. 'achter de kerk', tr.

Utrecht (Cathrijnekerk) 28-10-1783 Hendrik Hootsen, volgt I.
b. Leentje Veenstra, geb./ged. 9/18-12-1746, overl. 2-5-1796, begr. Leiderdorp, tr. Eyk van Arkel

'te Lijden'.
c. Trijntje Veenstra, geb./ged. 10/16-6-1748, overl. 23-7-1819, begr. Zeist 'achter de kerk', tr. Her-

manus Wijngaarden, geb. 8-3-1741, overl. Bolsward 8-3-1819, begr. te Hichtum.
d. Saartje Veenstra, geb./ged. 10/27-10-1755, overl. 19-10-1804, begr. Voorburg, tr. Andries Hes.

I. Hendrik Hootsen, geb. ca. 1752, overl. 14-8-1810 'oud 57 Jaar, 9 Maanden en
20 dagen', begr. Zeist, tr. Utrecht (Catrijnekerk) 28-10-1783 Jansje Veenstra,
geb./ged. 13-4/2-5-1745, overl. Zeist 16-12-1828, begr. ald. 'achter de kerk', dr.
van Poulus Ogens Veenstra en Schoukje Schoerds Nihof.

Uit dit huwelijk:

1. Poulina Hootsen, geb./ged. Zeist 21/24-10-1784, overl. 11-3-1854, begr. Zeist
15-3-1854, tr. (Zeist?) 2-U-IS16 Hendrik Otto Stegeman, geb. Amsterdam 7-7-
1792, overl. 21-6-1848, begr. Zeist 'op het nieuwe kerkhof.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, geb./ged. Zeist 30-10/2-11-1817 (get. Jansje Veenstra).
b. Frans, geb. Zeist 3-1-1819.
c. Jansje, geb. Zeist 15-7-1821, overl. 8-11-1846, begr. Zeist 'op het nieuwe kerkhof.
d. Johanna Stegeman, geb. Zeist 27-6-1824, overl. Utrecht 24-12-1869, tr. Louw Zandwijk.
e. Hermanus, geb. Zeist 26-3-1827, overl./begr. ald. 7/11-3-1858.

2. Hermanus, volgt II.

II. Hermanus Hootsen, geb./ged. Zeist 7/12-11-1786, tolgaarder, overl./begr.
(Zeist?) 23/27-8-1873, tr. (Zeist?) 2-11-1816 Christina Westendorp, geb./ged.
Haarlem 25/27-10-1785 overl./begr. De Bilt/Zeist 14/19-3-1866, dr. van Arend
Westendorp (geb. ca. 1751, overl. 12-8-1802, begr. Haarlem, Grote Kerk) en
Hester Tiggelaar (geb. ca. 1757, overl. 8-8-1802, begr. Haarlem, Grote Kerk).

Uit dit huwelijk:

1. Jansje Hootsen, geb./ged. Zeist 19-10/2-11-1817 (get. Jansje Veenstra), overl.
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(Zeist?) 18-9-1880, begr. Zeist 22-9-1880, tr. ald. 2-11-1849 Johannes Herma-
nusBoekweg, geb. Zeist 11-5-1818, overl. (Zeist?) 30-7-1885, begr. Zeist 3-8-
1885, zn. van Hendrik Gerrit Boekweg.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Hillegonda, geb./ged. (Maarssen?) 16-11-1850.
b. Hendrik Gerrit, geb. (Maarssen?) 15-7-1852, overl. 29-3-1890, begr. Zeist 3-4-1890.
c. Hermanus, geb. Maarssen 30-7-1856, overl. (Zeist?) 5-12-1889, begr. Zeist 9-12-1889.

2. Hester Hootsen, geb./ged. Zeist 11/26-12-1819 (get. Jansje Veenstra), overl.
(Zeist?) 30-12-1887, begr. Zeist 3-1-1888, tr. ald. 29-8-1845 Johannes Oskam,
geb. 28-9-1818, overl. (Zeist?) 11-6-1890, begr. Zeist 16-6-1890.
Uit dit huwelijk, geboren (gedoopt) te Zeist:
a. Jansje, geb./ged. 25/26-7-1846, overl. (Zeist?) 22-11-1876, begr. Zeist 25-11-1876.
b. Hermanus, geb./ged. 1/28-11-1847.
c. Christina, geb./ged. 9-8/2-9-1849.
d. Mattowis, geb./ged. 20-8/28-9-1851.
e. Hendrik, geb. 19-12-1852.
f. Johannis, geb. 8-6-1856.
g. Hester, geb. 18-8-1859.
h. Maria, geb. 9-5-1861.

3. Hendrik Hootsen, volgt III.
4. Christina Hootsen, geb./ged. 29-11/14-12-1823 (get. Jansje Veenstra), overl.

(Zeist?) 19-1-1899, begr. Zeist (Oude Kerkhof), verm. ongehuwd.
5. Trijntje Hootsen, geb./ged. Zeist 25-4/14-5-1826, overl. (Zeist?) 24-2-1890,

begr. Zeist 28-2-1890, verm. ongehuwd.
6. Adrijana Hootsen, geb./ged. Zeist 2/30-8-1829, overl. Arnhem 5-12-1916,

begr. ald. (alg. begraafplaats), tr. 5-2-1862 Andries Davids.
Uit dit huwelijk:
a. Jakop, geb. Hatert (bij Nijmegen) 10-11-1862, overl. Arnhem 24-8-1885, begr. Oosterbeek

27-8-1885.
b. Christina, geb. Hatert 21-11-1864.
c. Adriana, geb. Hatert 1-10-1866.
d. Hermanus, geb./ged. 25-1/7-2-1869.

III. Hendrik Hootsen, geb./ged. Zeist 28-1/10-2-1822 (get. Jansje Veenstra),
overl. (Zeist?) 31-7-1884, begr. Zeist 4-8-1884, tr. ald. 30-10-1851 Maria Verdonk,
geb. Zeist 22-10-1826, overl. Haarlem 21-2-1916, begr. Zeist 23-2-1916, dr. van
Arie Verdonk en Ida Frederika Jakops.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus, volgt IV.
2. A rie (tweelingbroer met voorgaande), geb. Muiden 17-7-1852, overl. 4-8-1852.
3. Arie, geb./ged. Muiden 22-10/14-11-1853.
4. Willem Simons, geb./ged. Muiden 11-8/2-9-1855.
5. Christina, geb./ged. Zeist 26-10/11-11-1857.
6. Hendrik, geb./ged. Zeist 10/31-7-1859.
7. Ida Frederika, geb./ged. Zeist 17-11/21-12-1862.
8. Maria Hootsen, geb./ged. Zeist 26-10/25-11-1866, (tr. B. Bouwman!).
9. Wessel, geb. Zeist 13-11-1868.

