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Inleiding
In het kader van een inventariserend onderzoek naar families die de naam Fiers
dragen of hebben gedragen, ben ik ook gestuit op een Middelburgse familie van
die naam. Deze bleek te zijn geparenteerd aan een familie Kappeyne en die weer
aan een familie Van de Coppello. De relaties tussen deze drie Middelburgse ge-
slachten interesseerden mij voldoende om te trachten daaraan door verder on-
derzoek wat meer reliëf te geven en zo mogelijk enige achtergrond.

Nu kent onderzoek naar Middelburgse families zijn specifieke problemen.
Het rampzalig bombardement van 17 mei 1940 waarbij een groot deel van de
binnenstad van Middelburg in de as werd gelegd, heeft ook veel archiefmateriaal
verloren doen gaan. Onderzoek in de Middelburgse archieven laat de genealoog
dan ook meer dan eens met frustrerende leemten zitten. Soms kunnen gegevens
van elders of uit de tweede hand, bijvoorbeeld uit publikaties gebaseerd op ar-
chiefonderzoek van vóór de fatale ramp, hulp bieden. Over de familie Van de
Coppello is veel bekend en gepubliceerd, vooral onder de dubbele naam Kappey-
ne van de Coppello. Ten aanzien van de families Fiers en Kappeyne beschikte
ik slechts over enkele 'sprokkelingen' die een incompleet en soms onsamenhan-
gend beeld van de familierelaties opleverden. Via vervangende bronnen kon ik
wel de begraafdata van de meeste betrokken personen achterhalen, maar of en
hoe die overledenen onderling verwant waren geweest, was niet zonder meer dui-
delijk. Geboorte- en huwelij ksgégevens uit Middelburg in de betreffende perio-
den ontbreken vrijwel geheel, evenals notariële bescheiden. Gelukkig vond ik
in het, nog niet zo lang geleden uit familiebezit beschikbaar gekomen, Manu-
script Genealogie Loke verschillende niet elders te vinden primaire gegevens van
met name de familie Kappeyne. De dateringen in dit manuscript zijn weliswaar
niet altijd op de dag nauwkeurig, maar bij gebrek aan beter niettemin
waardevol1.
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Hoewel de invalshoek voor dit artikel een genealogische is, vereist het onder-
werp dat ook enige aandacht wordt besteed aan het muntwezen en aan het cultu-
rele leven in Zeeland in de achttiende eeuw, in het bijzonder aan de wijze waarop
David Fiers, respectievelijk David Fiers Kappeyne daarbij waren betrokken.
Tenslotte komen de perikelen rond de familiewapens Fiers en Kappeyne van de
Coppello aan de orde.

Fiers
Op 16 juli 1647 trouwden te Haarlem in de Grote Kerk Gerardt Fiers, jongeman
van Middelburg, en Janneke de Caluwe, jonge dochter van Haarlem2. Zij te-
kenden als volgt:

Janneke was een dochter van David de Caluwe en Josina de Keij. David de
Caluwe, afkomstig uit Gent en later koopman te Haarlem, was ten tijde van het
huwelijk van zijn dochter reeds overleden3. Wie de ouders van Gerardt Fiers
waren is niet meer te achterhalen. Uit onderzoek is mij gebleken dat stedelijke
protestanten met de naam Fiers die in de eerste helft van de zeventiende eeuw
in de Noordelijke Nederlanden woonden, allen afstammen van Zuid-Nederlan-
ders die omstreeks 1580 naar het noorden zijn uitgeweken omwille van de religie,
of om economische redenen. Het is waarschijnlijk dat de ouders of grootouders
van Gerardt behoorden tot de vele Vlamingen die zich na de val van Antwerpen
(1585) in het noorden hebben gevestigd.

Gerardt Fiers is gestorven vóór september 1674; zijn weduwe is in Middelburg
blijven wonen4. Vermoedelijk (denk aan de bovenbedoelde frustraties) heeft
het echtpaar de volgende zonen voortgebracht: Pieter, Gerart, David en mogelij-
kerwijs ook nog een Leendert, welke laatste op 13 augustus 1722 is gestorven
in zijn huis aan de Wagenaarstraat5. Pieter, Gerart en David Fiers worden ge-
noemd als gildebroeders van het goud- en zilversmidsgilde te Middelburg, in
respectievelijk 1672, 1680 en 16826. Een Pieter Fiers (dezelfde?) diende in 1694
als vaandrig in het Tweede Regiment Borgerie, een onderdeel van de burger-
wacht7.

De enige over wie verdere gegevens zijn te vinden, is David Fiers. Hij trouwde
op 19 april 1690 te Middelburg met Maria Lokes; uit hun huwelijk werd een
dochter, Maria geboren. Maria Loke verdwijnt daarna uit het zicht. David Fiers,
in 1682 broeder en in 1712 deken van het goud- en zilversmidsgilde, werd in 1713
door de Staten van Zeeland aangesteld als muntmeester-particulier van de
Zeeuwse munt.

De muntslag was in die tijd een zaak van de gewesten die tezamen de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden vormden; elk gewest muntte op eigen naam.
Wel werd daarbij de in 1606 door de Staten-Generaal uitgevaardigde en in 1659
verscherpte muntordonnantie gevolgd, die ten doel had enige orde te scheppen
in de verwarring in het muntwezen, ontstaan door de gewesten en sommige oude
stedelijke munthuizen die voordien naar eigen goeddunken hadden aangemunt.
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Een bekend euvel was het slaan van lichtere munten met dezelfde nominale waar-
de als zware. Het goede, zwaardere geld werd dan vaak met agio naar het buiten-
land verkocht of omgesmolten en tot sieraden of siervoorwerpen verwerkt. Het
verdween daarmede uit de geldcirculatie in de Nederlandse provincies (Wet van
Gresham: 'bad money drives out good money')- In 1659 werden gehalte en ge-
wicht van de grote munten, t.w. de gouden dukaat, de zilveren dukaat of rijks-
daalder van 50 stuivers en de zilveren rijder of dukaton van 63 stuivers, landelijk
voorgeschreven. Echter, ook na 1659 werd het goede geld nog bedreigd door
vreemd slecht geld. Buitendien sloegen enige provincies in toenemende mate
lichtere munten dan de landsplakkaten toelieten, bijv. in Zeeland de Zeeuwse
daalder van 30 stuivers sinds 1676. Na het nodige geharrewar over de gewestelij-
ke souvereiniteit in muntzaken, werd bij plakkaat van 1694 door de Staten-
Generaal het slaan van slecht geld verboden, de muntmeesters onder controle
gesteld en de munten van de Staten van Holland tot nationale standpenningen
verklaard9.

De Zeeuwse munt was in 1580 opgericht, niet dan nadat tegenwerking van de
kant der andere provincies, vooral van de Staten van Holland, was overwonnen.
Holland meende dat het niet nodig en niet gewenst was, dat elk gewest een eigen
munt zou exploiteren en met name een Zeeuwse munt achtte men in strijd met
het muntprivilege dat de graven en gravinnen van Holland en Zeeland van
oudsher aan eerstgenoemde provincie hadden verleend. Echter, de Staten van
Zeeland wonnen het pleit. Een eigen munt was voor een gewest een goede zaak.
In de eerste plaats ten gerieve van de kooplieden en andere ingezetenen, die over
goud of zilver beschikten en dit wilden laten converteren in voor handel en geld-
verkeer handzamer, grote of kleinere muntstukken. In de tweede plaats was het

dukaton

schelling ~***m£uZ>^yr duit

Enkele Zeeuwse munten geslagen tijdens het muntmeesterschap van David Fiers
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een niet te veronachtzamen bron van inkomsten: voor ieder mark (= gewichts-
eenheid van 246,084 gram) goud of zilver dat werd aangemunt, moest aan het
gewest een bepaald bedrag worden betaald, het zgn. recht van seigneurage of
sleischat, en aan de muntmeester een overeenkomstige of hogere vergoeding, de
brassage10.

In de tijd van David Fiers was de munt gevestigd in een gedeelte van het gebou-
wencomplex van de Abdij, o.m. in de voormalige refter. Bij het muntwezen was
een aantal beëdigde hoofdambtenaren betrokken, aangesteld door en werkend
volgens instructies van de Staten: de muntmeester-particulier, de waardijn, een
essayeur en een stempelsnijder. Voorts behoorden de 'smitmeester', twee pro-
voosten, enkele muntgezellen en -leerlingen tot de bezetting. De instructies had-
den ten doel te bevorderen dat van het door kooplieden en anderen ter munting
aangeboden materiaal, uitsluitend de in de muntordonnanties voorgeschreven
munten van goede kwaliteit zouden worden geslagen en dat fraude en handel
ten eigen bate zo veel mogelijk zouden worden voorkomen. In het bijzonder
werd financiële deelname, openlijk of verhuld, van de waardijn, essayeur of
stempelsnijder in het pachten van de munt door de particuliere muntmeester,
streng verboden. De essayeur was verantwoordelijk voor keuring (bepaling van
gehalte en gewicht) van het aangeboden goud, zilver of koper en steekproefsge-
wijs ook van de geslagen munten. Zijn bevindingen rapporteerde hij schriftelijk
aan de aanbieder van het materiaal en aan de muntmeester. De stempelsnijder
of ijzersnijder diende 'met sijn eygene handt' en alleen voor de eigen munt nodi-
ge muntijzers te snijden en daarvan in een register boek te houden. De waardijn
oefende voor en namens de Staten van Zeeland toezicht uit op de activiteiten
van de muntmeester-particulier, op het reilen en zeilen in het muntbedrijf en op
staat en onderhoud van gebouwen, apparatuur, gewichten, balansen en dergelij-
ke. Muntijzers die niet in gebruik waren, hield hij achter slot en grendel. Naast
deze toezichtfunctie bekleedde de waardijn meestal tevens een of andere belang-
rijke regeringspost, vaak als lid van de magistraat van Middelburg. Tijdens het
muntmeesterschap van David Fiers werd het waardij nsambt vervuld door Jakob
de Kuyser en later door Apollonius Lampsins".

De waardijn zat ook de werkbesprekingen en andere vergaderingen voor, die
van tijd tot tijd met het voltallige of met een deel van het muntpersoneel werden
gehouden. Daarvan werden de verslagen formeel vastgelegd in de 'Notulen van
de besoignes en resolutiën tersaecke van de Graeflijkheijts Munt van Zeelandt'.
In een dergelijke vergadering, dd. 30 december 1712 en onder leiding van de
waardijn De Kuijser, werd de bij de Middelburgse magistraat ingekomen sollici-
tatie naar het muntmeestersambt van de mr. goud- en zilversmid David Fiers
besproken. De betrokkene diende buiten de zaal te wachten tot gebleken was dat
geen der aanwezigen iets ten nadele van de persoon of van het gedrag van David
Fiers had in te brengen. Daarna werd deze binnengeroepen en door de waardijn
nog eens op de verplichtingen van de functie gewezen. Krachtens zijn instructie
werd van de muntmeester vereist dat hij alle materiaal dat hij zou ontvangen,
zou verwerken tot toegestane muntstukken en niet deels ten eigen bate verhande-
len, dat hij zijn ambt in persoon zou bedienen zonder deelgenootschap van ande-
ren, dat hij gedurende zijn aanstelling geen andere betrekkingen zou aannemen
en voorts - blijkbaar was een dergelijke bepaling nodig - dat hij de munt open
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en gaande zou houden, ook als hem dat door weinig voorhanden werk maar
gering voordeel zou opleveren12.

Nadat David Fiers deze voorwaarden plechtig had aanvaard, kon de voor-
dracht tot zijn aanstelling als Provinciaal Muntmeester verder worden geproce-
deerd en door de Middelburgse regering aan de Staten van Zeeland voorgelegd.
Door deze autoriteit werd de aanstelling goedgekeurd in haar vergadering van
3 augustus 171313, onder voorbehoud van het afleggen van de ambtseed en de
zuiveringseed en het stellen van twee borgen. Aan deze laatste vereisten werd
door David Fiers ten overstaan van de Staten voldaan op 14 augustus 1713,
waarna hem formeel de Commissie als muntmeester-particulier van Zeeland
werd verleend14.

Behalve voor de gangbare Nederlandse munten als gouden dukaten, zilveren
rijders, zilveren dukaten en het pasmunt als schellingen, stuivers en duiten, kreeg
de muntmeester Fiers ook van tijd tot tijd toestemming om ten behoeve van de
Oost-Indische Compagnie grote sommen geld aan te munten voor haar handel
en betalingen in het Oosten. Er moest dan wel gewaakt worden tegen distributie
van die specie hier te lande15. De muntmeester was niet altijd tevreden over de
inspanning van het muntpersoneel. Tijdens een bespreking op 22 juni 1719
klaagde hij over de slordigheid waarmee de gezellen te werk gingen, waardoor
teveel uitval ontstond en hij aanmerkelijke schade leed. De waardijn vermaande
daarop de smitmeester om de gezellen nog eens nadrukkelijk op het belang van
een goede taakuitvoering te wijzen16. Enig inzicht in bepaalde andere facetten
van het werk van een provinciaal muntmeester wordt geboden in een brief die de
Amsterdamse handelaar Anthoni Grill op 17 juni 1721 aan David Fiers richtte.
De brief bevindt zich in het Rijksarchief in Zeeland; een transcriptie is als bijlage
aan dit artikel gevoegd (men leest daarin ook dat de gezamenlijke muntmeesters
in die tijd hadden besloten een soort onderling steunfonds in het leven te roepen.
De schrijver van de brief had blijkbaar zijn twijfels over de duurzaamheid van
dit streven). Kennelijk was David Fiers reeds geruime tijd ziek toen hij de betref-
fende brief ontving, zoals uit de aanvang ervan blij kt. De erbij uitgesproken wens
is een vrome gebleven. David Fiers heeft om gezondheidsredenen zijn ambt moe-
ten neerleggen. Op 22 september 1721 werd zijn schoonzoon Pieter Kappeyne,
tot zijn opvolger als muntmeester van Zeeland benoemd17. Kort daarna is
David Fiers overleden. Op 12 november 1721 werd hij begraven in de Koorkerk
vanuit zijn huis aan de Groenmarkt18.

Kappeyne
De naam Kappeijne (of Cappeijne) duikt voor het eerst op tijdens de troebelen
die na de dood van Koning-Stadhouder Willem III in 1702 in verschillende ge-
westen en steden, met name ook in Middelburg, ontstonden en het tweede stad-
houderloze tijdperk inluidden. Pieter Cappeijne, timmerman uit de Se-
pierstraat, behoorde, evenals David Fiers, tot de 72 ondertekenaars van een adres
dat op 3 juni 1702 aan de Middelburgse magistraat werd aangeboden en waarin
de regering van stad en provincie ervan werd beschuldigd op roekeloze en fraudu-
leuze wijze te zijn omgesprongen met de financiën19. De ondertekenaars waren
voornamelijk leden van de gegoede middenklasse, die zich afzetten tegen de cor-
ruptie en het baatzuchtige wanbeheer van de oude regenten-oligarchie. Blijkbaar
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hebben Pieter Cappeijne en David Fiers verder geen actieve rol meer gespeeld
in deze politieke twisten.

De naam Cappeijne komt ook voor in de stadsrekeningen van Middelburg:
'Pieter Cappeijne maakt bestek voor een trekdijk van de Capitaelen dijk tot aan
het Lootsmanshooft voor Fort Rammekens, op last van thesauriers en bewind-
hebbers der OIC', 13-5-171720. Voorts is bekend dat Pieter Cappeijne, van de Se-
pierstraat, op 6 september 1718 werd begraven in de Koorkerk. Hoogstwaar-
schijnlijk ging het steeds om dezelfde persoon en was deze de vader van Pieter
Pietersz. Kappeijne, de muntmeester. Omstreeks 1714 is de laatste getrouwd met
Maria, de enige dochter en erfgename van David Fiers. Het echtpaar heeft zes
kinderen gehad: Sara Suzanna, geboren 22 september 1715; David Fiers, geboren
20 april 1719; Petrus, gedoopt 25 maart 1721; Maria Cornelia, geboren 15 januari
1725; Gerardina Maria, geboren 7 maart 1732 en tenslotte Johannes Jacobus,
geboren 11 november 173521.

Van de muntmeester Pieter Kappeyne weten we voorts dat hij in 1735 zijn
huis en hof Belvédère aan het Molenwater, naast het Bagijnekerkhof, voor
£ 334. - . - overdroeg aan de stad Middelburg. Het betreffende terrein was no-
dig voor de aanleg van de Zuidsingel22. In de heffingslasten van het Familiegeld
komt zijn naam voor in 1720, 1730 en 1740. In de beide laatstgenoemde jaren
bedroeg de aanslag 2000 gulden. In 1722 werd hij voor 2000 Vlaamse ponden
aandeelhouder in de kort tevoren opgerichte Middelburgsche Commercie
Compagnie19. Pieter Kappeyne behoorde ongetwijfeld tot de bemiddelde bur-
gers. Hij bekleedde een belangrijk ambt en had relaties met de klasse der regen-
ten, maar reikte zelf niet tot dit destijds alles overstijgend sociale niveau. Zijn
muntmeesterschap eindigde in 1752. Hij is op 31 december 1762 overleden in
zijn huis aan De Balans. Zijn vrouw, Maria Fiers, was hem op 15 februari 1754
voorgegaan23.

