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Inleiding
Jarenlang verzamelde ik gegevens over de diverse Groninger geslachten Bitter,
omdat ik zelf van één daarvan afstam. Mijn eigen voorouders met die familie-
naam waren uit het Duitse Munster afkomstig, maar van de meeste andere naam-
genoten kon ik de uiteindelijke herkomst niet vaststellen. Nu en dan publiceerde
ik iets van dit materiaal en zo verscheen in Gruoninga 30 (1985) op p. 162-164
een overzichtje van een omstreeks 1630 geboren Jan Bitter en zijn nakomelingen.
Deze Jan was met een Grietje Hoffius getrouwd en over haar familie vond ik
eigenlijk meer dan over hemzelf.

Die gegevens, maar dan wat verder uitgewerkt, volgen hier. Jammer genoeg
houdt het verhaal rond 1700 op met een kleinzoon, die zich zozeer misdroeg dat
hij naar Indië werd gestuurd. Of hij ook echt gegaan is, is een tweede, doch hij
had zich in de stad wel zo onmogelijk gemaakt, dat hij zich daar niet meer kon
vertonen zonder meteen opgepakt te worden. Wat er nadien van hem is gewor-
den, valt uit de stad-Groninger bronnen niet meer te destilleren.

De herkomst van de oudste generatie wordt nergens expliciet gegeven en die
van de familienaam evenmin. De oudste vermelding luidt Hovejus (Hovius? een
naam die nog steeds bestaat), maar daarna worden alle denkbare variaties benut:
Hoffies, Hofje(n)s, Hoffties, zelfs trof ik een keer Hofhuys aan.

Op een enkele na zijn alle gegevens voor dit artikel ontleend aan bronnen in
het Gemeentearchief van Groningen; stukken uit het Rijksarchief alhier staan
aangegeven met RAG. De plaatselijke kerken worden aangeduid met de gebrui-
kelijke afkortingen: MK voor Martinikerk, AK voor A-kerk en NK voor Nieuwe
of Noorderkerk.

Genealogie
I. Willem Hoffius, herkomst nooit genoemd (denkelijk Groningen), lidmaat op
belijdenis ald. (als Wilhelm Hoffius in Harderingstr.) juni 1632, leeft nog maart
1669, overl. voor maart 1671, tr. (als Willem Hovejus, soldaet under den man-
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haften captein Rensum) otr. Groningen 11-3, tr. AK 4-4-1626 Hille Berens
(Horst) (daer Frans Berens, haer broder, voer presenteerde), waarschijnlijk lid-
maat op belijdenis (als Hille Berents op Monnicke holm) Groningen september
1620. Zij tr. (1) (als Hilleyn Berens sal. Berent Horst dochter, met etlyken van
haer nabers) otr. Groningen 16-12-1624 Mycheel Plaen, soldaet under den erentf.
Cornel Merwe.

Tegen de ondertrouw van het eerdere huwelijk van Hille Berens werden onmiddellijk bezwaren
ingebracht door haar broeder Frans Berens (dezelfde die zijn zuster bij haar ondertrouw met
Willem Hoffius zou vertegenwoordigen), maar die werden in onderling overleg opgelost. Nog
een broer van hen was Jan Berens Horst, die op 22-9-1633 met Annetyen Gidiaens huwde.
Een ander familieprobleem speelde een generatie later: ruzie tussen schoonvader en schoonzoon,
degene die toen inmiddels met de dochter Grietje was gehuwd. Dat valt te ontlenen aan de hande-
lingen van de stedelijke kerkeraad op 10-9-16621: 'Willem Hofjes en Jan Bitter sijn schoonsone
waren wel veraccordeert over de onderlinge scheltwoorden, die se malcandren hadden vergeven;
doch waren noch in bitterheyt ende pleyterijen over eenich goet. Dies zijn se tot rede vermaent;
doch om sich van 't Nachtmael t'onthouden belast van wegen dese bitterheden'.

Willem Hoffius en Hille Horst droegen op 20-10-16432 over aan Secret. Adrian Simonides
en vrouw hun huis aan de oostzijde van de Harderingestraat, door henzelf bewoond en onlangs
bij keerskoop, dat is publieke veiling, aangekocht; zwetten waren ten N. de koper, ten O. Geert
Tammens, ten Z. Harmannus Wilckens en ten W. de Harderingestraat (= Haddingestraat). Het
lijkt mij niet onmogelijk dat zij dit pand uit de nalatenschap van hun (schoon)ouders Horst
hadden gekocht: tussen 5-11 en 17-12-16433 werden 'Jan Horst zijne aenpart penningen van een
verkocht huijs in Hardinge strate' aangeslagen, dat zou dan het aandeel van zwager Jan in die
erfenis geweest zijn.
Zij waren toen kennelijk bezig met transacties m.b.t. onroerend goed; een halfjaar later4 ver-
kochten zij aan Joannes Bourghoen en Aeltien Alberts hun behuisinge achter de Muire tusschen
de Olde Botteringestrate en Jats strate gelegen, door hen aangekocht van secretaris Simonides.
Waarschijnlijk waren dit volslagen normale verkopen, die niet zozeer iets met geldtekort te ma-
ken hadden. Dat Willem Hoffjens in 1652 aan Albert Harmens vijftien gulden schuldig was,
hoeft daar5 evenmin speciaal op te wijzen, maar laatstgenoemde wilde toch wel graag geld zien.
Hij liet daarom de stadspander beslag leggen op een bedde met sijn toebehoren en acht tinnen
schotels uit Willems inboedel.

Niet zolang daarna, in 1654, ging het echtpaar een relatie aan met een der Groninger hofjes,
het Heilige Geest- of Pelstergasthuis6. Een rente ter waarde van twee Emder gulden (ƒ 2.5.0 in
Caroliguldens), die in 1653 nog door Jan van Lingen aan het gasthuis was voldaan, werd in het
volgende jaar door Willem betaald: 'Willem Hoffiens betaelt jaerlyx op Paschen uijt sijn huys
an de Oostsijt in Hardringe strate twie Embder guldens rente'. Vanaf dat tijdstip ontving het
echtpaar een wekelij k 'subsidium' van het gasthuis en we mogen aannemen dat daartegen bij
hun overlijden de resterende bezittingen aan het Pelstergasthuis zouden vervallen. De wekelijkse
uitkering werd als volgt geadministreerd: 'Willem Hofjens met syn vrouw geniet ter weke 30 st.
van de 25 May 1654 tot Pasen 1655, is voor dit jaar 1654 37 weken, ƒ 55.10.0'. In de volgende
jaren blijven deze rentebetaling en omgekeerd de subsidie voor levensonderhoud doorlopen; bij
deze laatste wordt soms wel, soms niet de vrouw van Willem Hofjes genoemd (doch nooit bij
name). Zolang de subsidie volledig blijft (ƒ 78 per jaar) is het mogelijk dat zij beiden nog leven.
De laatste vermelding vindt men in de rekening van 1670, in die van 1671 staat Willem Hoffius
nog steeds te boek als degene die dé grondpacht voldoet (in 1672 zou dit door dr. Cloeck gebeu-
ren) doch ontving hij geen uitkering meer. Als deze subsidiën toen nog steeds van Pasen tot Pasen
liepen, zoals in 1654 (zie boven), moet hij dus voor Pasen 1671 zijn gestorven.

In dezelfde rekening van 16717 betaalde Berent Hoffius aan 't gasthuis ƒ 270 'voor de helft
van een huijs ende de grondtpacht van dien, soo 't convent van sijn ouders aengestorven was'.

Uit dit huwelijk:

1. Berent, volgt II.
2. Grietje Willems Hoffius, geb. voor 1635, overl. voor medio 1679, otr./tr. (1)

Groningen 18-3/18-4-1654 Johan Bitter, overl. 1667 of 1668; otr. (2) Gronin-
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gen (voor haar de vader) 20-3-1669 Gerrit Jansen, van Zwoll.

Uit het eerste huwelijk:

a. Hiltichjen Bitter, ged. AK 19-1-1655.
b. Jantjen Bitter, ged. MK 10-6-1656.
c. Jan Bitter, ged. AK 21-3-1658.
d. Mettjen Bitter, ged. AK 1-4-1660.
e. Mettjen Bitter, ged. 6-10-1661.
f. Wilhelmus Bitter, ged. AK 28-10-1664.
Zie voor bijzonderheden over dit echtpaar het in de inleiding genoemde artikel.

3. Frans, ged. AK 7-12-1642 (in Harderingestrate).

II. Berent Hoffius (Hoffties, Hovius, Hoeffjes enz.), geb. 1628/29, lidmaat op
belijdenis als Berent Hoffius in Heer-str. Groningen december 1676, overl. in
het Heilige Geest gasthuis omstreeks 1698 (oud 69 jr.), mogelijk reeds eind 1697,
otr./tr. AK (1) Groningen 18-2/14-3-1660 Lisebeth Clasen (Crasma), overl. tus-
sen februari 1679 en begin 1688; otr./tr. MK (2) Groningen 12/28-5-1688
Rebecka Hattinck, geb. ca. 1640, overl. in het Heilige Geest gasthuis in 1697.
Zij trouwde eerder (als Rebecca van Hattinge, p.q. Robbert Jurriens Knijpinck
als neve) otr./tr. Groningen 11-12-1669/3-1-1670 Rico Timans (ook: Rijcke
Tijmens).

Blijkens een leeftijdsopgave werd hij in 1628/29 geboren en zo moet hij ten tijde van zijn huwelijk
met Lisabeth Clasen al over de dertig zijn geweest. Het is dus mogelijk dat hij eerder was ge-
trouwd, maar dan waarschijnlijk niet onder zijn familienaam. Een Berent Willems, ruyter onder
majeur Ritmester Entens, otr./tr. Groningen 20-2/14-3-1647 Jantien Ottens, kinderloze weduwe
van Roelef Hindrix; maar voor het huwelijk met een weduwe vind ik Berent in dat jaar nog wel
erg jong. Een naamgenooot, sold. van d'guarde Sijner Vorstelyken Genaden onder capit. Rempt
ten Ham, ondertrouwde Groningen 16-10-1658 Dele Jansen. Behalve het feit dat dit een soldaat
was (evenals vader Willem — en zo'n beroep werd vaak overgenomen!) vond ik geen redenen
om deze met Berent Hoffius te identificeren. Eén aanwijzing in de richting van een eerder huwe-
lijk heb ik nog wel: een Jacob Hoffius werd op 1-6-1678 als leerknecht besteed bij Here Siwers8.
De enige plaats die ik voor deze in de genealogie kan inruimen is onder de kinderen van Berent
(die zelf geen overlevende broers en zusters had), maar een doop kon ik niet terugvinden en de
chronologie van de geboorten uit het huwelijk met Lisebeth Clasen schept geen mogelijkheden.

Berent Hoffies werd op 15-6-1669 aangezworen als voormond over de kinderen van zijn zwager
Jan Bitter en Grietje Hoffies9. Berent Hoffius betaalde in 1688 admissiegeld voor het herber-
giersgilde; mogelijk was hij toen al lid van een ander gilde, omdat hij slechts het halve admissie-
geld behoefde te voldoen. Het kan echter ook zijn dat de gereduceerde betaling samenhing met
zijn (tweede) huwelijk; als Rebecka Hattinck een gildebroedersweduwe was, is dat zelfs waar-
schijnlijk.

Zoals boven vermeld hadden zijn ouders banden met het Heilige Geest gasthuis en moest
Berent na de dood een aandeel in hun woning van het gasthuis terugkopen. Hij hield de relatie,
voorzichtig, aan: in 167510 betaalde deze instelling aan Berent Hoffius ƒ 30 onder het hoofd
'Ambachtsluiden en leveranciers'. Ook met een ander gasthuis deed hij overigens zaken: van het
Geertruidsgasthuis huurde hij wat grond11. In 1683 stond voor de eerste maal geboekt de ver-
huur van 20 roeden tuingrond a 3 st. per jaar, maakt ƒ 3, aan Berent Hoffius in de plaats van
Jan Peters Sargis. Vanaf 1691 blijkt deze grond vergraven te zijn zodat de ontvangst van pacht
daarna door het gasthuis wordt geboekt als 'comt memorie'.

Hij en zijn vrouw Rebecca kochten zich in 1694 in als conventualen, tegen een bedrag van
ƒ 550, bij het Heilige Geest gasthuis. Aan de rekeningen van deze instelling is hun leeftijdsopgave
(dus globale geboortejaar) en hun sterfjaar ontleend. Zij werden dus niet zoals hun ouders on-
dersteund terwijl zij zelfstandig bleven wonen, doch trokken in een kamerwoning op het hofje.
In deze rekening staat: 'Berent Hoffius en Rebecca N. echteluiden, sijn tot conventualen angeno-
men om te sijner tijdt in 't Convent gelaten te worden, voor de somma van / 550 en hebben
reedts op haer admissie betaelt ƒ 300'; in 1695 kwamen zij klaarblijkelijk ook metterdaad in het
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gasthuis wonen. Toegevoegd is dat het echtpaar 'reformeert' was en in de jaarrekening van hun
sterfjaar werd dit overlijden - overigens zonder datum - geregistreerd12.

Direct na het overlijden van hun (schoon)ouders deden Berent Hoffties en Elisabeth Hofftius
(sic.) het door dezen bewoonde huis van de hand aan Jan Meinders Eenhuis en Grietien
Hayes13. Het betrof een behuizing met hof in de Harderingestraat, voor de ene helft aangeërfd
van haar vader Willem Hoffties en voor de andere helft aangekocht van het Heilige Geest-
gasthuis. Voor deze helft (het gasthuis van zijn ouders aanbestorven) betaalde hij in datzelfde
jaar 1671 (zie de al eerder in de noten genoemde rekeningen) ƒ 270 aan het gasthuis. De grond-
pacht ad 2 Emder guldens werd vanaf 1672 door dr. Cloeck voldaan.

Op 15-2-167914 maakten Berent Hoffius en Lijsbeth Crasma (dit is de enige maal dat ik voor
de vrouw een familienaam genoemd vond) een onderlinge verwisselinge met Bougien Julsinge
weduwe van de schrijver Schainck. Zij kochten van haar de achterste kamer ten W. achter het
huis van de weduwe, uitgaende in Geltinge strate met een vrije uitgang, droegen daartegen aan
de weduwe over hun grond aldaar ten Noorden, en betaalden nog ƒ 173 toe (volgens kantmelding
was dit voldaan op 25-10-1679).

Lijsbeth Clasen stierf vóór 1688, haar weduwnaar hertrouwde in mei van dat jaar, doch pas
op 13-1-169015 werd een scheiding gemaakt tussen Berent Hoffius en zijn zoon Nicolaas (ipso
jure mondig), volgens inventaris op 16-12-1689 bij de weeskamer geëxhibeerd. De goederen zijn
in twee egale portiën verdeeld, de vader trok bij lot het huijs in de Heere straete, de zoon daartegen
het huis tegenwoordig meijerwijze gebruikt bij Grietien Muntinghe wed. Hoysinghius (aange-
kocht bij koopbrief van 24-8-1674). Het moederlijke lijfgoed ging eveneens naar de zoon - een
bewijs dat er geen andere overlevende kinderen waren - . In de mande bleven de halve snicke
op Delfzijl en driekwart gras landts tot Holwyrda gelegen, alsmede een schuld ad ƒ 290 aan Jan
van Eyck tot Amsterdam.

Eind 1697 moet Berend Hoffius zijn overleden, want op dat moment werden zijn zaken
geregeld16: 'Berent Hoffius goederen in dese stadt ende stadts tafel gelegen, angeslagen den 13-
12-1697, ende sal duiren tot den 24-1-1698 [alsmede] Berent Hoffius penningen soo van desselfs
vercofte snicke geprocedeert sijn, angeslagen den 23-3-1698 ende sal duiren tot den 4-5-1698'.
In beide gevallen waren er slechts enkele vorderingen, meest rechtskosten; daarnaast een preten-
sie van Jan Woldendorp en een obligatie a d / 400 van Bartholomeus Oostinck cuiper bij der A.
Het bezit van een snicke ofwel trekschuit wijst er niet direct op dat Berent schipper is geweest.
Vaak diende de eigendom van een halve trekschuit als geldbelegging, het was dan de andere halve
eigenaar die zelf de schuit bevoer.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria, ged. MK 9-6-1661 (dr. van Berent Hofhuys en Elisabeth aent Br.
Merckt).

2. Claes (later steeds Nicolaes), ged. AK 8-10-1662 (aent Brede markt), volgt III.
3. Lisabeth, ged. AK 29-9-1664 (aent Brede markt).
4. Lysbet, ged. NK 7-12-1666 (in Heerstr.).

III. Nicolaes Hoffius, ged. Groningen AK 8-10-1662 (als Claes), na medio 1702
niet meer gesignaleerd, otr./tr. Groningen 2/20-1-1697 Haycke Luijrts (Smit),
van de Nieuwe Schans (p.q. Jacob Jans als nabuir).

Als Nijcolaas Hoffius soon van Berent Hoffius werd hij in de loop van 1696 ingeschreven als
lid van het koopman- en kramergilde, onder het hoofd 'gildebroeders zoons en dochters'17.

Nog geen week nadat Nicolaas Hoffius zijn moederlijk erfdeel had toegewezen gekregen, werd
dit nieuwbakken bezit al publiekelijk afgekondigd zodat zijn schuldeisers zich konden aan-
melden18: 'Nicolaus Hoffius behuisinge in Voltringe strate, aengeslagen den 19-1-1690 ende sall
duiren de beschrijvinge der renten, actiën ende schulden den 2-3 eerstcompstich'. Er waren
slechts drie posten: de rentemr. Veltman, de rentemr. Stoltz en de stads fiscael, zonder dat de
de bedragen worden gespecificeerd. Daarop volgde op 10-4-1690" de keerskoop (publieke vei-
ling) van genoemde behuizing staande en gelegen aan de westzijde in de Folkeringestraat op eigen
grond, op dat ogenblik meijerwijze (in huur dus) bewoond door de weduwe van ds. Hoisingius,
met een hof, een achterhuis en een uitgang op de Woert. Belendingen waren ten N. Geert Roeleffs
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wed., ten O. de straat en ten Z. en W. de Heere capitain Van Hulten. Er werd bij deze veiling
geen opbod gedaan en zo bleef de 'setter', in dit geval Nicolaus Hoffius zelf, voor ƒ 900 koper.
Het is niet onmogelijk dat hij zich in deze omstandigheden door de juridische vertegenwoordi-
gers benadeeld heeft gevoeld. Als dat zo is, heeft het bijna tien jaar geduurd voor hij in verzet
kwam, maar toen was het ook meteen raak. Een inschrijving van 12-10-170020 luidt als volgt:
'Nicolaus Hoffius tegenswoordich geconfineerde bij des Stadts Gewaldige, omtrent een jaar gele-
den Adv. Tiassens en andere doctoren en advocaten gedreigt qualick te tracteren omdat ze zijn
zaken quaemen op te houden, en tenslotte op 30 september jongst advocaat Tiassens op een
schelmachtige wijse met een mes van agteren met een groot force in de rugge gestoken... Om
sijn swackheyt van sinnen gratie voor rigeur van regte en daarom geen lijfstraf, maar levenslang
gebannen in het provinciale tuchthuis om daar met zijn handen de kost te winnen'.

In dit tuchthuis heeft hij bijna een jaar verbleven. Op 8-9-1701 volgde een nadere beschik-
king21; hij werd toen op zijn request 'gerelaxeert uit het tuchthuys, mits dat gesloten nae een
schip om nae de Oost of West Indies te vaerenwerde gebracht' . . . en voorgoed uit stad en provin-
cie gebannen22. Het lijkt met niet goed mogelijk dat hij binnen een jaar naar Indië is gereisd
en teruggekomen, maar reeds op 27-7-170223 gelastten Burgemeesteren en raad aan de stadts
schulte om Nicolaas Hoffius 'sigh alhyr tegen expresse ordre ophoudende, weederom op te soe-
ken ende bij attraperinge anstonts na het spinhuis te brengen'. In het archief van het tuchthuis
is zijn hernieuwde intrede echter niet meer geregistreerd; wij mogen aannemen dat de stadsschout
hem niet te pakken heeft gekregen. Zou hij, in arren moede, zijn heil dan toch buiten de provincie
hebben gezocht?

Uit dit huwelijk:

I. Elisabeth, ged. Gr. K. 29-7-1698 (bij A kerk).

Noten
Voor zover niet anders vermeld zijn alle in de noten vermelde bronnen ontleend
aan het Gemeentearchief van Groningen.

1. Acta Consistorii, dl. 2, f. 370.
2. III x 23, f. 261.
3. III 1 11, f. 168.
4. III x 24, f. 139, 6-7-1644.
5. III H 4, f. 50, 19-5-1652, akte van immissie 29-4-1652.
6. 53 rood, rekening over 1654, f. 15v. en f. 33v.; ook volgende jaren.
7. Ibid., rekening over 1671, f. 19.
8. Gildearch. no. 30, p. 205.
9. III hh 2.