IV. Hermanus Hootsen, geb./ged. Muiden 17-7/7-8-1852, behanger, overl. Hil-
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versum 9-6-1932, otr./tr. Hilversum/Alkmaar 4/19-2-1882 AaltjeKroon, geb. ca.
1853, overl. 2-4-1925, begr. te Hilversum, dr. van Cornelis Kroon en Catriena
Schoen.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Cornelis, volgt V.
2. Catriena Geertruida, geb. 5-1-1887, overl. Amersfoort 1-2-1947, begr. Hilver-

sum 4-2-1947, ongehuwd.
3*.Maria Ida Frederika, geb. Hilversum 26-9-1889, overl./begr. ald. 11/14-10-

1959, ongehuwd.

V*. Hendrik Cornelis Hootsen, geb. Hilversum 7-6-1884, overl./begr. ald. 2/5-1-
1952, tr. Hilversum 9-9-1920 WilhelminaKreuning, geb. 's-Graveland 21-10-1885,
overl./begr. Hilversum 8/11-8-1973, dr. van Jacob Kreuning en Wilhelmina Har-
tog.

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus Hootsen, geb. Hilversum 7-6-1922, tr. ald. 27-4-1949 Johanna van
Ammers, geb. Amsterdam 15-6-1923, dr. van Jan van Ammers en Johanna
Geertruida Bentelaar. Uit dit huwelijk geen kinderen.

* De gegevens zijn hier aangevuld met hetgeen bekend is. •

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.

Biografieën
W. G. J. Callenbach, De keursteen, levensloop van ds. C. C. Callenbach, Nijkerk, 1989.

Dit boek is besproken in Gens Nostra XLIV (1989), p. 499. Hoe dit boek te bestellen, is niet ver-
meld. Op verzoek van de auteur doen wij dat gaarne alsnog: te bestellen a ƒ 55,- bij Uitgeverij G.
F. Callenbach te Nijkerk.

REDACTIE

Genealogieën
Nico Braam, M'n vader was een 'Duitser' en m'n moeder was een 'Geldersman', Geschiedenis van
de familie Braam, Arnhem, 1985 (192 pags., ill.).

Theodor Braam werd geboren in Grieth (Dld.) op 4-11-1802 en trouwde te Lathum op 4-5-1829
met Henrica Massop, geb. ald. 8-8-1809. Zij overleden te Umuiden resp. 19-11-1884 en 13-12-1888.
Het in dit mooie boek beschreven nageslacht woonde en werkte in Umuiden en omgeving (Velsen,
Beverwijk).

Een prettig overzichtelijk werkstuk met veel foto's, veel verhalen uit de familie, herinneringen van
familieleden en wat plaatselijke geschiedenis. De titel van het boek is ontleend aan een onvergankelij-
ke uitspraak van de jongste zoon van bovengenoemd echtpaar, Albertus (Bart) Braams (1846-1936),
waarmede meteen is aangegeven dat een aantal familieleden de naam Braams voerde. Een naamre-
gister is los bijgevoegd.
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Geert van der Veer, Van der Veer is de naam, Sporen van een familie uit Achtkarspelen, Drachten,
1989.

Een goed uitgevoerd boek over een familie waarvan een lid, Ate Metskes, zich in 1760 voor het
eerst Van der Veer noemt. De oudste generaties (tussen 1550 en 1750) zijn beknopt, misschien wel
wat te beknopt behandeld. Aanzienlijk meer werk is er gemaakt van de huidige generaties die, voor-
zien van veel foto's, keurig in de steigers staan. Voor het familieverhaal is dankbaar en effectief ge-
bruik gemaakt van materiaal uit 18de-eeuwse Friese bronnen.

Alles bij elkaar een aantrekkelijk boek met veel akteteksten als illustratie, over een geslacht, waar-
van de geschiedenis zich vrijwel uitsluitend in Augustinusga afspeelt.

Het werk kost ƒ 49,75 inclusief verzendkosten, over te maken op postbankrekening 5538447 t.n.v.
G. van der Veer, Moezel 200, Drachten.

G. W. Ch. Lemmens (m.m.v. G. M. M. Lemmens e.a.), Hetsmedengeslacht Lemmens van Oelbroeck
(St.-Anthonis) vier eeuwen in het Land van Cuyk, Hurstgreen, Engeland, 1989 (205 pag.).

Een zeer fraai uitgevoerd boek met vele goede foto's, zelfs in kleurendruk; een mooie aanwinst
voor onze bibliotheek, laten wij daarmee beginnen.

Na 28 jaar speurwerk heeft de auteur dit boek - speciaal t.g.v. het 60-jarig huwelijk van zijn
ouders - nu laten uitkomen. Eigenlijk beschouwt hij dat als een wat 'vroege' publikatie, omdat
er ondanks het vele dat in de loop der jaren werd nagegaan, nog altijd zoveel is dat onderzocht zou
moeten worden. Het is een bekende hartekreet. Maar de lezers en gebruikers van het boek zullen
waarschijnlijk in grote meerderheid dankbaar zijn dat het familieboek thans al is verschenen!

Joannes Lemmen, geb. ca. 1595 geldt tot nog toe als stamvader. Zijn zoon Antonius Jans Lemmens
is de oudste voorvader van de Tak-Sambeekse-hoek; diens broer Henricus Jans Lemmens die van
de Tak-St.-Anthonis. Later komen er meer duidelijke vertakkingen.

Enigszins raadselachtig blijft voorlopig de mogelijke verwantschap met een Amsterdamse en een
Boxmeerse familie, die beide teruggaan op een Derrick Lemmen, geb. ca. 1600 vermoedelijk te Kap-
pelen nabij Geldern (Dld.). Het is een veel-voorkomend geval: je voelt aan dat twee families wat
met elkaar te maken hebben, maar het 'hoe' blijft (voorlopig) onbeantwoord.

Enkele geslachten die aan de Lemmensen verwant zijn geraakt, worden in aparte hoofdstukken
behandeld, zoals: Arntz (Millingen aan de Rijn), Geutjes (Kekerdom), Zimmermann (Wiedtal,
Dld.), Van der Poel (Nijmegen) en Van den Berg(h) (Ottersum en Gennep).

Voor belangstellenden is het boek nog te koop bij Marcel Lemmens, Langstraat 63A, 6596 BL
Milsbeek. De prijs i s / 95,- + ƒ 7,50 portokosten, over te maken op Rabobank, rek. no. 11.71.15.193
t.g.v. Boek Lemmens. (Postbankrekening van de Rabobank: 1166348).

Ridderorden
Kees Bruin, Kroon op het werk, Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden, Meppel/Am-
sterdam, 1989.