Fiers Kappeyne
Van de zoon David Fiers Kappeyne is verhoudingsgewijs veel bekend (het is be-
grijpelijk dat de tweede doopnaam Fiers al snel met de familienaam Kappeyne
een dubbele achternaam vormde). Een korte chronologie van zijn leven ziet er
als volgt uit:

20-4-1719 geboren te Middelburg
27-9-1736 student te Leiden in civiel en publiek recht24

23-7-1741 promoveert te Leiden in de rechten25

13-8-1741 advocaat te 's-Gravenhage
1745 advocaat te Middelburg

26-2-1757 pensionaris van Middelburg
8-2-1774 gestorven te Middelburg

Tijdens zijn leven heeft hij in Zeeland een zekere faam als geleerde en dichter
genoten. Misschien speelde daarbij enig provinciaal chauvinisme mede een rol.
Bij de viering van het 150-jarig bestaan van de Leidse universiteit in 1725 name-
lijk, had de hoogleraar Pieter Burman in zijn feestrede schampere opmerkingen
gemaakt over 'de botheid der Zeeuwen en hun achterlijkheid in kunsten en
wetenschappen'26. Dat was natuurlijk vierkant treden op Zeeuwse tenen. Al wie
zich in Zeeland geletterd wist of waande, ziedde. Een dergelijke onbeschaamde
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aantijging mocht niet onweersproken blijven en dat gebeurde dan ook niet. Som-
migen spraken hun verontwaardiging uit in Latijnse verweerschriften, anderen
overwogen opnieuw de uitvoerbaarheid van vroegere plannen tot oprichting van
een eigen universiteit in Zeeland.

Het beste antwoord kwam van de provinciale rekenmeester Pieter de la Rue.
Die verzamelde levensschetsen van Zeeuwen die op verschillend gebied hadden
uitgeblonken en gaf daarvan biografische encyclopedieën uit, respectievelijk ge-
titeld: Geletterd Zeeland; schrijvers, geleerden en kunstenaars uit dien staat ge-
boortig, Middelburg 1734; en Staatkundig en Heldhaftig Zeeland; vermaardste
mannen van staat en oorlog, Middelburg 1736. In 1741 volgde een tweede, aan-

» merkelijk vermeerderde, druk van Geletterd Zeeland. Sedertdien is in Zeeuwse
intellectuele kringen zeer lang belangstelling blijven bestaan voor het vervolgen
en- actualiseren van De Ia Rue's werk. Naast het door de schrijver zelf in zijn

: later. leven nog bijeengebrachte en nagelaten aanvullend materiaal, verzamelde
men daarvoor relevante gegevens, teneinde een en ander te zijner tijd te kunnen
publiceren en zodoende, hopelijk, het arrogante Holland te beschamen.

Welke prestaties op literair gebied zijn bekend van David Fiers Kappeyne?
Voor de dissertaties van een drietal vrienden heeft hij Latijnse gedichten geschre-
ven. De dichtkunst in die taal beheerste hij blijkbaar goed. Toen de Staten van
Zeeland in februari 1758 besloten bij de geboorte van jonker Willem Zeelandus
van Borssele bij wijze van pillegift een zilveren doos met het wapen der provincie
aan te bieden, werd in de deksel van die doos een tienregelig Latijns vers van
zijn hand gegraveerd. Dit vers werd om zijn 'sierlijkheid en kracht' zo zeer be-
wonderd dat verscheidene liefhebbers der dichtkunst getracht hebben het in het
Frans en het Nederlands te vertalen. Men vond een en ander zo de moeite waard,
dat het doopgeschenk, het Latijnse gedicht en een Nederlandse vertaling daar-
van namens Zeeland werden vermeld in de Nederlandsche Jaerboeken21.

De enige mij bekende voortbrengselen van David in de Nederlandse taal welke
met wat goede wil poëzie kunnen worden genoemd, zijn gelegenheidsgedichten
bij het huwelijk van mr. Johan Schorer met Petronella Maria de Beaufort, geslo-
ten te Hontenisse op 3 september 1744 en bij dat van mr. Wilhem van Cittefs
met Gerardina Petronella Broenken, te 's-Gravenhage op 23 augustus 174628.
Deze rijmen zijn uiteraard geschreven in de stijl en naar de smaak van de tijd
van ontstaan, in hun soort niet slecht. Er komen nogal wat godinnen en nymfen
uit de Griekse mythologie aan te pas, verder 'blozende kaakjes', 'ontelbre kusjes
teer en mals' en ook ' 't heilig Ledekant, gordijnen zijn daar wallen om 't geheim
te bewaken'. Als er maar wel een telgje uit voortkomt, want 'Uw brave stam,
zoo wijd vermaart en hooggeacht bij trouwe Zeeuwen, moet blijven tot de latere
eeuwen'.

In de handschriftencollectie van de Zeeuwse Bibliotheek bevindt zich een brief
die David Fiers Kappeyne op 22 september 1764 heeft geschreven met gegevens
over zijn leven29. Hij begon de brief met de aanspreektitel 'Wel Eerwaarde
Heer', maar een nadere aanduiding van de geadresseerde ontbreekt. Blijkens de
brief had die geadresseerde het voornemen om het bibliografische werk Biblio-
theca Belgica van J. F. Foppens (Brussel, 1739) te suppleren met gegevens over
nieuwere auteurs en hun oeuvre en hij meende kennelijk dat David Fiers Kap-
peyne ook voor vermelding in aanmerking kwam. Zelf was deze daarvan mis-
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schien minder overtuigd. Althans, in de betreffende brief van 22 september 1764
constateert hij dat zijn dissertatie 'De matrimonio propter carcerem perpetuum
alterutrius conjugum iure solvendo' (Verhandeling over het rechterlijk scheiden
des huwelijks om eene altoos durende gevangenis van een der echtgenooten)
uitgegeven te Middelburg, 1753, 'Waarlijk die Elogen niet verdiend, welke het
Uw Eerw. behaagd daaraan te geven.'

Voorts schrijft hij 'Ik heb nooit iets anders in het licht gegeven als de voren-
gemelde Dissertatie, uitgenomen mijne Dissertatio Inauguralis, handelende over
de vraag: An, et quatanus ius gentium a iure naturae differat, zoo dat de Heer
De la Rue zich zekerlijk zal vergist hebben, schrijvende dat ik ook iets zoude
gepent hebben De moderamine inculpatae tutelae. Mijn voornemen is ook niet
om iets verders in 't licht te geven, maar het te laten berusten bij dat geringe,
't geen Uw Eerw. aanleiding gegeven heeft om mijner indachtig te zijn bij het
suppleren van de BIBLIOTHECA BELGICA van de Heer Foppens waarin ik
Uw Eerw. alle genoegen en succes toewensch.'

Zo gesteld lijkt het inderdaad een wat schrale grond om daaraan een reputatie
als geleerde en schrijver te ontlenen. Overigens komt het ietwat vreemd voor dat
de onbekende geadresseerde van Davids brief van 22 september 1764, eerder ge-
dacht zou hebben aan een aanvulling op het werk van de Brusselaar Foppens
uit 1739, dan op het uit dezelfde tijd stammende en in Zeeland algemeen bewon-
derde werk van de Middelburger Pieter de la Rue.

Had David de bedoeling wel begrepen? En wie kan die onbekende geadresseer-
de zijn geweest? In de catalogus van de handschriftencollectie van de Zeeuwse
Bibliotheek heeft men dit in het midden gelaten. Zoals we nog zullen zien, kende
de schrijver Nagtglas het bestaan van de brief. Hij putte daar bepaalde gegevens
uit, maar ook hij noemde of wist niet aan wie deze gericht was. In de marge
van de brief staat met een andere hand geschreven 'Zelandia Erudita' en 'David
Fiers Kappeijne'. Dit geeft een vingerwijzing in de richting van de predikant
Jona Willem te Water. Deze was in september 1764 predikant te Veere, 23 jaar
oud en had van jongsaf een actieve belangstelling op een breed terrein van gods-
dienst en cultuur. Later is hij hoogleraar aan de Leidse universiteit geworden.
Het is bekend dat hij ooit van plan is geweest een uitgave 'Zelandia Erudita' het
licht te doen zien30. In de Zeeuwse Bibliotheek zijn verschillende brieven, noti-
ties e.d. van zijn hand aanwezig.

Handschriftvergelijking leert nu dat de bovenbedoelde kanttekeningen inder-
daad door hem zijn geschreven. Hij heeft de brief dus in ieder geval in bezit
gehad. Een in het Latijn gesteld ongesigneerd kattebelletje, met gegevens over
David Fiers Kappeyne, is ook in Te Water's handschrift31. Nochtans geloof ik
niet dat Davids brief aan hem was gericht. De epistolaire stijl was in die tijd welis-
waar nogal plechtstatig en vol plichtplegingen, maar ik kan me nauwelijks voor-
stellen dat een belangrijk en invloedrijk functionaris van 45 jaar zich geheel in
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deze toon zou richten tot een beginnend predikant van 23 jaar. Het lijkt meer
op de briefstijl die men zou gebruiken jegens een achtenswaardig ouder persoon.
Dit leidt mij tot de gedachte dat de brief bestemd was voor de vader van Jona
Willem te Water, t.w. de algemeen geachte predikant Willem te Water. Deze was
65 jaar oud, predikant te Axel en een geleerde met verschillende publikaties op
zijn naam. Hij verzamelde ook gegevens over andere geleerden en schrijvers in
Zeeland. Volgens een artikel in het Archief van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen, jaargang 1931, zou Willem te Water op een auctie in april 1771,
na het overlijden van Pieter de la Rue, het grootste deel van diens nagelaten aan-
tekeningen in bezit hebben gekregen, welke papieren later in handen van zijn
zoon Jona Willem zijn gekomen32. Hier moet verwarring in het spel zijn: Wil-
lem te Water was reeds in 1764 overleden, dus ruim voor De la Rue. Jona Willem
te Water komt eerder in aanmerking als koper. Deze was in 1771 hoogleraar in
de wijsbegeerte en geschiedenis aan de Illustre School te Middelburg. De sterfda-
tum van Willem te Water is ook de zwakke plek in mijn theorie dat David Fiers
Kappeyne zijn brief aan deze heer had gericht. Immers, die brief is gedateerd
22 september 1764, terwijl Willem te Water 26 maart 1764 te Axel was gestorven.
Nochtans, David begon zijn brief met de mededeling dat hij enige tijd uit de
stad was geweest en bij zijn terugkomst het verzoek om inlichtingen over zijn
persoon vond. Het lijkt zeker niet onmogelijk dat hij bij de voldoening aan dat
verzoek nog niet op de hoogte was van het verscheiden van de vragensteller.

Hoe dit zij, noch van een suppletie op Foppens noch van een uitgave Zelandia
Erudita is iets gekomen. In het boek Levensberigt van J. W. te Water - door
hemzelf geschreven, en krachtens zijn wens, na zijn dood in 1822 ongewijzigd
uitgegeven - waarin hij zijn leven en werken vrijwel van maand tot maand
weergaf, is over het bovenstaande niets te vinden. Evenmin in de bijbehorende
'Opgave van alle mijne gedrukte schriften, groot of klein, met of zonder naam',
een door omvang en verscheidenheid van onderwerpen indrukwekkende reeks,
lopend van 1755 tot 1822. Te Water besluit zijn 'Levensberigt' met een lijstje 'Nog
onuitgegevene Werken', betwijfelend of daarvan ooit nog iets gepubliceerd zal
worden. In die lijst wordt o.m. genoemd 'Vervolg op 't Geletterd Zeeland, weleer
geschreven door P. de la Rue'. In de desbetreffende verzameling aantekeningen
en bescheiden worden ook gegevens over Kappeyne (D. Fiers) aangetroffen.

Het is duidelijk dat Te Water het werk van De la Rue waard achtte om te
worden vervolgd en van plan was dit te eniger tijd te verzorgen. Het is er niet
meer van gekomen. Na zijn dood werden zijn aantekeningen voor het 'Vervolg
op De la Rue' bij een boekverkoping in 1823 gekocht door het Zeeuwsch Genoot-
schap der Wetenschappen. Enige andere capabele geïnteresseerden hebben zich
daarna nog korter of langer tijd bezig gehouden met ordening en uitbreiding
van die bouwstoffen met het oog op publikatie. Het heeft echter tot 1890 geduurd
voor en aleer dit werk daadwerkelijk in het licht werd gegeven. Frederik Nagtglas
publiceerde toen het eerste deel van zijn Levensberichten van Zeeuwen, zijnde
een vervolg op P. de la Rue: Geletterd, Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, in
1893 gevolgd door het tweede en laatste deel. Uit de paragraaf die hij in dit werk
aan Kappeyne (David Fiers) wijdde, blijkt zoals reeds opgemerkt, dat hij diens
brief van 22 september 1764 kende33.
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Tot zover het verband tussen mr. David Fiers Kappeyne en het Zeeuwse culturele
leven van zijn tijd. Als pensionaris van Middelburg heeft hij volgens Nagtglas,
een niet onbelangrijke Memorie over de Stadsambachten geschreven. In 1761
werd hij lid van de Confrerie van Sint Joris34 en in 1768 respectievelijk 1771 was
hij met enkele andere notabelen gedeputeerde van de stad naar de prins en
prinses van Oranje te 's-Gravenhage (Willem V en Wilhelmina van Pruissen)35.
Hij overleed ongehuwd, op 8 februari 1774 'zeer subiet aan een apoplexie in den
ouderdom van 54 jaren, 9 maanden en 19 dagen, wordende om zijn voortreffe-
lijke kundigheid, werkzaamheid en hoedanigheden zeer betreurd', zoals de
Middelburgse Courant van 10 februari 1774 meldde. Ook in de Nieuwe Neder-
landsche Jaerboeken36, werd aan zijn sterven aandacht besteed:

Vr.RAN-
DEKING
ONDER
pr. ïioo-
Cl'. EN

MIDDELBURG. Den 8 dezer Sprokkclmaend is
alhier onverwagts in den ouderdom van 55 jaren
ncn cene beroerte overleden de lieer Mr, David.
Fi C d L

.AMTI-.-
NAF.US,

ene beroerte overleden de lieer Mr, David.
Ficrs Cappeync, eerde Loontrekkend Racdsman of
Fcnfionaris dezer Stede. Dezelve hadt zig by de
geleerde werrcld bekend gcniaekt door cene Ver-
handel ing, de Matrimómo jitoptcr pctf>e/:iii»i carec-
tem jblvcndo, in welken hy aentoonde, dat coiic
eeuwige gevangenis van e b i d d l ï heeuwige gevangenis van een van beide de ^, . l bv.7
noten ecne wettige oorzaek is, om wqlke de lig wc,
lykfiband kan verbroken worden,

Zijn sociale status wordt in dit bericht treffend weergegeven. Meer dan zijn vader
verkeerde hij in en met de Middelburgse regentenklasse, echter niet als geheel
gelijkwaardige doch op het niveau van 'Loontrekkend Raedsman'.

De laatste dag van uitbetaling van de jaarwedde als pensionaris van Middel-
burg was 25 februari 1774 en de laatste betaling geschiedde aan de broer van
David, Johannes Jacobus Kappeyne37. Laatstgenoemde was in 1763 kiesheer
der stad Middelburg38 en gedurende een reeks van jaren - tenminste van 1754
tot 1786 - bekleedde hij aldaar het ambt van solliciteur-militair. In deze hoeda-
nigheid was hij een financiële schakel tussen de Staten van Zeeland en de troepen
die voor rekening van Zeeland werden uitgerust en betaald. Voorts trad hij op
in financiële en civielrechtelijke zaken voor en namens Zeeuwse officieren elders
in den lande, daartoe door dezen gevolmachtigd39.

Johannes Jacobus Kappeyne was op 28 april 1761 getrouwd met Petronella
Canisius40. Op 25 oktober 1787 is hij kinderloos overleden. Davids tweede
broer, Petrus Kappeyne jr., werd in 1746 nog genoemd als lid van een Genoot-
schap in de Natuur en Bespiegelende Ontleedkunde41, maar van later datum is
niets meer over hem te vinden. Van geen van de gebroeders Kappeyne zijn der-
halve nakomelingen bekend. Kennelijk is met hen het geslacht in de mannelijke
lijn uitgestorven.

Van de Coppello
De gezusters Kappeyne zijn allen getrouwd geweest. Maria Cornelia Kappeyne
huwde te Middelburg op 12 oktober 1767 met Jean Raymond, medisch doc-
tor42, die op 7 maart 1772 is overleden. De weduwe hertrouwde op 10 novem-
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ber 1777 met Rasmus Frescarode43. In het register van de huisschatting 1796
wordt zij echter genoemd als weduwe Raymond; uit 1799 en 1803 zijn nog
onroerend-goedtransacties van haar bekend44. Op 14 februari 1804 werd zij be-
graven.