10. 53 rood, rekening over 1675, f. 24v.
I1. 52 rood, rekeningen Geertruidsgasthuis, hoofd Tuinlanden, no. 16.
12. Ibid., f. 13, 1694 en verdere jaren.
13. III x 52, f. 35v., 31-3-1671.
14. III x 57, f. 152.
15. III x 68, f. 114v.
16. III 1 44, f. 69 en f. 102.
17. Gildearch. no. 30, f. 262.
18. III 1 41, f. 66.
19. III p 4, f. 220.
20. III ii 3, f. 64.
21. Ibid., f. 73v.
22. RAG, Instellingen Gevangeniswezen, no. 7.7, f. 96v. en 97:

1700 den 12 Octob. is Nicolaes Hoffius door Borgemeesteren en Raad in het Provinciale Tucht-
huis gebannen ad vitam om dat hij Doet. Tiassens met sijn mes op vrije straten hadde gestoken.
1701 den 17 September is op 't reqte. van Nic. Hoffius en vrienden wederom ontslagen om na
Hoorn en verders na de Indies getransporteert te worden en gebannen bij lijfstraffe uit dese stad
en provincie.

23. III tt 2, f. 24v.
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VAN ORIGINE DRENTS

door A. VAN GELDER-VAN DEN DONKER

De oude Friese grietenij Stellingwerf-Oosteinde (thans de gemeente Ooststel-
lingwerf) maakte ooit deel uit van het Drentse gebied. Een feit dat bij de meeste
Nederlanders totaal onbekend is en dat vooral bij diegenen die hier voorouders
vinden, grote verbazing teweegbrengt. Daarom een korte weergave van de ge-
schiedenis van Ooststellingwerf, waarbij ook Weststellingwerf tersprake komt;
gezamenlijk lopen zij in de geschiedenis te boek als 'De Stellingwerven'1.

In 1328 maakte het latere 'Oosteinde' zich los van Drenthe, of liever: het ge-
bied onttrok zich aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht en sloot zich
aan bij 'de Friezen van Stellingwerf', d.w.z. de bewoners van het tegenwoordige
Weststellingwerf. Hoewel men in de 14de eeuw in Drenthe zelf ook al redelijk
onafhankelijk van de bisschop kon opereren, bood Stellingwerf kennelijk nog
meer vrijheid. Was het de wijze van bestuur wellicht? Dat was in handen van
de 'stellingen', gekozen door en uit de eigen gemeenschap. Wel te verstaan: de
gemeenschap van eigenerfden. Een stelling was nooit langer dan een jaar in func-
tie en bij toerbeurt leverden de diverse dorpen zo'n functionaris. Deze was
bestuurder, rechter, én officiële vertegenwoordiger van de streek. Er waren er
drie: twee uit de dorpen benoorden, één uit die bezuiden de Linde. De tijdsperio-
de in aanmerking genomen, was dit wel een bijzonder democratisch geheel.

Bij deze democratische gemeenschap zochten een 12-tal parochies uit Drenthe
aansluiting en vanaf 1328 vormen zij De Vrije Natie der Stellingwerven (de split-
sing tussen Oost en West dateert van 1517). De twaalf parochies in kwestie waren:
Oosterwolde, Appelscha, Vochtelo, Haule, Donkerbroek, Elsloo, Boyl, Noord-
wolde, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Westnijeberkoop plus een twaalfde parochie
die tot nu toe niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Van de meerderheid
van bovengenoemde dorpen staat vast dat zij erbij waren; één enkel twijfelgeval
blijft omdat men niet precies weet waar indertijd de grens van het bisschoppelijk
territorium lag. In principe gaat het om parochies die de kerk van Diever als moe-
derkerk hadden. Boyl en Noordwolde werden bij de splitsing tussen Oost en West
ingedeeld bij Weststellingwerf.

Zegel van Stellingwerf uit 1473, uithangend aan
een oorkonde met de Stad Groningen (GA Gro-
ningen). Duidelijk is de Stellingwerfse griffioen
te zien. Hel randschrift is minder leesbaar, maar
er schijnt te staan: Sigillum Terrae Stellingwarf
(overgenomen met toestemming van de Stel-
lingwarver Schrieversronte)
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Volledigheidshalve nog dit: de meeste parochies in Stellingwerf-Westeinde
hebben de St. Clemenskerk te Steenwijk als moederkerk (b.v. Oldeholtpade
1204); over de dorpen in de 'Westhoek' evenwel zijn de geleerden het nog niet
eens. Sommigen houden het erop dat de parochies in kwestie zijn afgesplitst van
oudere reeds bestaande dorpskerkjes, anderen zijn van mening dat het klooster
te Staveren aan de wieg heeft gestaan van deze Westhoekdorpen. Met name zou
het dan gaan om Munnikeburen, Scherpenzeel en Spanga.

Een en ander werkt natuurlijk ook door in de genealogie. Wat Ooststelling-
werf betreft, vindt men meer banden met Drenthe; Weststellingwerf levert meer
sporen naar noordwest Overijssel: Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk. En het Friese
Friesland is voor beide regio's belangrijk, dat spreekt.

'De Vrije Natie der Stellingwerven', een onafhankelijk boerenrepubliekje,
heeft gefunctionneerd vanaf 1309 (vermeld in een oorkonde van bisschop Guido
van Avesnes, waarin hij de hele streek in de ban doet) tot even na 1500. De
zelfstandigheid blijkt mede uit oorkonden waarin overeenkomsten worden aan-
gegaan met andere streken, b.v. met Drenthe en Groningen.

Banden met Friesland
Van oudsher deden de Stellingwervers veel samen met de naaste Friese buren,
de bewoners van Schoterland en die van Oosterzee en omstreken. Schoterland
wordt in oude akten ook wel aangeduid als 'Schoterwerven'. Bestuur en recht-
spraak in Stellingwerf vertoonden zeer veel overeenkomst met die in het Friese
Friesland: uit de eigen gemeenschap gekozen rechters/bestuurders. De belang-
rijkste gemeenschappelijke factor zal echter zijn geweest dat de Friezen zich
steeds weer beriepen op de Friese Vrijheid, d.w.z. op hun recht om rechtstreeks
onder de keizer te staan, zonder graaf of hertog als tussenheer. De Stellingwer-
vers stonden op het standpunt dat zij zich in eenzelfde situatie bevonden en
schaarden zich volgaarne onder de diverse Friese landen zodra dit privilege ter
sprake werd gebracht!

Dit had dramatische gevolgen in 1498. In dat jaar werd door Roomskoning
Maximiliaan een 'Gubernator' van Friesland aangesteld in de persoon van Al-
brecht van Saksen. In de overeenkomst wordt uitgebreid omschreven welke
landstreken er zoal onder dat Friesland moeten worden gerekend - er worden
streken in Noord Duitsland vermeld die nimmer iets met Friesland van doen heb-
ben gehad - en óók de Stellingwerven staan erbij. Daar was weinig tegen in te
brengen: zij stonden immers genoemd onder de Friese landen die in 1479 ver-
nieuwing van het oude privilege betreffende de Friese Vrijheid hadden gevraagd?

Hertog Albrecht laat zich in de diverse Friese landen inhuldigen als Heer; zo
hier en daar was enige militaire druk wel noodzakelijk. De Stellingwerven weige-
ren vierkant om hem als Heer te erkennen. Zij gaan pas door de knieën - als
allerlaatsten in het Friese gebied - wanneer er een legertje naar Oldeberkoop
wordt gestuurd.

Dan is het afgelopen met eigen bestuur en rechtspraak van de stellingen. De
benaming blijft wel bestaan, maar de functie is gedevalueerd tot eenvoudig
'dorprechter'. In 1504 komt de eerste door de Saksers benoemde grietman: Lam-
mert Piers. In 1517 worden de Stellingwerven opgesplitst in twee grietenijen,
Stellingwerf-Oosteinde en -Westeinde.

235



Nu al bijna 500 jaar maken beide grietenijen deel uit van Friesland; toch is
het eigene in al die eeuwen absoluut niet verloren gegaan. Noch in het oostelijk,
noch in het westelijk deel is ooit de Friese taal de 'memmetaal' geweest; men
sprak en spreekt van huis uit het Stellingwerfs, dat behoort tot de Saksische taai-
groep en nauw aansluit bij wat er over de grens in Drenthe en noordwest Overijs-
sel wordt gesproken. In enkele dorpen in Ooststellingwerf is wel het Fries de voer-
taal; het betreft hier een groep afstammelingen van import-Friezen.

Vooraanstaande families in de Stellingwerven
De bekendste van de groep vooraanstaande families in de Stellingwerven is na-
tuurlijk het geslacht Lycklama a Nijeholt. Lyckle Eebles, de stamvader, bezit al
vóór 1514 de stins 'Friesburg' onder Nijeholtpade. Wegens zijn verdiensten voor
het Rijk werd hij door Karel V in de adelstand verheven maar hij heeft daar nooit
gebruik van willen maken 'omdat zulks in zijn land van herkomst geen gewoonte
was'. Zó althans wordt hierover in de Stellingwerven gesproken - en met voldoe-
ning! Vanaf het moment van verheffing in de adelstand voerde Lyckle Eebles
de naam Lycklama a Nijeholt. Wanneer we ervan uitgaan dat de naam Lyckle
een afkorting is van Nicolaas, wordt het geheel een Friese vertaling van 'Claas
Abel Claasznzoon uit Nijeholtpade'. Dat hebben de hofdignitarissen van Karel
V vast niet begrepen! Overigens zegt dezelfde overlevering dat Lyckle Eebles uit
een Steenwijker familie stamt. In de 'Tegenwoordige Staat van Friesland' is ech-
ter sprake van 'gesproten uit het voortreffelijk geslagt Steenwijk'. De bron (wel-
ke? in het Latijn?), van dit verhaal was kennelijk voor tweeërlei uitleg vatbaar.

De Idzarda's waren eigenaar van de stins te Ter Idzard, de Terwisga's/Terwis-
scha's stammen van de sathe Ter Wische bij Appelscha. Ook Frankena en Van
Heioma hebben in de loop der eeuwen een rol gespeeld, evenals Van Haren (Wol-
vega) en Willinge Prins2.

Wie ook door met name de Weststellingwervers als een der hunnen wordt be-
schouwd, is Pieter Stuyvesant. Hij is geboren in Peperga en getogen in Scherpen-
zeel in de Westhoek. Juister gezegd: toen hij werd geboren ca. 1610-1611, stond
zijn vader Balthasar Johannisz. Stuyfsant als predikant te Peperga. Daarna een
aantal jaren te Scherpenzeel.

De eigenheid van de Stellingwerven
De eigenheid van de Stellingwerven brengt voor onderzoekers zo zijn eigen val-
kuilen mee. Zo moet men zich terdege realiseren dat in sommige Stellingwerfse
dorpen - doch niet in alle - de letter 'h' in de spreektaal wegvalt aan het begin
van een woord. Ter compensatie duikt deze dan weer op als men daar niet op
verdacht is. Voorbeelden: Alt Eises/Halt Eises; Lyckle Annis en Aessele Annis,
twee broers, komen ook voor als Lyckle Hannis en Hessel Hannis; Hylke/Eelke;
de voornaam Abel, die in deze streken nog heden ten dage veelvuldig voorkomt
= Hebele; de vrouwelijke variant daarvan, (H)Ebeltje is ook gesignaleerd als
Ibeltje, Appeltje, en r.-k. kerkelijk Appolonia. Voorouders 'Albertsma' bleken
niet terug te voeren op een stamvader Albert zoals verwacht. Door een tip van
een medespeurder konden zij naadloos worden aangesloten bij de bekende Frie-
se familie Halbertsma!
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ET GEBIED VAN ET STELLINGWARFS.

FRIESLAAND

'T VHE (HEBENVEEN)

De Kurde r

V l g elders-overiesselö».

Overzicht van het gebied van de Stellingwerven; uit 'Stellingwarf in de Middelieuwen'
(met toestemming van de Stellingwarver Schrieversronte)

Boerderijnamen-achternamen
Heel wat mensen in den lande dragen een achternaam die is terug te voeren tot
de naam van een sathe in Ooststellingwerf: Ten Hoore, Lohuis, Madhuysen, Ste-
ginge (= Steenge), Rikkinge, Buttinge, Ter Wissche, De Knolle, De Bult enz. Op
de kaart van Stellingwerf-Oosteinde in de bekende Schotanusatlas staan ze aan-
gegeven, zij het dat de namen daarin worden gespeld met de Friese a-uitgang.
Bij Clasinge, Nanninge en Frankena is de naam van de oorspronkelijke bezit-
ter/evt. stamvader nog duidelijk terug te vinden. Ook het dorp Makkinga zou
in deze categorie kunnen thuishoren; de mansnaam Make/Meke duikt n.l. spora-
disch op in oude akten.

Niet een doorlopend verhaal
Tot zover enige gegevens betreffende Oost- en Weststellingwerf, wat de geschie-
denis betreft ontleend aan het boekje 'Stellingwarf in de Middelieuwen3. Hier-
na volgen een aantal Drentse gegevens, bijeengezameld uit verschillende
Ooststellingwerfse akten uit alle mogelijke boeken (proclamatieboeken, reces-
boeken enz.), gerangschikt naar Drentse plaatsnaam. Na deze rangschikking
bleken toch allerlei onvermoede familiebanden aanwezig bij de personen in
kwestie.

Niet een doorlopend verhaal dus, maar vele gegevens waar speurders naar
Drentse voorouders zelf mee aan de gang moeten, of waar een vastgelopen on-
derzoek opnieuw in gang gebracht kan worden. Wij van onze kant4 hopen te
vernemen of er inderdaad aanvullende gegevens uit Drenthe zijn. Beroepen b.v.,
en/of achternamen. De sterke indruk bestaat n.l., dat velen uit deze streek wel
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degelijk reeds een achternaam voerden in de 17de eeuw, hoewel dit zelden of
nooit in de akten wordt vermeld. Zeer geïnteresseerd zijn wij bovendien in Hen-
drik Wiltinge, de dorprechter van Appelscha. Had hij bezittingen in Drenthe?
Op een of andere manier is hij verwant aan de Oldeberkoper Terwisga's zoals
blijkt uit een 'niaer'-verzoek; bovendien is hij eigenaar van de oorspronkelijke
sathe Terwissche.

En dan Warner Bruggeman, grootkoopman te Amsterdam; was hij eveneens
lakenhandelaar? Wellicht een Stellingwerver van afkomst?

Interessant zijn ook de banden met Oost-Friesland; Emden was vóór 1580 een
wijkplaats voor protestanten, daarna echter voor rooms katholieken uit het
noorden. Frederikstad, door Nederlanders gebouwd, was vooral een wijkplaats
voor de remonstranten.

Wat de huwelijken tussen Drenten en Stellingwervers betreft, wij hebben daar-
van een aantal overgenomen uit de klappers vervaardigd door de Stichting VAF
(Vrienden van de Archieven in Friesland). Deze klappers staan op de leeszaal
van het RA Leeuwarden, en kopieën zijn aanwezig bij het Centraal Bureau voor
Genealogie in 's-Gravenhage. Uitgangspunt hierbij was de datum (vóór de aan-
vang van de meeste kerkelijke trouwregisters) óf de bijzonderheid (joods, rooms
katholiek).

NB: wegens zwakte van het materiaal zijn enkele boekwerken niet meer ter
inzage op het RA te Leeuwarden.

Drenthe vermeld in het Register van de Geestelijke Goederen in Stellingwerf
Oosteinde5, d.d. 10 april 1580, opgemaakt op last van de Staten van Friesland,
ondertekend door de grietman J. ter Wijsghae:

DRENTHE, 1580
Deprebende Maria Virgene Drinth: Een saethe landes welcke won van den priester selves gebrueckt
ende is een seer olt man.
Noch zekere bowlanden ende hoylanden uitghaende in M(onsieur) A bele Franckena possessie gele-
gen.
Noch zekere koemaet van Thonis Hessels iaerlix doende 2 goll guldens.
Noch uit ider bowhues iaerlix een halfmudde rogge, dan moeghe het met een halve gulden betalen.
Deze prebende staat vermeld na de aanspraken van de St. Blasius vicarie te Oosterwolde en vóór
die van de pastorie te Langedijke. Het geheel geeft de indruk dat e.e.a. door de aangevers te Langedij-
ke, Johan Hendriks en Johan Lebberts, is opgegeven.

EEN ETTE VAN DRENTHE?
Bij de goederen tot de vicarie van Oldeberkoop horende, vinden we in 1584 (o.a.): 'Noch uut de
possessie van ette Pyer Renckens ses scepel haever ende ses scepel rogge.'

Wie was deze Pier Renckens/Riencks? Wellicht is het mogelijk hem bij één van de Drentse schulte-
geslachten aan te sluiten. In 1569 is een Pier Riencks secretaris van Stellingwerf Oosteinde.

Ongeveer een halve eeuw later treedt nogmaals een Peter Renckes naar voren in de omgeving van
Oldeberkoop. 'Nu wonende in Ost-Friesland', wordt van hem verteld. Mogelijk een familierelatie
van de ette uit 1584? Peter Renckes heeft met zekerheid een broer Cornelis Renckes, waarschijnlijk
een broer Alben en een zuster Geessien6. Peter treedt ook op namens zijn dochters Baertien en
Renckien Peters bij de verkoop van land te Deddingaburen onder Oldeberkoop. De meisjes hadden
dit land geërfd van hun,bestemoeder Luitjen Cornelis, die het op haarbeurt had geërfd van haar
moeder, en deze weer van haar broer Heer Jochem Baertes7. Luitjen Cornelis nu is de moeder van
de grietmanse Harmentien Stevens, weduwe Terwisga8. Bij verkoop van een huis te Oldeberkoop
door Peter Renckes blijkt ook de postulant Jan Auckes Busscha (= Bosscha) een familieband met
hem te hebben; Jan Auckes verzoekt nl. niaer 'als bloet' van de verkoper9.
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DIEVER, 1524-1525
Geeraert Jans, schout te Doeveren, is door de grietman gevankelijk naar Leeuwarden gevoerd in op-
dracht van de stadhouder10. De grietman declareert nu zijn onkosten, bestaande uit drinkgeld voor
de bewakers, verteringen onderweg voor de grietman plus zeven gezellen, en 'wagenhuyr'.

Het betreft een afrekening van Gerardus Kost van 22 december 1524 tot 30 september 1525, afge-
hoord op 12-2-1526.

Op de Naamlijst van Grietmannen en Secretarissen van Ooststellingwerf vóór 1600, komt de
naam Gerardus Kost niet voor; daar staat voor 1524 opgegeven Johannes Koenes. Een verwarde tijd
toen: in de jaren 1523-'30 bijvoorbeeld, was Steenwijk met omgeving bij Friesland getrokken.

DIEVER, 1608
Scholte Ketel wordt vermeld" en ten tweeden male als volgt: Arnoldus Roede als volmacht van Be-
rend Ketel, schulte te Diever12. Beide malen in het jaar 1608.

DIEVER, 1703
Authorisatie ten sterfhuize van Arnoldus (Arent) Barels, van curatoren over zijn nagelaten
kinderen13: Juffr. Anna Barels (17 jr.), Monsr. Richardus Barels (16 jr.) en Albartus Barels (12 jr.),
bijgestaan door de fiscaal Poutsma. Curatoren worden: Mons. Goossen Terwisscha te 't Meer; Sy-
brandus van Echten, bijzitter van Doniawerstal, en Richardus Ketel, 'Scholte tot Dijveren'.

Dezelfde personen treden een week later aan bij de inventarisatie ten sterfhuize te Oldeberkoop.
Bovendien nog aanwezig: Joachimus Franckena als naaste bloedverwant, en de juffrouwen Femme
Ketel en Anna Ketel als aangeefsters van de goederen, dit tesamen met Anna Barels14.

Familieverhoudingen: Goossen Terwisga te 't Meer is een achterneef van de overledene. Goossens
gelijknamige grootvader had een zus Magdalena Terwisga, getrouwd met Aernt Barels (I). Sybrand
van Echten is een neef (cousin), een zoon van Bartha Barels. Richard Ketel is een zwager van de
overledene, die weduwnaar was van Barbara Ketel. Joachimus Franckena; met hem ligt het nog inge-
wikkelder. Niet alleen is hij een neef (tantezegger) van overledenes vrouw Antien Eisedr. Terwisga'5,
maar zijn zuster Harmina Franckena was gehuwd met de vader van schulte Richard Ketel!

DIEVER/GASSELTE/GASTEREN, 1635
In de periode 1635-1641 is enkele malen sprake van kinderen Jelys (mogelijk hetzelfde als Jelles)
die land bezitten in Gasteren en/of Gasselte. Het begint met een akte van 1635 '6 die niet is afgewerkt
en ook niet is ondertekend, doch waaruit wel interessante informatie valt te putten: Jan Peters, mul-
der te Oldeberkoop, als momber over wijlen Jelis Hermens drie wezen Hermen Jelis, Egbert Jelis
en Hebeltien Jelisdr. en Luytien Pieters voor zijn vrouw Gretyen Jelisdr., geadsisteerd met Mense
Jansen, d'kynderen oom Peter Hermens en Cornelis Jansen Coopman. Contra: Wendele Corne-
lysdr., de weduwe van Jelys Harmens, bijgestaan door Jan Feyes alias Claassen, haar zwager (in dit
geval waarschijnlijk schoonzoon.)

In een volgende akte17 een klein jaar later, blijkt dat Mense Jansen te Diever woont en eveneens
een oom van de kinderen is. Gezien de patroniemen moet dat dan een halve oom of een oudoom
zijn. In deze akte is sprake van landbezit te Gasselte.

In 1641 volgt de afrekening door Jan Peters, mulder te Oldeberkoop over de periode 1636-1641,
in presentie van Egbert Jelys, ongeveer 25 jaar, mede namens zijn zuster Hebeltien18. Alles kenne-
lijk in verband met Egberts meerderjarig worden. Van de andere kinderen wordt niet gesproken;
waarschijnlijk is met hen al eerder afgerekend. Nu is er sprake van landbezit te Gasteren (zie onder
Roden, 1685).