Dit boek dat geschreven is op een wijze die de lezer aan het lezen houdt, besteedt allereerst ruime
aandacht aan de geschiedenis van de Nederlandse koninklijke onderscheidingen, de totstandkoming
van ridderlijke orden, de verlening van onderscheidingen en zelfs de intrekking ervan. Maar het boek
biedt meer. Het gaat in op de waarde die men in de samenleving aan onderscheidingen, een vorm
van 'positieve sanctie' toekent en beschrijft o.m. de vele gevoelens die gedecoreerden en ook de niet-
onderscheiden 'omgeving' kunnen bekruipen. De ambivalentie tegenover de koninklijke onderschei-
ding wordt sterk belicht en boeiend beschreven. Een enquête, gehouden onder een grote groep gede-
coreerden, verschafte de auteur veel materiaal ter ondersteuning van zijn stellingen.

Bruin aarzelt niet te melden dat een onderscheiding streelt, maar soms ook bijt. Een prachtig citaat
is dat van Carry van Bruggen: 'Kon men op de een of andere wijze openlijk demonstreren dat men
voor een koninklijke onderscheiding heeft bedankt, dan zou men die onderscheiding verre verkiezen
boven het lintje zelf. Velen zullen het hier geciteerde onderschrijven, maar zeer velen ook zullen
dat zeker niet doen!

Het mooi uitgevoerde boek (293 blz., ill.) kost ƒ 44,- en is via de boekhandel verkrijgbaar. Naar
ons oordeel is deze prachtige studie een onderscheiding waard, al durven wij over de hoogte van
die onderscheiding, zelfs na of misschien juist door het lezen ervan, geen oordeel te vellen. In elk
geval: voor geïnteresseerden in de materie: zeer aanbevolen!

R. F. VULSMA
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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

Caledonian Society, Med. 13e jg., no. 4, dec. 1989. Verv. Gegevens van militairen Ie Regt. Schotse
Brigade [Mar t/m Young]; Verplaatsing Reg. Comm. Murray (1701-1716); Verv. Genealogie Hut-
chison.

Genealogie zonder grenzen, nr. 4, dec. 1989. Répertoire des Fonds d'archives conservés aux archives
de l'état a Liège qui constituent Ie patrimoine culturel de la communauté germanophone; J. Bouvrie:
Enige gichten uit het Luiks Laaggerecht van Maastricht, kort samengevat en betrekking hebbend
op personen afkomstig uit de naaste omgeving [1565-1719]; Idem Brabants Laaggerecht [1564-1699];
Register van familiearchieven, zich bevindend op het Rijksarchief te Hasselt [Vanden Abeele t/m
Bisschoppen].

Genealogische bijdragen Leiden en omgeving, jg. 4, nr. 6, sept. 1989. Verv. Blijleven; H. J. M. Moo-
ren: Kwartierstaat van Jan Gerardus en Willem Bus [geb. 1771 resp. 1773; -, Van Nes, Van Ommering,
Wittebol]; P. J. M. de Baar: Alweer het Leidse record geëvenaard: een vierde Blauwbaard met zes
vrouwen gevonden! [Jacob Abrahamsz God(d)ijn/Godeyn/Godin tr. 1639-1658]; T. W. Prins-de
Haan: Het begraafboek van Noorden [bloemlezing 1762]; In het kader van het vluchtelingenproject
te Leiden werden stamreeksen uitgezocht van tien Leidenaren, waarvan er hier twee volgen: Masurel
[afk. van Tourcoing; 17de-20ste eeuw] en Chaudron [afk. van Sedan; 18de-20ste eeuw].

Idem, nr. 7, okt. 1989. Verv. Kiezerslijsten [Apeldoorn 1918-1919, Assen 1919-1920, Breda 1918,
Bussum 1919-1920, Delft 1919-1920]; E. van der Hoeven: Gereformeerde volwassendoop in Voor-
hout; P. J. M. de Baar: Stamreeks Lambinon [afk. van Luik; 17de-19de eeuw]; Idem: Stamreeks Han-
sen [afk. van Düsseldorf; 17de-20ste eeuw]; Idem: Stamreeks Sierat [ook Seurat, Cherat; afk. van
Land van Luik; 17de-20ste eeuw]; Verv. Kiezerslijsten [verv. Delft, Deventer 1919-1920].

Idem, nr. 8, nov. 1989. G. de Moor: De leveranciers van het Cisterciënzerinnenklooster Leeuwen-
horst (1261-1574) bij Noordwijkerhout, deel 1; T. W. Prins-de Haan: Kwartierstaat van Jacob Roden-
burg [geb. Ter Aar 1839; -, Kerkhoven (te Berkel en Zevenhuizen), Pak (te Kockengen), Middelman]
en van diens echtgenote Willempje Bol [geb. Hazerswoude 1852; -, Klapwijk (te Moerkapelle), Kap-
teyn (te Berkenwoude), Van Veldhuyzen (te Woubrugge)]; Vraag Verbiest.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 13e jg.,
nr. 4, dec. 1989. A. M. Bosters: Genealogie Zeeuwen/Elsten/Van der Eist, ca. 1450-1550 (de oudste
generaties) [te Kruisland]; Verv. Genealogie In 't Veld; Verv. Obituarium klooster Nazareth (IV);
Verv. kwst. Smits; P. Sanders: Genealogie De Goede R.K. uit Genderen [16de-18de eeuw]; N. Boevé:
Ambtenaren van de heerlijkheid Outheusden, Elshout en Hulten in 1769; Verv. Geslacht Van Rijs-
wijk; Verv. Genealogie Heyblom, uit Dongen, Tak C; Altenase Genealogi(e)ën: P. van Eeten/J. L.
Rijndorp/J. A. van Vuuren: Het geslacht Van Seventer [16de-17de eeuw]; Verv. Familie Van Rijn;
Antw. o.a. Bou(w)man te Wijk, kwst. Elisabeth van Loon (ged. Beers 1710) en door J. L. Rijndorp:
Coevoets (15de-16de eeuw), Goers (eind 16de eeuw) en Mijs (begin 16de eeuw); Aanv./Corr. Van
Rijswijk, Dalm.

Historische Kring Eemnes, jg. 11, nr. 4, dec. 1989. H. Liscaljet: Het winkeltje van Soek [Bangert,
Soek, Van Wilsum]; H. van Hees/B, van Wijk-Blom: Het geslacht Van Woudenberg in Eemnes
[stamvader Reijer Teunisz van W., geb. Doorn ca. 1753].

De Nederlandsche Leeuw, CVIde jg., no. ll-12.nov.-dec. 1989. J. G. Smit: De geslachten Schot en
Oebekinck-Neurenburgh-Schot uit Purmerend [17de-18de eeuw]; Idem: Stellingwerff [te Medem-
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blik; 16de-17de eeuw]; Med. betr. Groenrijs en Oude wapenzerken op Curacao; Antw. De Gallieris,
Rubyns [te Klundert; 16de-17de eeuw].

Nieuws van Archieven, jg. 8, nr. 11, nov. 1989. Tweede voorontwerp Archiefwet en de reacties
daarop.