Sara Suzanna Kappeyne trouwde in 1738 met Bartholomeus van de Coppello
en haar zuster Gerardina Maria in 1755 met Bartholomeus' broer, Johannes van
de Coppello. Het geslacht Van de Coppello was in Middelburg gevestigd door
Bartholomeus Coppello, genaamd (onbekend waarom) 'Le Feire', die waar-
schijnlijk omstreeks 1655 in Genua was geboren. Hij huwde omstreeks 1688 te
Middelburg met Adriana Wagemans uit Nieuwland (Z); in maart 1704 is hij in
Oost-Indië gestorven. De gebroeders Van de Coppello die met de gezusters
Kappeyne waren getrouwd, behoorden tot de derde generatie van dit geslacht
in Middelburg. Zij waren scheepsbouwers en reders.

Kappeyne van de Coppello
De kleinzoon van Gerardina Maria Kappeyne, dus uit de vijfde generatie Van
de Coppello, genaamd Johannes, heeft bij zijn meerderjarigheid in 1811 de fami-
lienaam van zijn grootmoeder aan de zijne gevoegd en noemde zich sindsdien
Johannes Kappeyne van de Coppello. Van deze Johannes (1790-1833) stammen
al degenen af die deze bekende geslachtsnaam hebben gedragen of dragen45.

Bij de voorbereiding van deze publika-
tie in het NP (1942), gaf het familiewapen
aanleiding tot enige discussie tussen de
vertegenwoordiger van de familie, mr. dr.
N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello
en de toenmalige directeur van de Stich-
ting Nederland's Patriciaat, F. de Josselin
de Jong. In de familie was men niet verge-
ten dat in den beginne, bij het planten van
de (stam)boom, een Maria Fiers mede be-
trokken was geweest. En sedert enkele
generaties voerden de Kappeyne van de
Coppello's een familiewapen waarvan de
helft het wapen van de familie Fiers zou
voorstellen. De heer De Josselin de Jong
geloofde daar echter niets van, hij meende dat een dergelijk wapen Fiers vermoe-
delijk nooit door iemand aldus gevoerd was en dat het veeleer leek op het wapen
van een familie Van Vierssen uit Friesland. Daarin had hij volkomen gelijk.

Te rade gaande bij drie bekende heraldici, Rietstap, Steenkamp en
Muschart46, kan worden geconstateerd dat het zeer uitvoerige 'Armorial Géné-
ral' van J. B. Rietstap wel wapens afbeeldt van enkele Fiers-genaamde families,
maar een Middelburgse familie van die naam is daar niet bij. Het zogenaamde
wapen Fiers dat door de Kappeyne van de Coppello's werd gebruikt, kent
Rietstap alleen toe aan de familie Van Vierssen. Steenkamp en Muschart vermel-
den beiden wel het betreffende wapen, stellende dat het werd gevoerd door David
Fiers, de muntmeester van Zeeland, in 1690 getrouwd met Maria Loke. Volgens
Muschart werd voor Pieter Kappeyne - zoals we gezien hebben was dat de
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schoonzoon van David Fiers en diens opvolger als muntmeester - exact hetzelf-
de wapen getekend, waaruit hij concludeerde dat er verwarring in het spel moest
zijn. De bron waaruit zowel Steenkamp als Muschart hebben geput, is het wa-
penboek behorend bij het eerder genoemde Manuscript Genealogie Loke'.

Er moet destijds in Middelburg trouwens meer verwarring over dit wapen zijn
geweest. De schilder Jan Fierens die in 1711 lid van het St. Lucasgilde was, voerde
volgens het wapenboek van dat gilde hetzelfde wapen maar met tegengestelde
kleuren. Gecompliceerder nog wordt de zaak doordat twee gezusters Van Viers-
sen uit Leeuwarden gehuwd zijn geweest met Middelburgse regenten(zonen)47.
Die gezusters brachten uiteraard hun wapen, d.w.z. het wapen van de Friese
patriciërsfamilie Van Vierssen, mee naar Middelburg, zoals o.m. bleek uit rouw-
borden die in de Nieuwe kerk hebben gehangen48.

David Fiers, Pieter Kappeyne, Jan Fierens, de dames Van Vierssen, allen met
hetzelfde familiewapen, zij het soms met kleurvarianten. Het lijkt wat veel van
het goede en doet ons de betrouwbaarheid van de heraldische basisgegevens met
de nodige argwaan bezien. Als we de naam Kappeyne buiten beschouwing laten,
is het niet onmogelijk dat een zekere klankverwantschap tussen de overige fami-
lienamen een verwarrende invloed heeft gehad. In de Collectie-Steenkamp komt
het wapen ook nog een keer voor onder de naam 'Fiersse', een typisch Zeeuwse
naamsuitgang49.

Voor de heren Kappeyne van de Coppello en De Josselin de Jong, de een met
zijn verlangen een reeds sedert generaties (op zegelringen en als ex-libris) in ge-
bruik zijnd familiewapen te handhaven, de ander met zijn heraldisch geweten,
vormde het bovenstaande geen eenvoudig oplosbare puzzle. Zij vonden elkaar
in een elegant compromis. In de gepubliceerde genealogie45 werd na de afbeel-
ding en de beschrijving van het wapen opgemerkt: 'Het (heraldisch) linker ge-
deelte van dit wapen is niet het wapen der familie Kappeyne, doch stelt het wapen
voor der familie Fiers. De hoofdfiguren van dit wapen doen echter denken aan
dat van de familie Van Vierssen.' •

De eerste Kappeyne van de Coppello: Johannes (1790-1833)
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Bijlage (transcriptie van de onder het kopje Fiers genoemde brief)
[buitenzijde van de brief]

Mijn Heer D'Heer Davidt Fiers
Muntmeester van Zélandt

tot Middelburgh

[de brief]
D'Heer D' Fiers Amsterdam den 17e Junii 1721

Mijn Heer,
lek heb UEdele schrijvens van den 13e deeses wel ontfange, door UEdele soon Capijne geschreven.
Het is mij leet te sien dat UEdele nogh soo onpasselijck blij ft. lek wil hopen dat Godt de Heer UEdele
eene veranderinge ten beste geven sal.

Hiernevens sende ick UEdele de reeckeningh van het gout dat UEdele mij gesonden hebt, dat ten
uyterste prijse uytgereeckent is, maer dat het in essay 1 gn minder houdt als UEdele mij schrijft;
dat kan ick niet gebeeteren.

UEdele wisselbrieven sijn mij vertoont, die op sijn tijdt oock sullen voldaen worden.
Ick hebbe oock op UEdele getrocken drie wisselbrieven als

den 13e deeses aen d'ordre Jan Mijn (?) te betaele / 1000:-
den 17e aen d'ordre d'weduwe Abraham Bus ƒ 6000:-
nogh aen d'ordre Jacobus Uylenbergh Jansoon ƒ 5000: -
welcke ick oock versoecke te honnoreren. Monsieur Moubag heeft verlede postdagh UEdele geschre-
ven van de wissel door malckander te reeckenen op een percento. En dat meen ick sal wel sijn, nu
is tot 1 !4 niet te reght te komen.

Wat de muntmeesters belanght, die sijn in Den Haegh overeengekomen met malckander, dat se
voortaen een stuyver minder sullen geven voor het zilver op de gulden, te weeten, daer se tot nu
toe hebben gegeven ƒ 25:6 voor het marek fijn, sullen se voortaen bij provisie maer geven
ƒ 25:5 stuyver. En van ider marek dat se verwereken, sullen se Vi stuyver in eene busse doen en ten
eynde van het jaer die bij malckander brenge en onder malckander deelen, soo dat die wijnigh ge-
werekt heeft met die veel gewerekt heeft egaal sal proffiteeren van die halve stuyver. Desgelijcks met
het gout; daer sullen se geen opgelt van geven, maer doen !4 percento oock in de busse, dewelcke
se dan oock onder malckander deelen sullen. Dit is hetgeene soo veel ick weete, dat se in Den Haegh
uytgewerckt hebben. Hoe lange dat sal standthouden, leert den tijdt.

Aengaende in Sweeden, te Stockholm heb ick heele goede correspondentie. Ick sal met eerste daer
nae toe schrijven, ofte daer goede occasie is van goet staal tot walse te kunnen bekomen; soo ja
oock laeten komen, en UEdele adviseeren.

Naer vriendelijcke groetenisse en toewenschinge van alles goets verblijve ick,
Mijn Heer, UEdele dienstwilige dienaer

Anthoni Grill.

Noten
1. Het Manuscript Genealogie Loke stamt uit de 18de eeuw. De samensteller was mr. Johannes

Jacobus Loke, geboren te Groede in 1746 en overleden te 's-Gravenhage in 1836. Het manuscript
omvat behalve het geslachtsregister en een beschrijving van de familie Loke, ook genealogieën
van verwante families en een wapenboek met ca. 260 getekende en merendeels fraai ingekleurde
wapens van personen en geslachten die in het manuscript worden genoemd. Latere heraldici,
o.m. Muschart, hebben aan dit werk een en ander ontleend. Het manuscript is door een nazate
van de samensteller, mevrouw Elizabeth Loke, op 11 november 1978 aan de Nederlandse
Genealogische Vereniging geschonken en bevindt zich sindsdien in de verenigingsbibliotheek te
Naarden.

2. Gemeentearchief Haarlem (hierna: GAH), trouwfiches.
3. GAH, notaris Jacob Schoudt, verrekening vaderlijk erfdeel Janneke de Caluwe, Haarlem

13 augustus 1647.
4. GAH, notaris Henrick van Gellinckhuijsen, procuratie van Pieter Turck te Haarlem aan Janneke

de Caluwe weduwe van Gerardt Fiers te Middelburg, Haarlem 27 september 1674.
5. Rijksarchief in Zeeland (hierna: RAZ), gen. afschriften, DTB nr. 440.
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6. Marie G. A. de Man, Een en ander over het Goud- en Zilversmidsgilde te Middelburg, Amster-
dam 1914. In dit werkje wordt ook een Danië'l Fiers genoemd als gildebroeder in 1648. Deze
Daniël behoort echter m.i. tot een andere, omstreeks 1680 uit Middelburg verdwenen, familie
Fiers en blijft in dit artikel buiten beschouwing.

7. M. Smallegange, Cronijk van Zeeland, p. 773, Middelburg 1696.
8. Manuscript Genealogie Loke (hierna: Ms Loke), f. 9. Maria Loke was een dochter van Johan

Loke, geboren 3-5-1643 te Middelburg, gehuwd ald. 17-10-1665 met Maria Wisse.
9. C. de Jongh, Muntwezen in de Republiek 1572-1795 in Winkler Prins Encyclopaedie, 6de druk,

deel 14, p. 82/83, Amsterdam 1952. G. M. Verrijn Stuart, Geld en Crediet, 5de druk, deel 1,
p. 12/22, Wassenaar 1942.

10. J. Broekema, Geschiedenis der Zeeu wsche Munt, in Archief Zeeuwsch Genootschap der Weten-
schappen (hierna: Arch. ZG), deel V, p. 334/348, Middelburg 1883.

11. Ibidem, p. 380/394.
12. RAZ, Archief Staten van Zeeland, inventaris nr. 1923, 'Notulen van de besoignes en Resolutiën

tersaecke van de Graeflijkheyts Munt van Zeelandt, beginnende 18 Junij 1689', 30 december
1712.

13. RAZ, Notulen St. v. Z van 3-8-1713.
14. RAZ, Arch. St. v. Z. inv. nr. 1924, 'Acte-boeck concernerende de Graeflijkheijts Munte van

Zeelandt, begonnen met den achttienden Junij 1689', 14-8-1713.
15. RAZ, Arch. St. v. Z. inv. nr. 1923, 'Extract uijt de Notulen van de Ed. Mo. Héeren Staten van

Zeelandt', o.m. 20-9-1720.
16. RAZ, Arch.St. v. Z. inv. nr. 1923, 'Notulen enz. van de Munt van Zeelandt', 22-6-1714.
17. RAZ, Notulen St. v. Z. van 22-9-1721.
18. RAZ, gen. afschriften, DTB nr. 440.
19. M. van der Bijl, Idee en Interest, politieke twisten in Middelburg 1702-1715, Groningen 1981,

p. 390 en bijlagen XIX, XXIV, XXV, XXVI en LI.
20. H. M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg, in Arch. ZG, deel VIII, j 36.
21. MsLoke, f. 15, met uitzondering van de doop van Petrus Kappeyne die te vinden is in het 'Regis-

ter van gedoopte personen op verschillende plaatsen waarvan de bewijzen berustende zijn in het
archief van de Burgerlijke Stand te Vlissingen' (RAZ); iets afwijkende geboortedata van Sara
Suzanna en Gerardina Maria Kappeyne komen voor in de Genealogie Van de Coppello, Neder-
land's Patriciaat 70/71 (1942).

22. H. M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg, in Arch. ZG, deel VIII, j 19.
23. RAZ, gen. afschriften, DTB nrs. 446 resp. 444 en Ms Loke, f. 15.
24. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae 1575-1875.
25. P. C. Molhuysen, Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit; in de promotie-

overzichten staat: 21-7-1741, David Fiers Kappeyne, Medioburgo-Zelandus, 'An et quetanus ius
gentium a iure naturae differat' in Sen. Iur.

26. Frederik Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 2de deel, Een woord vooraf, blz. I en volgen-
de, Middelburg 1893.

27. Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (hierna: KB), Oude Drukken, 3075 B 1, Neder-
landsche Jaerboeken, inhoudende een Verhael van de merkwaardigste Geschiedenissen, die
voorgevallen zijn binnen den omtrek der Vereenigde Provintiën, sedert het begin des jaers
MDCCXLVII, het jaer der Verkiezinghe van Zijne Doorluchtige Hoogheit, Prins Willem den IV
tot Stadhouder van Holland, enz. 1747-1766. Te Amsterdam, bij F. Houttuyn.

28. Het gedicht bij het huwelijk Schorer/De Beaufort is te vinden in de Zeeuwse Bibliotheek (hierna:
ZB), dat bij het huwelijk Van Citters/Broenken in de KB.

29. ZB, handschriftencollectie, inventaris nr. 489.
30. F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, 1ste deel, Middelburg 1890, Voorwoord van septem-

ber 1887.
31. ZB, handschr. coll., inv. nr. 3089. Zie ook hs 3615. Aardig is hs 3178, gecatalogiseerd als brief

aan ds. Willem te Water. Het is een vouwbrief van het toen - en ook nu wel weer bij luchtpostver-
keer - gebruikelijke soort. Op de adreszijde staat 'Den Eerwaerdigen Heere, Mijnheere Wilhem
Te Water, Getrouwen Bedienaer des Goddelijken Woords te Zaemslagh'. De brief, of eigenlijk
het fragment van een brief, aan de andere zijde is ongesigneerd, maar duidelijk in het handschrift
van Jona Willem te Water en gedateerd februari 1765. Het kan dan niet om een brief aan Willem
te Water gaan, want die was reeds in 1742 met zijn gezin, waarbij zijn tweejarig zoontje Jona

546



Willem, van Zaamslag naar Axel verhuisd, waar hij op 26 maart 1764 is overleden. Kennelijk
heeft Jona Willem te Water bij de nagelaten papieren van zijn vader een wel geadresseerd, maar
verder onbeschreven velletje briefpapier aangetroffen en dit benut.

32. F. W. D. C. A. van Hattum, Een verloren gewaande aanvulling op De la Rue's 'Geletterd
Zeeland', in Arch. ZG, jaargang 1931, p. 109/121. De schrijver vermeldt hierin ook dat een deel
van de nagelaten papieren van De la Rue buiten de auctie van 1771 is gebleven en dat de beide
Te Waters en Nagtglas de betreffende teksten niet kenden toen zij zich bezighielden met de voor-
bereiding van een vervolg op De la Rue. Zie voorts F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen,
2de deel, 1893, Een woord vooraf, blz. V.

33. F. Nagtglas, Levenberichten van Zeeuwen, 1ste deel, 1890, p. 518.
34. RAZ, Lijst van H.H. Leden van St. Joris.
35. H. M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg, Arch. ZG, deel VIII, j 183 en j 184 en

NNBW, 3e deel, Leiden 1914, p. 669.
36. KB, Oude Drukken, 3075 G 1, Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken, of vervolg der merkwaar-

digste geschiedenissen die voorgevallen zijn in de Vereenigde Provinciën 1766-1799. Te Amster-
dam bij de Erven van F. Houttuyn.

37. H. M. Kesteloo, De stadsrekeningen van Middelburg, Arch. ZG, deel VIII, j 77.
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EEN HONDERDTWEEJARIGE

Cuylenburg, den 10 February. Heden is alhier, in den ouderdom van 102 jaaren,
1 maand en 15 dagen overleden, zeekere Geertje Tassen van Zoeten, weduwe van
Anthony Wynen, geboortig van Zbelen, zynde eenige jaaren bedlegerig geweest,
dog hebben haar verstand en sprake tot 't eind haares levens volkomen behou-
den; zy laat drie dogters na, by haar, door bovengèfnëlden, in huwelyk verwekt.

(Utrechtsche Courant 1785, no. 20, woensdag 16 februari)
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EERHERSTEL VOOR DIRCK OUTGAERTSZOON CLUYT

De eerste hortulanus te Leiden

door F. KLUIT

Donderdag 13 september 1990 opende Z.K.H, prins Constantijn de nieuwe
voortuin van de Leidse Hortus Botanicus door het plaatsen van de laatste
conifeer in een ovale rij bij de entree. Dit ter ere van het vierde eeuwfeest van
de universiteitstuin. De opening werd bijgewoond door enkele honderden
genodigden en stond in het teken van eerherstel voor de man die in 1594/95 de
eerste Leidse 'cruithoff' aanlegde: Dirck Outgaertsz. Cluyt (1546-1598).