Wat Wendele Cornelisdr. betreft, zij wordt vele, vele malen in diverse Ooststellingwerfse akten
vermeld, altijd als 'laatst weduwe van Jelys Harmens'. Dat klopt, zij heeft een eerder huwelijk gehad
met een zekere Roelof, waaruit de vplgende kinderen: Hille Roelofs, getr. met Halbe Halbes, herber-
gier te Makkinga, Cornelis, Wessel ende Evert Roelofszonen19. Dit betekent dat Wendele ca. 1580
moet zijn geboren; zij overlijdt in de periode nov. 1657-mei 166020. Uit het Roelof-huwelijk waar-
schijnlijk ook nog een dochter Anne. In 1636 immers werd Wendele terzijde gestaan door 'Jan Feyes
alias Claessen, haar zwager'?

In een hele andere zaak21 in 1651, is sprake van Anna Roelofsdr., de vrouw van Jan Claes Feyes.
Weliswaar niet letterlijk dezelfde volgorde van namen, maar bij een alias wordt er wel meer heen
en weer geschoven. Waarschijnlijk had het echtpaar een herberg, in ieder geval een tapperij. De boel
is n.l. kort en klein geslagen door de bakker Jannis Martens, aan wie brandewijn werd geweigerd.
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DOLDERSUM, 1542 en 1580
In het Beneficiaalboek OSW 1542-1543 worden exact dezelfde bewoordingen gebruikt voor de Drent-
se opgaven als in 1580 in het Register van de Geestelijke goederen, bij de renten van de kerk te Elsloo,
namelijk te Doldersum: Johan Jacobs arve. En in Elsloo zelf een bekende Drents-aandoende naam:
Roelof Lunsingearve. De Stellingwervers zelf zijn meer geneigd een 'Lunsing' aan te duiden als 'Len-
sezoon'. Verder nog bij de renten behorende tot de OLV-vicarie te Elsloo, te Doldersum: Jacob Hey-

DOLDERSUM, 1652
In de periode 1652-1658 is er sprake van een Steven Jans te Doldersum22. Anders Jansen en Steven
Jansen treden op voor de door hun zuster wijlen Anne Jansen nagelaten minderjarige kinderen bij
Francke Jannis. Francke is nu getrouwd met Froucke Claesdr. In 1658 is ook Francke Jannis overle-
den; diens broer Willem Jannis wordt dan momber van vaderszijde. Dit is degene die in 1656 tot
Terwisga woont (zie onder Vledder, 1656).

Verder wordt Steven Jans te Doldersum nog genoemd in een heel andere zaak in 1656, en wel als
degene aan wie Jan Jansen, schoenmaker te Elsloo nog een schuld heeft te betalen23.

DWINGELO, 1626
Een zaak betreffende verkocht land waarin Bartelt Willems te Dwingelo partij is24. Mogelijk heeft
hij een familielid Femme Bartelts25. In 1604 wordt Bartelt Willems genoemd als aangrenzende van
een akker bouwland te Aekinge26; later dat jaar doet hij 'spieringe' - tesamen met Alle Jacobs -
bij verkoop van hooiland en bouwland te Appelscha door Wilm Roelofs aan Hendrik Wiltinge en
zijn vrouw Anna Folkertsdr.27.

Hendrik Wiltinge is een in die periode vaak genoemde figuur; dorprechter te Appelscha en op
enigerlei wijze verwant aan de Oldeberkoper Terwisga's. Hij brengt dit naar voren bij een niaer-
kwestie.

EEN, 1640
Hendrijck Jansen te Een in Drenthe verkoopt land en huis te Aekinge onder Appelscha aan Gerrit
Jurriens cum uxore. Protest van Jan Auckes Busga28.

HIJKEN, 1639
In 1639 legt Jan Jansen, alias Peters, wonende te Hijken in Drenthe een verklaring af dat hij geld
heeft ontvangen van Aebele Hendrijx, dorprechter te Appelscha29. Uit een eerdere akte uit 1636
blijkt hoe de zaak in elkaar zit30. Dan wordt namelijk rekening en verantwoording gedaan door
Abele Hendrijx te Aekinge als momber over wijlen Jan Jansen alias Peters twee jongste wezen bij
Martijen Jansdr. in echte getogen. In het bijzijn van die weeskinderen: met name Jan Jansen, in
het 26e jaar, Jantyen Jansdr., 21 jaar en getrouwd met Rencke Luytiens. Ook aanwezig is de moeder
Martyen Jansdr. en Olde en Jonge Jan Jansen 'haer volle ende halve broeder'. Waarschijnlijk gaat
het hier toch wel om broers van de weeskinderen, omdat er gezegd wordt de 'jongste wezen' - er
moeten dus ook oudere kinderen zijn geweest. Dat houdt dan in dat wijlen Jan Jansen alias Peters,
drie zoons met de naam Jan op de wereld heeft gezet, waarvan één naar hemzelf vernoemd gezien
het 'alias Peters'! Uit de akte kan ook wel worden gelezen dat het twee broers van moeder Martyen
Jans betreft.

N1JENSLEEK, 1650
Wanneer er in 165031 onenigheid ontstaat tussen de 'interesseerden van Hoog-Appelsche' over de
juiste verdeling van de weiderechten op de gemeenschappelijke gronden, wordt hierover een gerechte-
lijke uitspraak gedaan. De 'interesseerden' zijn de eigenerfden die allen rechten konden doen gelden
op die gronden. De kwestie blijft enige jaren ongedecideerd; was kennelijk niet zo eenvoudig. Bij
de uitspraak32 valt de naam 'de Nieuwe Slieck', waarmee misschien Nijensleek32a wordt bedoeld?
Althans, dit was het standpunt waar wij tot voor kort vanuit gingen. Echter, dit standpunt blijkt
onjuist! Het Nieuwe Slieck waarvan in de akte sprake is, moet hebben gelegen in Ooststellingwerf
in de buurt van Appelscha en grensde aan Drenthe.

Gerke Mulder, kenner van oud-Appelscha, vermeldt in zijn boekje over de verveningen aldaar33

enkele akten waarin de ligging Nijensleeck/Niensleeck/Nieuwe Slieck wordt aangegeven: 'gelijcke
part van weydelandt op Nijensleeck, streckende uyt het Diep agter tegen het veen, met gelijcke part
van veenlandt op Niensleeck, liggende op verscheijden plaetsen en streckende insgelijcks aen Drenth'
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(1698). Echter, deze naam is in Appelscha niet bewaard gebleven en op geen enkele kaart terug te
vinden, evenmin als het 'Diep' dat nog in 1860 (floreenkohier) als begrenzing van enkele hoeven
wordt genoemd. Op de verveningskaart van 1764 van Rutger Sybesz. wordt Niénslieck wel vermeld.
Verondersteld wordt dat door de verveningen het 'Diep' is vergraven en de plaatsaanduidingen in
onbruik zijn geraakt.

Waarom dan toch deze akte vermeld? Omdat het voor allerlei speurders - genealogische én
regionaal-historische - prettig is te weten dat er in ieder geval twee ontginningen met de naam Nieuwe
Slieck zijn geweest. Die wetenschap kan verkeerde conclusies zoals wij er bijna zelf een maakten,
in ieder geval uitsluiten. Ten tweede komen op de naamlijst enkele figuren voor die ook in de andere
akten worden genoemd. Ten derde geeft e.e.a. een aardig inzicht in de rechtsgang bij geschillen tussen
eigenerfden.

Hieronder de namen van betrokkenen in 1652:
1. Jelcke Terwisgha, weduwe wijlen Suffridus Lycklema, bij leven Grietman in Stellingwerf

Oosteinde. In 1650 treedt zij in deze zaak op voor haar onmondig kind als moeder en legitima
tutrix, niet voor zichzelf. Het kind is kennelijk inmiddels overleden.

2. De weduwe en 'arffgenamen' van wijlen Jan Albers.
3. Geert Aebeles.
4. Olde Jan Jansen.
5. Jan Martens Berens.
6. Wijbe Martens.
7. Jan Eijses c.s.
8. Otte Eijses c.s.
9. Thijs Martens " t recht door coop hebbende van Martien Geers cum liberis bij wijlen Jan Jan-

sen procreëert'.
10. 'D'verdere interesseerden van Hooch Appelsche'.
'Contra: Thoenis Alles, authoriseerde curator over wijlen Wijldt Hendriks nagelaten kinderen bij
Harmentien Thoenis in echte getogen, occuperende voor Claes Jacops, sijn landsathe. en Hantien
Hendrijckx, de vrouw van Pier Cornelis, gestarckt met deze'. Zij vertegenwoordigt haar landsate
Jan Harmens.

De uitspraak: De kinderen van Wilt Hendrix mogen op het meenthestuk hoogstens twee koeien
of één paard laten weiden. Hantien Hendrix heeft recht op hoogstens twee scheer belangende het
meenthestuk en anderhalve scheer op Niewenslieck. Wilt en Hantkien Hendrix waren kinderen van
Hendrik Wiltinga. Er was nog een dochter, Wobbichien, die echter in deze zaak helemaal niet wordt
genoemd34. Erflaters van deze rechten waren Hendrik Wiltinge, dorprechter te Appelscha en zijn
vrouw Anna Folkertsdr.

RODEN, 1639-1646
In 1646 word 'geauthorisserd tot voormomber over de twee minderjarige kinderen van wijlen Peter
Hessels en Trijntien Hendriksdr., thans gehuwd met Hendrick Egberts'35, Foppe Jochems, oudoom
van de kinderen. Ook verschenen: Thijs Pieters, oudoom van de kinderen. Wel opgeroepen maar
niet verschenen: Sander Hessels en Jan Brouwer, omen van de kinderen wonende te Roden, in Dren-
the.

Enkele maanden later36: Rekening van Thys Peters als momber over Geessien Foppedr. (verschrij-
ving in de akte, moet zijn Geessien Hesselsdr.), nu getr. met Jan Jansen Brouwer te Roderwolde,
aanwezig namens zijn vrouw, en gesterkt door haar broer Sander Hessels. De rekening betreft de
periode mei 1639-mei 1646. Er is sprake van een akte van 29-1-1628, waarbij is overeengekomen
dat Jacob Jelles en Abeltien Petersdr. de opvoeding van de jongste wees Geessien op zich zullen ne-
men (in genoemde akte is daarover niets te vinden). Wijlen Hessel Foppes had vijf kinderen, waarvan
Geessien er één is. Bezittingen mandelig met de kinderen en erfgenamen van Peter Hessels. Momber-
schap over Geessien wordt beëindigd omdat zij reeds langer dan één jaar is getrouwd.

Hoewel Hessel Foppes in 1628 nog wordt genoemd te Donkerbroek als eigenaar37, moet hij eer-
der reeds zijn overleden, want al in 1626 is er sprake van Abeltien, Hessel Foppes weduwe. Hendrik
Pieters Snijder en zijn vrouw Anne Jansdr. hebben een schuld aan haar, waarschijnlijk een huur-
schuld, want de huur wordt opgezegd38. In 16273' krijgen de wezen van Hessel Foppes een voor-
momber toegewezen, en wel Thys Peters te Donkerbroek, als oom van die kinderen.

In 163740 doet Thys Peters te Donkerbroek rekening en verantwoording als voormomber over de
vier jongste wezen van wijlen Hessel Foppes bij Abeltyen Peters in echte getogen, met name Peter,
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Thonys, Sander en Geessien Hessels. Hierbij aanwezig: Peter en Sander voorschr. en hun oom Jacob
Jelles. Zoals elders blijkt was er nog een oudere broer Foppe Hessels; deze is een tijdje uitlandig
geweest, Thijs Peters was toen curator over zijn goederen, 'alhier berustend'41.

Peter Hessels was koopman van beroep, aldus aangeduid als aangrenzende te Makkinga42. San-
der woonde dus te Roden, Geessien te Roderwolde. Thoenis Hessels is kort na 1641 naar Oost-Indië
vertrokken; broer Sander werd curator over zijn goederen. Dit alles in een akte betreffende diverse
onderlinge verrekeningen41.

Wat Thys Peters te Donkerbroek betreft, hij is ook momber over de wezen van Thys Berents, tesa-
men met Marten Alles43 (die Marten Alles II zal zijn, omdat deze met een Grietien Peters is ge-
trouwd; zie bij Roden, 1642). Thys Peters wordt in 1629 te Donkerbroek genoemd als kerkvoogd44.
Mogelijk is hij dezelfde persoon als Thijs Peters Mathuysen, maar dat moet nog nader worden onder-
zocht.

RODEN, 1642
Een akte van 1642 betreffende scheiding en goederen45. Deze goederen zijn nagelaten door Claes-
sien Jans aan haar zoon Boele Martens, wonende te Roden in Drenthe op Luddingewolde46. Aanwe-
zig zijn: Marten Aldts (I) de vader van Boele, wonende te Augustinusga, geassisteerd door Jan Lam-
bers (zijn zwager zoals elders blijkt.); Boele Martens voornoemd, geass. door Anne Lyckeles, de
vader van zijn vrouw; Uble Edes, broer van zijn wijlen moeder (halfbroer dus gezien het patroniem).

De uitwijzing van 17 mei 1627 bij Marten Aldts aan zijn dochter Ide, de vrouw van Bene Gosses
wegens haar recht op de goederen van haar moeder, wordt in aanmerking genomen. Er is o.a. ook
nog sprake van land, door Marten Aldts verkocht aan Egbert Aldts en zijn vrouw Anne. In totaal
worden er zes kinderen van Marten Aldts vermeld: Ide, Boele, Jan, Hille en twee niet met name
genoemden. Mogelijk hebben niet alle kinderen Claessien Jans als moeder en heeft Marten een eerder
huwelijk gehad, gezien de uitwijzing in 1627 aan dochter Ide 'van haar moeders goederen', terwijl
Claessien Jans in 1640 nog in leven blijkt. In dat jaar namelijk wordt een flink aantal familieleden
opgesomd in een verkoopakte47:

Egbert Aks en Jantien Jansdr. e.l.; Gese, Aks weduwe (moeder van Egbert, niet van de andere
kinderen?); Marten Alts en Claessien Jans e.l.; Jan Lamberts en Antien Alts e.l.; Jantien Alts en
haar man Lieuwe Folkerts te 't Meer; Arendt Alts; Tziets Alts, weduwe van Brucht Fookes te Eestrum;
Alijdt Alts en haar man Luytien Elles; Ebeltien Egberts, dochter van Egbert Alts, en haar man Aesige
Jans te Augustinusga.

Verschillend spreken deze beide akten over de vrouw van Egbert Alts: Anne in 1642 en Jantien
Jansdr. in 1640. Zijn er wellicht twee personen met de naam Egbert Alts?

Mogelijk behoren ook de volgende personen tot deze familie; in ieder geval zijn zij aangehuwde
verwanten: Ide Alledr., de vrouw van Brucht Etes en Teth Alledr., de vrouw van Tobias Warners te
Nijeberkoop. Ide en Teth worden in 1652 vermeld als dochters van wijlen Alle Cornelis48.

Al jaren eerder treedt telkens een Jan Lambers op in combinatie met een Marten. Als dit dezelfde
figuren zijn, zou dat interessante consequenties hebben: in januari 1604 verkoopt Jan Lambers land
en huis cum annexis 'onder Mackinge' aan Marten ter Wijsga49. Spieringe door Roelof Mulder e.a.;
Jan Lambers heeft een broer Lense Lambers. Andermaal in 160450: Jan Lambers is volmacht voor
Marten ter Wijsga, impetrant, in een zaak tegen Teunis Jans, gedaagde. Als kan worden aangetoond
dat Marten Alles (I) en Marten ter Wijsga dezelfde persoon is, dan kunnen met hem vele van de
bovenvermelde figuren worden aangesloten aan een (nieuwe?) Terwisga-tak. Echter, er is op deze
weg een enorm struikelblok: in dezelfde periode leeft er nóg een Marten Alles (II) met belangen
in Ooststellingwerf! Met dit verschil, dat men uit de stukken de indruk krijgt dat hij met zijn gezin
in Oosterwolde woont, terwijl Marten Alles (I) waarschijnlijk buiten de grietenij verblijft, in Augusti-
nusga of elders, gezien het feit dat Jan Lambers voor hem of samen met hem optreedt.

Marten Alles (II) wordt ook al vroeg genoemd, en wel in 1606, als hij en zijn vrouw Grete Petersdr.
1/12 part van een 'arve' verkopen, 'gelegen thoe Oosterwolde in de possessie thoe Nanninga', aan
Hermen en Jan Thijs, wonende te Makkinge51. Marten Alles (II) overlijdt vóór juni 1641, terwijl
Marten Alles (I) in 1642 dus nog in leven is. In Juni 1641 namelijk wordt Grietien Pietersdr., weduwe
Marten Alts met een aantal kinderen genoemd bij een aankoop van land te Oosterwolde en in
Smallingerland52. Het gaat dan om Johannis Martens te Mildam, Peter, Aeble, Thijs, Egbert, Jan
en Frouckien Martens. De enige naam die in beide families voorkomt is Egbert.

Bij beide families ontbreken - helaas - de namen Eise, Willem en Pieter Martens, gebroeders,
die soms met de naam Terwisga voorkomen53 en van wie vaststaat dat zij ca. 1650 te Terwissche
landbezit hebben.
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RODEN, 1651
In 1651 is aan Jan Tyabeles te Roden 44 Phil. gld. betaald door Sijdtse Jans, omdat de wees Jan
Geerts bij Jan Tyabeles het schoenmakersvak zal leren54. In een eerdere akte wordt Jan Geerts ge-
noemd als één van de nagelaten wezen van Geert Egberts bij Tryne Albertsdr.55. Zes jaar later be-
taalt Jan Geerts deze 44 Phil. gld. weer terug aan Sydts Jans; daarbij wordt ook de stelling Luytien
Coenes genoemd56.

RODEN, 1679
Ambtshalve wordt genoemd: Alle Taeckes, gerechtsdienaar tot Roden57.

RODEN, 1685
'Frouckien Cornielis, gestarct met Lambert Miseroi, schultes, haar echte man'. Haar naam wordt
genoemd bij de erfgenamen van haar grootmoeder Aaltien, Coops weduwe, lakenkoopvrouw te
Donkerbroek als op 16-2-1685 ten sterfhuize inventaris wordt opgemaakt58. De schulte Lambert
Mezeroy is niet meer in leven als op 11-1-1686 de scheiding van goederen plaatsvindt59. Hierbij zijn
aanwezig: 'Geertruyt Coops voor haar selve; mr. Egbert Eysen/Gysen, man ende voocht over sijne
huisvrouw Trijntien Hendrick Coopsdr.60 ende Jan Hendrix, kijnderen van wijlen Hendrick
Coops; Frouckien Eringa, weduwe wijlen Lambertus Miseroi in leven scholte tot Roo, zijnde de doch-
ter van Hendrickien Coops, haar wijlen moeder'; alsmede Jan de Weert, curator over de minderjari-
ge weeskinderen van wijlen Jan Coops c.u., en ook voor de meerderjarige kinderen van Jan Coops
'met naemen Geertruyt ende Aeltien Jans, sampt Anne Jans, de vrouw van Roelof Abeles (de niet
met name genoemden blijken elders Coop en Dirk te heten61), sampt mr. Coop Eijses, chirurgijn
op den flecke Gorredijck, ende Jeltien Eijses, kijnderen van wijlen Eijse Eijses en Judichien Coops,
in tijden echteluiden tot Wolvega, te samen erffgenamen van wijlen Aeltien Jans, wedue van wijlen
Coop Hendrix, haer moeder en respective bestemoeder, gewoond hebbende op Donckerbroek, om
een onverbrekelijcke erffscheijdinge te maken'. Ook Cornielis Fockens Eringa, de vader van Frouc-
kien komt ter sprake.

Aeltien Jans, Coop Hendrix weduwe, lakenkoopvrouw te Donkerbroek is een welgestelde vrouw
geweest, zo blijkt uit de inventaris van goederen; er is zeer veel land, met name te Donkerbroek;
verder een grote kist met geld, goud en zilver, bovendien allerlei paperassen. Aeltien moet het grootste
deel van haar leven de zaak in haar eentje hebben gedreven - wellicht tesamen met haar zoons. Haar
echtgenoot Coop Hendrix is n.l. al in 1635 overleden62.

Wat de verplichtingen voor de erfgenamen betreft, er is nog een schuld aan Warner Bruggeman,
grootkoopman te Amsterdam, en aan de wever Gerrit Hendricks en aan Evert Hendricks voor weef-
loon.

Wat de paperassen aangaat, daaronder bevindt zich 'een oldt testament van Cathrijna Coops';
dit is waarschijnlijk Aeltiens schoonmoeder Tryntje Coops, de vrouw van Hendrik Harmens. Ook
was al eerder opgevallen dat nogal wat papieren betrekking hadden op een zekere Hermen Jelis.
Een zeer recent nader onderzoek (dank aan de heer Faber te Den Helder) bracht zeer verrassend
het volgende aan het licht:
het landbezit uit 1631-1641 te Gasteren/Gasselte, van de wezen Hermen, Egbert en Hebeltien Jelys
(zie onder Diever/Gasselte/Gasteren, 1635), is uiteindelijk in handen gekomen van Aeltien Jans,
Coops weduwe. En dat niet alleen, ook Mense Jansen uit Diever komt bij deze kwestie weer naar
voren en blijkt nu wel degelijk te zijn voorzien van een achternaam: Mense Jansen Fonck wordt
hij genoemd. Tesamen met hem: Jan Harmens Fonck.
Terzijde: de naam Vonk is ook heden ten dage een bekende Weststellingwerfse familienaam in Steg-
gerda en omgeving, al vroeg voorkomend in de rooms katholieke kerkboeken.