Ons Voorgeslacht, no. 399,44e jg., nov. 1989. Verv. Kwst. Van Zijl/Van Gaalen; Verv. aanv. gepubli-
ceerde repertoria; C. Hoek: Het Verzweerboek van het Hof van Delft in 1546; Verv. Grafelijke lenen
in Rijnland 1222-1650; Antw. Hofland (kwst.).

Ons Waardeel, 9de jg., nr. 6, dec. 1989. P. J. C. Elema/A. Smegen: Genealogie Perkaan (Wezup)
met takken Westeraling en Tammes [afk. van Vries; 18de-20ste eeuw].

Oudheidkundige kring Bathmen, 9e jg., nr. 4, dec. 1989. J. G. Gunther: Het functioneren van de
veldwachter e n . . . van de dominee [Hendrik Jan Schutte en ds. L. W. Wernink, 1821]; Verv. Het
voormalig schoutambt Bathmen en zijn historie (deel 11).

Oud-Zutphen, 8ste jg., nr. 3, okt. 1989. H. B. Demoed: Nieuw-Zutphen [na grenswijziging in 1989
werden de marken Bronsbergen en Leesten bij Zutphen gevoegd. Proces uit 1737-1751 met als inzet
het gebruik van het westelijk deel van de marke Leesten]; R. C. C. de Savornin Lohman: De Waalse
(Franse) kerk van de Graafschap Zutphen, 1686-1821; J. H. Versteeg: Iets over stadsomroeper Ver-
steeg [Geurt V, 1795].

Het Personeel Statuut, 40ste jg., nr. 6, nov./dec. 1989. A. V. M. Struycken: Twee CIEC-verdragen
in zake het namenrecht treden op 1 januari 1990 in werking: M. Rood-de Boer: Afstammingsrecht
in de volgende eeuw.

Van Zeeuwse Stam, nr. 67, dec. 1989. A. Slabbekoorn: Gillis de Jager, landman in de Willem Anna
Polder en Eversdijk. Afkomst en afstammelingen; Verv. Notulen Burgerweeshuis; Verv. 'n Stukje
bevolkingshistorie [lidmaten 1589-1596]; Verv> Sententies Hof van Holland [1581-1591]; A. A. Sijne-
sael: Zeeuwse erfgenamen van Clare van Sparwoude. Voor- en nageslacht van Aletta van Meeren-
donk; M. Zaayer: Quohier van de 200ste penningh ofte groot familiegelt geformeert over de steede
Goedereede anno 1674; Antw. Bartholf, Bouterse.

Van Zoys tot Soest, 10e jg., nr 3, Winter 1989/1990. H. Bronkhorst: De oude kerk van Soest in de
zeventiende eeuw; Red.: 1787 - Pruisische troepen trekken door Soest.

Westfriese Families, 30e jg., nr. 4, dec. 1989. Verv. Zou Zipp zoek zijn?; J. W. Joosten: Het trieste
leven van Pieter Gluur en zijn gezin [ca. 1730-1781]; J. P. Geus: Landverhuizers uit Westfriesland
1848-1877; J. C. Has: Has, een Westfriese familienaam van Holsteiner oorsprong?

Idem, Jubileumbijlage. Overzicht van de in 30 jaargangen W.F. verschenen genealogieën en stam-
reeksen, van bezit bibliotheek, van de uitgaven en ledenlijst.

Uit onze afdelingsbladen:
Koggenland, jg. 4,1989/4. J. P. E. A. M. van den Broek: De nasleep van de verkoop van een koren-
molen [met afstammingsreeks van de auteur in de vrouwelijke lijn van Aaltje Klaase Kistemaker
(1742-1802)].
West-Overijssel, Med. no. 10, dec. 1898. B. Mijnheer: Kwartierstaat Mijnheer [-, Groteboer, Hulst,
Rodermond].
Zaanstreek-Waterland, Med. nr. 5, jan. 1990. J. D. Bakker/H. Remiëns: Kwartierstaat van Neeltje
Slop [geb. Zaandam 1921; - , De Boer (te Westzaan), De Carpentier, Last]; Uit de geschiedenis van
Purmerend; H. Sinkeldam-Buschman: Hebben u en ik gemeenschappelijke voorouders? [met stam-
reeksen Buijs en Wijnands]; Aanv. kwst. Valk; H. Rijswijk: De impost- en gaarderskohieren van
Hollandse dorpen en steden 1696-1805.

Uit Familiebladen:
Btokhuis-blad, no. 16, nov. 1989. W. Ruizendaal: De familie Blokhuis en de Bunschoter kerkgeschie-
denis; B. Blokhuis: Kerkelijk ambt en Blokhuis.
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De Familieband, nr. 11, dec. 1989 [Boosman, Van Gelder en aanverwanten]. /. Taks: Convooien en
licenten. De werkkring van Dirk Donker eind 1600 [tr. Helmond 1698 Agnita van Ommeren]; Over
Meinert Donker (geb. 1762); Stamreeks Huizinga (Hoite Riens H. tr. Wijtgaard 1757 Trijntje Mein-
derts; 7 gen.].
Familie Cronijck van de Familievereniging Mr. Hendrick Scheele, nr. 14, nov. 1989. Nogmaals Sche-
le's in Twente.
De Hagepreker, nr. 11, jg. 3, nov. 1989. J. Kruse-Hageman: De 'oudste' Hagemannen van Gouda.
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 28, nr. 2, nov. 1989. Verv. Texelse, Drentse en
Twentse takken.
In hetzelfde Shu-y-i-ij-tje, nr. 12, jg. 5, dec. 1989. De Heerlijkheden van Castricum [Schuyt van
Castricum en nageslacht in Zuid-Afrika].
Jelsumer Hoekstra's, 10de jg., nr. 2 (20), nov. 1989. De I-tak [Baarda, Velstra].
Linde, Nuusbrief van de Linde-familiebond. Wij mochten ontvangen de nrs. 1 (febr. 1979), 4 (Julie
1980) t/m 6, 8, 10 t/m 15 (Des. 1988). De familie Linde(r) stamt uit Hagsfeld bij Karlsruhe; in nr. 15
stamreeks Linder aldaar, 1602-1712. Contactpersoon dr. H. Linde, Postbus 6091, Weltevredenpark
1715, Zuid-Afrika.
Matthee Bulletin, nr. 21, nov. 1989. Eigenaren van een huis in de Molenstraat te Zevenbergen; Verv.
Stamboom Matthee.
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38 tot 1611, nr. 3, nov. 1989. Familiewapen Cornelis Lauten-
bach [geb. Harlingen 1765].
Van Mecken totMekke, 5e jg., no. 2, aug. 1989. Verv. kwst. Mekke(n); Verv. Familieboek met gezin
van Johann Hinrich Mecken, begr. Nijmegen 1798. Idem, no. 3, dec. 1989. Verv. kwst. en gegevens
betr. Dikmans te Ammerzoden.
Het V.T. Dossier, nr. 3, dec. 1989. In dit weer fraai uitgevoerde blad o.a. informatie over de betekenis
van 'Teesselink', Hendrik van Teeseling (won. Scherpenzeel 1610) en vervolg stamboom.
Onze bibliotheek mag zich verheugen in de ontvangst van een aantal familiebladen afkomstig van
het echtpaar J. A. Marsman en G. A. M. Marsman-Schrijver, Kastanjelaan 33, 8102 JE Raalte. Zij
hebben een groep gevormd die enthousiast met het uitzoeken van verschillende (verwante) families
is begonnen en de resultaten van dat onderzoek heeft gepubliceerd in verschillende periodieken. Wij
zijn erkentelijk voor deze aanvulling, voornamelijk betrekking hebend op een deel van het land
(Overij ssel en Gelderland), waar het genealogisch onderzoek vaak ingewikkeld is: Uit de Mars. Blad
voor en van de familie Marsman, nrs. 1 (1980) t/m 10 (nov. 1988); Blad voor en van de familie Deten
(ongenummerd, ongedateerd); 'n Schrievertien [Schrijver, Schriever, Scrivelius e.d.], nrs. 1, 2 (dec.
1982) t/m 11 (dec. 1988) met bijlagen W. J. E. Schrijver, Het geslacht Schrijver (1987) [afk. uit Zwol-
le] en H. Derksen/J. Zweers, Een eeuw 'Schrijver' in café 'De Hoeve' (Huissen 1981); Familieblad
van en voor Veltmaat/Veldmaat/Veldmate, nrs. 1 (1983) t/m 13 (7e jg., no. 1, 1989).