Nederlands eerste echte hortulanus was door de eeuwen heen in woord en
geschrift in vergetelheid geraakt. Alle officiële lof voor de eerste aanleg werd
tot de dag van de opening toegezwaaid aan de beroemde tijdgenoot, botanicus
en vriend: Carolus Clusius (1526-1609). 'Ten onrechte', hield mevrouw prof.
dr. H.A. Bosman-Jelgersma, hoogleraar in de farmacie aan de Leidse Univer-
siteit, haar toehoorders voor in een uitgebreid en boeiend betoog dat in het
auditorium van de Hortus aan de officiële opening vooraf ging. Uit haar
navorsingen bleek dat Cluyt de grote motor was achter de beginjaren van
Nederlands oudste Hortus.

Namens de in 1989 opgerichte familiestichting Cluyt, bood genealogisch
speurder Benjamin Kluit uit Smilde na de rede van professor Bosman het
bestuur van de Hortus een gedenksteen aan. De tekst memoreert het belang van
de naamgenoot uit de zestiende eeuw. De aanbieding en plaatsing van de
gedenksteen werd het eerste tastbare wapenfeit van het prille, maar ambitieuze
familiestichtingsbestuur.
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Een misschien wat ander artikel dan u in Gens Nostra gewend bent over het
speuren naar en het 'openbaar afstoffen' der daden van een verre naamdrager.
Echter, ook dit is een manier van bezig zijn met genealogie die zeker aantrekke-
lijke kanten heeft.
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Voor we teruggaan naar de zestiende eeuw even een korte uitleg over de
familiestichting Cluyt. De voorzitter uit Smilde verzamelt al vijfendertig jaar
lang de genealogische gegevens omtrent dragers van dezelfde achternaam. Hij
bracht twaalf geslachten in beeld. De spelling van de naam verschilt vaak. Het
valt (nog) niet te bewijzen dat verscheidene geslachten Cluyt, Cluit, Kluyt
enzovoort, op elkaar aansluiten. Kluit beschikt over een uitgebreid archief,
waarin de oudste gegevens teruggaan tot het jaar 1370, een der 'Cluyten' uit het
graafschap Gelre wordt dan als student ingeschreven bij de universiteit van
Wenen.

Benjamin Kluit tijdens zijn toespraak bij de opening van de
nieuwe voortuin van de Leidse Hortus Botanicus

Kluit besloot twee jaar geleden al tot oprichting van de familiestichting, die
zijn levenswerk kon bestendigen. Vorig jaar september was de stichting een
notarieel feit. Het jonge bestuur vindt in deze tijd langzaam maar zeker
antwoorden op vragen als: hoe het archief zo gemakkelijk en goed mogelijk
toegankelijk te maken voor onderzoek door derden; welke vorm van automati-
sering gebruiken we; hoe vergroten we de belangstelling voor de stichtingsacti-
viteiten en het aantal donateurs in verband met de financiële ondersteuning. Bij
de laatste twee bestuursprioriteiten is 'presentatie' het sleutelwoord. Ook
daaraan wordt gewerkt. Onder andere via een goedverzorgd periodiek dat
volgend jaar als kwartaalblad onder de donateurs wordt verspreid.

Mede door de verzending van eigen persberichten wekte de aanbieding van
de gedenksteen landelijke belangstelling.Het dagblad 'De Telegraaf' wijdde op
de openingsdag van de voortuin van de Leidse Hortus een achtergrondartikel
aan de voortrekkersrol die Cluyt als 'prefect der cruithoff' bij de eerste aanleg
in 1594 speelde. Regionale kranten kwamen de dag na de opening met een
melding van de gang van zaken. Het familiestichingsbestuur was erg gelukkig
met deze eendaagse, maar krachtige, schijnwerpers van het geschreven woord.
Het was haar officiële vuurdoop en vanuit het oogpunt van presentatie acht zij
die geslaagd.

Terug naar de hoofdpersoon waar 13 september jongstleden in Leiden alles om
draaide. Dirck Outgaertsz. Cluyt was in de jaren tachtig van de zestiende eeuw
in Delft uitgegroeid tot apotheker met grote faam op het gebied van de
geneeskrachtige kruiden; in die tijd was tenminste tachtig procent van het
geneesmiddelenassortiment van plantaardige oorsprong. Stadsgeneesheer
Pieter van Foreest, lijfarts van de Prins van Oranje, kwam persoonlijk met
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recepten naar de apotheek van Cluyt om de bereiding en keuze van medica-
menten te bespreken. Geschriften uit diverse archieven tonen aan dat Cluyt ook
alle ingrediënten leverde die door Van Foreest werden gebruikt voor de balse-
ming van het stoffelijk overschot van Prins Willem, na de dodelijke aanslag op
10 juli 1584. Cluyt had in Delft een grote kruidentuin. Niet alleen voor
geneesmiddelen, maar ook bijzondere planten en zeldzame (in die tijd ook zeer
kostbare) bolgewassen als tulpen, hyacinten en narcissen werden daar ge-
kweekt. In de boomgaard hield hij bijenkorven voor honing en was in zijn
receptuur, net als vele andere apothekers.

1587:
Het waren onzekere tijden in de Lage Landen en de Leidse Universiteit stond,
net als de medische kennis, in de kinderschoenen. Een van de grote wensen van
het universiteitsbestuur was een hoogleraarschap in de botanie en het inrichten
van de Hortus. Vooral dit laatste was van groot belang. De medische faculteit
had enorme behoefte aan onderwijs in de 'Materia Medica' (kruidkunde).
Bovendien wilde de universiteit zichzelf graag internationaal 'op niveau' pre-
senteren.

1591:
De aanleg van de Hortus was nog steeds niet van de grond gekomen. De
hoogleraren Lipsius, Bontius en Pauw hadden elkaar intussen kortelings afge-
lost zonder een begin te kunnen maken met de aanleg van de felbegeerde
Hortus. Na tevergeefs een beroep te hebben gedaan op Paludanus, de bekende
stadsgeneesheer uit Enkhuizen, kwam het voorstel op tafel om de Delftse
apotheker Dirck Cluyt te benoemen. Dit werd als oninteressant van tafel
geveegd. De man had tenslotte geen academische graad! Men wilde de be-
roemde botanicus Clusius (Charles de l'Escluse, 1526-1609) uit de Zuidelijke
Nederlanden. Na een eerste negatieve reactie ('Ik begeer op generlei wijze de
betrekking waarover gij met mij gesproken hebt') nam hij een jaar later de
leerstoel toch aan. Het universiteitsbestuur moest echter wel eerst door de
knieën voor de door Clusius gestelde eisen.

15 oktober 1593:
Clusius kwam naar Leiden. Voor Cluyt was hij geen vreemde. De botanicus
correspondeerde al jarenlang met vele vakgenoten en talrijke apothekers. Over
en weer ruilde hij met hen allerhande plantaardig materiaal. Cluyt was een van
zijn hooggewaardeerde contacten. In zijn verzamelde werken omschrijft Clu-
sius Cluyt als 'de geleerde en nauwgezette apotheker uit Delft, die op het gebied
van de botanie zo'n grote ervaring heeft'.

Dat beiden elkaar hoog achtten, bleek behalve uit hun correspondentie ook
uit het boek 'Van de byen'. Dirck Cluyt was hiervan de auteur en hij beschreef
het leven van deze insectensoort in samenspraak met Clusius. Het vignet met
het opschrift 'Godt voet alle Creaturen' in sommige uitgaven van dit bijenboek
is het embleem geworden van de Vereniging van Vrienden van de Leidse
Hortus.

De zestiende eeuw kende een communicatievorm met de snelheid van een
slak. Het werd het universiteitsbestuur daarom pas bij de aankomst van
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Clusius duidelijk dat hij nooit de aanleg van de zo intens begeerde Hortus voor
zijn rekening kon nemen. Clusius was 67 jaar en kreupel vanwege een ont-
wrichte rechterheup.

8 mei 1594:
Dirck Cluyt werd onder gezag van Clusius als 'opsichter en prefect van de
Universiteyts Cruythoff' aangesteld. Dit gebeurde op verzoek van diezelfde
Clusius en op voorspraak van Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hooger-
beets (Leidse raad en pensionaris) en Francois Maelson (medewerker van de
Prins van Oranje). Cluyt verplichtte zich alle planten van zijn waardevolle
Delftse kruidentuin over te brengen naar Leiden. De hoogte van de financiële
vergoeding zorgde voor een meningsverschil tussen Cluyt en het universiteits-
bestuur. Gedane mondelinge beloften waren niet op schrift gesteld en werden
niet nagekomen.

8 februari 1595:
Vier maanden hard werken maakten dat de Hortus klaar was. Cluyt overhan-
digde de lijst van wat er geplant was persoonlijk aan de Dies van de universiteit.
Tot zijn 'subietelicke' dood in juni 1598 onderhield Cluyt de kruidentuin en
onderwees de studenten; 's-zomers in de Hortus, 's-winters met behulp van
boeken met afbeeldingen, waarvan hij er zelf vele had getekend en met zijn
verzameling van 4000 gedroogde planten.

Hoe kon het nu gebeuren dat ondanks alle door de hoogleraar aangetroffen
feiten de eer omtrent de aanleg van de kruidentuin door de eeuwen heen op
naam van Clusius kwam? Twee zaken hebben daar ongetwijfeld toe bijge-
dragen.

Ten eerste wordt ook nu nóg vaak iets vernoemd naar de allerhoogste
betrokkene: professor Clusius in dit geval. Cluyt raakte geheel op de achter-
grond en werd in de literatuur over de geschiedenis van de Hortus hoogstens
nog als 'rechterhand' van Clusius genoemd.

Ten tweede dient vermeld dat Cluyt, zoals dat in die tijd in geleerde kringen
gebruikelijk was, zijn naam omzette in het Latijn. Cluyt werd Clutius (uitge-
sproken als Cluutsius). Op een haar na gelijk aan 'Clusius'.

Naamsverwarring lag voor de hand en tot vóór de dag van 13 september j.l.
onderging Clusius postuum alle eerbetoon. 'Pro-Fil', een filatelistische uitgave
van de PTT, deed dat begin februari van dit jaar bij de uitgave van de postzegel
ter ere van 400 jaar Hortus. 'Van gewest tot gewest' maakte dezelfde misstap
deze zomer in een van haar tv-reportages.
Een belangrijk deel van het herleiden der daden van Dirck Cluyt is te danken
aan de navorsingen van professor Bosman. Voor haar promotie had de toen-
malige doctorandus-apotheekhoudster Dirck Cluyt als studieobject gekozen.
De familiestichting is haar buitengewoon erkentelijk voor al het werk dat zij de
stichting uit handen nam.

Tijdens de openingsceremonie van de Hortus trad professor Bosman
opnieuw met Cluyt voor het voetlicht. Zij besloot haar boeiende toespraak met
de volgende woorden: 'Wij moeten Dirck Cluyt zeker niet vergelijken met een
Europese coryfee als Clusius. Cluyt was meer een man van de praktijk. Hij had
zijn sporen op wetenschappelijk botanisch gebied verdiend en was, mede door
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zijn apothekersopleiding, uitermate geschikt voor de functie in Leiden. Het is
daarom terecht dat er in de voortuin, de plaats waar tenslotte alles is begonnen,
een gedenksteen is aangebracht ter ere van hem: Dirck Outgaertsz. Cluyt;
Clutius, de eerste Leidse Hortulanus.'

Was de familiestichting echter niet op de hoogte van het bestaan van Dirck
Outgaertsz.Cluyt geweest, dan zou de opening van de voortuin aan haar zijn
voorbijgegaan. Ook de steen als bijdrage tot het eerherstel was dan nooit
werkelijkheid geworden.

Hoe waren die contacten nu tot stand gekomen? De voorzitter van de
familiestichting Cluyt, zocht eind jaren zeventig in het archief van Alkmaar
naar gegevens over de kunstschilder Cluyt die het beleg van Haarlem voor het
nageslacht op doek had vastgelegd. Het schilderij zou in het Alkmaars gemeen-
tehuis hangen. Binnen de stichting zijn bovendien gegevens bekend van een
Haarlemse en Noord-Hollandse Cluyt-stam. Een van de weinige zaken die
bekend is van de eerste in akten genoemde Noordhollandse Cluyt is dat het ook
een kunstschilder betreft. In Alkmaar de victorie bij het zoeken naar de
'missing link' tussen -tot dan- twee Cluyt-geslachten? Dat niet, maar wel
vertelden archiefmedewerkers de genealogische speurder uit Smilde dat er kort
tevoren een boekwerkje was ontvangen over ene Dirck Outgaertszn Cluyt, een
apotheker uit Delft. De schrijfster: mevrouw H.A. Bosman-Jelgersma. Een
nieuw zijpad in de navorsingen van Benjamin Kluit.

Kluits verzoeken om eerherstel voor Cluyt liepen op niets uit. Tot het stich-
tingsbestuur vorig jaar besloot 'in te spelen' op het vierde eeuwfeest van de
Hortus en de heropening van de voortuin. De schenking van een gedenksteen
werd geopperd. Dit keer was het een schot voor open doel. Het Hortus-bestuur
ging akkoord. De geschriften van professor Bosman zijn ongetwijfeld op deze
positieve beslissing van invloed geweest. In 1982 schreef prof. dr. W.K.H.
Karstens (auteur van 'De Leidse Hortus, een botanische erfenis') haar: 'Ik ben
ervan overtuigd geraakt dat Cluyt de grote man is geweest bij het totstand-
komen van de Leidse Hortus'.

Cluyt en Clusius zorgden er vierhonderd jaar geleden samen voor dat Leiden
zijn Hortus kreeg. Mevrouw Bosman en de familiestichting Cluyt kregen het,
zij het in een iets vrijblijvender samenwerking, voor elkaar dat de ereschuld
aan apotheker Dirck Cluyt werd ingelost. Voorzitter Kluit sprak als laatste in
de rij, voordat Prins Constantijn tot de echte openingsceremonie overging. Hij
sloot zijn korte toespraak af: 'Moge in het vervolg bij publikaties over de eerste
jaren van de Hortus het oude symbool van de samenwerking tussen Clusius en
Cluyt bij de bijenstal in ere worden hersteld. Voor velen wordt het dan weer
duidelijk wie op het vignet als tweede man voorkomt: Dirkc Outgaertsz.
Cluyt!' •

Voor de gegevens van Dirck Outgaertszoon Cluyt en zijn tijdgenoten in dit
artikel maakte ik dankbaar gebruik van de literatuur die prof. dr. Henriëtte A.
Bosman-Jelgersma mij ter beschikking stelde.
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DE OUDERE GENERATIES VOSCH (VOSCH VAN AVESAET)
TE WIJK BIJ DUURSTEDE

door C. A. VAN BURIK

Inleiding
In het juli/augustus 1989 nummer van Gens Nostra publiceerden de heer en
mevrouw Vos van Avezathe een artikel over de Zwolse tak Vos van Avesaet. Aan-
gezien dit geslacht zijn oorsprong in Wijk bij Duurstede bleek te hebben, was
een uitgebreider onderzoek daar gerechtvaardigd. Kennelijk was dit niet het
geval geweest, want de rechterlijke en notariële archieven zouden vele nieuwe
feiten aan het licht hebben gebracht.

Ook in het verleden zijn over het geslacht Vosch van Avesaet publikaties ver-
schenen (o.a. in het Nederland's Adelsboek 1953) die onvolledig waren en soms
zelfs fouten bevatten. Al met al voldoende reden om de feiten over de oudere
generaties Vosch van Avesaet eens op een rijtje te zetten om tot een afgerond
geheel te komen.

Een vraag blijkt hierbij evenwel nog onbeantwoord: waarom sommige leden
van dit geslacht Vosch de toenaam Van Avesaet hebben aangenomen? Een aan-
sluiting met het oude, middeleeuwse geslacht Vosch van Avesaet mocht tot dus-
ver niet boven water komen.

Genealogie
I. Peter Jansz. Vosch, burger te Wijk bij Duurstede (WbD), overl. na 18-11-1576
en vóór 18-4-1578', tr. waarsch. NN (misschien Celigje, wegens vernoemingen
van kleindochters) Jansdr. van Schaick (wegens de toenaam van zijn tweede
zoon Jan).

Uit dit huwelijk (volgorde onzeker):

1. Mechtelt Vosch, overl. na 19-5-16132' tr. Anthonis Martensz. van Wolffs-
winckel, 4-12-1606 voogd over de minderjarige kinderen van Jannichgen Vos
en Herman Willemsz. van de Neerdijck3, overl. vóór 19-5-16134. Mechtelt
was 18-4-1578 mede-erfgename van haar vader.
Uit dit huwelijk:
a. Meerten van Wolfswinckel, vermeld 19-5-16132 en 13-1O-16255.
b. Celiken van Wolfswinckel, tr. Sebastiaen Jansz- de Kemp, 13-10-1625 vermeld als zwager

van Meerten Thonisz.5. Als weduwnaar van Celiken Anthonis hertr. Sebastiaen WbD geref.
maart 1629 Metje Jans van Resteren, j.d. van Tiel.