Met zekerheid kon onlangs worden vastgesteld dat de ouders van Aeltien Jans zijn: Jan Pieters
en Geertien NN. In 1655 wordt zij vermeld als universeel erfgename van de echtelieden Jan Pieters
en Geertruyt63. Was Aeltien wellicht de enige dochter van dit echtpaar? Zeer recent bleek dit juist;
elders worden zij 'haar ouders' genoemd.

Andere familiebanden van Frouckien Mezeroy-Eringa: Op 14-6-167064 vraagt 'Trijntien Hen-
drix, olt 21 iaeren, minderjarige dochter van wijlen Hendrick Coops, Coopman, ende Wijbichien
Eysedr., int leven echteluiden, beide verstorven, om curatoren over haar en hare goederen'. Gekozen
kan worden uit haar oom Alt Eyses, haar aangehuwde oom Cornielis Fockens Eringa, haar oom
Jan Coops en haar neven Eijse Asses Terwisga en Francke Reyners. Voogden worden Cornelis Foc-
kens Eringa en Francke Reyners te Harlingen en bij afwezigheid van de laatste Eyse Asses Terwisga.
Hoe Francke Reyners (een Frankena-achtige combinatie) een neef is van Tryntien Hendrix, is nog
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niet volledig onderzocht. Francke Reyners is waarschijnlijk een zoon van Reyner Franckes, die 12-6-
1643 voor het gerecht van Weststellingwerf trouwt met Blydichien Eyses, die helaas niet wordt ver-
meld met het dubbelpatroniem 'Eise Alts'. Mocht dit nog ergens tevoorschijn komen, dan weten
wij precies hoe Francke Reyners een 'susterling'/neef is van Trijntien Hendrix.

De moeder van Eyse Asses was Rensien Eise Altsdr., zodat Eyse en Tryntien 'susterlingen' (cou-
sins) zijn. Eise behoort tot de rooms katholieke tak Terwisscha (veel later Van Scheltinga toegevoegd)
die te Ter Idzard zetelde.

Van een aantal erfgenamen van Aeltien Jans, weduwe Coop Hendrix, kan worden aangenomen
dat zij r.-k. waren; niet alleen de huwelijken voor het gerecht wijzen al in die richting, ook de vermel-
dingen, - hoe summier ook - in de overlijdensregisters van de r.-k. parochies Oldeholtpade en Steg-
gerda van eind 17de, begin 18de eeuw maken dit aannemelijk. Summier zijn die aantekeningen wel,
aanvankelijk althans; toch is 'Eyse Assueri', gezien de naamscombinatie, wel een aanwijzing. Verge-
lijking met b.v. authorisatieboeken zou uitsluitsel kunnen geven.

Vanaf 1662 is Trijntien Hendrick Coopsdr. in het bezit van het huis cum annexis te Ter Idzard65.
Er wordt dan 'uitwijsinge' gedaan - waarschijnlijk vanwege een nieuw huwelijk van haar vader -
van hetgeen haar 'is anbearfft door (haar wijlen moeder) Wybichien Eysedr. van haar vader Eyse
Alts en ende het weese bestemoeder Jantien Egberts en van syn verstorven broeder'. Men zou hieruit
kunnen opmaken dat het bezit te Ter Idzard oorspronkelijk van de Lycklema's afkomstig is, Jantien
Egberts was n.l. een Lycklema66.

RODERWOLDE, 1575
Een goorsprake uit 1575: 'De gemene buiren van Roederwolde claegen over de van Mathuisen und
andere buitenbuiren de haer marcke gebruycken'. Volgens prof. K. Bouwer67 heeft het woord 'bui-
tenbuir' (locale uitspraak 'buitenboer') een tweeledige betekenis. In de Stellingwerven gaat het om
een boer die buiten de bewoningsrij van het dorp woont, maar wél op een stemdragende hoeve. De
tweede betekenis van het woord is dan 'bewoner van een hoeve buiten de marcke'. Bovendien moet
worden bedacht, dat in de Stellingwerven géén marken aanwezig waren zoals die in de Drentse esdor-
pen bestonden. Bij een goorsprake in een Drents dorp zullen we toch in eerste instantie dienen uit
te gaan van de betekenis die de Drenten aan het woord hechten.

Madhuysen, Methuysen, Maedhuysen is een stemdragende hoeve, nr. 36 onder Oosterwolde, uit-
gegroeid tot een buurtschap. Personen met de toenaam 'Mathuysen' duiken regelmatig (en al vroeg)
in de Ooststellingwerfse akten op, in 1628 bijvoorbeeld68. Dan kopen Joahannes Wylts Franckena
en Carstien Annedr., e.l. (zie onder Wapserveen, 1620-1621) 'Coendrynga groete huys met d'hoff
en land en hetgeen Jan Peters Mathuysen competeert aen d'bouhuys plaetse'. Verkopers zijn Antho-
nys Westerstede en Anne Franckena. Er komen protesten van Arent Barels 'vermogens syn achterwe-
sen', van Aucke Lyckles en van Jan Peters Mathuysen die 'verspiert d'eygendom van twee dardepar-
ten bij Sijmen Jansen aen die schuerplaetse vercocht'.

Herhaaldelijk is er sprake van de gebroeders Jan en Thijs Pieters Mathuysen, met mogelijk ook
nog een zuster Geessien.

Nog een voorbeeld: in 1662 zijn Jan en Thijs Pieters Mathuysen partij in een geschil betreffende
'schuttinge vant water vant Westerwold'69. In deze akte wordt gerefereerd aan een afspraak uit
1640. De andere partij bestaat o.a. uit de erfgenamen van Marten Alts (II), met name Abele, Pieter
en Thijs Martens, d.w.z. het gezin van Marten Alts en Grietien Peters (zie voor Marten Alts onder
Roden, 1642). Was Grietien wellicht een Mathuysen?

De goorsprake uit 1575 zal dus betrekking hebben op de vader of grootvader van bovengenoemde
Jan en Pieter Thijs. Wellicht hebben in deze kwestie ook godsdienstige onenigheden een rol gespeeld.
Madhuizen blijkt n.l. in later tijd een steunpunt te zijn van de r.-k. parochie Steggerda en de indruk
wordt gewekt dat het voor de pastoor een oud, vertrouwd adres betreft. Waarschijnlijk is de familie
altijd rooms katholiek gebleven. De DTB-boeken van r.-k. Steggerda zijn bewaard vanaf ca. 1690
en uit de aantekeningen van de pastoor in kwestie blijkt dat hij op zijn trektochten door Ooststelling-
werf op Madhuizen logeerde en van daaruit opereerde. In Makkinga, Donkerbroek en Haule woon-
den gezinnen die onder zijn parochie vielen.

RODERWOLDE, 1650
In een zich jarenlang voortslepende erfeniskwestie te Ooststellingwerf spelen een aantal Drentse
mensen een rol. Het gaat om de erfenis van Wobbigien Thijs (Hendriksdr.), waarover onenigheid
bestaat tussen de erfgenamen ab intestato en de erfgename ex testamento. De zaak blijft gedurende
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een lange periode 'ongedecideert', uiteindelijk krijgen deab intestato figuren ongelijk, gaan in hoger
beroep, maar ook het Hof van Friesland oordeelt dat het testament moet worden gehandhaafd. Dan
volgt weer een periode van onderling geharrewar door de familieleden over de gemaakte onkosten,
van verteringen tot en met borgstellingen. Een groot aantal akten dus in deze zaak, maar helaas
met onderling verschillende gegevens, juist wat betreft de mensen van buiten de grietenij.

Het testament dateert van 17-9-1650 en op 8-2-1653 dient de zaak (overigens zonder beslissing)
voor het gerecht70. Bijzitters zijn Claes Berents, Jannis Martens (Oldeberkoop) en Luytien Foppes
(Langedijke). Belanghebbenden zijn Griettien Jacobsdr., weduwe van Harmen Cruize, met haar
zoon Jan Harmens, wonende in Groningerland; Eltien, de vrouw van Jan Claes wonende te Roder-
wolde in Drenthe; Wendele Cornielis, laatst weduwe van Jelis Harmens te Makkinga (zie ook onder
Diever/Gasselte/Gasteren, 1635); Bauckien Dirx, weduwe van Toenis Lubberts op de Haule; Geeske
Dirx, vrouw van Albert Eijts en Roelof Dirx te Elsloo. Tesamen en elk voor 1/6 deel zijn zij erfgena-
men ab intestato van wijlen Wobbichien Tijs 'haer nichte'. Tegenpartij is Renst Jans, de vrouw van
Aucke Abeles, geassisteerd met deze, met kracht van testament erfgename van Wobbichien Tijs.

Uit een akte van een week later blijkt Jan Auckes Bosscha op te treden als advocaat van de zes
erfgenamen, gesterkt met Halbe Halbes, borge voor de erfgenamen buiten de provincie71. In mei
van datzelfde jaar72 worden dezelfde figuren ten tonele gevoerd, verschil alleen bij: Grietien Ja-
cobsdr., weduwe wijlen Harmen Kruize 'geadsisteert met haer sone Jan Harmens uit Suid Laren',
terwijl van Eltien nu wordt vermeld dat haar man Jan Claes haar 'adsisteert'. Wijlen Wobbichien
Thijs woonde 'op de Vochtele'.

In 1657 loopt de zaak nog steeds; er valt nog geen beslissing, want de groep erfgenamen moet
eerst borgen stellen i.v.m. de proceskosten. Verschillen met vorige akten: Grietien Jacobsdr., weduwe
wijlen Harmen Cruise tot Noord Laren. De zoon Jan Harmens wordt nu niet genoemd. De woon-
plaats van Geeske Dirxdr. en haar man is Elsloo. Roelof Dirx is overleden, zijn zusters Bauckien
en Geeske treden als zijn erfgenamen in zijn plaats73.

In de jaren 1663/64 lopen er een aantal processen74 tussen Halbe Halbes en Jan Harmens Cruse
betreffende het terugbetalen van de borgstelling. Hierin wordt echter gezegd: 'Jan Harmens Cruse
tot Noord-Larium voor hem en sijn moeder Eltien Harmens'. Verder is er sprake van het 'relaes
van den Heere Scholtes Rommenick'75.

Van Roelof Dirx weten we dat hij timmerman moet zijn geweest; na zijn dood eisen zijn zusters
Bauckien en Geeske betaling voor door hem geleverd timmerwerk76. Elders is nog sprake van een
broer Wessel Dirx77. Jan Harmens Cruse lijkt toch wel met zekerheid een zoon van Harmen Kruize;
is Eltien Harmens wellicht zijn zuster, i.p.v. zijn moeder?

RODERWOLDE, 1651
Een losse vermelding uit 1651: Janne, Lyckle Jans weduwe, wonende 'tot Roderwolde'78.

RUINEN, 1542
In 1542 is de pastoor van Oosterwolde een uit Ruinen afkomstig figuur. Dat blijkt uit het Beneficiaal-
boek voor Ooststellingwerf, waarin de gegevens betreffende Oosterwolde zijn opgemaakt door ' Jo-
hannes Luydens de Ruynen, pastoer'.

VLEDDER, 1656
Jan Jansen te Vledder, Willem Jannis en Suwart Abeles tot Terwisga. Het gaat om een schuldkwestie:
Suwart moet Jan Jansen te Vledder niet betalen voordat deze Willem Jannis heeft betaald79 (zie
onder Doldersum, 1652).

WAPSE, 1706
Verkopers van land en huis 'op de Vochtele'80: Jan Steevens te Wapse en Jantien Steevens, weduwe
van wijlen Jacob Jans te Elsloo.

WAPSERVEEN, 1620-1621
Hier betreft het een lang, ingewikkeld verhaal dat nog niet diepgaand is bestudeerd. Het gaat in
ieder geval over bezittingen te Wapserveen81. Impetranten zijn Joannes Wyltes en Carstien, zijn
vrouw; gedaagde is mr. Joannes Franckena. Mogelijk is er onenigheid tussen partijen over een erfenis
want in diezelfde periode in 1620 staan zij wederom tegenover elkaar, nu met mr. Joannes Franckena
als impetrant en Joannes Wyltes 'then hore' (= Ten Hoor, één van de sathes in Ooststellingwerf)
als gedaagde82. Ditmaal gaat het over land en huis te Oosterwolde, door impetrant geërfd van zijn
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wijlen oom Abel Franckena.
Joannes Wyltes, Joannes Wiltes Franckena, Joannes Wyltes ten Hore en mr. Joannes Franckena

worden vele malen genoemd in Ooststellingwerfse akten, waarbij lang niet altijd duidelijk is wie
wordt bedoeld, te meer omdat kennelijk één en dezelfde persoon onder verschillende aliassen op-
treedt. Zeker is wel dat de tegenstanders uit bovenvermelde akten aan elkaar zijn verwant.

Een bewaard gebleven fidei-commis testament roept in feite weer nieuwe vragen op83. Een be-
knopt overzicht van dit testament van Joannes Wiltes Franckena en Carstien Annedr. ten Hore, ech-
telieden te Leeuwarden. Hun erfgenamen: dr. Martinus ten Hore, advocaat aan het Hof van Fries-
land, broer van Joannes (!); Jan Mulder te Frederikstad; Wiltet Franckes te 'Tonninge in Eyderstede'
en zijn zuster Antie Franckes 'te Kniphuisen'; Andrys Martens en Tryntien Martensdr., nagelaten
kinderen van Marten Annes, Carstiens broer; Sieger Annes en Rintie Annedr., broer en zuster van
Carstien; het armenweeshuis te Leeuwarden.

Ook dr. Martinus ten Hore wordt wel met het patroniem 'Wiltes' aangeduid: 'Martinus Vultetis'
bij zijn inschrijving aan de universiteit te Franeker. De ouders waren Wiltet Martens en Johanna
Johannesdr. (Franckena). Johannes Wiltets, kennelijk genoemd naar zijn grootvader van moeders-
zij, wordt daarom wel met de naam Franckena aangeduid. Althans, dit geeft een redelijke verklaring
voor de naamsverwarring. De derde zoon Francke Wiltets, had zich gevestigd in de omgeving van
Friedrichstad. Johanna Johannesdr. (Franckena) had een eerder huwelijk met Claes Reyntses (moge-
lijk Idzarda, uit Ter Idzard).

Wat mr. Joannes Franckena betreft, hij zou een zoon zijn van Reinder (Johannes) Franckena (ge-
huwd met Jelcke Matthijsdr.) en dus een 'susterling' (cousin) van Joannes Wiltets Franckena/ten
Hore. Volkomen onduidelijk is waarom Carstien de naam Ten Hore voert, terwijl haar broers die
naam niet dragen.

WAPSERVEEN, 1647
Jan Essinge te Wapserveen wordt genoemd bij een momberstelling in 1647; hij is een 'susterling'
van de wezen van wijlen Berent Albers en Frouckien Annedr. te Elsloo, die nu is getrouwd met Jan
Alerts, alias Boeles84. De wezen zijn: Bals Berens te Peperga en Cornelis Berents te Nijeberkoop,
beiden meerderjarig, en de minderjarigen Roelof (19 jr.), vertrokken naar West Indië, Albert (16 jr.),
Frouckien (13 jr.) en Antyen (10 jr.).

Twee jaar later moet er weer iets geregeld worden m.b.t. het momberschap. Frouckien Annedr.
is inmiddels getrouwd met Francke Meynes - haar derde huwelijk dus - . Nieuw is de naam Cornelis
Annes, moeders broer. Jan Essinge te Wapserveen wordt niet meer vermeld, wel een 'susterling' van
de wezen Jannis Jansen en een 'achtersusterling' Jan Jansen, beiden zonder plaatsaanduiding. De
wezen zijn allen nog in leven; Roelof Berents nog in West-lndië en Albert nu in dienst bij een slotma-
ker te Amsterdam85. Op deze laatste bijeenkomst zijn waarschijnlijk na familieberaad een aantal
flinke knopen doorgehakt. Twee maanden daarna n.l. wordt de boerderij in Elsloo verkocht86 en
met de opbrengst daarvan worden de schulden verrekend. Kopers zijn de luitenant Franckena cum
sociis. Dit is Regnerus Franckena, schoonzoon van Harmentien Stevens, weduwe van grietman Eise
Jans van Terwisga. Het reversaal is dan ook gepasseerd op 18-5-1649 bij Harmentien, Terwisgha
weduwe.

Berent Alberts en Frouckien Annedr. echtelieden, kopen in 1627 de bewuste boerderij te Elsloo87

van haar ouders: de stelling Anne Cornelys en Antien Roelofsdr., 'mandelig en ongescheiden' met
Anne Cornelis, Dirck Jansen en Lutgert Cornelis (daar is dan wéér de moeder van grietmanse Har-
mentien Stevens). Kennelijk is deze bezitting afkomstig van Cornelis NN en zijn vrouw, en wellicht
behoorde e.e.a. bij de erfenis van Heer Jochum Baertes. De familiebanden met de Jansens uit Wapser-
veen zouden wel eens via Dirk Jansen kunnen lopen.

In deze zelfde periode, ca. 1650, vinden we in het dossier OSW/A3 een aantal akten waarin steeds
ongeveer dezelfde personen in wisselende samenstelling optreden. Mogelijk in verband met een fami-
lieschuld. In één ervan worden tesamen genoemd: Claes Jansen te Wapserveen, Jan Jansen Boeles
en Renst Albertsdr., de weduwe van Willem Jansen Mulder88. Zelfde datum, andere akte, wordt ge-
sproken van een Claes Jansen te Appelscha, maar dit blijkt iemand anders te zijn.

WESTSTELLINGWERF, ca. 1542
In het Beneficiaalboek van Weststellingwerf worden zo op het eerste gezicht geen Drenten genoemd.
Toch gaat mogelijk achter de volgende vermeldingen een Drentse familie schuil: te Noordwolde een
zekere Johan Arvinge en te Oldeholtpade Anna Joachim Johan Arvinge.
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Huwelijken tussen Drenten en Stellingwervers
Wolvega (gerecht) 17-10-1633, Berent Harmens, van Kolderveen en Aeffien Jacobs, van Wolvega.

In margine: 'casseert' (ongedaan gemaakt). Een maand later de volgende vermelding:
Wolvega (gerecht) 7-11 -1633, Berent Harmens, van Kolderveen en Aeffien Andriesdr. Vermoedelijk

is het eerste een verschrijving van de klerk geweest.
Oosterwolde (gerecht) 11-10-1636, Claes Alberts, herbergier te Donkerbroek en Frerijctien Roe-

lofsdr., van Eemster (een buurtschap noordoost van Dwingelo).
Peperga/Blesdijke december 1680, Helpert Geerts, van Vledder en Trijntien Egbertsdr., van Blesdij-

ke.
Peperga/Blesdijke 6-2-1681, Roelof Ev erts, van Vledder en Meintien Jans, van Blesdijke.
Oosterwolde 21-6-1685, Jacob Folkerts, van Appelscha en Jantien Lamberts, van Doldersum.
Oosterwolde 5-2-1688, Meyne Harmens, van Donkerbroek en Albertien Andries, van Wateren.
Oosterwolde 24-6-1688, Lambert Andries, van Diever en Jebbe Aets, van Fochteloo.
Haule 27-10-1689, Hendrik Stevens, van Diever en Jantien Jans, van Haule.
Oosterwolde 8-4-1691, Hessel Steevens, van Hoornsterzwaag en Pietertje Eijts, van Haule.
Wolvega 19-3-1692, Fredse Timens, van Kolderveen en Maeike Hannes, van Nijelamer.
Oosterwolde 15-1-1693, Jan Alberts, van Diever en Trijntje Tiables, van Oosterwolde.
Oosterwolde 26-2-1696, Pyter Willems, van Dwingelo en Laurenske Roelofs, van Fochteloo.
Appelscha 9-5-1697, Andries Meynes, van Hoogeveen (dit kan ook betrekking hebben op de sathe

" t Hogeveen' te Appelscha) en Wendeltie Wybes, van Appelscha.
Wolvega 13-6-1697, Dirk Jans, van Wolvega en Grietje Jans, van Hoogechterveen (de oude naam

voor Hoogeveen).
Oosterwolde/Appelscha (gerecht) 26-9-1697, Laurens Stevens, van Diever en Jancke Henrijcks, van

Donkerbroek.
Oosterwolde (gerecht) 21-7-1698, Elle Remmelts, van Wateren en Hiltie Jacobs, van Appelscha.
Steggerda(r.-k.) 19-2-1727, Wiggbel (Wigbold) Jacobs, van Beilen en Anna Jeuriges (Jurjens), van

Steggerda. De bruidegom is overgegaan tot het rooms katholieke geloof. Getuigen waren Johs.
van Riel, Johanna Albers en Johanna Jeuriges.

Weststellingwerf (gerecht) 30-12-1772, David Levi, van Noordwolde en Judick Sander, van Hooge-
veen in Drenthe. Aldaar getrouwd op Joodse manier door rabbi Solsant.