België

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 264, Ao. XLIV, 6/1989, nov.-déc. E. Berger: Une familie im-
plantée a Linsmeau depuis Ie XVIIe siècle: les Minsart; Verv. Familie de Launois; Notices généalogi-
ques de families apparentées: 1. Mennen [te Someren, Achel en Mol; 17de-19de eeuw], 2. Van de
Weyer [te Geel; 16de-18de eeuw], 3. Mosmans [te Meise en Merchtem; 18de-19de eeuw].

Idem, Nouvelles brèves, 6/1989, nov.-déc, No. 264.

Le Parchemin, No. 264, 54e année, nov.-déc. 1989. X. de Ghellinck Vaernewyck: Charles-
Constantin-Bavon Vicomte de Vaernewyck d'Angest [geb. 1767]; Héraldique vivante; De Bournon-
ville [met stamreeks; 16de-20ste eeuw], Frerot, Marcotte, Schreiber, Van der Straten [met stamreeks;
15de-20ste eeuw], De Tender, Tiqaoui, Vandenbroeck, De Vidts; R. Harmignies: La compétence en
matière d'héraldique et de vexillologie communales, spécialement dans la communauté francaise;
Verv. Bulteel [les seigneurs de la Nieppe; 16de-18de eeuw. In de noten o.a. gegevens De Paz, De Man-
dole, Bacheler, De Iturrieta en afstammingsreeks van de Prinses van Wales van Jacques Bulteel, 16de
eeuw te Doornik].

Duitsland

Genealogie, Bd. 19, 38. Jg., Heft 11, Nov. 1989. E. Ritter(-\): Musikgeschichte und Genealogie (93).
Mitglieder der Hofkapelle in München zwischen 1570 und 1800; W. Strubell: Die Oheim in Hof
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[met Vulpius te Rothenstein; 17de eeuw]; Ph. G. Graf Gudenus: Der quasi-eheliche polygam-
aussereheliche Adel 'Österreichs' (Joseph II); H.-J. Wegenen Forstleute als preussische Kuriere
1740-1919. Feldjager in der Familiengeschichte [Mechow].

Mosaik, 3, 1989. Verv. Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve: Huisberden [met Hof- und
Hausname, Eigentümer und Bewöhner], Hülm, Kalkar [met Hausstatten-Name]; H. Th. Dellmann:
Alphabetische Liste zu den klev. Katasterkarten für das Amt Ueden.

Saarlandische Familienkunde, Bd. 6, Jg. XXII, Heft 88, 1989. J. Even: Der Anschluss des Schaum-
burger Landes an die Französische Republik 1793; H. P. Klauck: Baldauf aus Vorarlberg und Tirol
im Saarland [ook Baluff; 17de-18de eeuw]; M. Lang: Ein Zweig der Familie Dessloch in Wattweiler
und Wörschweiler.

Idem, Informationsdienst, Nr. 92, Nov. 1989.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 38. Jg., Heft 5, 1989.
Red.: 222 Jahre Moordorf: Woher kamen die ersten Siedler? [met gegevens Meyer, Neemann, Ebe-
ling]; G. Schreiben Gelegenheitsfunde in Reichskammergerichtsprozessen [16de-17de eeuw].

Frankrijk

Cercle généalogique d'Alsace, No. 88, 1989-4. Les prix Nobel alsaciens: L'ascendance paternelle de
Jean Marie Lehn; D. Ingold: De Moyses a Gribling, naissance et évolution d'un patronyme
[Krü(w)el-Gruell-Kreibel-Grew(b)el-Greibel]; Verv. Notes généalogiques... sur Dambach la ville
[o.a. Rehm, Gerber]; Verv. Families de maltres d'école [Zwilling, Sigefeld/Siegfeldt, Stoltzenhauer,
Siegel]; schema's Furstenlob, Güntzer II, Kneyel/Kleugel/Gneil, Rieggert.

Héraldique & Genealogie, No. 113, XXIe année, No. 4, oct.-déc. 1989. Artikelen betr. De La
Val(l)ade, De Bouvens, Le Calvé, Huré, Honguely, Brisset, (De) Rozel, Dubosc/Dubuc, De Tressema-
nes [15de-19de eeuw], Du Puy du Fou [13de-18de eeuw]; Verv. Députés a la Constituante; Aanv. kwst.
Leurent [voornl. Noordfrankrijk; o.a. Macquart, De Le Becque, Prouvost, Motte]; Families te Chau-
vigny: o.a. Roy, Ferron, Rocquet, Texereau, Delisle, De Tongrelou, Chaigneau.

Verenigde Staten van Amerika

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 120, nr. 4, Oct. 1989. D. W. Voorhees:
European ancestry of Jacob Leisier [via Basel, Frankfurt, Oettingen afk. uit Hessen; 16de-17de
eeuw]; Aanv./corr. De Reviere [begin 18de eeuw]; Verv. Lutheran Church marriages in New York
City [1786-1787].

Gaarne zeggen wij dank voor de schenking van:
Geneeskundig Adresboek Nederland '88/89, 2 dln.
De Panne (Ver. Oudheidkamer Aalten), 9de jg., nr. 3, juni/juli, nr. 4, okt. 1989.
H. Pyttersen Tz., Nederlandse Staatsalmanak voor iedereen, 10de jg., 1909.