2. Jan, volgt Ha.
3. Aert, volgt Ilb.
4. Jannichgen Vosch, overl. vóór 1-3-15916, tr. Harmen Willemsz. van de Neer-

dijck, overl. vóór 4-12-16063. Hij tr. (2) voor 1-3-1591 Merrichgen Dirxdr.
Deze tr. (2) voor 4-12-1606 Lambert Gerritsz. en woont 1606 te Buren3.
Uit dit huwelijk:
a. Willem Harmensz. van de Neerdijck, tr. voor 23-10-15936 joffr. Johanna (van Baren) van

Schonauwen en heeft een dochter Jannichje, vermeld in het testament van joffr. Elisabeth
van Baren van Schonauwen d.d. 13-8-16227.
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b. Mechtelt van de Neerdijck, tr. voor 4-12-1606 Willem Verscheyde3.
c. Cecilia van de Neerdijck.
d. Elisabelh van de Neerdijck.

5. Jan genaamd van Schaick, volgt lic.

Ha. Jan Petersz. Vosch, 18-4-1578 voogd over Jan Jansz. (van Schaick Vosch)
(IIIc.)1, overl. vóór 7-4-1607, tr. Barbara Willemsdr., overl. vóór 7-4-1607,
waarsch. weduwe van Willem NN (Johan Willemsz. wonend te Rotterdam ver-
werpt de erfenis van Marrichgen Vossen, zijn zalige zuster t.b.v. Andries Vosch
25-11-16043).

Frederick de Man is 7-4-1607 borg voor Andries Jansz. Vosch en Hendrick Huybertsz. de Roy,
die erfgenamen zijn van de dochter van za. Barbara Willems wed. van Jan Petersz. Vosch8.

Uit dit huwelijk:

1. Metgen Vosch, overl. vóór aug. 1604, tr. Hendrick Huybertsz. de Roy, koster
te WbD. Hij tr. (2) WbD geref. aug. 1604 Aelbertgen Adriaens, afkomstig
van Utrecht.
Andries Jansz. Vosch voor hemzelf en handelend voor Henrick Huybertsz. de Roy, zijn zwager,
en voor de kinderen bij diens overleden vrouw Metgen Vosch verwekt, benevens als voogd over
de onmondige kinderen van Cornelis Jansz. Vosch, zijn overleden broer, verkoopt 20-1-1624 een
huis in de Peperstraat te Wbd5.

2. Marichgen Vosch, overl. vóór 25-11-16043.
3. Cornelis Vos(ch), overl. vóór 15-9-1606, tr. NN.

Andries Vosch en Henrick Huybertsz. de Roy zijn 15-9-1606 voogden over het onmondige kind
van Cornelis Jansz. Vosch9.
Uit dit huwelijk waarsch. (volgorde onbekend):
a. Joannes Vosch.
b. Cornelia Vos(ch), tr. voor 27-7-1618 Hendrick Stevensz., die dan verklaart betaald te zijn

door Andries Jansz. Vosch, gewesene bloedvoogd van Cornelia inzake de erfenis van haar
vader en overleden oom en tante5; 14-8-1618 verklaart Joannes Vosch hetzelfde5.

4. Andries, volgt lila.

lila. Andries Jansz. Vosch, overl. na 14-6-1625, tr. (1) Anna Peter Thonisdr.; tr.
(2) WbD geref. juli 1604 Agnietgen Hendricksdr. van Daecken, overl. na
14-6-1625, dr. van Hendrick Thomasz. van Daecken.

Peter Thonisz. testeert 6-9-1613: benoemt tot zijn erfgenamen de kinderen van Andries Vosch
verwekt bij zijn overleden dochter Anna, die in de plaats van hun moeder treden10. Agnietgen
Henricks, vrouw van Andries Jansz. Vosch, wonend te WbD, testeert 17-7-1615: legateert aan
haar zuster Claesgen Hendricks; erfgenaam haar vader Henrick Thomasz.11. Jan Jansz. Knijff
en Andries Jansz. Vosch, zwagers van Cornelis Hendricksz. van Daecken, erfgenamen van Hen-
rick Thomasz. van Daecken, verkopen 20-6-1620 een huis in de Peperstraat te WbD7. Andries
Jansz. Vosch en Agnietgen Henrick Thomaszdr. testeren 14-6-1625: zij lijftochten elkaar in de
hofstede waarin zij wonen in de Overstraat; Andries benoemt zijn kinderen tot zijn
erfgenamen12.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johan, volgt IVa.
2. Cornelis, volgt IVb.
3. Thomas, volgt IVc.
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IVa. J(oh)an Andriesz. Vosch (van Avesaet), overl. vóór 6-10-1651, tr. WbD ge-
recht 31-3-1619 Elisabeth Jacobs van Eyndhoven, overl. na 16-7-165713 en vóór
9-7-166914, dr. van Jacob Gerritsz. van Eynd(h)oven en Henrickgen Willem
Cluetincksdr.

Jan Andriesz. Vosch is 25-4-1619 mede-erfgenaam van Peter Thomasz.15. Meus Jansz. en Jan
Andriesz. Vosch, burgers van WbD, zijn 25-8-1613 erfgenamen van joffr. Agnes Gilkens, wonen-
de in het Maria Magdalena-klooster7. (N.B. in een ander testament van Agnes Gilkens d.d.
9-6-1625 wordt hij niet vermeld16.)

Uit dit huwelijk (zover bekend):

.1. Andries Vosch, 30-10-1656 rentmeester van het St. Ewout- en St. Elisabeth-
gasthuis te WbD17.
Andries Vosch zich sterk makend voor Elisabeth Eyndhoven, zijn moeder, transporteert
19-4-1649 een huis in de Flierstraat te WbD18. Elisabeth van Eyndhoven, weduwe van Johan
Vosch, machtigt 6-10-1651 haar zoon Andries Vosch om schulden te innen in de Nederbetuwe,
Buren, Culemborg en elders19.

IVb. Cornelis Andriesz. Vosch (van Avesaet), 8-2-1643 lakenkoper te WbD20,
overl. na 21-11-165121 en vóór 1-5-165521, otr. WbD gerecht 5-11-1628 Barbara
Harmens van Hagenauwen, overl. na 20-11-166022, dochter van Harmen Ja-
cobsz. van Hagenauwen en Mergriet Cornelis de With.

Op 2-6-1626 testeert Grietgen Cornelis de With, vrouw van Jan Gijsbertsz. Vos (met wie zij hertr.
WbD gerecht 10-8-1622) wonende te Culemborg: enig erfgenaam wordt haar dochter Barbara
Harmens van Hagenauwen23. 28-3-1638 blijkt Cornelis Vosch een broer van Thomas Vosch28.

Uit dit huwelijk:

1. Andries Vosch, 22-4-1667 vermeld als med. dr.24.
2. Jan Vosch, tr. (1) Margreta van Mehen; tr. (2) Aleida van Lilaer.

Uit het tweede huwelijk een zoon, wiens kleinzoon Cornelis Vosch van
Avesaet 15-12-1825 in de Nederlandse adel werd verheven en binnen een jaar
zonder nakomelingen overleed25.

3. Geertruydt Vosch, otr. (1) WbD gerecht 15-9-1658 Nicolaes Rijnboom, j .m.
van Delft; tr. (2) WbD gerecht 25-9-1662 Arnoldus van Mehen, j.m. van
Amersfoort.

4. Herman Vosch, advocaat voor het Hof van Utrecht, otr. WbD gerecht
13-7-1664 Clara Isabella de Munster, j.d. van Buren.

5. Margaretha Vosch, tr. WbD gerecht 8-3-1660 Jacob Vernoy, lakenkoper te
WbD, zoon van Adriaen Samuelsz. Vernoy en Meyntje Cors Janszdr. (van
de Nyendijck). Hij tr. (2) WbD gerecht 11-5-1684 Willemina van Bemmel.

6. waarsch. Thomas Vosch, tr. Geertruid Maria Stout26.

IVc. Thomas Vosch, overl. vóór 23-2-1657, tr. WbD geref. 6-6-1626 Catharina
Mathijs21, dr. van Mathijs Isbrandtsz. en waarsch. Mechtelt Adriaens.

28-3-1638 Thomas Vosch vermeld als broer van Cornelis Vosch (IVb.)28. Trijntgen Mathijs
weduwe van Thomas Vosch, geassisteerd met Isbrandt Vos, haar zoon, verkoopt 23-2-1657 een
huis in de Peperstraat te WbD29. Catharina Mathijs Isbrandts wed. Vosch benoemt Johan van
Sandick tot procureur in alle rechtszaken17.

Uit dit huwelijk o.a.:
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1. Isbrandt Vosch (van Avesaet), tr. WbD geref. 3-2-1656 Maria Mom, geb. WbD
ca. 1634, waarsch. dochter van Theunis Aertsz. Mom en diens tweede vrouw
Marrichje Cornelis Vernoy.

Hb. Aert Petersz. Vosch, 18-4-1578 voogd over Jan Jansz. (van Schaick Vos,
IIIc.)1, vermeld te WbD 1-3-15916 en 2-4-159330, overl. vóór 28-12-1603, tr.
Luytgen Jans van Wolffswinckel.

Uit dit huwelijk:

1. Gijsbert, volgt Illb.
2. Maria Aerts Vosch, tr. voor 28-12-1603 Sebastiaen Gerhtsz. (van Schoonder-

woert), burger en korenkoper te Utrecht.
Gijbert Aertsz. Vosch en Sebastiaen Gerritsz., burger te Utrecht, als man van Maria Aert
Vosschendr. verdelen 28-12-1603 goederen van hun overleden vader Aert Petersz. Vosch, waarbij
de eerste een huis in de Peperstraat te WbD en de tweede land te WbD verwerft31. Sebastiaen
Gerritsz., burger te Utrecht, gehuwd met Aert Vosschendr. die kinderen heeft, transporteert
10-3-1607 een huis hem aangekomen uit de erfenis van zijn schoonvader Aert Vosch3'.
Uit dit huwelijk:
a. Christiaen van Schoonderwoert, tr. Maria Dircks van Oudewater.
b. Jan van Schoonderwoert, tr. Catharina van Diemerbroeck.
c. Elisabeth van Schoonderwoert, tr. Aerndt Wernerts van Rechteren.

Illb. Gijsbert Aertsz. Vosch, geb. ca. 1564, wordt 28-2-1604 burger van WbD
en 23-9-1615 rentmeester van het gasthuis te WbD32, overl. vóór 31-8-162533, tr.
(1) NNHermansdr. van Schuylenburg, dr. van Herman Jansz. van Schuylenburg
en Udo van Spithoven34; tr. (2) waarsch. WbD geref. dec. 1607 Willemina
Hendriks; tr. (3) Hilligje Aerts van Schuylenburg, dr. van Aert Woutersz. van
Schuylenburg en Catharina Lauwerman34.

Gijsbert Aertsz. Vosch te WbD legt 18-12-1611 oud ca. 47 jaar een verklaring af35. Helena van
Schuylenburch weduwe van Gijsbert Aertsz. Vosch en haar dochters Neeltgen en Luytgen Vosch,
wonende te Utrecht, machtigen 5-4-1640 Maes Dircksz. van Maurick, wonend te WbD36. Jan
Aelbertsz. van Heusden, timmerman en burger te Utrecht, voor hemzelf en als man van Henrica
Vossen, bij wie hij nageslacht heeft, en als voogd en gemachtigde van Hendrick Jansz. Harthals,
zijn medevoogd over de onmondige kinderen van za. Ulrica Vossen, in leven vrouw van Jan Jansz.
en als gemachtigde van Cornelia Jansdr. van Doornick, oud 25 jaar, oudste dochter van Ulrica
Vosch, Peter van Hanau, zadelmaker te Tiel als man van Trijntgen Philipsdr., die nageslacht
heeft, weduwe van Aert Vosch, enige erfgename van Aert Vosch de jonge, haar overleden zoon
bij voornoemde Aert Vosch, haar eerste overleden man, Cecelia Vosch, ongehuwd en Aeltgen
Vosch weduwe van Reynier van Oelen, tezamen voor 5 van de 6 delen mede-erfgenamen van
Francisca van Schuylenburg, hun respectieve tante en oudtante, in leven vrouw van Gerrardt van
Ommeren, in leven burgemeester van WbD, dragen 4-2-1642 hun 5/6 deel van de erfenis over
aan Gerbrandt Schagen37. Een week later draagt Jacob van Aldenburgh als man van Willemken
Vosschen, die nageslacht heeft, voor 1/6 part mede-erfgename in voormelde nalatenschap, haar
deel over aan Gerbrandt Schagen38.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aert Vosch, genoemd in het testament van zijn oom Gerrit van Ommeren van
21-8-162539, overl. vóór 4-2-1642, tr. Trijntgen Philipsdr. Zij tr. (2) Peter van
Hanau, zadelmaker te Tiel. Zijn enige zoon Aert Vosch de jonge overl. vóór
4-2-1642.

2. Ulrica Vosch, otr. Utrecht 6-4-161640 Jan Jan Jansz. (van Doornick), heeft
o.a. een dochter Cornelia, geb. ca. 1617.
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3. Henrica Vosch, overl. vóór 13-4-1652, als Hendrickgen Vosch van Avesaet,
tr. Utrecht RK 21-4-1627 Jan Aelbert Cornelisz. van Hemden, timmerman.
Kinderen.

4. Willemken Vosch, tr. WbD geref. 17-10-1630 Jacob Benjaminsz. van Alen-
borch (Aldenburch), j.m. van Geertruidenberg. Kinderen.

5. Aeltgen Vosch, otr. Utrecht 10-12-163640 Reynier Willemsz. van Oelen, overl.
vóór 4-2-1642.

6. Cecelia Vosch, testeert ongehuwd 10-1-1650 als Celigen Gijsberts Vosch,
benoemt tot erfgename Aeltgen Gijsberts Vosch weduwe van Reynier van
Oylen41.

Uit het derde huwelijk:

7. Cornelia Vosch, otr. Utrecht 19-9-164640 Egbert Tentinck.
8. Luytgen Vosch.

Zij testeert ongehuwd wonende te Utrecht 13-4-1652, legateert Cornelia Vosch haar gehele zuster,
gehuwd met Egbert Tentinck, Willempje, Cecelia en Aeltgen Vosch, haar halve zusters, elk ƒ 6
en de gezamenlijke kinderen van za. Henrickgen Vosch, haar halve zuster, / 6 en de de gezamen-
lijke kinderen van haar halve zuster Oeltgen Vosch ƒ 6; erfgenamen zijn de kinderen, die Cornelia
Vosch voornoemd zal nalaten; zij benoemt Johan Sebastiaensz. van Schoonderwoert en Johan
van Rietbeeck tot voogden over haar zusters kinderen42.

Hc. Jan Petersz. Vosch genaamd van Schaick, overl. vóór 18-11-1576', tr. NN.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Jan, volgt IIIc.

Mc . Jan Jansz. van Schaick Vosch, 18-4-1578 minderjarig onder voogdij van
Jan Petersz. Vos (Ha.) en Aert Petersz. Vosch (Ilb.), overl. vóór 1-5-1630, tr. (1)
Elisabeth Cornelis; tr. (2) WbD geref. 29-7-1617 Johanna Laurens, wed. van
Teunis Evertsz. 't Hoen, dr. van Laurens Petersz. en Elisabeth Jans; tr. (3) WbD
geref. 23-4-1622 Lijntje Hermans.

Jan Jansz. van Schaeyck Vosch koopt 23-4-1605 een huis in de Peperstraat te WbD31. Jan Jansz.
van Schaick Vos en Jannigjen Lauwerensdr. echtelieden testeren 3-6-1619; zij legateert aan
Cornelis, kind van Jan Jansz.43. Gerrit Cornelisz. en Dirck Cornelisz. als voogden over de kin-
deren van Jan Jansz. van Schayck transporteren 1-5-1630 een huis in de Peperstraat te WbD44.
Gijsbrecht Jansz. bakker als man van Dirckgen Jans, Mayken Jans, ongehuwd, Andries Jansz.
als man van Selytien Jans en Cornelis Jansz., allen te Rotterdam, machtigen 17-3-1638 ten over-
staan van notaris Arent van de Graeff aldaar Thomas Vosch (I Va), die namens hen 28-3-1638
aan zijn broer Cornelis Vosch (IVb.) een losrente transporteert op een huis aan de Markt te WbD,
hun aangekomen van hun overleden vader28.

(Waarschijnlijk) uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis van Schaick Vosch, woont 1638 te Rotterdam.
2. Dirckgen van Schaick Vosch, tr. WbD geref. april 1630 Gijsbert Jansz. Ver-

hoef, j.m. van Maarssen, bakker; zij wonen 1638 te Rotterdam.
3. Mayken (Maria) van Schaick Vosch, woont 1638 ongehuwd te Rotterdam.
4. Selytien van Schaick Vosch, tr. Andries Jansz.; zij wonen 1638 te Rotterdam.
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Noten
Gebruike afkortingen: WbD = Wijk bij Duurstede; RAU = Rijksarchief Utrecht; GAU = Gemeen-
tearchief Utrecht; CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

1. RAU 580-4 Recht, archief WbD.
2. Idem 585-3.
3. Idem 580-6.
4. Wellicht vormt dit echtpaar de schakel tussen Marten van Wolfswinckel o.a. 13-7-1555 schout

te Scherpenzeel en Marten Anthonisz. v.W. die samen met zijn vrouw d.d. 9-3-1611 land koopt
te (Kerk)-Avezaath. Zie De Nederlandsche Leeuw 1985, k. 148-149.