Weststellingwerf (gerecht) 27-6-1775, Aaron Salomons, van Coevorden, van de Joodse religie en
Hendrina Levi, van Noordwolde. •

Noten
1. Wie meer wil weten over publikaties be- 4. 'Wij'zijn in dit geval ten eerste de heer Fa-

treffende de Stellingwerven, vindt een uit- ber te Den Helder, die na twee decennia
gebreide literatuurlijst in Stellingwarf in speurwerk in Ooststellingwerfse akten als
de Middelieuwen door drs.H. Bloemhof f, een groot deskundige op dit gebied mag
een 'uutgifte van de Intergemientelike Be- worden beschouwd. Aan hem hebben wij
geleidingsgroep Hiemkunde in Oost- en deze uittreksels te danken. Momenteel is
Weststellingwerf' 1989. Een zeer geslaag- hij doende de fichering van de Ooststel-
de en beknopte samenvatting van de lingwerfse weesboeken t.b.v. de VAF. Ten
vroegste geschiedenis van de Stellingwer- tweede, de Vereniging Historie Weststel-
ven, geschreven in de streektaal, maar dat lingwerf, die uitermate geïnteresseerd is in
kan voor geïnteresseerden geen beletsel de onderlinge banden, genealogisch en an-
zij n. derszins, tussen de verschillende dorpen in

2. Fokke Middendorp, De Van Harens en en buiten de streek.
Wolvega, uitgave van de 'Stichting Stel- 5. RAL, Statenarchief (wordt binnenkort ge-
lingwerver Schrieversronte' 1989. De publiceerd door de Fryske Akademy).
schrijver, eminence grise van de Vereniging 6. OSW/G5, 16-3/23-3/6-4-1641.
Historie Weststellingwerf, is een groot 7. OSW/G5, 11/18/25-5-1641.
kenner van de Weststellingwerfse geschie- 8. OSW/G6, 18-1-1648, en 1/8-2-1648.
denis, met name van de Westhoek. Hier- 9. OSW/G5, 13/20/27-6-1643 en 11/18/23-
over publiceerde hij Na driemaal klok- 5-1641.
kleppinge. 10. Rentmeestersrekeningen, inv. nr. 46; OSW

3. Drs. H. Bloemhoff, Stellingwarf in de 1515-1575.
Middelieuwen (als noot 1.). 11. OSW/A1, 22-11-1608.
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12. OSW/A1, 20-12-1608. 47.
13. OSW/F11, 19-1-1703. 48.
14. OSW/F11, 27-1-1703. 49.
15. Gerke Mulder, Van Terwisga tot Willinge 50.

Prins, Sasland/Groningen 1974. 51.
16. OSW/F2, 2-5-1635. 52.
17. OSW/F2, 24-3-1636. 53.
18. OSW/F3, 17-6-1641.
19. OSW/D3, 29-9-1663. 54.
20. OSW/D3, 10-11-1657 en 25-5-1660. 55.
21. OSW/A5, 2-1-1651. 56.
22. OSW/F4, 11-7-1652 en 9-6-1658. 57.
23. OSW/A6, 25-3-1656. 58.
24. OSW/A3, 22-3-1626. 59.
25. OSW/A3, 16-5-1626. 60.
26. OSW/A1, voorjaar 1604. 61.
27. OSW/A1, 11-12-1604 t/m 19-4-1605. 62.
28. OSW/G5, 9/16/18-6-1640. 63.
29. OSW/F2, 7-9-1639. 64.
30. OSW/F2, 20-6-1636.
31. OSW/D2, 26-11-1650. 65.
32. OSW/D3, 6-4-1652. 66.
32a. Het Drentse Nijensleek is van oorsprong 67.

een ontginning, in gang gebracht door de
gezamenlijke Vledder boeren, voor het
eerst genoemd in 1402 en op dat moment
nog niet volgroeid. (Zie ook noot 67).

33. GerkeP. Mulder, De voorgeschiedenis van
de verveningen in Appelsche door de ge- 68.
zamentlijke Compagnons der Opster- 69.
landse en Ooststellingwerfse Venen en 70.
Vaarten, een uitgave van de Stichting Stel- 71.
lingwarver Schrieversronte te Oosterwol- 72.
de, 1981. Hierin vele genealogische gege- 73.
vens, helaas zonder index op de namen. 74.

34. Zij wordt o.a. genoemd in OSW/G5, 28-5- 75.
1644 en 18/25-6-1644. 76.

35. OSW/A5, 4-7-1646. 77.
36. OSW/F3, 19-9-1646. 78.
37.. OSW/A3, eind 1628. 79.
38. OSW/A3, 17-1/7-3-1626. 80.
39. OSW/A3, 6-9-1627. 81.
40. OSW/F2, 22-5-1637. 82.
41. OSW/F3, 18-6-1649. 83.
42. OSW/G5, 15/29-10/5-11-1644. 84.
43. OSW/A3, 22-1-1628. 85.
44. OSW/A3, 29-9-1629. 86.
45. OSW/F3, 26-10-1642. 87.
46. Volgens het Aardrijkskundig woorden- 88.

boek der Nederlanden van A. J. van der
Aa, ligt Luddingewolde in Groningen; was
dat in 1642 anders?

OSW/G5, 1640.
OSW/A6, 25-5-1652.
OSW/A1, januari 1604.
OSW/A1, 26-6-1604.
OSW/A1, 25-6-1606.
OSW/G5, 8/22/24-6-1641.
OSW/A6, 17-1-1654 en OSW/G6,
21-1-1649.
OSW/F3, mei 1651.
OSW/F3, 8-3-1650.
OSW/F3, 7-6-1657.
OSW/A7, 26-3-1679.
OSW/F8, 16-2-1685.
OSW/F9, 11-1 (niet zeker)-1686.
Zie voor haar OSW/A7, 14-6-1670.
OSW/F9, 11-4-1685.
OSW/K1.
OSW/D3, 29-5-1655.
OSW/A7, 14-6-1670 en OSW/F5,
27-1-1662.
OSW/F7, 27-1-1662.
OSW/G3, 4/11/18-9-1627.
Brink en Streek, heruitgave 1989 door de
Stichting Stellingwarver Schrieversronte,
van het proefschrift uit 1970 (RU Gronin-
gen) Cultuurlandschapsvormen a.d.
Westzijde van het Drents plateau, door
(nu prof.) K. Bouwer.
OSW/G3, 21/28-10/4-11-1628.
OSW/A6, 11-1-1662.
OSW/A6, 8-2-1653.
OSW/A6, 15-2-1653.
OSW/D2, 10-5-1653.
OSW/D3, 10-11-1657.
OSW/D3, 19-4/23-5-1664.
OSW/A7, 1-3-1644.
OSW/D3, 15-9-1657.
OSW/A6, 10-2-1657.
OSW/A5, 14-1-1651.
OSW/A6, 30-9-1656.
OSW/G10, 1-5/1-6/9-11-1706.
OSW/G2, 2/9-5-1620 en 24-3-1621.
OSW/G2, 9-5-1620.
RAL, EE2, 4-1-1632, testamenten fidei.
OSW/F3, 28-10-1647.
OSW/F3, 9-11-1649.
OSW/F3, 12-1-1650.
OSW/G6, 29-4 en 6/20-5-1656.
OSW/A5, 4-3-1651.
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PORTENIUS

door A. J. STASSE

Inleiding
De herkomst van het, vermoedelijk uitgestorven geslacht Portenius (ook Porti-
nius) is onbekend. Portenius is een gelatiniseerde vorm van poort.

Aangezien bijna alle 17de eeuwse archivalia van Giessen-Oudekerk verloren
zijn gegaan, hebben we uit deze periode weinig levensbijzonderheden over dit
geslacht. De immatriculatie van Petrus Portenius (I.) bij een universiteit kon ik
niet vinden. Zou hij alleen een Latijnse school hebben bezocht? In elk geval werd
hij in oktober 1620 in de classis Dordrecht geëxamineerd.

Wapen
Op een grafzerk in de kerk te Giessen-Oudekerk met als opschrift: 'Hier leyt.. .
Petri Portenius, oudt . . . maenden. Sterft den . . . ober An° 1651' komt ook een
wapenafbeelding voor. Dit wapen luidt: Een boom in een tuin met rechts voor
de poort een engel met een getrokken zwaard.

Genealogie
I. Petrus Portenius, predikant te Besoyen 1620-1626, 's-Gravenmoer 1626-1634,
Venlo 1634-1637, Giessen-Oudekerk 1637-1666, overl. 1666, tr. (1) NN; tr. (2)
1648/1649 Cornelia (Neeltje) Pieters Backer, overl. na 7-10-1680', wed. van
Henrick van Olmen, dr. van Pieter Henricx Backer en Mariken Cornelis Janssen.

Petrus Portenius koopt op 11-1-1629 perceel nr. 152 te 's-Gravenmoer van Jacoba Hendricx, wed.
van Jasper Cornelis van Loon voor / 363-5-02. Op 8-1-1635 verkoopt hij het weer voor ƒ 335, -
aan Roelof Peelen Laureys Conincx3.

Neeltje Pieters Backer, wed. van Petrus Portinius, geassisteerd met Johannes Portinius, haar
zoon, verkoopt op 7-10-1680 de helft van een rentebrief op naam van zal. Jan Aerts Buijs aan
Hendrick Backer, schout van Hardinxveld1.

Uit het eerste huwelijk (volgorde onzeker):

1. Gerardus, volgt II.
2. GeertruidPortenius, jd. van Hardinxveld, otr./tr. Dordrecht 22-12-1680/6-1-

1681 Anthonij de Clerq, jm. uijt de Langhstraet, appeltonder.

Uit het tweede huwelijk (volgorde onzeker):

3. Johannes, vermeld tussen 7-3-16734 en 16-8-16965.
4. Petrus Portenius, overl. (impost) Hardinxveld 12-10-1698, tr. Arjaentje Jans

Verschoor, ged. Boven-Hardinxveld 17-4-1667, deed belijdenis ald. 10-4-1689,
overl. (impost) Hardinxveld 16-4-1731, dr. van Jan Cornelis Verschoor en Ma-
richie Willems Buijs. Zij tr. (2) Leerdam 27-9-1699 Reynier (van) Rietvelt; tr.
(3) (impost) Hardinxveld 26-11-1718 Claes Wits.
Petrus en zijn vrouw waren beiden op 28-10-1691 doopgetuigen te Boven-Hardinxveld.

5. Maria Portenius, lidmate te Boven-Hardinxveld met att. van Giessen-
Oudekerk 7-10-1703, tr. ca. 1676 Hugo Schonenburgh, secretaris van Lex-
mond en Lakerveld, overl. vóór 16-8-16965.

6. NN, overl. okt. 1651, oud . . . maanden (grafzerk Giessen-Oudekerk).
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II. Gerardus (Gerrit) Portenius, geb. ca. 1632 (was ca. 29 jaar op 3-12-1661 en
20-12-16626), chirurgijn, deed belijdenis te Boven-Hardinxveld 22-4-1685, overl.
na 17-10-16897, tr. Barbera Pieters, overl. vóór 27-10-16868.

'Gerardus Portenius, wonende op Hertochsvelt tusschen Dordt en Gorcum, als in name van zijne
zuster Gertruijdt Portenius, gehuwd met Anthony de Clercq, 17 ducatons tot aflegging eener
rente'9.

Geerardus Portenius, chirurgijn, is op 20-4-1687 200 car. guldens schuldig aan Cornelis Ver-
hoeff, burger van Gorcum10.

Rapport van de visitatie voor het avondmaal van 6-7-1687: Gerardus Portenius wordt gevraagd
waarom hij niet meer aan 't Avondmaal kwam. Eerst zegt hij niets en later dat de predikant
de schuld is omdat die iets gezegd heeft".

Bij het huisbezoek kort voor 3-7-1688 bleek dat Gerardus Portenius na een verkoop van enige
zijner goederen niet thuis gekomen was. Zonder naar zijn kinderen om te zien had hij in Dor-
drecht zijn geld er doorgebracht met enige vrouwspersonen, die hij voorgelogen had vrij man
te zijn. Hij wordt niet voor 't Avondmaal genodigd12.

Uit dit huwelijk, ged. Boven-Hardinxveld:

1. Catharina, ged. nov. 1660, deed belijdenis te Boven-Hardinxveld op
3-10-1683.

2. soon, ged. 17-2-1664.
3. Petrus, volgt III.
4. Anna Portenius, ged. 2-3-1670, deed belijdenis op 6-7-1692, overl. (impost)

Hardinxveld 10-9-1651, tr. Boven-Hardinxveld 11-7-1700 Beeris Pieterse Ruij-
ter, ged. ald. 28-7-1669, deed belijdenis ald. 8-4-1703, diaken Boven-
Hardinxveld dec. 1708-dec. 1711, kerkmeester 1708, waarsch. overl. (impost)
Hardinxveld nov. 1740, zn. van Pieter Jansen Ruijter en Sijken Beris.

5. Johannes (= nr. 21), vermeld 27-10-16868 en 20-3-169213.

III. Petrus Portenius, ged. Boven-Hardinxveld 1-1-1667, deed belijdenis ald. 25-
12-1703, overl. (impost) Hardinxveld 2-12-1751, otr./tr. Boven-Hardinxveld/
Giessen-Nieuwkerk 11/12-6-1689 Jena van der Perre.

Johannes en Petrus Portenius, wonende te Hardinxveld en Hugo Schoonenburgh, oud-
secretaris van Lexmond en Lakerveld, gehuwd met Maria Portenius, verkopen op 30-4-1689 een
huis met erf gelegen aan de Steenestraet omtrent Giessendam aan Cornelis Pieterssen
Rietvelt14.

Uit dit huwelijk, ged. Boven-Hardinxveld:

1. Barber, ged. 24-3-1690.
2. Gerhardus, ged. 15-6-1692 (get. Otto Kruijsbergen en Maria van Halen).
3. Maria, ged. 19-12-1694 (get. Catarina van Halen), waarsch. overl. (impost)

Hardinxveld 4-8-1703.
4. Gerardus, ged. 16-12-1696 (get. Anna Portenius), overl. (impost) Hardinx-

veld 6-2-1697.
5. Catharina, ged. 18-5-1698 (get. Anna Portenius), overl. (impost) Hardinx-

veld 6-6-1698.
6. Gerhardus Portenius, ged. 3-7-1699 (get. Anna Portenius), barbier, diaken

van Boven-Hardinxveld 1738-dec. 1741 en 1751-dec. 1753, ouderling 1754-
dec. 1757, otr. (impost) Hardinxveld 18-7-1755 Huijbertie Teunis Klop.

1. Johannes Portenius, ged. 4-12-1701 (get. Anna Portenius), otr. Boven-
Hardinxveld 22-12-1731, tr. Retranchement Maria Wets, wed. van Willem
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Huklom, wonende onder 't Retresement in 't Land van Casant.
8. Petrus, ged. 26-12-1703 (get. Anna Portenius), overl. (impost) Hardinxveld

26-2-1704, (tweeling met volgende).
9. Lambert, ged. 26-12-1703 (get. Aelbert de Haes en sijn huijsvrouw), overl.

(impost) Hardinxveld 19-1-1704.
10. Maria, ged. 6-8-1705 (get. Cornelia Ariens), waarsch. overl. (impost) Har-

dinxveld 24-9-1705.
11. Maria Portenius, ged. 14-7-1707, lidmate te Giessendam 1759 en 1768, overl.

ald., begr. (impost) Hardinxveld 19-2-1771, otr. (impost) (1) ald. 9-5-1755
Cornelis Reijerse de Boon, geb. Hardinxveld, diaken van Boven-
Hardinxveld 1748-dec. 1751, overl. (impost) Hardinxveld 21-9-1756, wedr.
van Ariaantje Janse Fladderak; otr. (impost) (2) ald. 7-12-1757 Beris Hoo-
gendoorn, wonende onder Giezendam, waarsch. ged. Giessen-Oudekerk 2-
11-1698 als zn. van Jan Philipse Hoogendoorn en Geertruij Jans de Jongh.

Noten
1. Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage (ARA), rechterlijk archief (r.a.) Hardinxveld 4, f. 14v.
2. Streekarchief Kring Oosterhout, r.a. 's-Gravenmoer 36, f. 106.
3. Idem, r.a. 's-Gravenmoer 36, f. 161.
4. Gem. archief Dordrecht, oud notarieel archief (o.n.a.) 254, f. 290.
5. ARA, r.a. Hardinxveld 4, f. 114.
6. ARA, r.a. Hardinxveld 54, d.d. 3-12-1661 en 20-12-1662.
7. ARA, r.a. Hardinxveld 4, f. 75.
8. ARA, o.n.a. Hardinxveld 4682, f. 307.
9. Limburg's jaarboek IX (1903), p. 204, d.d. 7-7-1684.

10. ARA, r.a. Hardinxveld 4, f. 67.
11. Kerkeraadsnotulen Boven-Hardinxveld, d.d. 6-7-1687.
12. Idem, d.d. 3-7-1688.
13. ARA, r.a. Hardinxveld 4, f. 93.
14. ARA, r.a. Hardinxveld 4, f. 78v.

ONDERTROUWBOEK VAN NAMEN TERECHT

Mijn onderzoek naar militairen in Maastricht leverde als extraatje de vondst op
van een verloren gewaand ondertrouwboek.

Het boek betreft de periode 1751 tot 1782 met een hiaat van 1758 tot 1762
en ligt voorlopig nog met inventarisnummer 181 (van de Nederlandse Hervorm-
de Gemeente van Maastricht) in het Maastrichtse gemeente-archief. Hoewel
nergens wordt vermeld dat het de garnizoensgemeente van Namen betreft, blijkt
dat de ingeschreven militairen steeds dienden in regimenten die volgens Vredes-
garnizoen 1715-1795 van H. Ringoir, in Namen garnizoen hielden. Behalve mili-
tairen worden ook enkele burgers van deze garnizoensgemeente vermeld. Er is
geen twijfel mogelijk.

H. J. WOLTERS
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VAN BODEGOM TE DELFT

door IR. F. NAWIJN

In de jaargangen 1978 en 1983 van dit tijdschrift (verder genoemd GN78 en
GN83), werd door P. Sanders een genealogie en een kwartierstaat gepubliceerd
met gegevens Van Bodegom.

Bij mijn nasporingen naar de kwartierstaat van mijn kleinkinderen Van Duij-
venbode, kwam ik terecht bij Isaak van Bodegom, een van de vier kinderen van
het echtpaar Abram van Bodegom en Anna Margarita de Swart, die op 26 nov.
1752 in Maassluis in ondertrouw gingen. Na de ondertrouw in Delft op 25 no-
vember, trouwden zij aldaar op 11 dec. 1752. Zij waren afkomstig uit Delft en
Zaltbommel. Abram werd reeds op 11 juni 1759 te Maassluis begraven.

In GN78 wordt een Abram vermeld, gedoopt (geref.) Delft 14 aug. 1721, zoon
van Jacob Johannesz. van Bodegom en Adriana van Tol. Voorts zijn van het
gezin van Isaak van Bodegom (broer van Jacob) en Maria Makkay te Delft vijf
kinderen genoemd, met de opmerking dat meer kinderen mogelijk zijn. Dat is
inderdaad het geval. De niet vermelde kinderen waren: Johannes ged. Oude Kerk
(OK) 18-9-1714, Pieternella ged. (OK) 1-3-1718, Abraham ged. Nieuwe Kerk
(NK) 18-5-1724 en Sara ged. (OK) 19-3-1726.

Voor de Maassluise Abraham was hierdoor keus uit twee: Abraham gedoopt
in 1721 zoon van Jacob en Abraham gedoopt in 1724 zoon van Isaac. Op grond
van twee argumenten bleek de laatste de gezochte te zijn. Allereerst de vernoe-
mingsregels: Abraham noemt zijn eerste zoon Isaac, naar grootvader Van Bode-
gom. Voorts kwam het testament1 van 25 juli 1772 te voorschijn van de toen
nog ongehuwde Rachel van Bodegom. Zij noemt daarin broer Johannes en de
zusters Maria getrouwd met Pieter Cornelisse Joa, Pieternella getrouwd met Jan
Prooy, Catharina, Gertrude (Geertruy), Sara getrouwd met Abraham de Nane
en de kinderen van wijlen haar broer Abraham van Bodegom. Het is wel duide-
lijk dat dit de kinderen zijn van Isaak van Bodegom en Maria Makkay en dat
met de overleden Abraham de gezochte wordt bedoeld.

In GN78 worden Isaak en Maria opgevoerd onder Va, waarbij Isaak een zoon
is van Johannes van Bodegom en Catharina Bolland. Met de vernoemingsregels
klopt dit. De zoons van Isaak zijn Johannes uit 1714 en Abraham uit 1724, ge-
noemd naar de grootvaders. Ook de grootmoeders Mary Gijsbrechts (ook: Gij-
bertze) en Catharina Bolland zijn vernoemd.