Verder ontvingen wij:
Der Archivar, 42. Jg., Heft 4, Nov. 1989.
De Familieband [Spanjers], lle jg., nr. 3, dec. 1989.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 7, Nr. 17, Sept.-Okt., Nr. 18, Nov.-Dez. 1989.
Gens-Dunia [Verduyn], 26e jg., nr. 4, dec. 1989.
Le Heraut, No. 41, Déc. 1989.
Historische Kring Resteren e.o., Nieuwsbrief, 8e jg., nr. 1, dec. 1989.
Kropman Kroniek, 12de jg., nr. 2, nov. 1989.
Library of Congress, Inf. Bulletin, Vol. 48, nos. 47 t/m 49, 1989.
Met gansen trou, 39e jg., nr. 11, nov. 1989.
Nijmeegs Katern, jg. 3, nr. 6, dec. 1989.
Van toen naar nu, jg. 19, nr. 4, dec. 1989.
Volkskundige Kroniek, 24ste jg., nr. 6, nov.-dec. 1989.
Wiegel Wetenswaardigheden, nr. 17, 4de jg., nr. 4, 1989. M. VULSMA-KAPPERS
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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.

ANTWOORDEN

618. VAN KESSEL-VAN DER STROOM-OOSTINDIËN-VAN SWOL (XXXVII (1982) p. 84) en
(XLIII (1988) p. 58)
(Alles te Culemborg) Begraafdata: Johanna van Swol 1-5-1761; Frans Oostindiën 19-4-1758; Gerarda
van Asch 16-3-1804; Cornelis van der Stroom 3-9-1770; Pieter van Kessel 12-7-1790.
Trouwdata: Corn. van der Stroom X Johanna van Swol otr./tr. 11-5/26-5-1737; Pieter van Kessel
X Clas. van der Stroom otr. 22-10-1768.
Verdere gegevens: De vader van Pieter van Kessel is waarschijnlijk Cornelis, die 29-1-1781 overleden
is. Steven Oostindiën werd in 1752 lid van het Zakkendragersgilde; Cornelis van der Stroom werd
6-12-1749 lid van het Koopmansgilde; Van Swol is een schippersfamilie.

F. G. W. DE WIT, Culemborg

160. VAN DER VORST (XLI (1986), p. 283)
De enige Van der Vorst die in de geschiedenis van Culemborg wordt genoemd, is Wouter Tieleman
van der Vorst. Hij wordt 25-11-1717 als winkelier lid van het Koopmansgilde.

F. G. W. DE WIT, Culemborg

470. VAN DER ARENT (XLIV (1989), p. 84 - aanvulling op XLIV (1989), p. 367)
Pieter Pouwels (van der Arent) is niet in eerste echt gehuwd geweest met Geertje Willems, doch met
Maertge Pieters. Als bewijs diene het volgende. RA Spaland 1819, f. 63v, dd. 23-4-1659: Transport
door Trijntgen Arijens, wed. van Pieter Pouwelss, die tevoren getrouwd was geweest met Geertge
Willemsdr., wed. van Dirck Sijmonss, geassisteerd met Arijen Pieters van de Polder, haar zoon.
RA Spaland 1819, f. 41, dd. 20-10-1632: akkoord door Pieter Pouwels, weduwnaar van Maertge Pie-
ters, met de voogden van zijn kinderen, met name Pouwels, oud 12 jr., Maertge, oud 10 jr., Pieter,
oud 8 jr., en Trijntge, oud 5 jr., betreffende de uitkoop van hun moederlijk erfdeel.
Uit RA Spaland 1819, f. 33v, dd. 7-4-1628, blijkt wie de ouders van Pieter Pouwels zijn, t.w. Pouwels
Thoniss en Teuntgen Pieters (Transport door hun kinderen en erfgenamen).

J. HEEMSKERK, Voorburg

481. VAN DER WAL-DE VRIES (XLIV (1989), p. 127)
Ouders van Riender Kornelis van der Wal: Kornelis Pieters en Siebke Kornelis. Kinderen uit dit huwe-
lijk (geb. data onbekend): Knelske, Pieter, Kornelis, Riender, Egbert, Kunje, Antje.
Ouders van Tetje Andries de Vries: Andries Edens en Stientje Jakobs. Kinderen uit dit huwelijk (geb.
data onbekend): Annegien, Francina, Tetje, Maria, Jakob, Elisabet.
Riender Kornelis van der Wal tr. 1810 Tetje Andries de Vries. Kinderen uit dit huwelijk: Siepke geb.
1820, Stientje geb. 1822, Knelis geb. 1824, Anekie geb. 1827, Andries geb. 1829, Pieter geb. 1831,
Kornelis geb. 1832, Annegien geb. 1837.
Siepke tr. Reinder van Til. Stientje tr. 1845 Douwe Jan van der Molen. Kinderen uit dit laatste huwe-
lijk: Antje geb. 15-2-1846, Tetje geb. 27-4-1849, Jantje geb. 7-5-1851, Riender geb. 2-9-1854, Aaltje
geb. 24-8-1857.

D. Bos, Smithville, Canada
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9. SIKKEL (XLIV (1989), p. 268)
Adrianus Sikkel (1729-1805) tr. Utrecht 2-11-1758 Maria Greve. Zijn vader, Arnoldus Sikkel, van Tiel,
tr. Utrecht 9-11-1726 Maria v.d. Wiel. Gerardus Sikkel, j .m. geb. en wnd. Utrecht, tr. Oud Loosdrecht
18-6-1809 Aaltje de Vries van Oud Loosdrecht.

C. GROENHUUZEN-VAN LEUSDEN, Ede

26. RIENSTRA (XLIV (1989), p. 363)
1. Paulus Idses Rienstra, ged. IJsbrechtum 6-6-1737, tr. Scharnegoutum 25-8-1776 Beitske Ja-

kobs.
2. Ids Fransens Rienstra/Rheenstra, geb. 1701, boer te Usbrechtum/Scharnegoutum, tr. IJs-

brechtum 25-11-1731 Jeltje Paulus.
4. Frans Sibles Reenstra/Rheenstra/Rheen, ged. Lutkewierum 26-7-1660, boer te Tirns, tr. (1)

Bauck (?) Clases Goslinga (5).
8. Sible Idses Rheenstra, boer te Scharnegoutum, tr. Lutkewierum 8-7-1659 Antie Fransedr.

Heringa (9).
10. verm. Claes Annes Goslinga.
11. verm. Naanck Baukes Teppema.

Voor 10 en 11 en daarvan afgeleide hogere nummers: Genealogysk Jierboekje 1977 (Fryske Akade-
my).

16. Ids Sibles Reenstra/Reen/Rheen, geb. 1590/1, overl. 9-11-1670, boer op Lutkewierum 17, tr.
Foekel/Foeckien Hessels Fopma, geb. 1599/1600, overl. 31-1-1660.