5. RAU 580-8.
6. Idem 580-5 f. 122v.
7. Idem WIJ 001 b 001 Notarieel archief WbD nots. P. Bosch.
8. Idem 233-2 procuratieshofvan Utrecht; vriendelijke mededeling ds. M. S. F. Kemp te Leidschen-

dam.
9. RAU 585-1.

10. Idem 580-7 f. 82.
11. GAU U 006 b 012 notarieel archief Utrecht nots. J. A. Wttewael.
12. RAU 580-8 f. 315.
13. Idem 580-11 f. 152v.
14. Idem 580-12 f. 260v.
15. Idem 585-5.
16. GAU U 012 a 007 Notarieel archief Utrecht nots. W. van Galen.
17. RAU 585-13.
18. Idem 580-10 f. 196.
19. Idem 585-12.
20. Idem 585-7.
21. Idem 580-11.
22. Idem 580-12 f. 33.
23. GAU U 006 b 021 notarieel archief Utrecht nots. J. A. Wttewael.
24. RAU 585-14.
25. Nederland's Adelsboek 1953 en Taxandria 1908, p. 294 en 1912 p. 42 e.v.
26. Taxandria 1912, p. 46 e.v.
27. De heer en mevrouw Vos van Avezathe noemen haar in hun artikel Catharina Mathijssen

Fonteijn. Ik ben haar met deze achternaam (nog) niet in de archieven van WbD tegengekomen.
Zij zou echter heel goed een Fonteijn kunnen zijn. De naam komt voor te WbD en wel bij lieden
die heel goed familie van Catharina Mathijs zouden kunnen zijn. Nader onderzoek is nog
geboden.

28. RAU 580-9 f. 185v.
29. Idem 580-11 f. 139-140.
30. Idem 580-5 f. 164.
31. Idem 580-6.
32. Idem 585-3.
33. Idem 580-8 f. 321.
34. CBG, familiedossier Van Schuilenburg, genealogie Van Schuylenburch door dr. Cornelis Booth.
35. RAU 252-7; vriendelijke mededeling ds. M. S. F. Kemp te Leidschendam.
36. GAU U021 a 008.
37. RAU 580-10 f. 38v.
38. Idem 580-10 f. 40.
39. Idem 580-8 f. 317, 318.
40. GAU stadsarchief II 153, publikatieboek.
41. Idem U 015 a 007, notarieel archief Utrecht, nots. B. van Eek.
42. Idem U 034 a 003.
43. RAU 580-8 f. 237.
43. Idem 580-9 f. 56.
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KWARTIEREN ATSMA EN ALKEMA

door J. W. ZONDERVAN

In de Vragenrubriek van het maartnummer GensNostra 1990, werd onder num-
mer 120 (p. 139) een vraag gesteld over het voorgeslacht van Trijntje Geerts
Atsma en over dat van Watte Boukes Alkema.

Beiden waren nauw aan elkaar verwant, zoals blijkt uit hun beider hiernavol-
gende kwartieren. Wellicht kunnen deze kwartieren nog verder worden aange-
vuld door lezers van dit blad (zie ook Genealogysk Jierboekje 1983, p. 82 e.v.).

Atsma
1. Trijntje Atzes Atsma, geb. Terzool 28-4-1787.
2. Geert Atzes Atsma, ged. Offingawier 13-4-1758, geref. belijdenis Terzool 10-6-1785 (met

zijn vrouw), aanvankelijk veehouder ald. (Reëelkohier Wymbritseradeel: Terzool nr. 3,
groot 71 pondematen, eigenaar M. B. van Coehoorn, gebruiker 1779-82 Atze Wattes' wedu-
we, daarna Geert Atses; Kohieren van de Vijf Speciën Wymbritseradeel: Terzool nr. 14,
Atse Watses' (!) weduwe en Geert Atses, de laatste in 1800 vertrokken naar Sybrandaburen),
later turfschipper, met attestatie vertrokken naar Beers 15-12-1815 (waar hij in 1813 de fami-
lienaam Atsma aannam en waar hij dus al langer woonachtig was), overl. Beers 1-2-1830,
tr. Terzool 30-3-1783

3. Sytske Wouters, ged. Oudega (Wymbritseradeel) 19-2-1764, overl. Beers 15-8-1826.
4. Atse Wates, geb. wsch. Oppenhuizen vóór 1697 (begin van het doopboek), geref. belijdenis

Oppenhuizen 11-5-1738 (met zijn vrouw), in de lidmatenlijst van Oppenhuizen met de onge-
dateerde vermelding dat hij vertrok naar Goënga, veehouder, aanvankelij k te Oppenhuizen
tot (wsch. mei) 1744, later te Goënga (Quatisatie 1749; r.a. Wymbritseradeel X18, f. 33Ov,
21-9-1751), te Offingawier (Floreenkohier Wymbritseradeel 1758: Offingawier nrs. 6 en 7,
resp. groot 50 en 80 pondematen, eigenaar de grietman, gebruiker Atse Wates; Reëelkohier
Wymbritseradeel 1755: Offingawier resp. nrs. 9 en 8, groot 50 en 90 (!) pondematen, het
huis op nr. 50; het huis in Kohier van de Vijf Speciën Wymbritseradeel 1759-63: Offinga-
wier nr. 6), te Gauw (Kohier van de Vijf Speciën Wymbritseradeel 1773-79: Gauw nr. 4,
met in 1779 de vermelding: vertrokken naar Terzool) en te Terzool waar hij met zijn vrouw
aankwam met attestatie van Gauw 12-2-1780 (het Reëelkohier Rauwerderhem vermeldt op
Terzool nr. 3, = Kohier van de Vijf Speciën nr. 14, in datzelfde jaar reeds dat de weduwe
van Atse Wattes gebruiker is van deze zathe, groot 71 pondematen, eigenaar M. B. van Coe-
hoorn), overl. Terzool tussen 12 febr. en aug. 1780, tr. (1) Oppenhuizen 23-3-1742 Trijntje
Pieters, overl. 2-1-1742, dr. van Pieter IJsbrands en Tiets Gabes; tr. (2) Oppenhuizen
3-6-1743

5. Sytske Willems, ged. Sybrandaburen 4-3-1721; nog in 1797 wordt in het Kohier van de Vijf
Speciën van Rauwerderhem op nr. 14 vermeld dat bij Geert Atzes de weduwe van Atze Wat-
tes woonde die vanaf 1796 'volgens publicatie van (de betaling van) hoofdgeld (was) geëxi-
meerd'; in 1798 wordt zij dan ook niet meer vermeld.

6. Wouter Cornelis, ged. Gaastmeer 22-1-1741, woont te Oudega (Wymbr.), Gaastmeer, Ter-
zool (1770-77) en Harich, overl. Harich 12-9-1801, tr. (met att. van Sybrandaburen) Gaast-
meer 6-3-1737

7. Hiltje Ates, ged. Terzool 3-3-1737, overl. Harich febr. 1801.
8. Wa(a)te Annes, geref. belijdenis Oppenhuizen 12-3-1697 (met zijn vrouw), vermeld in de

lidmatenlijst van Oppenhuizen 22-9-1708, veehouder ald., koopt tussen 1708 en 1717 een
zathe (Stemkohier Wymbr.: Oppenhuizen nr. 22, groot 75 pondematen; Reëelkohier nr. 20)
waarop nog vermeld in 1734, maar in 1738 eigendom van zijn erfgenamen, overl. na 16-5-
1736 (r.a. Wymbr. X17, f. 159v.), tr.

9. Jeltie Atses, vermeld in de lidmatenlijst van Oppenhuizen 22-9-1708.
10. Willem Geerts, ged. Oudega (Smallingerland) 19-11-1682, geref. belijdenis Terzool 16-2-

1714 (met zijn vrouw), 'een sobere boer' te Terzool (Quotisatie 1749), op nr. 4 en nr. 6 'Hille-
ma' 1708-38 (Stemkohier) en op nr. 2 vanaf 1738, collecteur 1-4-1728 en 25-1-1732 (r.a. Rau-
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werderhem U9, p. 509 en 576), diaken 1724-28 en ouderling 1732-50 van de geref. gem.
van Sybrandaburen en Terzool, vermeld in de lidmatenlijsten van Terzool in 1728 en op
16-11-1749, volgens de laatste overl. Terzool 18-9-1753, tr. vóór 1712

11. Trijntje Harmens, geref. belijdenis Terzool 16-2-1714, vermeld in de lidmatenlijst van Ter-
zool 1728, overl. vóór 1749.

12. Cornelis Wouters, tr. Gaastmeer 3-6-1734
13. Antie Jans.
14. Ate Klazes, ged. Deersum 16-4-1713, geref. belijdenis Sybrandaburen/Terzool 16-2-1738

(met zijn vrouw), vermeld in de lidmatenlijst van Terzool 16-11-1749, boer/huisman te Ter-
zool op nr. 17 1748-68 en nr. 23 in 1778 (Stemkohier Rauwerderhem), diaken geref. gem.
Sybrandaburen en Terzool 1741 (r.a. Rauwerderhem P5, p. 413), overl. Terzool 1803, tr. Sy-
brandaburen 6-2-1735

15. Sytske Foppes, ged. Sybrandaburen 5-12-1708, geref. belijdenis Sybrandaburen/Terzool
16-2-1738, vermeld in de lidmatenlijst van Terzool 16-11-1749.

16. Anne Taedes, boer te Uitwellingerga op nr. 5 1698-1708 (Stemkohier Rauwerderhem), ver-
meld in de geref. lidmatenlijsten van Uitwellingerga op 12-3-1697 en op 22-9-1708, na 1708
metatt. vertrokken (onbekend waar naar toe), tr. vóór 24-11-1670 (r.a. Wymbr. Qll, f. 292)

17. Uylckje Wates, vermeld in de geref. lidmatenlijsten van Uitwellingerga op 12-3-1697 en
op 22-9-1708, met bij de laatste vermelding: overleden.

18. Atse Uylckes, kerkvoogd te Oppenhuizen 1672, dorpsrechter en ontvanger ald. 1681-85
(Hof van Friesland III 22, f. 120v.)

19.? verm. Tjets Gerritsdr. (Rouckema), vermeld 15-9-1660 (r.a. Wymbr. Q9, f. 244v.), dr. van
Gerryt Sybes Rouckema en Lolck Louws Sytsma, van Cappenburch.

20. Geert Alberts, ged. Oudega (Smallingerland) 17-2-1656, molenaar ald. 1685, geref. belijde-
nis Opeinde (Sm.) 7-12-1684 (met zijn vrouw), samen met att. vertrokken naar Terzool 29-8-
1695, veehouder ald. op nrs. 4 en 6 (Stemkohier Rauwerderhem 1698, 1700), overl. Terzool
(kort vóór 30-5-)1706 (r.a. Rauwerderhem Jl, op dato), tr. (2) 1700 Minke Johannes; tr.
(1) Oudega (Sm.) 26-2-1682

21. Wytske Willems, wsch. geb. Oudega (Sm.), geref. belijdenis Opeinde 7-12-1684, overl. Ter-
zool vóór dec. 1700.

28. Claes Jacobs, vermeld in de geref. lidmatenlijst van Deersum 25-8-1720, overl. ald., tr.
Grouw 10-4-1700

29. Hotske Hessels, vermeld in dezelfde lidmatenlijst, overl. Deersum.
30. Foppe Clasen, geref. belijdenis Sybrandaburen 4-5-1705, schoolmeester en dorpsrechter

ald., boer ald. op nr. 4 (Stemkohier Rauwerderhem 1738-48), tr. (2) ca. 1722 Trijntie Wy-
brens; tr. (3) ca. 1729 Hylck Baukes; tr. (1) Sybrandaburen 25-2-1703

31. Hiltie Gerbens, van Oosterwijtwerd.
34. Walte Eelckes, van Oppenhuizen (1644), boer te Uitwellingerga, overl. ald. (enkele weken

vóór 22-ll-)1670 (r.a. Wymbr. Qll, f. 292), tr. Rauwerderhem (gerecht) 12-11-1644
35. Reynsck Hilbrands, van Terzool (1644), overl. vóór 1670.
36. Uylcke Jouws, overl. vóór 1640, tr. (ca. 1615?)
37.? wsch. NN Ates, in 1640 vermeld te Itens (zonder eigen naam) als boerin en weduwe van

Uilke Jouws.
40. Albert Clases.
42. Willem Jetses, bejaard ged. (geref.) Oudega (Sm.) 1-10-1646, tr. ald. okt. 1646
43. Lutske Annes.
56. Jacob Clasen, van Rauwerd (1674), wonende te Deersum, r.-k., tr. Rauwerderhem (gerecht)

21-10-1674
57. Jetske Andries, van Deersum (1674), r.-k., overl. vóór 24-4-1689 (r.a. Rauwerderhem L5,

f. 92).
58. Hessel Ates, boer te Gouw op 'Hoflandstra' 1648-1708 en te Friens op nr. 6 (Stemkohier

Idaarderadeel 1718), tr. Grouw 22-4-1677
59. Oentie Fokkes, overl. vóór 1711.
60. Claes Foppes, van Sybrandaburen (1679), schoolmeester ald., overl. vóór 8-2-1706 (r.a.

Rauwerderhem Jl , op dato), tr. Sybrandaburen 9-6-1679
61. Reinsck Sikkes, van Grouw (1679).
68. Eelke Hiddes, in 1640 boer te Oppenhuizen op nr. 1 (Stemkohier Wymbr.).
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70. Hilbrand Hiddes, van Terzool (1622), (broer van Eelke Hiddes, nr. 68?), in 1640 boer te
Terzool op nr. 19 (Stemkohier Wymbr.), dorpsvolmacht van Terzool, overl. vóór mei 1645
(r.a. Rauwerderhem LI, f. 91), tr. Rauwerderhem (gerecht) 20-10-1622

71. Affke Wybedr., van Uitwellingerga (1622).
114. Andrys Claes, van Deersum (1644), overl. na 22-4-1675 (r.a. Rauwerderhem Jl, op dato),

tr. Rauwerderhem (gerecht) 13-9-1644
115. Feyck Eelkedr., wed. van Goslyck Freercx, van Deersum (1644).
116. Aete Sierds, boer te Grouw en Friens, overl. 1670, tr. Idaarderadeel (gerecht) 31-5-1647
117. Hots Gerbensdr.
118. Foocke Gerbens (broer van Hots Gerbensdr., nr. 117), overl. vóór 1666, tr.
119. Meinsck Pybes.
120.? verm. Foppe Clases, te Franeker (r.a. Rauwerderhem A9, f. 184v., 6-6-1645), zn. van Claes

Jacobs, boer/huisman te Deersum op nr. 5 (Stemkohier Rauwerderhem), overl. vóór 9-2-
1644 (r.a. Rauwerderhem A9, f. 153v.) en van (tr. ca. 1610) Jets Foppedr., overl. vóór 6-6-
1645 (r.a. Rauwerderhem A9, f. 184v.).

140. Hidde Hiddes, overl. Friens vóór 27-2-1604, tr. ca. 1593
141. Reynsck Epedr., wed. van Hillebrandt Jelles.
232. Syerdt Wybrants, van Grouw (1616), tr. Idaarderadeel (gerecht) 10-11-1616
233. Tryn Bauckes, van Wartena (1616).
234. Gerben Marlens.
236 = 234.
280. Hidde Hiddes, aanvankelijk te Bozum, later te Friens, tr.
281. Ulck Gerbens.
282. Epe Taeckes Hoytema, te Waaxens, tr.
283. Bauck NN.
560. Hidde Klasen, eigenaar van land onder Bozum en Lutkewierum (1511), overl. vóór 1529,

tr. 1510-15
561. Rinck Eelckedr., overl. 21-12-1557. Zij tr. (2) Eme Hobbes.
562. Gerben/Gerbrandt Saeckes, te Friens, vermeld 1531, 1542 en 1557, tr.
563. Je! Buwedr., vermeld 1531-32.
564. Taecke Hoytes Hoytema, tr.
565. Trijn Fopkedr.

1124. Saecke Sipkezn., gesneuveld in de slag bij Barrahuis (een stins van de Aytta's tussen Gou-
tum en Wirdum) in 1498, tr.

1125. Fercku Gerbrandtsdr. Aytta. Zij tr. (2) Sytse Ates.
1126. Buwe Broersz., overl. vóór 1526, tr.
1127. Ulck Saeckledr. Popma, van Weidum.
1128. Hoyte Lulofs Hoytema, van Oudega (Wymbr.), overl. vóór 1511, tr.
1129. Teth Tjaerdts Aggega van Harinxma, overl. (vóór?) 1537.

Enkele aan het slot vermelde kwartieren lopen nog verder door en zijn in verschil-
lende publikaties te vinden (zie Jhr. mr. dr. E. A. van Beresteyn, Genealogisch
Repertorium).