Anders ligt dit bij Jacob van Bodegom die identiek zou zijn met Jacob, gebo-
ren in 1693, eveneens als zoon van Johannes van Bodegom en Catharina Bol-
land. Bij de elf kinderen van Jacob, genoemd onder Vd. in GN78, komt geen
Catharina voor. Een Johannes pas als vierde zoon. Dit was aanleiding het gezin
van Johannes van Bodegom en Catharina Bolland (IVc.) nader te bezien. Daar-
bij bleek dat het eerste kind ontbrak bij de zes genoemden. Dat was de op 9 juni
1686 onder patronym gedoopte (NK) Leendert, waarbij als getuigen optraden
Jeroen van Bodegum, Grietie Jans en Marijtie Claes. Voorts bleek dat Abram
tien jaar eerder werd gedoopt dan vermeld en wel op 21 aug. 1687 (NK). Mogelijk
is nog een laatste kind, het dood ter wereld gekomen kind van Jan van Bodegom
in 't Oosteinde in de Blaeuwe Comanspoort, dat op 9 februari 1697 werd begra-
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ven. Uit het voorenstaande kwam nog geen aanwijzing over de afkomst van Ja-
cob van Bodegom (Vd., getrouwd met Adriana van Tol). Wel kwam het volgende
gezin uit de bronnen te voorschijn:
Lourens van Bodegom, 'stofgenswercker', otr. (1) Delft 1-5-1683 Anthonia van
der Pijl, dr. van Marijtje Cornelisdr. de Beer; otr. (2) Delft 1-9-1696 Maria Goet-
vree (ook: Goederee), begr. ald. 6-4-1761 (als weduwe van Laurens van Bode-
gom, wonend in de Broerhuissteeg, oud 100 jaren en 23 dagen, nalatende 1 meer-
derjarig kind).

Laurens testeert met zijn eerste vrouw enkele dagen voor de doop van de oudste kinderen, op
1 sept. 16842 waarbij de wederzijdse moeders worden genoemd: Hillegont Harmens en Marijtje
Cornelis de Beer. Na het overlijden van Anthonia van der Pijl, wordt op 18 sept. 1696 het mutuele
testament aan de weeskamer getoond3.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt (OK) te Delft:

1. Levina Maria, ged. 5-9-1684, tweeling met volgende.
2. Abraham Jacob, ged. 5-9-1684 (get.: Johan van der Burgh, Livina van Cool-

wijk, Marijtje Corn. de Beer, Johan de Vilje, Hillegont Harmens, Johanna
van Bodegom).

3. Maria, ged. 12-3-1686 (get.: Christiaan Swarthooft, Maria Corn. de Beer,
Cerstijntje Swarthooft).

4. Jacoba, ged. 11-4-1688 (zelfde getuigen als bij Maria).
5. Johanna, ged. 15-11-1689 (get.: Jan de Vilje, Jannetje van Bodegom, Maria

van Bodegom).
6. Jacobus, ged. 22-1-1692 (get.: Christiaan Swarthof, Maartje Cornelis de

Beer, Christijntje Swarthof).

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Delft:

7. Joannis, ged. (NK) 23-12-1696 (get.: Jan Willemse Goetvree, Neeltje Jans
van Vorste).

8. Hillegont, ged. (OK) 23-8-1701 (get.: Annetje Jans, Jannetje Jans).
9. Joannis, ged. (NK) 6-4-1704 (get.: Grietje Tomas).

10. Hermanis, ged. (OK) 13-9-1707 (get.: Eva Jacobse Molenaar).
11. Knelija, ged. (NK) 9-5-1709 (get.: Knelija Goetvree).

Voor belangstellenden in deze familie wordt in het bijzonder gewezen op Compa-
ritieregister deel 98, f. 346 e.v., waaruit ondermeer blijkt dat Jacob (Vd. in GN78)
in november 1759 nog in leven is. Ook blijkt daar dat het op 7 april 1720 in de
Oude Kerk te Delft gedoopte kind van Abram van Bodegom en Anna Margare-
tha van Haperen, foutief is ingeschreven als Anthon//, in plaats van Anthon/o.

Uit het gegeven dat Jacob van Bodegom en Adriana van Tol hun oudste doch-
ter en zoon Teuntie en Louwerens noemen, mag worden afgeleid dat Jacob iden-
tiek is met Jacobus, gedoopt 22 jan. 1692 als zoon van Lourens van Bodegom
en Anthonia (Teuntje) van der Pijl. Dit houdt in dat in GN83 bij kwartier 68
de doopdatum moet worden gecorrigeerd en de kwartieren 136 en 137 met hun
voorgeslacht moeten worden herzien.

Voor de ouders van Lourens van Bodegom wordt verwezen naar De Neder-
landsche Leeuw 1936, k. 371-373, waar vermeld worden: Abraham Lourensz.
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van Bodegom tr. (1) Alkmaar 1627 Ariaentje Willems Bruinveldt (van Groene-
velt); tr. (2) 1654 HillegondHarmens. Volgens De Leeuw had Abraham uit zijn
eerste huwelijk een zoon Louris, gedoopt in 1637. Gezien het leeftijdsverschil
met het jongste kind is het de vraag of deze Louris identiek is met de Delftse
Lourens.

Uit de Delftse lidmatenregisters blijkt nog dat Abraham van Bodegom en Hil-
legont Hermans zich in september 1661 vanuit Alkmaar in Delft hebben geves-
tigd. Daar werden nog drie kinderen geboren, gedoopt in de Oude Kerk: Maryt-
gen ged. 26-3-1662, Ytge ged. 21-12-1664 en Hermanus ged. 3-10-1666. Nadien
zijn ze weer uit Delft vertrokken, want in mei 1673 worden zij opnieuw in Delft
in het gereformeerde lidmatenregister ingeschreven.

Tenslotte: Hillegont Harmens werd als weduwe wonend te Delft in de Raem,
op 14 januari 1695 aldaar begraven. •

Noten
1. Not. arch. Delft, deel 2976, akte 82.
2. Not. arch. Delft, deel 2366, akte 178.
3. GA Delft, Comparitieregister, deel 92, f. 36.

NIJKERKSE FAMILIE-AANTEKENINGEN (1746-1804)

d00r T. NlJKAMP-SCHAKEL

Mijn voorvader Gerhard Coenraad Schakel, te Düsseldorf gedoopt op 22 okto-
ber 1706, is de eerste auteur van onderstaande familie-aantekeningen. Ze werden
later aangevuld door zijn schoonzoon en weer later door zijn kleinzoon. Al deze
aantekeningen staan in bijbels die thans in het bezit zijn van leden van het ge-
slacht Schakel (hierna de aantekeningen uit één van de bijbels).

Gerhard Coenraad Schakel voer op de Rijn met zijn samoreus, een soort
vrachtschip voor vervoer over rivieren. Hij trouwde op 7 november 1728 te Neer-
bosch met Jenneken Hardus. Hun kinderen werden allen in Nijmegen gedoopt.
De aan het einde van onderstaande gegevens genoemde Johanna Maria Schakel
is een dochter van dit echtpaar. Zij trouwde in 1775 met Joachim van Diermen.
Kennelijk woonden zij in Nijkerk. Johanna Maria overleed op 95-jarige leeftijd
in Haarlem, op 3 oktober 1838.

1746 21 Mey is geboren Johanna Hendrika Collert, dogter van Nellamaria van Blankenhoef en
Woutersen Collert en tot Amsterdam in de Nieuwe Kerk gedoopt door Dominay van der
Vorm den 12 July 1746.

1747 Januari is getrouwt Nellamaria van Blankenhoef met Woutersen Collert.

1753 Den 15 July is getrouwt Jacoba van Blankenhoef met Nicolay Uherminier, wagtmeester on-
der 't Regiment Gelderse Ruiters van de Heer Generaal Majoor D. van Eek, van Nergena
en in den (weggevallen) september 1759 Commissaris van de Vaert te Nijkerk geworden.
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1754 Den 20 April is Jacoba van Blankenhoef in den kraem bevallen van een jongen zoon den
nacht omtrent half een en is voorgeschrevene kindt aenstonds overleden; den 24 April in de
kerk alhier te Nijkerk begraven 's avonds te negen uuren.

1766 Den 11 Mey getrouwt Johanna Hendrika Collert met Joachim van Diermen Geurtszoon.

1767 Den 13 Januari is Johanna Hendrika Collert, huysvrouw van Joch. van Diermen in den
kraem bevallen van een jonge dogter en is de 18e gedoopt Nella Maria.

1770 Den 27 December is J. H. Collert huysvrouw van Joachim van Diermen in den kraem beval-
len van een jonge soon, om half negen 's avonds en is gedoopt de 30e Johannus Hendrikus.

1773 Den 25 Augustus des morgens om tien uur is overleden Johanna Hendrika Collert, huys-
vrouw van Joachim van Diermen en den 30 dito te Nijkerk in de kerk begraven in een graf
van haar vader bij den Armbos.

1773 Den 16 December des morgens om 10 uur is overleden Aleida van Blankenhoef oud 74 jaar
en 5 maanden en de 22e te Nijkerk begraven in haar eigen graft bij de pilaere.

1775 Ben ik (Joachim van Diermen) den 10 Februari getrouwt met Johanna Maria Schakel.

1777 Den 16 December des morgens omtrent vier uuren is overleden aen de kindersiekte Johanna
Hendrika van Diermen.

1781 Den 24 November is overleden Jacoba van Blankenhoef, huysvrouw van Nicolay L'hermi-
nier.

1784 Den 31 December is overleden Woutersen Collert.

1794 Den 16 Februari is mijn dochter Nella Maria van Diermen getrouwt met Joachim van
Craanen, geboren te Naerden.

1794 Den 17 Augustus is te half Twaalf uur mijn dochter Nella Maria van Diermen in de kraem
bevallen van een welgeschapen zoon en gedoopt Daniel de 20e Augustus door Ds. Slote-
maker.

1794 Den 4 October is overleden Daniel Craanen en is begraven te Nijkerk in de kerk 's avonds
om 9 uuren in graf no. 5.

1804 Den 1 Februari is overleden Joachim van Diermen, man van Johanna Maria Schakel, begra-
ven den 7 Februari te Nijkerk in de kerk in no. 5 in ons eigen graf.

1804 Den 22 Mey is overleden Nella Maria van Diermen, huysvrouw van Joachim van Craanen
en begraven den 26 Mey te Nijkerk in de kerk in graf no. 174.

STERFTE IN HET GEZIN VAN DANIEL BEKHUIZEN

Naast het onderzoek naar voorouders is door mij ook onderzoek gedaan naar
de verspreiding van mijn familienaam. Ik stelde vast dat alle Beishuizens (ook
Beihuizens) behoren tot twee nu nog voortlevende geslachten. Van beide geslach-
ten ligt de oorsprong in de provincie Groningen.
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Het eerste geslacht komt uit de buurt van Vlagtwedde. In het begin van de
18de eeuw is de naam Beishuizen hier al bekend.

Het tweede geslacht is afkomstig uit Noordbroek. Hier werd de naam Beishui-
zen voor het eerst gebruikt bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811.
Voor mij is nog steeds de vraag waarom mijn voorvader toen die naam heeft
gekozen (was het misschien een geografische naam?).

Tot het tweede geslacht behoorde Daniel Beishuizen, broer van mijn over-
grootvader Tammo. Daniel werd te Muntendam geboren op 8 september 1835
als zoon van Jan Jakobs Beishuizen en Eefke Tammes Udens. De vleeschouwer
Daniel Beishuizen trouwde te Scheemda op 3 september 1863 met Jantje Hoog-
land, oud 27 jaar, dochter van Jan Klaas Hoogland en Antje Hindriks Heissing.

Welk een droefheid er kwam in het gezin van Daniel, blijkt wel uit de volgende
aantekeningen van de Burgerlijke Stand van Scheemda:

op 27-3-1864 is levenloos geboren een kind van het mannelijke geslacht.
op 26-11-1865 is levenloos geboren een kind van het mannelijke geslacht.
op 6-9-1866 is levenloos geboren een kind van het mannelijke geslacht.
op 15-12-1867 is levenloos geboren een kind van het vrouwelijke geslacht.
op 14-4-1869 is levenloos geboren een kind van het mannelijke geslacht.
op 3-8-1870 is levenloos geboren een kind van het mannelijke geslacht.
op 23-9-1871 is levenloos geboren een kind van het mannelijke geslacht.

De eerste vijf aangiften zijn door Daniel zelf bij het gemeentehuis gedaan. De
laatste twee zijn door anderen gedaan: kon Daniel door verdriet dat zelf niet
meer?

Geen verdriet zal hij hebben gehad toen hij in oktober 1873 de geboorte van
zijn zoon Jan Daniel (geb. 2 oktober) kwam aangeven. Dat zal een moment van
vreugde zijn geweest. Maar het was een kort moment van vreugde: verdriet kwam
alweer op 12 oktober toen moeder Jantje Hoogland in het kraambed overleed.
Na vele teleurstellingen heeft zij slechts kort de vreugde van het moederschap
mogen ervaren.

In de 19de eeuw was het overlijdensrisico bij bevallingen en in het kraambed
groot. Vrouwen hadden een kans van acht procent om tijdens de bevalling te
overlijden. Bij vrouwen tussen 15 en 25 jaar had de doodsoorzaak zelfs in een
kwart van de gevallen te maken met zwangerschap en bevalling.

Omdat er toch iemand voor zijn zoontje moest zorgen als hij op stap was,
ging de 38-jarige Daniel Beishuizen een tweede huwelijk aan. Dat was op 4 april
1874 te Scheemda met de vijf jaar oudere Geessien Kor, weduwe van Hayo
Kornelius Jager.

We mogen aannemen dat zoon Jan Daniel voorspoedig opgroeide. Hij trad
in de voetsporen van zijn vader die inmiddels koopman was geworden. Uit zijn
huwelijk met Heika van Eeken, weduwe van Heiko Brons, schonk hij Daniel
Beishuizen diens enige kleinzoon. Daniel overkwam weer een groot verdriet toen
op 25 september 1894 zoon Jan Daniel overleed. Zelf overleed hij enkele jaren
later op 61-jarige leeftijd te Winschoten. Ondanks alle tegenslagen in het gezin
van Daniel Beishuizen, heeft zijn kleinzoon ervoor gezorgd dat het geslacht tot
op de dag van vandaag voortleeft, in de provincie Drente.

P. BEISHUIZEN
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BOEKEN

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

In G.N. XLV (1990), p. 35 bespraken wij A. A. Franke: Familiegeschiedenis Franke-Vollebregt,
Stein, 1988.

Het adres van de samensteller, de heer A. A. Franke luidt: Maretzstraat 24, 6171 TN Stein. Dit
voor degenen, die nadere informatie over het boek wensen.

Rectificatie
In de rubriek 'Boeken' van het maartnummer (jrg. XLV (1990)), is op pagina 130 een (overigens
begrijpelijke) vergissing gemaakt in de titel van het boek van Nico Braam. Het woord 'Duitser' dient
te worden gecorrigeerd in 'Duister'. De correctie titel luidt: M'n vader was een 'Duister' en m'n
moeder was een 'Geldersman', Geschiedenis van de familie Braam.

Genealogieën

Chr. J. Th. Walet, Genealogie van Frans Valet/Walet, eigen uitgave, Hilversum, nov. 1989 (23 pag.
en VI bijl.).

Hoewel de genealogie zeker nog niet compleet is, heeft de schrijver het, heel terecht, nuttig geoor-
deeld om de tot nog toe verzamelde gegevens vast te leggen.

Het geheel speelt zich voornamelijk afin en rond Amersfoort, Hoogland, Leusden, enz. De opstel-
ling begint met Francois Valet, geboren omstreeks 1650, die als jachtopziener en bosbewaarder werk-
zaam was in de vrijheid van de stad Amersfoort. In 1707 komt hij door moord om het leven, nalaten-
de een dochter en twee zoons. Vanaf de laatst genoemden is de genealogie verder uitgewerkt.

Voor aanvullingen en opmerkingen houdt de auteur zich van harte aanbevolen. Adres: Pieter
Postlaan 26, 1222 LJ Hilversum.

Fr. Drucker, Drie generaties Steijns vanuit Maastricht de wereld in, eigen uitgave, Amsterdam 1989
(137 pag., index).

Zoals de titel reeds aangeeft, worden slechts drie generaties behandeld, zijnde nageslacht van het
echtpaar Steijns-Olislagers dat in 1818 te Maastricht in het huwelijk trad. De schrijver heeft zich
vooral toegelegd op de achtergrondinformatie. In een prettig leesbare trant worden diverse aspecten
uitvoerig onder de loep genomen, zoals de beroepen, woonplaatsen, militaire dienst, familieverhalen
en dergelijke. Reeds eerder, in 1985, verscheen van de hand van dezelfde auteur het eerste deel, waarin
eveneens drie generaties zijn behandeld en wel uit de 18de eeuw.

Een lijst van de geraadpleegde literatuur en een alfabetische index op de persoonsnamen complete-
ren het geheel.

Het boekje is niet in de handel verkrijgbaar. Zolang de kleine voorraad strekt, kunnen belangstel-
lenden contact opnemen met de samensteller: dr. F. Drucker, Cornelis Dopperkade 10-2, 1077 KN
Amsterdam.

P. J. K. VAN WERKHOVEN

Theo J. Oostergo, Het nageslacht van Roei Jelkes Oostergoo, Groningen, 1989 (164 pag.).
Aanvangend bij het in Wijnjeterp wonende echtpaar Roei Jelkes Oostergoo (1754-1820) en Emke

Luitzens Brouwer (1788-1858) worden hun nakomelingen met deze achternaam beschreven. Ook aan
het voorgeslacht van de stamvader wordt aandacht besteed. Over vele leden van de familie wordt
ruimschoots informatie verschaft evenals over de omgeving waarin men leefde. Van enkele aange-
trouwden zijn stamreeksen of kwartierstaten opgenomen (Brouwer, Mulder, Van der Meulen,
Jongsma, Weerman, Siersma, Noback, Wildeman, Bertou en Hilverda).

Het adres van de samensteller is: Siersteenlaan 5, 9743 EH Groningen.
.R. HOFMAN
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Naamregisters

Naamregister op Waterlandseen Zaanse kwartieren, Nederlandse Genealogische Vereniging, afde-
ling Zaanstreek-Waterland, 1990, door H. Rijswijk es.

Een opmerkelijke uitgave van een van onze jongste afdelingen. Van 47 ingezonden kwartierstaten
(bij elkaar ca. 7300 'kwartieren') zijn de daarin voorkomende achternamen in alfabetische volgorde
geplaatst. Daaromheen gegroepeerd de volgende gegevens: een verwijzing naar de desbetreffende
kwartierstaat, het Kekulénummer daarin, de voornaam, geboorteplaats en geboortedatum en een
verwijzing naar plaatsen waar de opgenomen persoon eventueel nog eens voorkomt. De patroniemen
zijn apart opgenomen, alfabetisch gerangschikt op de voornamen.

Het resultaat is een boek (computerverwerkt) dat zowel kenmerken heeft van een gedrukte contact-
dienst als van een kwartierstatenboek. Het eerste element evenwel overweegt, aangezien men - of-
schoon het boek is samengesteld uit kwartierstaten - deze staten niet dan met zeer veel zoekwerk
kan reconstrueren, daar verwijzingen naar moedersnamen niet mede zijn opgenomen.

De kwartierstaten zijn zo geselecteerd, dat zeer veel kwartieren uit de Zaanstreek en het Waterland
komen. Uiteraard zijn er hier en daar voorouders van elders. Voor wie in het onderhavige gebied
belangen heeft, noemen wij dit een niet te versmaden werk!

Men kan het register bestellen door overmaking van ƒ 22,75 (incl. kosten) op postbankrekening
421116 t.n.v. NGV, afd. Zaanstreek/Waterland te De Rijp.

R. F. VULSMA

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

leden
101. G. de Beer-van Asselt Harderwijk, begraafboek 1700-1729 ƒ15,00 ƒ17,50
102. M. van Dijken/A. Kerkhof Stoutenburg, overledenen 1652-1655;

1668-1669; 1719-1738; 1741-1742;
1745-1746.
Stoutenburg, overledenen begraven te
Hoevelaken, Loenen en Amersfoort
1804-1811;
Stoutenburg, huisgeld 1639, 1652, 1665,
1687, 1693 en lijst van haardsteden en
bakovens 1715
Harderwijk, pomp/putregister 1760-1850
Beekbergen, trouwboek 1768-1812
Rhenen, index op doopboek 1630-1811
Rhenen, index op trouwboek 1630-1811
Beekbergen, doopboek 1801-1819
Kootwijk, doopboek 1638-1687; trouw-
boek 1638-1689; lidmaten 1644-1689
Kootwijk, doopboek 1687-1769; trouw-
boek 1689-1767; lidmaten 1689-1771
Kootwijk, doopboek 1772-1811; trouw-
boek 1777-1810; lidmaten 1775-1811

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

W. H. VAN DER HORST-HARKEMA

Aanwinsten in 1989 van het Heraldisch Archief
Siebmacher's Wappenbücher. Van dit omvangrijke werk dat uit 35 delen bestaat, hebben wij thans
13 banden op de boekenplank staan. Een kostbare aanwinst.

Wappenbücher des Mittelalters. Een uitgave van Der Herold 1984. Een bewerking van laat-
middeleeuwse wapenboeken waarvan thans twee banden zijn verschenen; beide zijn door ons aange-
schaft.
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104. E.
105. G.
106. G.
107. B.
108. J.

109. J.

110. J.
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Brouwer-Verheijen
Brouwer-Verheijen
J. v.d. Enk
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12,50

7,50
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10,00

15,00

10,00



Armorial Families. A directory of gentlemen of coat-armour, samengesteld door A. Ch. Fox-
Davies. De originele uitgave van 1929 is in 1970 herdrukt. De twee delen bevatten ruim 2000 pagina's
Britse wapens met een korte informatie over de dragers daarvan.

Armorial Lusitano. Dank zij onze voorzitter is dit Portugese standaardwerk in ons bezit gekomen.
Veel Nederlandse geslachten van Portugese oorsprong konden met dit wapenboek getraceerd
worden.

Wappenrolle Dochtermann. De banden 26 en 27 die het afgelopen jaar onze collectie hebben ver-
rijkt, zijn reeds geficheerd en in ons kaartsysteem opgeborgen.