18. Frans Gosses Heringa.
19. Sibbeltje Bonnes Lycklama.
32. Sible Idtszn. Reen, geb. 1549/50, overl. 31-1-1610, boer, tr. Antke Watzedr. Reen (33), geb.

1563/4, overl. 15-2-1613. Zij was eerder gehuwd met Frans Gerlofszn., waarbij één kind: Frans
Fransen Reen. Sible en Antke bezaten en bewoonden Reenstra Saté te Lutkewierum.

36. Gosse Watzes Heringa.
37. Antke Franses Bockema.

Voor 36 en 37 en daarvan afgeleide hogere nummers: Genealogysk Jierboekje 1965; Roorda: Het
geslacht Buccama/Roorda van Bockama.

64. Ids Herckes.
66. verm. Watthie Hessels Rheen, 26-2-1538 al meerderjarig, 1558 dorpsrechter te Lutkewierum.

132. Hessel Lolckes toe Reen, 1516 kerkvoogd te Lutkewierum. Het Swaenebouck van 1530, Henn.
nr. 23: 'Hessel te Riens. . . op Rienstere Saté toe Lutkewierum...'.

133. Sibbel, overl. voor 26-5-1538.
Voor 132 en daarvan afgeleide hogere nummers: De Haan Hettema/Van Halmael: Stamboek van
den Frieschen vroegeren en lateren Adel.

I. Th. BOOTSMA, Wolfheze

44. HILLE (XLIV (1989), p. 419)
Mogelijk kan het boek van Nanne Ottema 'Geschiedenis van de uurwerkmakerskunst in Friesland',
1958, van nut zijn. De titel komt voor bij geraadpleegde literatuur in een der klokkenboeken van
Hana, Van Dishoeck uitgave.

A. LEEUWENBERG, Nijmegen

52. MUURT (XLIV (1989), p. 420)
'Muurt' is zeer waarschijnlijk Weurt (bij Nijmegen).

J. G. G. P. VAN DE GRIEND, Nijmegen
'Muurt' is zeer waarschijnlijk 'Meurs' (Moers of Mors bij Duisburg). In de 18de eeuw wordt Meurs
als plaats van afkomst o.a. in Culemborg meer dan eens genoemd.

F. G. W. DE WIT, Culemborg

VRAGEN

108. VERHOEFF
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Cornelis Janse Verhoeff, overl. Streefkerk 7-8-1769, tr. ald.
31-3-1715 Barber Andries(se), j.d. van Streefkerk en overl. ald. 18-1-1760. Hij is wrschl. zoon van
Jan Cornelis Verhoeff, geb. Ammers-Graafland en van Neeltje Ariens Thoom. Neeltje tr. Ammers-
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Graafland 15-1-1695 als wed. van Jan Cornelis Verhoeff met Jochem Ariens Boezemenaer.
SLINGERLAND
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Jan Teunisse Slingerland wnd. Hoornaar, tr. Streef-
kerk 29-3-1711 Annigje Ariens Streefland, j.d. ald. Zijn vader Teunis Janse, otr. Hoornaar, 2de Paas-
dag 1682 Ariaentje Jans. Jan Teunisse is 1738/1739 diaken/ouderling te Streefkerk en verkoopt in
1740 land aan de Ambachtsheer Jacob de Mey.

T. P. VERHOEFF, Huizen

109. COOPMAN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Pieter Cornelisz. Coopman, overl. Medemblik 3-11-1807,
tr. (2) Medemblik 19-9-1779 Aaltje Everts de Grijp (of: den Greep) uit de Brake (polder t.z.v. Medem-
blik), overl. Medemblik 23-3-1809. Uit dit huwelijk: Jacob Pietersz., geb. Amsterdam 11-10-1780;
Evert Pietersz., geb. Amsterdam 15-4-1782; Neeltje Pietersdr., geb. Medemblik 19-4-1788.

W. KOOPMAN, 's-Gravenhage

110. LAUTENBACH
Contact gezocht met leden, bij wie de naam Lautenbach in de kwartierstaat voorkomt.

H. LAUTENBACH, Hengelo

111. CORBAZ
Gevraagd nadere gegevens van Jean Pierre Corbaz, van Mons, Kanton Bernn, tr. 's-Hertogenbosch
13-7-1734 (Waals geref.) Catharina Josephs Beoterie, van Jumet, Graafschap Namen. Catharina is
te Woerden 26-12-1781 doopget. van haar kleindochter Catharina.

J. J. CORBA, Arnhem

112. HUISMAN
Gevraagd gegevens, voorgeslacht en kinderen Ie huwelijk van Jan Hendriks Huisman, turfmaker,
afk. Friesland, overl. ±1803, tr. (1) Grietjen Jans Snijder; tr. (2) Steenwijkerwold 6-12-1787 Aaltje
Jans Vaartjes, overl. Wetering 27-2-1847. Uit 2e huwelijk p.a. 1. Cornelis Jans, geb. Wetering 5-12-
1795 en 2. Aaldert, geb. Wetering 24-4-1798, ged. Blokzijl.

Mevr. G. MEERSTRA, Enschede

113. VAN DER WEELE
Schout en schepenen van Geersdijk en Wissenkerke (Nrd-Beveland) bepaalden dd. 4 maart 1741,
dat n.a.v. het overlijden van Hendrik van der Weele als voogden voor de dan minderjarige Pieter
van der Weele (geb. ± 1740) zouden optreden:
a. Jacomintie Boumans, echtgen. van Hendrik van der Weele en moeder van Pieter;
b. Jan van Filius, oom van Pieter.
Vragen: 1. Wie was de echtgenote van Jan van Filius; 2. Wie werd voogd over Pieter, toen uit. 1745
Jacomintie Boumans overleed en Pieter nog niet meerderjarig was.

C. VAN DER WEELE, Scheveningen

114. FRUTIGER
In 1711 kwamen vanuit Zwitserland o.a. Frutigers naar Nederland. Een aantal van hen woonde o.a.
in de provincie Groningen. Vanuit Zwitserland is er belangstelling hoe het gegaan is met deze fami-
lies. Gaarne reacties.

A. VAN DER LAAN, Heiloo

115. VAN DEN KERCKHOFF-VAN NEEDERENBERG
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Johan van den Kerckhoff en Margarita van Neederenberg,
ca. 1700 woonachtig te Goch. Uit hun huwelijk zijn bekend:
1. Ds. Theodorus van den Kerkhoff, geb. ca. 1699, predikant te Dusselwart (bij Goch), overl. voor

6-6-1763.
2. Ds. Franciscus van den Kerkhof, geb. Goch ca. 1701, student theologie Leiden 1720, predikant

te Angeren, overl. ald. vóór 4-4-1785.
3. Jegerina Elisabeth van den Kerkhof, overl. vóór 1747, tr. (1) Jacob Cox; tr. (2) Friedrich Wilhelm

von der Portzen, schepen te Kleve.
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NEDERBERG
Gevraagd nadere gegevens van Theodorus Nederberg, geb. Goch ca. 1663, student Leiden 17-2-1683.