Alkema
1. Watte Baukes Alkema, geb. Sneek 7-1-1802.
2. Bauke Ymes Alkema/Alcama, in 1815 te Abbega, tr.
3. Tjitske Wattes, geb./ged. Uitwellingerga 3/11-12-1768.
6. Watte Gerrits, geref. belijdenis Oppenhuizen/Uitwellingerga 24-2-1764 (met zijn vrouw),

veehouder te Uitwellingerga op nr. 12 (Stemkohier Wymbr. = Floreenkohier Wymbr. nr. 17
= Reëelkohier Wymbr. nr. 17 = Kohier van de Vijf Speciën Wymbr. nr. 26), kocht deze
zathe vóór zijn huwelijk van Trijntje Sybrens Hoitema, wed. van Oege Ypes Faber, oudbur-
gemeester van Sneek (r.a. Wymbr. T3, registr. dec. 1763), kocht met zijn vrouw op 19-6-1764
te Sneek nog 11 pondematen losland onder Uitwellingerga van Nantje Reen te Sneek (zelfde
register en r.a. Wymbr. Rl, 3de proclamatie 26-3-1765), overl. Uitwellingerga 21-8-1774, tr.
Oppenhuizen 4-4-1762
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7. Grietje Klazes Riinstra, ged. Sneek 12-10-1742, testeert voor nots. P. Noyon teSneek(1816:
nr. 20),overl. IJsbrechtum 10-7-1819 op haar eigen boerderij 'deTolhekspleats',diezijmet
haar tweede man kocht in 1803-04; slechts in de twee exemplaren van het 'Relevé van ge-
bouwde eigendommen van de gemeente Nijland 1812' (GA Sneek), komt zij voor met de
familienaam Ri(i)nstra. Zij tr. (2) Uitwellingerga 26-12-1775 een volle neef van haar eerste
man: Wate Atses, zn. van Atse Wates en Sytske Willems (zie kwartieren Atsma, nummers
4 en 5), overl. IJsbrechtum 25-9-1808 (volgens een zilveren gelegenheidslepel in particulier
bezit).

12. Gerryt Gerbens, van Uitwellingerga (1728), veehouder ald. op nr. 18 (Floreen- en Reëelko-
hieren Wymbr.) groot 72 pondematen, waarvan hij tussen 1738 en 1748 'nomine uxore' (na-
mens zijn vrouw) eigenaar werd en als zodanig nog in 1778 wordt vermeld (in 1788 is zijn
zoon Anne Gerryts eigenaar), tr. Oppenhuizen 22-8-1728

13. Tjetske Wates, ged. Oppenhuizen 18-5-1699.
14. Claes Rein(d)ers, ged. Sneek 15-4-1714, geref. belijdenis ald. 13-5-1739, meester-smid te

Sneek, testament 3-1-1748, waarin hij tot curatoren over zijn minderjarige dochter Grietje
(kwartiernr. 7) aanstelt: Uldrik Schraagsma, regerend bouwmeester van de stad Sneek, en
Jan Djurres Faber, vroedschap ald. (registratie in r.a. Sneek R3, 12-1-1748), op 23-9-1757
wordt in plaats van J. D. Faber aangesteld: Jan van der Nagel (zelfde register, op dato),
overl. Sneek 3/4/5-1-1748, beluid ald. 5 januari, tr. Sneek 7-1-1742 (aangifte voor het ge-
recht ald. 23-12-1741)

15. Taetske Wytses, ged. Oppenhuizen 9-2-1718, geref. belijdenis Sneek 11-3-1744, overl. ald.
dec. 1744, beluid 12 december.

26/27 Wa(a)te Annes/Jeltie Atses, zie kwartieren Atsma, nummers 8 en 9.
28. Rein(d)er Claessen, geb. Rien, ged. Lutkewierum 1681 (geen datum vermeld; ten onrechte

ingeschreven als: Meynardt), burger van Sneek 15-4-1707, geref. belijdenis ald. 25-4-1708
(met zijn vrouw, wonende bij de Noorderpoort), meester-smid te Sneek, overl. ald. sept.
1747, beluid ald. 22 sept., tr. Sneek 16-10-1707 (aangifte voor het gerecht ald. 1 okt.)

29. Grijtie Uldricks, ged. Sneek 13-11-1681, overl. ald. juni 1720, beluid ald. 23 juni.
30. Wytse Douwes, geref. belijdenis Oppenhuizen 3-5-1739 (samen met zijn vrouw), 'reedelijk

welgesteld' ald. (Quotisatie 1749; er wordt een kind onder 12 jaar opgegeven: ongetwijfeld
het enige kleinkind Grietje, kwartiernr. 7), overl. vóór 1768 (in het Floreenkohier Wymbr.
wordt op dat jaar zijn weduwe als eigenaar vermeld van Oppenhuizen nr. 71 - 2 pondema-
ten land 'in 't Oude Terp - die hij sinds 1738 bezat; volgens dit kohier lag zijn huis bij
de 'Mandefenne' (Oppenhuizen nr. 79), tr. Oppenhuizen 24-10-1717

31. Hylkjen Wates (niet Uylkjen Wates, zoals in sommige genealogieën wordt vermeld), geb.
wsch. Oppenhuizen vóór 1697 (begin doopboek), overl. ten huize van haar kleindochter
Grietje Klazes (kwartiernr. 7) te Uitwellingerga 1779-80 (Kohier van de Vijf Speciën
Wymbr.: op Uitwellingerga nr. 26, waar ten onrechte is vermeld dat de moeder is overleden,
i.p.v. de grootmoeder).

56. Claes Hqtses, kuiper te Rien, geref. belijdenis Lutkewierum 1679 (met zijn vrouw), tr. (2)
vóór 1696 Trijntie Jacobs; tr. (1) Lutkewierum 1677 (afkondiging 30 sept., 7 en 14 okt.)

57. Syouck Reijnardts, van Oosterwierum (1677), overl. vóór 1696; (de slordige predikant van
Lutkewierum schreef herhaaldelijk Meijnardts i.p.v. Reijnardts).

58. Uldrijck Marlens, ged. Sneek 10-12-1648, tr. ald. 21-1-1676
59. Geiske Cornelis, van Sneek (1676), overl. Sneek jan. 1724, beluid ald. 15 jan.
60. Douwe Wytses, te Oppenhuizen, overl. vóór 1717 (Reëelkohier Wymbr.: op Oppenhuizen

nr. 56, Douwe Wytses' weduwe), tr. (2) Jeltie Idses; tr. (1)
61.? wsch. Taetske Maeses, dr. van Maes Dircx, overl. vóór 11-3-1642, en Tiets Jellesdr.
62/63 = 26/27 (= 8/9 uit de kwartieren Atsma).

116. Marlen Gales, ged. Sneek 15-5-1613, otr. Sneek 16-2-1633, tr. Goutum (Scharnegoutum?)
117. Griet Jacobs, van Goutum (1633).
232. Gale Marlens, tr.
233. Doedt MV. •
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ARCERINGEN IN DE HERALDIEK

Een taaie legende over de geestelijke vader

door A. H. HOEBEN

Iedereen die zich enigszins heeft verdiept in de wapens van gemeenten en geslach-
ten, weet dat er een systeem bestaat waarbij door arceringen van strepen en pun-
ten (en door enkele speciale figuurtjes voor de pelswerken), de kleuren en meta-
len in zwart-wit kunnen worden weergegeven.

Er is in het verleden nogal wat geschreven over de persoon die als eerste het
tot op dit moment gebruikte systeem heeft uitgedacht. Daarbij werd en wordt
wel het vaakst de geestelijke Petra Sancta genoemd. En toch is al relatief lang
bekend dat hij NIET degene is geweest die de heraldische arceringen heeft be-
dacht. Wel mag hem misschien de eer worden gegeven door zijn werken het meest
tot de verbreiding te hebben bijgedragen, maar dat mag toch niet leiden tot de
uitspraak dat hij de creator van het arceringssysteem is geweest.

Het oudste heraldische document waarbij de arceringen werden toegepast is,
tot op de dag van vandaag, de kaart die wel wordt genoemd de 'kaart van Zangri-
us' , die in 1600 werd gedrukt1. Hoewel J. B. Zangrius inderdaad de graveur is
geweest, moet men echter ook hem de eer van het bedenken van het arcerings-
systeem onthouden, want het is zeer veel waarschijnlijker dat Arnold van Rinc-
velt, die de feitelijke auteur is van de kaart, maar Zangrius het graveren liet uit-
voeren, degene is geweest die het internationaal gebruikte systeem heeft bedacht.
Van Rincvelt is namelijk bekend als een heraldische (en genealogisch) specialist;
hij leefde van een onbekend jaar tot december 1632, was beroepsofficier en als
zodanig b.v. gelegerd in 's-Hertogenbosch2.

Het blijkt dat al in het werk van de bekende historicus Pirenne, dat in 1923
zijn derde druk beleefde, in het onderschrift bij de afbeelding van de kaart wordt
vermeld dat Zangrius de arceringen voor het eerst toepaste3. Maar hoewel
iedereen al lang geleden van deze mededeling kennis had kunnen nemen, zien
we dat in 1961 Pama in Rietstaps Handboek der Wapenkunde nog steeds Petra
Sancta opvoert. Uiteraard wordt deze uitspraak onveranderd gevonden in de
foto-mechanische herdruk van 1987. En hoewel J. A. de Boo in 1982 de juiste
informatie geeft over de geestelijke vader van het systeem (althans Zangrius
noemt)4, wordt in 1989 door R. F. J. van Drie toch weer alleen naar Pama en
Seyler gekeken, wanneer hij in zijn artikel Blasoenkonst de arceringen behan-
delt. En dus voert hij Petra Sancta weer ten tonele.

Het lijkt tijd dat deze eerzame pater in het mausoleum van de heraldische le-
genden wordt bijgezet! •

Noten
1. De kaart is afgebeeld en werd besproken door F. van Ettro in De Nederlandsche Leeuw 1964,

k. 211 e.v.
2. Van Ettro geeft in De Nederlandsche Leeuw 1964, k. 217 een onjuiste weergave van de afgekorte

naam, namelijk Rincte. Op de kaart staat Rinclt, met een afkortingsteken door de letter ' 1 ' . Over
A. van Rincvelt: L'Intermediaire des Généalogistes 1959, p. 306-307.

3. H. Pirenne, Geschiedenis van België, deel 2 (3de druk, 1923), p. 479.
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J. A. de Boo, Familiewapens, ouden nieuw ('s-Gravenhage, 2de druk 1982), p. 21. In 1973 was
ook De Boo nog aanhanger van de 'Sancta-theorie' blijkens zijn ouder boekje, getiteld Heral-
diek (Bussum, 2de druk), p. 44. ook Kits Nieuwenkamp noemt de pater, maar tekent aan dat
de toeschrijving aan deze persoon niet vast staat (H. W. Kits Nieuwenkamp, Encyclopedie van
de heraldiek, Amsterdam/Brussel 1961, p. 180). Ook in België werd nog in 1984 Petra Sancta
als bedenker van de arceringen vermeld (L. Genicot, Inlroduction aux sciences auxilliaires de
l'histoire de l'art, p. 37).
Centraal Bureau voor Genealogie, Jaarboek 43 (1989), p. 88.

• WAAR IS CORNELIA?

Alzo in februari 1784, tot Ferwerd in Friesland is overleden: een persoon met
naamFocke Tjepkens, die waarschijnlijk nog een zuster in leven heeft, met naam
Cornelia Tjepkes, zo word dezelve verzogt, om haar te addreseren bij S. H. Cu-
perus tot Ferwerd, om aldaar haar aandeel van de nalatenschap te ontvangen.

(Utrechtsche Courant 1784, no. 88, vrijdag 23 juli)

AANGESPOELD

Eergisteren is tusschen Kyk en Zeeduin, in de jurisdictie van de Helder, aan-
gespoeld een lyk: uit het signet en merk van het hembd is ontdekt dat het is schip-
per M. Aukes, had by zig een weinig geld, een zilver horlogie, ketting en signet,
zilveren schoen- en broekgespens en gouden hembdsknoopen: 't lyk is naar de
Helder gevoerd en burgerlyk begraven.

(Utrechtsche Courant 1783, no. 141, maandag 24 november)

ADDENDA ET CORRIGENDA

STASSE
(Gens Nostra XLIII (1988), p. 115-126 en 485-486)

In de inleiding van het artikel 'Stasse' opperde ik de hypothese dat er verwantschap bestaat tussen
de drie (fragment)-genealogieën Stasse. Thans is deze hypothese aannemelijk geworden door nieuwe
archiefvondsten. Er blijven echter nog wel enkele slagen om de arm nodig.

Op 9-3-1677 verklaart Mattijs Stassen, maasschipper, burger en koopman van 's-Hertogenbosch,
man van Cornelia Vos, van zijn neef Matthijs Stassen, burger en koopman van Maastricht, 500 rijks-
daalders of 2000 gulden te hebben ontvangen vanwege een lening1.

Cornelia Vos, weduwe van Mattijs Stassen, wonende te 's-Hertogenbosch, verklaart op 4-3-1682
van Mattijs Stassen, burger en koopman van Maastricht, 100 dukaten of 500 gulden te hebben ont-
vangen, en uit handen van Jan Stassen, van St. Pieter, 50 pattacons of 200 gulden, ten behoeve van
de opvoeding van haar twee kinderen2.
Pag. 121, 12e regel v.b.; Heijltjen Henrica Morra (Morre), dr. van Hendrick Morre en Petronella
Huijbert Jansdochter3;
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18e regel v.b.; Matthys van Dort, waarsch. zn. van Simon Mathysen van Dort4;
19e regel v.b.; Matthijs Staessen, ook kalkschipper, tr. Cornelia Cornelis Vos, koopvrouw, dr. van
Cornelis Engelen en Susanna Glavimans5. Beiden testeren o.a. op 21-10-1669, waarbij o.a. Pauwels
Staessen tot voogd wordt benoemd6; zij testeert als wed. op 27-2-16987;
5e regel v.o.; Johannes Staesse, geassisteerd door zijn moeder Cornelia Vos, en Maria Dammius ma-
ken hun huwelijkse voorwaarden op 22-3-16928.
Pag. 124, 2e regel v.b.; Paulus Stas was o.a. in 1657 burgemeester van St. Pieter9.
Pag. 125, 21e regel v.b.; Maijken Jans Sta(e)s(s)en, dr. van Jan Staes, overl. vóór 6-6-166210, tr. Huy-
bert Lenssen, overl. vóór 6-6-1662. Hij tr. (2) Neeltjen Cornelis;
15e regel v.b.; tussenvoegen: Getrudis Stas, overl. St. Pieter april 1626 (parvula).

Noten
1. GA Maastricht (GAM), o.n.a. 1488, d.d. 9-3-1677.
2. GAM, o.n.a. 1478, d.d. 4-3-1682.
3. GA 's-Hertogenbosch (GAH), o.n.a. 2728, f. 287, d.d. 14-8-1663.
4. GAH, o.n.a. 2671, f. 545, d.d. 19-7-1673.
5. GAH, o.n.a. 2670, f. 693.
6. GAH, o.n.a. 2702, f. 372.
7. GAH, o.n.a. 2869, f. 275.
8. GA Dordrecht, o.n.a. 483, f. 77.
9. GAM, o.n.a. 1307, d.d. 16-8-1657.

10. GAH, schepenbank 's-Hertogenbosch, inv.nr. 1926.
A. J. STASSE, Utrecht

KOOPLIEDEN TE DORDRECHT IN 1656
(Gens Nostra XLIV (1989), p. 380-381)

Om misverstanden te voorkomen, dient te worden vermeld dat het in bovengenoemd artikel gaat
om een zeventiende-eeuws afschrift; er zijn in dat afschrift vermoedelijk fouten geslopen.
Pag. 380, eerste kolom, 9e regel v.b.; peercoper, lees: teercoper.
10e regel v.b.; Ellart Oomen, lees: Ellart Ooms (?).
lle regel v.b.; Osfert Tijmans van Roffhuijsen, lees: Olfert Tijmans van Rosshuijsen.
12e regel v.b.; Wiabach, lees: Wiabach (= Widabach?).
14e regel v.b.; Godefroid, lees: Goedefroid.
17e regel v.b.; van Pleijnstorp, lees: van Beijnstorp.
25e regel v.b.; und'Betouw, lees: ind(e) Betouw.
Pag. 380, tweede kolom, 2e regel v.b.; Christiaen van Aurne, lees: Christiaen van Anrae.
6e regel v.b.; Vollenhor, lees: Vollenhor (= Vollenhoven?).
15e regel v.b.; Heulbe Ie Febars, lees: Heulbe Ie Febure(?) (= Ie Fevre).
22e regel v.b.; Jerard, lees: Gerard.
Pag. 381, eerste kolom, 22e regel v.b.; L. van Eijck, lees: L. van Dijck.
Pag. 381, tweede kolom, 17e regel v.b.; Willem Corils Wens, lees: Willem Cornls (= Cornelis) Wens.
22e regel v.b.; Willem Sluiter, lees: Willem Sluijter.