Kruisen. Dit proefschrift van Hendrikus Jacobus van Schalkwijk is een diepgaande studie over het
gebruik van kruistekens. Een van de onderwerpen is het kruis in de heraldiek.

De Nederlandse Adel. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Hoge Raad van Adel werd
dit overzicht van de Nederlandse adellijke geslachten uitgegeven. Het bevat de besluiten inzake hun
adeldom, de wapenbeschrijvingen en drie register: op naam, op wapenfiguur en op wapenspreuken.

Gemeentewapens in Nederland. Dit boek danken wij eveneens aan een jubileum. De NV Bank voor
Nederlandse Gemeenten heeft het 75-jarig bestaan gevierd en deze uitgave, onder auspiciën van
de Hoge Raad van Adel tot stand gekomen, is daarvan een prachtige herinnering. Per provincie
zijn alle gemeentewapens in woord en beeld op een fraaie wijze vermeld.

Familiewapens, door R. Vennik. In deze eenvoudige uitgave weet de schrijver op heldere wijze het
wezen van de heraldiek duidelijk te maken. Het is een prettig leesbaar en goed gedocumenteerd
boekje met een nuttige adressen- en literatuurlijst.

Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland, verzameld door T. van der Laars. Dit werk werd reeds
in 1913 uitgegeven en is thans herdrukt. Het feit dat de eerste uitgave die reeds in ons bezit was,
is stukgelezen, bewijst de waarde van dit boek.

Familiewapens, een traditie herleeft, door Jan Zeeman. Het is een boek geworden met prachtig
tekenwerk, maar het is helaas niet meer dan een inleiding tot de heraldiek. Ook is het jammer dat
op enkele plaatsen de onderschriften zijn verwisseld.

J. WESTERBRINK

PERIODIEKEN

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

Het Oude Nest, Contact- en Nieuwsblad van het Geslacht Sangers 1988-1989. Roermond/Apel-
doorn 1989 (230 pag., ill. register).

De uitgave van deze fraai uitgevoerde tweejaarlijkse familiekroniek op A4-formaat vermeldt zeer
uitvoerig en gevarieerd het - voornamelijk hedendaagse - wel en wee van de leden van het geslacht
Sangers. Een belangrijk deel is gewijd aan de initiatiefnemer van dit tijdschrift, pater Willem San-
gers, die in 1987 overleed. Daarnaast (foto)verslagen van jaarlijkse reünies.

Het oude Land van Loon, jaarboek, jg. XLI1I. Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen
van Limburg, Hasselt 1988 (209 pag., ill.).

In dit jaarboek zeven bijdragen, w.o.: L. Francois: De politieke loopbaan van Erasme Surlet de
Chokier (1769-1839), in 1831 regent van België; J. Brouwers: De Heren Van Brustem (1336-1796),
de geschiedenis van twee halfheerlijkheden en hun bezitters; J. Moons: Karel van Velbrück, prins-
bisschop van Luik 1772-1784, en J. Stinissen: Kritische studie van de kroniek van de Graven Van
der Mark (1000-1358) met stamtafel.
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Jaarboek Achterhoek en Liemers 1990, deel 13. Oudheidkundige Vereniging 'De Graafschap'. Z.
pi. 1989 (143 pag., ill.).

In de vijftien onderwerpen in dit fraai uitgegeven en ruim geïllustreerde jaarboek over Oostgelder-
land komen zaken aan de orde als: H. H. Agterhof: Grenscorrectie Dinxperlo 1949-1963; W. Over-
mars: Buitenplaats 't Joppe; J. B. Smit: De Doesburgse Gasfabriek 1856-1955; alsmede L. Turksma:
Admiraal Ver Huells vrouwen en kinderen, en H. Ruessink: Hendrickje Stoffels, j.d. van Bredevoort.

Oud-Castricum, 12de Jaarboekje, 1989. Stichting Werkgroep Oud Castricum. Castricum 1989 (49
pag., ill.). Te verkrijgen door overmaking van / 16, - op postbankgiro nr. 1851360 t.n.v. de pen-
ningmr. van de Werkgroep.

Naast de vaste rubrieken als: een blik 100 jaar terug, jaarverslag en kroniek 1988, artikelen over
archeologische vondsten, het bestuur van de Castricummerpolder, Wie was . . . Kapitein Rommel
1889-1958 (met stamboom) en het vervolg van de genealogie van de Castricumse familie Brakenhoff.

Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, no. 15, 1989. Heemkundige Kring De Bevelan-
den. Goes 1989 (112 pag., ill.).

Dit jaar geen themanummer met één onderwerp, maar vij f bijdragen, waaronder: F. Ossewaarde:
Het prestige van het Goese Baljuwsambt en van de personen die het bekleedden 1582-1795; C. Dek-
ker. Tussen twee vloeden, de strijd tegen het water in Zeeland bewesten Schelde tussen 1530 en 1532;
L. J. Abelman: De stichting van de Koopmansbeurs te Goes. Voorts artikelen over de weegbrug te
Wolphaartsdijk en Sint Nicolaasfeesten in Goes.

Genealogysk Jierboekje, 1989. Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy. Ljouwert 1989
(157 pag., ill., ƒ 27, - , Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden).

Naast jaarverslagen 1988/89 van Wurkferban en Fryske Rie foar Heraldyk: C. Kuipers: Genealo-
gie 1600-heden Abrahamy (de Melverda), vermoedelijk stammend uit Hongarije, met Friese stam
en Drentse en Indische tak; P. Noomen: Buwaldaburen te Tjerkwerd, over de oudst bekende genera-
ties Buwalda (1500-1700); P. Nieuwland: Meylema, genealogie 1500-1800; H. Walsweer: Famylje-
oantekenings, de kertieren fan Jancke Piers Seta, negen generaties 1450-1700; S. Dykstra: Kertierstaat
fan Jan Jelte Ykema, acht generaties 1750-heden; D. van der Meer. (vervolg) Lijst van dorpen en
steden in het register van decretale verkopingen III 25 van het Hof van Friesland periode 1684-1697;
R. van der Ley: (vervolg) Friezen in Groningen, uit de huwelijksproclamatieboeken 172 t/m 175 van
de Stad Groningen periode 1685-1719. Verder vermeldingen van 22 wapenregistraties.

CumlndexBL, Computersoftwareprogramma met Cumulatieve Index op De Brabantse Leeuw. Vijf
diskettes met handleiding, (ƒ 40, - bij Het Noordbrabants Genootschap, Postbus 1104, 5200 BD
's-Hertogenbosch (073-139484).

Bezitters van een IBM PC, XT, AT of compatibele computer voorzien van een harde schijf, kunnen
informatie uit De Brabantse Leeuw nu ook thuis elektronisch raadplegen. Op vijf diskettes zijn be-
halve het programma, twee gegevensbestanden opgenomen van 37 jaargangen van dit veelgelezen
maandblad: de cumulatieve inhoudsopgave en een index-databank met het cumulatieve persoonsna-
menregister. Het intypen van de gezochte naam verschaft volledig overzicht van de vindplaatsen.
Het opzoeken van alle mogelijke naamsvarianten is vergemakkelijkt; jaarlijkse updating is mogelijk.

Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde, Heft 9. Arbeitskreis für Familienforschung
e.V. Lübeck 1977 (48 pag. en 8 bijl.).

A. Petersen: Fremde in den beiden altesten Trau-Büchern von St. Jacobi zu Lübeck 1625/33,
1633/65; P. Guttkuhn: Lübecker in südlichen Afrika; R. Rogat: Zur Geschichte der Rensefelder Hu-
fen (vervolg) en 15 genealogieën van hoevebewoners als bijlage.

Idem, Heft 27/1. Lübeck 1988 (193 (199) pag.). Eerste deel van de (verkleinde) facsimile-uitgave
(geschreven in gothisch handschrift en alleen met vergrootglas te lezen) van het boek Lübische Fami-
lien door Jacobus von Melle (1659-1743). Het bevat genealogische informatie van de Lübecker regen-
tenfamilies van 1200 tot 1700. Dit deel bevat de namen, beginnende met A t/m K.

Mitleilungen des Mindener Geschichtsvereins, jg. 60, 1988. Minden 1989 (158 pag., ill.).
H. Nordsiek: Briefe verfolgter und deportierte Juden von 1939 bis 1944; D. Cole: Kindheit und

Jugend von Franz Boas 1858-1942 (Minden in de tweede helft van de 19de eeuw). Daarnaast enkele
bijdragen over geschiedenis en archeologie van de stad Minden en omgeving.

J. THOMASSE
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TIJDSCHRIFTEN

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

Nederland

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 104, afl. 4, 1989.
Uitgebreide en van annotaties voorziene teksten van voordrachten met als thema 'natievorming',
speciaal de rol van het revolutietijdperk 1787-1789.

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 5, nr. ljan. 1990.//. van denBrink: Het Rechterlijk
Archief in Oost-Brabant; J. L. van den Hurk: Ingekomen borgbrieven te Orthen [1681-1805]; Verv.
Kwst. Strijbosch; J. A. van der Heijden: Tragiek in het leven van onze voorouders [Gertrudis Huij-
bers (geb. Boxmeer 1710), Maria Elisabeth de Jong (geb. Geffen 1824), Leonardus Verstegen (geb.
Nistelrode 1812)]; W. H. Jaegers: Oostbrabanders huwen te Overasselt [1666-1747; geref.]; P. L.
Leget-Kuijlen/J. N. Leget: Deenen te Vierlingsbeek [17de-19de eeuw]; H. van den Brink: Huwelijken
in Boxtels Rechterlijk Archief [1808-1810]; Idem, Index RK Doodboek Casteren (1709-1749); J. M. P.
de Groot: Glossarium van enkele oude rechtstermen.

Gens Humana, nr. 9, dec. 1989. Alfabetische Index op de Genealogische Databank van de WG Ge-
nealogie & Computer; P. Donche: HCAL: een gekombineerd programma voor kalendergegevens;
P. Groeneweg: Genkwast: Een volwaardig genealogieprogramma voor de Atari-ST; Verv. Gezochte
familienamen; N. S. van Hall: Historische databestanden in Europa. Een inventarisatie; Verv. Ge-
nealogische strukturen; S. E. Pronk Czn: Huis- of Handmerken: Herkomst en betekenis.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 17 (1989), nr. 4. M. Güterbock: Biographisch-
genealogisches zu Daniel Wolff von Dopff (1650-1718), Gouverneur von Maastricht und seiner Fami-
lie [Geiselbach, Van Volckershoven]; R. deLaHaye: Aanvullingen op het bibliografisch repertorium
van Limburgse genealogieën; Verv. Kwst. Bouvrie.

Marset Historia, 23e jg., nr. 6, nov./dec. 1989. R. P. de Graaf: Het konflikt Zeeland bewester Schelde
tot en met het verdrag van 1256.

Met gansen trou, 39e jg., nr. 12, dec. 1989. H. M. van He/voort: Herman van den Brand uit Nieuw-
kuijk, soldaat van Napoleon.

Misjpoge, jg. III, nr. 1, jan. 1990. F. Püttmann: Hier ligt verborgen... Teksten en afbeeldingen op
joodse grafstenen; J. Hagedoorn: Achtergronden van de komst der Portugese joden naar de Neder-
landen; /. B. van Creveld: Een Haags Moheel-boekje (besnijdenisregister) uit de 18e eeuw; Verv.
Lessen in genealogisch onderzoek [met discussie over huwelijksvoorwaarden, aangaan en verbreken
van trouwbeloften, enz. met voorbeelden].

Numaga, jg. XXXVI, nr. 3/4, dec. 1989. P. J. Begheyn: Een zestiende-eeuwse genealogie van de
Nijmeegse patriciersfamilie Visser; Idem: Het 'speelreisje' van dominee Jan Scharp naar Nijmegen
in 1809.

Tussen Vecht en Eem, 7e jg., nr. 4, dec. 1989. Artikelen betr. o.a. Achttiende-eeuws vandalisme [Theu-
nis Geurtsen Hilhorst 1741], molens [te Naarden en Blaricum] en een medaille van de kapelmeester
Ph. Christiani (1814).

Tussen de Voorn en Loevestein, no. 69, jg. XXV, dec. 1989. A. S. M. Siebelt: Enkele opmerkingen
over Zaltbommel en zijn waarden in de eerste helft van de dertiende eeuw (1); J. Kuys: Een
Zaltbommels-Oenselse overeenkomst uit 1322 aangaande de afwatering van Oensel; J. N. A. Groe-
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nendijk/R. D. van Tuyi. Een Amerikaanse piraat van Gamerense origine [Otto Jansz. van Tuyl,
1661-1705; met stamreeks, 7 gen.].

Tweestromenland, nr. 63, 22.XII.1989. J. van Os: Hoe een Horssense jongen het maakte in Amster-
dam. Pieter van Buren (1751-1813), boekhandelaar en uitgever; T. Tielen: Jura Engelbarts, een trouw
dienaar [te Maasbommel opgevoed door echtpaar Von Platho/Van Raveschot; tr. 1720 Maria Anna
de Leeuw].

Tijdschrift voor genealogie en historie 'Westerwolde', jg. 10, no. 4, dec. 1989. E. G. Schrage: De
gerichtsvoogd; Red.: Elze ter Borg in Mitling (Ost-Friesland) [1540]; C. J. Wegman: De Sellinger
Herberg [Roelfsing, Brouwer].

Uit Eijsdens verleden, nr. 48, dec. 1989. Verv. Kwst. H. J. L. M. Boersma (deel 8) [Schroun/Schroen,
Teu(ij)th].

IJsselakademie, 12de jg., nr. 4, dec. 1989. In Komaf: K. Schilder: Kwartierstaat van prof. dr. Klaas
Schilder (1890-1952) [- , Van de Biet, Leijdekker, Hoksbergen].

Uit onze verenigingsbladen:
NoordKOPstukken, 4e jg., nr. 1 , jan. 1990, blz. 98-106. Slot Wage(n)maker; Verv. Transportregisters
Huisduinen en Den Helder; A. J. Zwaai: Registers van afgegeven zeebrieven 1705-1797 [GA Amster-
dam; als voorbeeld van wat er in zo'n register is te vinden, werden gegevens genoteerd betr. Helderse
en Huisduiner kapiteins 1757-1760].
Twente Genealogisch, 6e jaar, no. 1, jan. 1990. A. F. de Jongeburcht: De afwezigen [van de lichting
militairen 1810 in 1812 te Almelo]; (korte) kwstn. van Johanna Wilmink [geb. Hengelo 1846; - ,
Wilmink, Wilmink, Peeze], Hendrikus Plegt [geb. Weerselo 1843; - , Rutgerink, Velthuis, Meijers],
Johanna Gesina Veldhuis [geb. Oldenzaal 1823; - , Fransen, Van Zutphen, Ten Veldhuis] en aanv.
Wilmink.

Uit familiebladen:
Andringa Staach Nijs, nr. 17, dec. 1989. Andringa pad door Friesland [tocht langs plaatsen, waar
men zichtbare herinneringen aantreft betr. (Van) Andringa's].
Beitragezur Geschichte der Familien Lampe und verwandter Familien, Heft 152, 78. Jg., Dez. 1989.
Naamdragers Lampe o.a. in het oudste Bürgerbuch van Hannover-Stadt (14de eeuw), in het Höfe-
und Ortssippenbuch Gustedt en in Oostpruisen.
Chynsmans cronycke, no. 34, 9e jg., Kerstmis 1989. M. van Acker: Antonius Sysmans (1700-1779)
te Beerse.
C/Krapels-krabbels, 9e jg., no. 2, apr. 1989. Memorie van successie van Joannes Crapels, 1829 te
Grevenbicht opgemaakt; Verv. genealogie. Idem, no. 3, juli 1989.
Cronyk Witte, jg. 1, nr. 1, nov. 1989. Een hartelijk welkom voor dit nieuwe fraai uitgevoerde familie-
blad. Behalve inleidende artikelen een levensbeschrijving van Johannes Witte (1796-1864) door ons
lid A. J. Witte, die tevens een van de contactpersonen is; adres De Kromme 3, 4421 ES Kapelle.
De Dobbelbeker, 19de jg., nr. 4, 1989. Verv. Doopsgezinde tak Dobbelaer (Z.-Vlaanderen, Walche-
ren, 17de-18de eeuw) [De Wind te Middelburg, 18de eeuw].
Familieblad Hofman, Groningen, nr. 8,1989. Behalve een verslag van recente onderzoeksresultaten,
de kwst. (5 gen.) van Derk Hofman (Groningen 1879-1940) [—, Mensinga, Groenewold(s),
Westerling].
Familiebrief Jongens, Ie jg., no. 4, sept. 1989; 2e jg., no. 1, dec. 1989. Art. betr. Douwe Wijndels,
afk. van Wildervank, bakker te Wormerveer 1747-1783; zijn namen werden via zijn dochter Trijntje
Bakker doorgegeven aan leden van de familie Jongens.
Familiestichting Huyser, 3e jg., nr. 12, dec. 1989. Verv. Zeevarende Huysers; Kwst. (5 gen.) van Teunis
Arie Huijzer [ - , Van der Sluis (te Rotterdam), Van der Meulen (te Oostermeer), Sikma].
Gens Avortius/Gens Avortia (v.a. nr. 12), 3e jg., no. 9, mrt. t/m no. 12, dec. 1989. In de nrs. 9 en
12 verslag van onderzoek naar de oudste generaties Van der Avoirt; in no. 10 enkele verwantschapsta-
bellen en naamgenoten; in no. 11: 1675-1837. Zes generaties Van der Av(o)(i)rt in Rijen. Een histori-
sche achtergrondinformatie.
Hammer, vroeger en nu, 2-1989. Van der Haar. Genemuiden, deel 2.
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Kroniek Van Diepen, nr. 12, najaar 1989. De Van Diepens in de computer; alle naamgenoten geboren
in de 18de en 19de eeuw.
Het Lefejver orgaan, jg. 7 (1989), nr. 2. J. Lever. De schipbreuk van Abraham Lever (1749-1792),
en Adrianus Lever (1690-1729) en zijn familie.
De Moezelkoerier, nr. 7, dec. 1989. De oorsprong van ons wapen [wapen in 1580 gevoerd door Her-
men Moezelar, van Kollum]; Maison Moezelaar in Deventer [het gezin van Hendrik M., 1869-1945].
Olsthoorn kroniek, 4e jg., no. 1, jan. 1990. De Holierhoekse en Zouteveense polder en de naam
Olsthoorn; De boedel van Huijbertje KI. Duijnstee, wed. D. G. Olsthoorn, overl. 1750.
Het Patertje, jg. 5, nr. 4, dec. 1989. De tak van de bakkers Pater te Avenhorn; Verv. Pater Amerongen.
Poelgeest familie kontakten, 9e jg., nr. 4, dec. 1989. Studie Poelgeest geslachtswapen (3).
Stichting genealogisch onderzoek Verdon(c)k, Med. nr. 36, dec. 1989. Verv. takken Waddinxveen
en Zeist.
Van menark tot meneer, jg. 1, no. 3 (1989). Parenteel van Hendrik Karssen/Kerssen [geb. Leeuwarden
ca. 1757; o.a. te Utrecht en Sassenheim]; Stamreeks van Hendrik Willem Karssing [geb. 1975; 8 gen.;
voornl. te Hattem].

België

Ons Heem, jg. 43, nr. 6, slachtmaand 1989. J. Gerits: Lambert Oyen, een 17de-eeuwse kok en kunst-
verzamelaar uit Tessenderlo [kok in de abdijkeuken van Averbode].

Vlaamse Stam, 25e jg., nrs. 11-12, nov.-dec. 1989. Verv. Familie Ossieur [met verwanten Fraeys, paren-
teel De Brouckere en kwst. Josephus Lud. Ossieur, 1819-1897; - , Candeel, Fraeys, De Brouckere];
L. Guffens: Kwartierstaat Jozef Cleeren, 1888-1974 [- , Beckers, Hendrickx (te Hoeleden), Hols-
beeks]; S. Servrancx: Kwartierstaat Laurent Penninckx, 1920-1944 [- , Gilbert, Gellens, Vanden Een-
de, alle te Veltem]; B. Walckiers: De Wetachtige Kamer van Vlaanderen. Beknopte beschrijving van
de inventarissen die berusten in het Algemeen Rijksarchief te Brussel [te vergelijken met Feodaal
Leenhof van Brabant; denombrementen en leenverheffingen; 27 pag. plaatsnamen met verwijzin-
gen]; P. Huys: Nog 'letteren van remissie' (1621) [62 gevallen van remissie wegens doodslag met na-
men van daders en slachtoffers].

Duitsland

ArchivfürSippenforschung, Heft 115, 55. Jg., Okt. 1989. Artikelen betr. families Ramberg, Leporin
en Spech; W. Honselmann: Bela Wolff v. Gudenberg, die Gemahlin des Edelherrn Johann v. Buren
(f1484) und des Edelherrn Johann v. Grafschaft (f1513); L. Hepding: Das Pferd in der Heraldik.

Blalter f ür Frankische Familienkunde, 13. Bd., Heft 4, Nov. 1989. Artikelen betr. Gatterer (Gaderer,
Gatterbauer) en Ortsfremde im Trauungsbuch Nürnberg-St. Leonhard (1630-50).

Idem, Mitteilung Nr. 1, Jan. 1990.