J. B. Vos, Amsterdam

116. PORTIER/POORTIER
Gevraagd gegevens van
1. Geertje Portier, geb. Beemster 4-9-1803, wed. van Jacob Steen, wordt Beemster 6-12-1831 genoemd
bij geboorte buitenecht, dochter Pietertje.
2. Gerrit Poortier, geb. Stad Ommen 7-2-1844, woont 1867 in Ambt-Hardenberg. Naar overlevering
naar België vertrokken.
3. Antje Poortier, geb. Stad Ommen 7-8-1866, wordt in 1889 als dienstbode uitgeschreven van Am-
sterdam naar Olst.
4. Janna Poortier, geb. Stad Ommen 10-9-1846, wed. van Johannes van Zoelen, eerder van Herman-
nus Reuvers, wordt 16-9-1913 van Almelo naar Gronau (Dld) uitgeschreven.
5. Hendrikus Cornelis Daniels, geb. Harderwijk 20-11-1854, wordt met echtgen. Jennigje Poortier,
geb. Stad Ommen 28-11-1861, in 1899 uitgeschreven van Doesburg naar Bocholt (Dld).

R. W. POORTIER, Rijswijk

117. SICKEL
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Roeland Sickel, tr. vóór 1721 Joanna Eyckman. Vanaf 1721
in Woerden vijf kinderen geboren, doch huwelijk ald. niet voltrokken.

C. GROENHUIJZEN-VAN LEUSDEN, Ede

118. ALLES
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Hinderick Alles, tr. (met att. van Groningen) Hooge-
zand 18-2-1720 Anneghijn Uldriks, van de Kalkwijk Hoogezand.

J. BUINING, Haaksbergen

119. VAN DONGE(N)
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Pieter van Donge(n), geb. ca. 1763. Pieter werd als 18-jarige
jongeman op 2-6-1781 te Zwolle ingelijfd als ruyter in 't Reg. Cavalerie van Lt. Gen. Stavenisse Pous,
in de compagnie van Ritm. de Jongh.

J. W. HIDDINK, Nijmegen

120. ATSMA
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Geert Atsma, turfschipper, geb. ca. 1759,
overl. Beers (Baard.) 1-2-1830, zn. van Atze Wattes Atsma en Sytske Annes, tr. Sybrandaburen 30-3-
1783 Sytske Wouters, waaruit Trijntje, geb. Terzool 28-4-1787.
LEEM(N)BEEK
Gevraagd nadere gegevens en nageslacht van Johanna Leenbeek, geb. Leeuwarden 13-10-1797, dr.
van Johannes Lutgerus Leembeek, overl. Amsterdam?, en Truike Lodewijks, overl. ald. 25-10-1847
(tr. ald. 22-10-1769), dr. van Gerrit Lodewijks en Johanna.
ALKEMA
Gevraagd voorgeslacht van Watte Boukes Alkema, geb. Sneek 7-1-1802, zn. van Bauke Ymes Alkema
en Tjitske Wattes.

F. J. SWART, Nijverdal

121. VOS
Gevraagd geboortedatum, -plaats en voorgeslacht van Apolonia Vos, overl. Geertruidenberg 24-6-
1740, tr. ald. 24-7-1718 Pieter Hoornick, ged. Leiden 11-7-1677, overl. Geertruidenberg 21-11-1745,
zn. van Pieter en Jannetje Eijckhout (zie vraag 57).
HOORNICK-VAN DEN BERGE
Gevraagd nadere gegevens over het echtpaar Pieter Hoornick en Christina van den Berge, dat van
ca. 1725-1732 te Vlissingen verbleef.

J. C. M. HOORNICK, Goes
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122. CHRISSTOFFELS-JONCK, ROL
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Steven Chrisstoffels, ged. Amsterdam (Luth.)
12-4-1752, won. Egelantierstr., overl. ald. 17-10-1832, tr. ald.-pui 27-1-1775 Anna Jonck, geb. ca.
1750/52, won. Voorburgwal, overl. Amsterdam 17-11-1827. Zijn ouders zijn Steeven Chrisstoffels,
waarsch. overl. Amsterdam 1754, tr. Geesje Rol, won. op de Blaak, overl. ald. N.L.K. 23-2-1791,
laatst wed. van Kornelis Jonk.
BELLAARD-DE VOOGT
Gaarne aanvullende gegevens en voorgeslacht van het echtpaar mr. Gerard Paulus Bellaard, ged.
's-Gravenhage 22-3-1741, advocaat, overl. 's-Hertogenbosch 2-5-1779, tr. ald. 2-5-1779 Henriëtte
Wilhelmina Lormier, geb. Voorburg 10-5-1752, overl. Delft 15-1-1808. Zijn ouders zijn Willem Bel-
laard, tr. 's-Gravenhage (Kloosterkerk) 5-12-1728 Petronella de Voogt.

E. VAN BlNSBERGEN, Ede

123. CREZEE/CHRISEE/KRIJSEE/CRESS
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Hermanus Krijsee, j .m. uit Nassau-Siegen, tr.
Zwaluwe 17-5-1739 Sijke van Meel, ged. Zwaluwe 10-8-1709. Volgens overlevering woonde hij in
Frankrijk met naam Cresse en is als Hugenoot gevlucht naar Nassau. Welke betekenis heeft de her-
komst Parijs van het familiewapen in Rietstap en de overeenkomst tussen de hertegeweien in het
wapen en die in het helmteken van het wapen van de Prins van Oranje?
VAN DER LEM
Gevraagd voorouders van Frederik Jansz. van der Lem, overl. aang. Rijswijk (ZH) 22-4-1772, tr.
ald. 26-4-1739, als j.m. van Westerkappeln, Elisabeth van der Aa, ged. Dinther 19-5-1721, begr. Rijs-
wijk 26-11-1773.

A. VAN EVELINGEN, Nieuwerkerk aan den IJssel

124. VAN VEEN-NOIJ
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Hendrik van Veen, geb. Jutphaas (of
Zutphen?)ca. 1749, overl. Dinxperlo 26-5-1830, tr. Anna Noij/Neu, ged. Suderwick/Dinxperlo 17-3-
1765, overl. Dinxperlo 24-11-1830, wed. van Anthony Impink (tr. (RK) Varsseveld 26-12-1790), dr.
van Koenraad Noij en Sandrina Kremer. Uit dit huwelijk o.a. Coenraad van Veen, geb. Suderwick
24-5-1800, smid, overl. Putten 5-11-1869.

Dr. P. M. OP DEN BROUW, Washington DC, USA
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