Genealogie, Bd. XIX, 38. Jg., Heft 12, Dez. 1989. Musikgeschichte und Genealogie (94): H. Schöny:
Herben von Karajan [1908-1989; met kwst.: - (oorspr. Karajoannes), von Raindl, Kosmac
(Kossmatsch), Axterer]; R. Berthold: Die Vorfahren des Brinniser Pfarrers Johann Gottfried Bom
aus Fremdiswalde [met stamreeks Born; 17de-18de eeuw].

Der Grafschafter, Jg. 1989, nrs. 1-13. Blz. 46 en 51, H. Voort: Der Wappenstein am Drees-Hof in
Bentheim [Arnd Wilhelm Schröder/Schrader tr. 1646 Heinricka Södingh/Sodingius; dochter Ame-
lia (overl. 1713) tr. Alexander Cantzler (overl. 1681)].

Hessische Familienkunde, Bd. 19, Heft 8, Dez. 1989. Artikelen betr. Küchler [15de eeuw], Eller
[17de-19de eeuw], Leviseur [joods; 18de-19de eeuw]; Einwohner der Cent Lützelbach (1511-1554);
Einwohner im Kirchspiel Mengerskirchen [1666 en 1711]; /ü Boss: Gen(e)alogisch verwertbare Anga-
ben aus dem Protokollbuch der Hessen-Darmstadtischen Leibgarde zu Pferd 1761-1836; Hessische
Wappenrolle: Lang, Listner, Mohr, Moos, Rodehau, Spiess, Becker, Berg, Bülow, Buxmann, Henkei,
Hofmeister [met stamreeksen].
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Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 34, Jg. 77, Heft 4, Okt.-Dez.
1989. G. von Sobbe: Das Rittergeschlecht Sobbe zu Villigst [13de-15de eeuw; door huwelijk o.a. ver-
want aan de Heren Van Culemborg, Van Gemen en Van Borculo]; F. Boss: Biographisches aus den
Heimatkalendern bzw. Jahrbüchern des Kreises Rees 1950-1974 [o.a. Nering-Bögel]; F. Hamm: Die
Ahnen des Professors Dr. Franz Ferdinand Wurzer, 1765-1844 und seiner Ehefrau Elisabeth Stein-
haus, 1771-1844 [Wurtzer, Grabler, Steinhaus, Strunck]; H. J. Domsta: Kettenheiraten in Leverbach
Kreis Duren [ca. 1785-1873, o.a. via Kuth, Esser, Lövenich]; Antw. Fahl/Phahl.

Norddeutsche Familienkunde/Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 38./64. Jg., Bd. 14,
Heft 4, Okt.-Dez. 1989. W. Billig: Zur Genealogie derer von der Hude im ehemaligen Bistum und
Fürstentum Verden; P. Guttkuhn: Abbele und Malchen. Eine jüdisch-christliche Ehegeschichte aus
Moisling und Lübeck [Abraham Joseph Levy en Amalia Levens, geb. Moisling 1807 resp. 1802]; W.
Bonorden: Versuch einer erbbiologischen Familienforschung am Beispiel der Luise Margarethe
Tischbein, 1727-1785; Verv. Geschwister Butendach aus Bremen.

OldenburgischeFamilienkunde, Jg. 31, Heft 3/4, Dez. 1989. W. Büsing: Die Vortrage der Oldenbur-
gischen Gesellschaft für Familienkunde 1984-1989 [samenvattingen van lezingen; o.a. betr. enkele
landgoederen (Fikensholt, Blumenwerder (Pommeren), het dorp Loy, en in Kreis Vechta), Joodse
families te Delmenhorst, huismerken, apotheken te Ovelgönne en Oldenburg, kloosters, en de fami-
lies Mosle, Högl, Bosse, Schreber/von Schreeb, Tischbein].

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XII, 37. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1989. K.-O. Schlau: Die Familie
von Bippen im Baltikum, Ingermanland und Deutschland [afk. van Osnabrück]; V. Helk: Ösels
Landsassen, Geistlichkeit und Biirgerschaft im Jahre 1597 [met naamlijsten]; artikelen betr. de fami-
lie Polenska, Mitglieder des Paulanerklosters in Heiligen bei Tachau 1681-1787, Das evang. Kirchspiel
Prittag (Schlesien), Damastwerkers uit Grossschönau, en Evang. Pfarrer von Maiwaldau.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 11, XXXVIII. Jg., Heft 12, Dez. 1989. Artikel betr.
Reich/Reichard/Reichen te Edenkoben; Taufeintrage Auswartiger Kinder im Kathol. Kirchenbuch
Schifferstadt (1693-1698); Verv. Pfalzer in KB Hanau (1690-98); aant. uit KB Duchroth (Odernheim
am Glan: 17de eeuw); aanv. Personal der Oberamter Neustadt, Germersheim, Kaiserslautern, Alzey,
Oppenheim vor 1685; Linksrheinische Flüchtlinge im Lutherischen KB Geinsheim bei Trebur
1689-95; Verv. Huldigungsliste der Zent Kirchheim 1685.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Famitien- und Wappenkunde, 38. Jg., Heft 6, 1989.
P. L. Leget-Kuijlen en/J. N. Leget/A. Ruge: Die Garlichs'sche Nachlassenschaft in Amsterdam 1759
[met schema's Garlichs en Pechlin (te Leiden)]; H. Bruns: Die Bedeutung der Armenbücher für die
Familienforschung [Stöhr, Westermann]; U. Budde Irmer: Der Name 'Theophil' und seine Verbrei-
tung im Harlingerland; /. Ramm: Die Familie zur Mühlen und Emden: Gedanken anlasslich einer
Neuerscheinung [Zur Mühlen afk. van Warendorf].

Sachsische Heimatblatter. Daar de Zentralstelle für Genealogie in de DDR (nog) geen eigen tijd-
schrift uitgeeft, is overeengekomen dat de NGV deze bladen in ruil zal ontvangen; 30. Jg., Heft 6,
1984. Th. Gerlach: Johann Martin Luther II. auf Hohburg [nazaat van de hervormer; geb. 1663;
gezin; grafvondsten].

Idem, 35. Jg., Heft 1, 1989. Artikelen betr. Johann Christoph Arnold (1763-1847) [o.a. uitgever,
stichter van een uitleenbibliotheek en leesmuseum te Dresden], familie Mendelssohn, Johann Georg
Lehmann (1765-1811) [cartograaf].

Idem, Heft 2, 1989. K. Blaschke: Die Wettiner. Thesen zur neunhundertjahrigen Geschichte des
ehemaligen sachsischen Fürstenhauses.

Idem, Heft 3, 1989; Heft 4, 1989; Heft 5, 1989: M. Unger: Sachsen und die Wettiner; K. Blaschke:
Die geschichtliche Leistung der Wettiner; R. Gross: Kurfürst Moritz von Sachsen im Spiegelbild zeit-
genössischer Quellen; H. Prescher. Georgius Agricola (1494-1555) und seine Beziehungen zu Herzog
und Kurfürst Moritz 1543-1553; V. Thiel: Moritz von Sachsen und Freiberg - die Volksbewegung
im Jahr 1547.

264



Südwestdeutsche Blatterfür Familien- und Wappenkunde, Bd. 19, Heft 8, Dez. 1989. W. Ludwig:
Die böhmische Kohorn, die niederlandische Coehoorn und andere. Nachtrage Kühorn-
Nachkommen; artikelen betr. Scheyhing (16de eeuw), Aichele (16de eeuw), Johann Friedrich
Closs(ius) (1735-1787), Johann Konrad Kreidenmann (1578-1655), Silcher (16de-18de eeuw), Gam-
mertinger (17de-18de eeuw), Geburten und Heiraten in Gommersdorf 1598-1608 [o.a. Hartmann,
Kempf].

Groot-Brittannië

Genealogists' Magazine, Vol. 23, no. 4, Dec. 1989. V. E. Aldous: The archives of the Freedom of
the City of London 1681-1915; G. W. Iredell: Walkinshaw connections, 'Bonnie' Prince Charlie's
mistress; J. C. Parsons: Eleanor of Castille and the Viscountess Jeanne of Chatelleraut.

Proceedings of the Huguenot Society, Vol. XXV, no. 1, 1989. /. Scouloudi: Notes on strangers in
the Precinct of St Katherine-by-the-Tower 1500-1687, and on the 'Flemish cemetry'.

The Scottish Genealogist, Vol. XXXVI, no. 4, Dec. 1989. C. Campbell: The ancestry of James Reid
Campbell [17de-18de eeuw, twee schema's]; E. A. Gray: Old soldiers of the eighteenth century [gege-
vens uit de Chelsea registers 1740-50 van Schotse soldaten die in Engelse regimenten dienden]; artike-
len betr. Peter Macquisten (overl. 1840) en Macneil/McNeill wapens; E. M. Donoghue: McCall -
some Glasgow-Sanquhar connections [met schema 18de-19de eeuw].

Luxemburg

Die Famitjefuerscher, no. 20, 6. Jg., Nov. 1989. Uittreksels huwelijken Pfarrei Igel (1707-1797) en
Pfarrei Reisdorf (1726-1805); Eheschliessungen Fremder in Kirchenbüchern der Stadt Trier von 1779
bis 1802; Der Familienname Deutsch (Teutsch).

Oostenrijk

Adler, 15. (XXIX.) Bd., Heft 4, Okt./Dez. 1989. E. Sefcik: Heraldische Bilder auf den Siegeln der
Piasten von Tësin (Teschen); H. Jager-Sunstenau: Die Sammlung 'Verleihungsurkunden' der Gesell-
schaft 'Adler' [corr.]; H. Prennschütz-Schützenau: Zwei Babenberger-Abstammungen, aufsteigend
von Leopold III, Markgraf von Österreich, der Heilige; Trauungen Pfarrfremder in Poysdorf
1650-54.

Idem, Österreichische Ahnenliste 29, blz. 297-312. (o.a. Eisenbock, Langer).

Scandinavië

Genos, Arg. 60, 1989-2. Artikelen betr. de verwanten van Sigfrid Sigfridsson [overl. 1612; Frisius,
Alftan, Stodius], Kekkonen, Schrey [17de eeuw].

Idem, 1989-3. Artikelen betr. Rehm/Reims en Pelsmejer/Meyer.

Slakt och Ha'vd, nr. 1, 1989. Artikelen betr. de familie Kloppstock, het nageslacht van Catharina
Bagenholm (eind 18de eeuw), en families te Alingsas in de 17de eeuw (Alin, Alström(er), Ahlberg,
Cederholm, Paulin, Stiernsward, Uggla) en corr. kwst. Brita Catharina Bursie (1703-1778); antw.
Burck.

Zuid-Afrika

Familia, jg. XXVI (1989), no. 3. E. Hom: Dirk Louw en sy gesin [geb. Venhuizen 1823, tr. ald. 1847
Catherina Ruiter; nageslacht]; Verv. Van Rensburg; Kwst. F. W. de Klerk [ - , Van Rooy, Coetzer,
Fouché].

Idem, no. 4, 1989. E. Horn: Die nageslag van Jacob Stolp [geb. Sybekarspel 1842]; Kwst. Cecilia
Wessels [1895-1970, zangeres]; Aanv. Le Febre/Le Lievre/De Haas.
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Zwitserland

Maajan/Die Quelle, Heft 13, 1989/4, Dez. Verv. Kleine Einführung in die Genealogie [o.a. Memor-
und Jiskorbücher, Synagogen-Verzeichnisse, Chevra-Kadischa-Verzeichnisse]; Verv. Juden im Frei-
burgerland; Grabverzeichnis des jüdischen Friedhofs in Gailingen (1) [Anderer t/m Guggenheim].

Verder ontvingen wij:
Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Inf.blatt, Nr. 10, Dez. 1989.
It Beaken, jg. LI, nr. 4, 1989.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 3, nr. 4, dec. 1989.
1340, jg. IV, no. 1, jan. 1990.
Descent, Vol. 19, Part 3, Sept. 1989.
Der Deutsche Hugenott, 53. Jg., Nr. 4, Dez. 1989.
Dijkbrief, 8e jg., dec. 1989.
Dux, Register op de jaargangen 1947-1970 [onderwerpen en auteurs].
Familie-Kroniek [Idema], no. 26, 21ste jg., dec. 1989.
Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 123, 1989/IV.
The Genealogical Helper, Vol. 43, no. 6, Nov.-Dec. 1989.
Heemschild (Heemkundige Kring 'De Oude Vrijheid' te Sint-Oedenrode), extra nr., okt. 1979.
Holland, 21e jg., nr. 6, dec. 1989.
Library of Congress, Buil. Vol. 48, No. 50 t/m 52; Vol. 49, No. 1, Jan. 1, 1990.
Die Loenen Cronyke, nr. 37, (jan.) 1990.
De Maasgouw, jg. 108, nr. 4, 1989.
7 Meisterbenksken, nr. 26, jan. 1990.
Naamkunde, 20ste jg., afl. 1-4, 1988.
Nederlands Archievenblad, jg. 93, nr. 4, dec. 1989.
Niet zo benauwd [Van der Linden], nr. 32, Kerstmis 1989.
Nieuws van Archieven, jg. 8, nr. 12, dec. 1989.
De Nijdamstra Tynge, 41e jg., nr. 5, nov./dec. 1989.
Oostvlaamse Zanten, 64e jg., nr. 4, okt.-dec. 1989.
Oud-Muiderberg, V/4, nr. 45, winter 1989.
Het Patertje, namenindex 5e jg., 1989.
Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 5, nr. 4, dec. 1989.
Stichting Federatie van Nederlandse Familieorganisaties, Med. nrs. 1 (feb. 1987) t/m 11 (dec. 1989).
Het Treffertje, 18de jg., no. 4, dec. 1989.
Tussen Rijn en Lek, 23e jg., nr. 4, dec. 1989 [orgel-nummer en Register jgn. 17 t/m 22 (1983-1988)].
Vereniging Oud-Leiden, Med. jg. 12, nr. 1, jan. 1990.
Wiarda Nachrichten/'Mededelingen, afl. 14, Nov. 1989.

M. VULSMA-KAPPERS

TALRIJK

Groningen, den 15 Augustus. In het Wester-Quartier, digt bij Leegkerk, is on-
langs een vrouw gestorven van 85 jaaren oud, zijnde genaamd Siebe Jans en wed
van Reinder Dirks, welke lieden uit hunner egt gehad hebben 15 kinderen, 65
kindskinderen, en 23 agter kindskinderen, te samen een getal van 103 persoonen
uitmakende.

(Utrechtsche Courant 1784, no. 101, woensdag 25 augustus)
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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

79. 'ARTLANDERS' (XLIV (1989), p. 466)
Geen gegevens uit Lutherse lidmatenboeken, wel enkele personen uit de genealogie Froger:
1. Anna Maria Bremerkamp, geb. Menslage ca. 1764, overl./begr. Amsterdam 15/19-3-1810

(WKH), otr. ald. 13-5-1791 Dirk Froger, ged. Amsterdam 5-3-1760 (NK), zilversmidsknecht,
overl. ald. 18-12-1816; haar moeder was:

2. Anna Maria Schlingman, won. Menslage in 1791.
3. Anna Margaretha Schlingmans, geb. Menslage ca. 1754, overl. Amsterdam 8-2-1796, otr. ald.

9-5-1777 Willem Froger, zilversmid, geb./ged. Amsterdam 5/12-3-1741 (Waalse Kerk), begr. ald.
4-12-1795 (WKH), hij was een halfbroer van Dirk Froger; haar vader was:

4. Harmen Frederik Schlingmans, won. Quackenbrück in 1777.
C. WlERDEMAN MOLENDIJK, O u d o r p N H

VRAGEN

131. HEEN(C)K
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Engelbertus Heen(c)k, geb. ca. 1721, opziener der
Cabinetten van Speciën en Zeldzaamheden van de universiteit Leiden, tr. Johanna Stopperveen,
woont 1752 te 's-Gravenhage, overl. Leiden na 1799.
Uit dit huwelijk o.a. Jabes Heenck, geb. 's-Gravenhage 27-10-1752, overl. Leiden 1782, kunstschilder
en tekenaar, leerling van Aart Schouman, student filosofie Leiden, inschr. 22-2-1772. Na zijn overlij-
den verkoopt zijn weduwe zijn werk. Gevraagd gegevens huwelijk en de naam van de echtgenote
van Jabes.

J. B. Vos, Amsterdam

132. OVERHUIZEN/VITT1NGHOF/GEERLING
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Johan Matthijs Overhuizen (Overhuyzer enz.), meester-
vleeschhouwer, otr. Delft 19-7-1755 Christina Vittinghof (Fittinghoff enz.), ged. (Luth.) Delft 25-12-
1735, dr. van Jan Vittinghof, begr. Delft (O. Kerk) 23-3-1764, tr. ald. 12-12-1734 Eva Geerling, overl.
ald. 6-3-1786. Ook gevraagd gegevens en voorgeslacht Vittinghof-Geerling.

H. C. J. BAKKER, Voorhout

133. BRAK
Gevraagd gegevens, voor- en nageslacht van:
- Sander Thomasz. Brak, otr. Den Helder 23-11-1697 Reijntje Reijers.
- Pieter Ermen Brak, ged. (Rem.) Zevenhoven 28-7-1715, zn. van Harmen Brak en Jacomina van

Swieten. Vertrekt rond november 1773 naar Emmerik.
- Jan Carel Brak, begr. Batavia 6-10-1735, assistent in dienst der VOC.
- Willem Dirk (Brak) en Cornelis (Brak), zoons van Willem Dirk Brak, tr. Amsterdam 6-12-1819

Elisabeth van Reenen; beiden verm. geboren vóór dit huwelijk.
- Van ene Hendrik Brak werd 29-12-1820 boedel overgedragen aan de weeskamer te Batavia. Be-

treft dit Hendrik, ged. Amsterdam (Zuiderkerk) 20-3-1782, zn. van Pieter Brak en Johanna Ma-
ria Veltbrugge?

S. RASHELBACH-VAN LEEUWEN, Amsterdam
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134. (DE) GRUIJL
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van:
- Frans Gruijl, tr. Gouda 29-4-1725 Lena Bruine van der Veen.
- Bruno de Gruijl, tr. Gouda 15-3-1789 Elisabeth Schaddee.

P. J. DE GRUUI, Hilversum

135. HOOGENDOORN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Huibert Janse Hoogendoorn, tr. Ariaentje Willems, geb.
Lexmond 16-5-1669; won. ca. 1697 in Lexmond.
Gevraagd gegevens en nageslacht van Huibert Jacobs Hoogendoorn, tr. Meijnsje Jans Versteegh,
won. ca. 1600 omgeving Willige-Langerak.

W. HOOGENDOORN, Arnhem

136. MAEYENS (MAYENS)
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Joannes Maeyens, overl. Knesselare (Oost-Vlaanderen) 13-
7-1643, tr. Martina Pype.
Gaarne contact gezocht met al diegenen, bij wie de naam Mayens in de kwartierstaat voorkomt;
beschik zelf over veel gegevens en documentatie.

M. MAEYENS, Adegem, België

137. GERRETSEN
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van:
- Gerrit Dimmers, verm. militair, geb. 'Holte' 1560. Zijn zoon HubertGerritstr. Arnhem 7-1-1609

Feus Henrichs. Afstammelingen nemen geslachtsnaam Gerretsen aan (zg. Nijmeegse tak).
- Gerrit Gerritse, j.m., ruiter i/h Regiment van Coll. Haarsolte, in garnizoen te Deventer, tr. Zut-

phen 13-6-1738 AaltjeBrinksj.d. vanZutphen. Nageslacht te Amsterdam neemt geslachtsnaam
Gerretsen aan (zg. Amsterdamse tak).

- Sander Gerretsen, overl. Ellekom 8-5-1817, tr. Johanna Verhaaf (zg. Elstse tak).
Tevens contact gezocht met leden bij wie de geslachtsnaam Gerretsen in de kwartierstaat voorkomt.

T. JANKNEGT, Bussum

138. VAN TONGEREN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van:
- Jan Matthijs (van Tongeren, zeemleerbereider) geb. 1590/1591, begr. Amsterdam 26-1-1667, otr.

ald. 27-6-1615 Niesjen Martensdr., geb. 1586/1587.
- Geurt Mathijssen (van Tongeren, zeemleertouwer) geb. 1596/1597, otr. (1) Amsterdam 6-2-1620

Giertje Franssen, geb. 1596/1597, overl. vóór okt. 1640; otr. (2) Amsterdam 6-10-1640 Geertruyt
Fijten, wed. van Heydrick Jillensz.

- Aart Mathijsen (van Tongeren, zeemtouwer), geb. 1599/1600, otr. Amsterdam 3-1 -1626 Barbara
van Hanswijk, geb. 1598/1599.

Bovengenoemde drie broers hebben zich na 1600 met hun ouders Matthijs Jeronimus en Catharina
Sweene, te Amsterdam gevestigd, alwaar zij de geslachtsnaam Van Tongeren hebben aangenomen.

A. TH. J. VAN TONGEREN, Lichtenvoorde

Aan dit nummer werkten mee:

P. Beishuizen, Diepe Vaart 15, 5663 AW Geldrop.
Mevrouw P. J. C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
Mevrouw A. van Gelder-van den Donker, Markeweg 81, 8398 GM Blesdijke.
Ir. F. Nawijn, Corn. van Zantenstraat 270, 2551 PS 's-Gravenhage.
Mevrouw T. Nijkamp-Schakel, Geerestein 25, 6714 DK Ede.
A. J. Stasse, Graadt van Roggenweg 27-3, 3531 AA Utrecht.
H. J. Wolters, Brederostraat 3, 3601 SM Maarssen.
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