REDACTIE

DRIE GENERATIES LOPES/LOPEZ MET VERWANTEN IN BREDA
(Gens Nostra XLV (1990), p. 24-29)

Mevrouw M. J. A. Kombrink-Boot te Apeldoorn maakte mij erop attent dat Theresia Lopes (1-1.)
driemaal in het huwelijk was getreden. Theresia tr. (1) Adhanus Montes (Montens), ged. (RK
Nieuwstraat) Breda 26-12-1671, zn. van Gerardus Antonij Montes (Montens) en Lucia (ook Sijcken)
Adriaensen van der Borst; tr. (2) Caspar Urbanus en tr. (3) Joannes Nickelson.
Uit het eerste huwelijk:
a. Lucia Montes, ged. (RK Waterstraat) Breda 27-11-1698.
Uit het derde huwelijk:
b. Joanna Maria Urbanus (zie verder p. 25).

C. H. VAN WIJNGAARDEN, Breda
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HILBING
(Gens Noslra XLV (1990), p. 201-205)

Aan de genealogie Hilbing door ir. G. L. Meesters (bewerkt door de redactie) in het Drenthenummer
van dit blad, kunnen enkele aanvullingen worden toegevoegd.

De heer Meesters vertelde mij dat hij zijn aantekeningen waaruit het artikel Hilbing is ontstaan,
indertijd heeft verzameld voor een ander doel: de opstelling van een kwartierstaat, en dat er dus
wel iets aan de volledigheid van deze genealogie kan ontbreken; door hem is niet verder gezocht.

Van Bastiaan Hilbinge (IXa-6.) en diens vrouw, worden in 1740 alleen minderjarige zonen genoemd,
zonder vervolg. Eén van deze zonen echter, is met name bekend: Arent Hilbing. Ook deze heeft
het geslacht voortgezet. Het gestelde onder IXa-6. dient daarom te worden vervangen door:
6. Bastiaan Hilbinge, volgt Xb. (de nummering X wordt dan Xa, XI wordt Xla, terwijl na XII moet
volgen:)

Xb. Bastiaan Hilbinge, geb. ca. 1670 (volwassen 5-7-1695), genoemd naar zijn oudoom Sebastiaan
Hiddingh die 26-9-1668 te Gasselte overleed 'sijnde een oudt bedaegt vrijgesell'. Bastiaan Hilbinge
werd herfst 1701 lidmaat te Gasselte, armvoogd ald. 7-4-1706 en 11-1-1708, eigenerfde te Gasselte
en bezit samen met zijn broer Roelof onverdeeld eigendom, overl. Gasselte 3-4-1731, tr. ald. 5-11-
1719 (niet 5-11-1718, zoals vermeld op p. 203) Grietje Hiddingh, ged. Gasselte 18-6-1682, weduwe
25-2-1740, dr. van Frerik Hiddingh en Annechien Titzingh.
Uit dit huwelijk (o.m.):
1. Arent Hilbingh, volgt Xlb.

IXb. Arent Hilbing, ged. Gasselte 22-2-1722, kocht met zijn neef Roelof Hilbing (XII.) onroerend
goed, keurnoot Drouwen (1768), overl. vóór 17-12-1778 (waarschijnlijk ca. 1775), tr. Gasselte 3-12-
1760 Wubbechien Tebinge, ged. ald. 13-9-1739, dr. van Hendrik Tebinge en Heijeltien Hiddinge,
(als. weduwe verdedigt Wubbechien zich in 1788 en volgende jaren, voor de Etstoel tegen een aan-
klacht wegens verbroken trouwbelofte die zij zou hebben gedaan aan haar vroegere, inwonende
knecht. De zaak loopt uit op een competentie- en prestigestrijd tussen de Etstoel en de drost, waarin
ook de Prins van Oranje wordt betrokken).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Gasselte:

1. Bastiaan Hilbinge, ged. 21-2-1762, ongehuwd overl. Gasselte 19-12-1813.
2. Heijeltien (Heiltien, Heilgeltien) Hilbingh, ged. 15-7-1764, overl. Gasselte 23-12-1815. Zij wordt

in het artikel Hilbing op p. 205 vermeld als 'niet aan te sluiten'. Dit blijkt nu dus wèl het geval
te zijn. Voor haar huwelijk met Otto Coops, zie het vermelde op p. 205. Deze was 'executeur'
(= 'landspander', gerechtsdienaar) sinds 28-11-1786, legt 6-7-1795 de eed af aan het nieuwe regi-
me, maar wanneer in 1796 een nieuwe, scherper gestelde eed wordt verlangd, legt hij deze functie
neer.

3. Grietjen Hilbingh, ged. 7-12-1766, begr. Gasselte 6-10-1783, nalatende 2000 gld. aan vijf broer-
en-zusters.

4. Lutgertien, ged. 7-5-1769, jong overl.
5. Anna Hilbingh, ged. 8-12-1771, overl. Gasselte 10-1-1836, tr. Jan Alingh, geb. Gasselte 28-6-

1767, na 1815 burgemeester van Gasselte, overl. ald. 30-9-1841, zn. van Albert Alingh en Jeichien
Huisingh.

6. Lutgertien Hilbingh, geb. ca. 1773, weduwe 27-4-1800, overl. vóór 10-3-1813, tr. Gasselte 25-5-
1793 Roelof Hilbingh (X1I-3.), comparant ten landsdage (1786), werd 1787 als patriot uit zijn
functies ontslagen, was één van de twaalf 'Provisionele Representanten van het volk van Drenthe'
(1795), overl. vóór 22-4-1800, zn. van Roelof Hilbingh en Deechien Bloemers Hiddingh (XII.).
Uit dit huwelijk:
a. Deechien Hilbingh, ged. Gasselte 1-1-1795, overl. ald. 10-3-1813, en met haar dood is

ook deze tak Hilbingh uitgestorven; de erfgenamen verdelen de boedel op 26-2-1816.
7. Hinderkien Hilbingh, ged. 10-9-1775, tr. Rudolf Abbingh, van Erm.

Van de op p. 204 onder X (nu Xa.) genoemde Roelof Hilbinge, valt nog te vertellen dat hij te Gasselte
werd gedoopt op 'Dominica inter octavam' 1663, en dat bij zijn dood in 1712 werd aangetekend:
'De E. Roeleff Hilbinge over 't diep in een Dijcksloot onder een voeder hooij zeer jammerlijck
gesmoort'. In 1694 was hij landdagscomparant. Zijn vrouw Grietien Schönninge, kwam ook tenge-
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volge van een ongeval om het leven: 'Vrouw Grietjen Hilbing, huisvrouw van de E. Roeloff Hilbinge,
an een swaer en drouvich accident, na een halff jaer mesteren (= doktersbehandeling) en medicine-
ren, overleden op Dinsdach den 4 Juni 1700'.

Ook bij het overlijden van Jan Hilbing (IXb., p. 205) vinden we in 1709 een aantekening: 'door een
haestig onverwachte doodt uit desen leven geruckt'.

Toe te voegen bij 'Niet aan te sluiten' (p. 205):
Helperich Hilbinge, tr. Willemtien NN\ zij laten 24 Trin 1655 te Gasselte een dochter dopen: Jantyn
Hiddinge Hilbing. Zij zou, evenals de onder IXa-2. genoemde, degene kunnen zijn die als ' Jantjen
Hilbinge van Gasselte' op Paasmaandag 21 -4-1679 te Gasselte trouwt met Roelof Julsinge, tot Eext.
(De naam Helperich kwam in de 17de eeuw in meerdere families te Gasselte voor, hetgeen duidt
op verwantschap: Helperich Hidding (tweemaal), Helperich Buining, Helperich Tebinge en Helpe-
rich Hilbinge.)

drs. F. H. ROBAARD, Enschede

PORTENIUS
(Gens Nostra XLV (1990), p. 249-251)

Pag. 249,3e regel van onder; Hugo Schonenburgh is mogelijk identiek met Huijch Cornelisz. Schoo-
nenberch, geb. vóór 1627, leenman van de grafelijkheid met leen te Oud-Alblas 1664-1695, overl.
vóór 1-9-1695, zn. van Cornelis Jan Huijgen Schonenburgh en Barbara Huijgen (zie Onze voorou-
ders in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, 1990, p. 172).
Pag. 250, 22e regel van boven; Hardinxveld 10-9-1651, lees: Hardinxveld 10-9-1751.

A. J. STASSE, Utrecht

TER HUIZEN
(Gens Nostra XLV (1990), p. 269-286)

Pag. 270, regel 15/16: drs. R. A. Bongers, lees: Brengers.
Pag. 277, regel 17: heer van Leyenberg, lees: Leyenburg.
Pag. 283: door een misverstand zijn de foto's en het onderschrift niet juist afgedrukt. Op de op
p. 283 geplaatste foto zijn afgebeeld: staand Johann Albert Kernkamp (V.-3, 1862-1916), zittend
zijn zuster Maria Adèle Duinker-Kernkamp (Hoorn 1860-Haarlem 1937) en beider vader Johann
Hermann BernhardKernkamp (Menslage 1825-Hoorn 1911). De bij het artikel Ter Huizen behoren-
de portretten volgen hieronder.

P. M. KERNKAMP, Opheusden

Johann Alben Kernkamp (V.-3, 1862-1916) en echtgenote Wilhelmina ter Huizen (V.-3, 1865-1944)
met haar tweede zoon Bernard Gerard (detail van een groepsfoto, 1894)
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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.

Boerderijenboeken
Boerderijenboek 't Zandt 1889-1989, uitgegeven bij het 100-jarig bestaan van de afdeling 't Zandt
van de Groninger Maatschappij van Landbouw.

Door de grote veranderingen die zich de laatste vijentwintig jaar hebben voorgedaan, vond het
bestuur deze nieuwe uitgave verantwoord. De heer en mevrouw Huizenga-Perdok hebben ongeveer
vier jaar gewerkt aan het grootste onderdeel, de geschiedenis van ruim 130 boerderijen, café's en
molens en hun bewoners. De gegevens werden grotendeels verzameld op het Rijksarchief te
Groningen, het archief van de gemeente 't Zandt en op het kadaster. Verdere medewerkers zijn o.a.
P. Coolman en P.T. Nijhoff. Andere onderdelen zijn o.a. 'De ruilverkaveling Godlinze en
Stedum-Loppersum' door P. van Hoorn. Van elk object zijn foto's opgenomen, deels afkomstig
van O. Dallinga. Bijgevoegd zijn twee meerkleurenkaarten per 1-1-1988.

Het naamregister dat verwijst naar het nummer van de boerderij, molen of café, bevat de
familienamen en de voornamen. De letter O vindt u voornamelijk achter de Z op pag. 366.

Tot de veel vermelde familienamen behoren: Biewenga/Biewinga, Bos, Burema, Coolman,
Doornbos, Huizenga/Huizinga, Perdok, Siertsema en Wiersema.(De persoonsnamen zijn onder
de code LMZA opgenomen in het Centraal Naamregister van de NGV; het bij het 75-jarig bestaan
verschenen boek werd geficheerd onder de code LMZ.)

Het boek dat ruim 370 pagina's telt, is te bestellen bij N.N.J. Huisman, Westerweg 5, 9915 TG
't Zandt. Prijs: ƒ150,- (plus eventuele verzendkosten ad ƒ10,-).

Ir. Th.P.E. de KIERCK

Bronpublikaties
Dr. P.C.J. van der Krogt, Huwelijkse voorwaarden verleden voor schepenen van Delft 1536(1519)-
1586(1594,1601,1687), Delft 1990.

Deze bronpublikatie betreffende de stad Delft is te bestellen door overmaking van ƒ22,50
(incl.verzendkosten) op giro 1871411, t.n.v. P.C.J. van der Krogt, Delft.

M. de Hoog en H.K. Nagtegaal, Huwelijken te Delft 1873-1902, Delft 1990.
Dit derde deel in deze reeks bevat een alfabetische index op de registers van de burgerlijke stand

en de in die tijd uitgesproken echtscheidingen. Het boek is te verkrijgen door overmaking van
ƒ25,-(incl.verzendkosten) op postrekening 3453233, t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus,
Delft, met vermelding van 'Huwelijken 1873-1902'. Ook is het boek af te halen (ƒ19,-) bij het
secretariaat van 'Prometheus', Aula T.U. Delft, Mekelweg 5, of bij het gemeente-archief van
Delft, Oude Delft 169.

Genealogieën
K.J. Slijkerman, Geslachten van het eiland IJsselmonde, deel 1, Het geslacht Van Driel te
Groote-en Kleine Lindt en Dordrecht, Rotterdam 1989.

De naam Van Driel kan worden gerekend tot een der oudste geslachtsnamen op het eiland
IJsselmonde. Deze genealogie vangt aan met een zekere Dirck, die circa 1575 is geboren. Het
boekje is te bestellen door overmaking van ƒ 11,-(incl. verzendkosten) op giro 2330011, t.n.v. K.J.
Slijkerman, Rotterdam.

Jubileumuitgaven
H.K. Nagtegaal e.a., 60 jaar studie voor natuurkundig ingenieur te Delft 1928-1988, Delft 1988.

In deze jubileumuitgave vindt men niet alleen de ontstaansgeschiedenis van deze opleiding, ook
vindt men er 41 biografieën van oud-hoogleraren en oud-lectoren. Het boek is te bestellen door
overmaking van /10,-(incl.verzendkosten) op giro 460175 van Amrobank Delft, t.n.v. Faculteit
der Technische Natuurkunde Delft, rek.nr. 49.99.75.243, met vermelding 'Jubileumboek'.

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA
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Kwartierstaten
A.P. van der Busse, Kwartierstaai 'Van der Busse-Bruin', Kamerik 1989.

Het betreft hier een heel uitvoerige kwartierstaat van 157 bladzijden, veelal Noordhollandse
kwartieren. Het Waterland en Westfriesland, de Beemster en de Schermer zijn rijk vertegenwoor-
digd, maar ook Gelderse kwartieren komen er in voor.

Wie in deze gewesten voorouders heeft, zou er misschien toch goed aan doen dit werk eens in te
zien bij zijn of haar bezoek aan onze bibliotheek in Naarden. Ook al staan de 'eigen kwartieren' er
toch niet in, men heeft dan kennis kunnen nemen van een voortreffelijk werk van ons lid, de heer
Van der Busse te Kamerik.

R.F. VULSMA

Monografieën
H. Hezemans, Pieier Heseman, zeventiende-eeuwse schilder te Amsterdam 1592/"93-1624,
Sprundel 1990.

Van deze op zeer jeugdige leeftijd overleden schilder is helaas weinig bekend. Slechts één
schilderij van hem is bewaard gebleven; het bevindt zich in het Schilderijenmuseum van de
Academie voor beeldende kunsten in Wenen. Het Duitse Künstler-Lexikon (Thieme-Becker) geeft
een korte samenvatting van enkele nagelaten notities over deze Amsterdamse schilder.

Het boekje is te verkrijgen door overmaking van ƒ10,- op postgiro 1136419 van H. Hezemans,
Sprundel.

J. Ploeger en G. de Villier de Koek, Nederlandse Emigrasie na Suid-Afrika 1800-1900, Port
Elizabeth 1989.

Exemplaren van dit boek zijn verkrijgbaar tegen 30 Rand (ongeveer ƒ25.-) bij de Afd. Rekenaar-
wetenskap, Universiteit van Port Elizabeth, Postbus 1600, Port Elizabeth 6000, Zuid-Afrika.

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA

Drs. G.F. Noordhuis, De Johannieters in Stad en Lande, Warffum 1990.
Omstreeks 1450 lagen in de provincie Groningen vijf commanderijen van de Johannieter orde.

In een diepgaande studie wordt hun geschiedenis van de 13de tot de 17de eeuw beschreven. Zowel
aan het leven in de kloosters, als aan dat in de stad en in de provincie Groningen in het algemeen,
wordt uitvoerig aandacht besteed.

Helaas is er geen register opgenomen, zodat het terugvinden van personen die in het boek worden
genoemd, door de overvloed van feitelijke gegevens moeilijk is. Het 164 pagina's tellende boek kost
ƒ28,50.

R. HOFMAN

Namenregisters
G.M.J.P. Voncken en M.W. Suijkerbuijk, Genealogische bronnen uit Belgisch Limburg; Namen-
register van testamenten, huwelijkscontracten en andere akten, (samengesteld ten behoeve van het
genealogisch onderzoek), Maastricht 1990.

Dit namenregister van 117 pagina's, bevat namen, data enz. van een groot aantal bronnen van
22 plaatsen uit het Limburg van onze zuiderburen, maar het is overduidelijk dat veel families uit
ons huidig Limburg en Noord-Brabant uit deze streken afkomstig zijn. De oudste akten dateren
van 1530 en de jongste van eind 18de eeuw. Voor heraldici is de verwijzing naar de kwartierstaten
van de personen uit die eeuwen ingetreden bij de Abdij St. Truiden, interessant.

Beide samenstellers hebben door deze uitgave die een grote tijdsperiode en een groot gebied
omvat, genealogen een goede dienst bewezen.
Het werk is aan te schaffen door storting van ƒ30,- (excl. porto) op postrek. nr. 1033942, t.n.v. de
eerste auteur te Maastricht.

N.A. HAMERS

Parentelen
J.J. Vervloet, Deparenteel van Doen Beijensz (van Driel), Rotterdam 1989.

Onder deze titel is een eerste deel verschenen van een nieuw te starten reeks monografieën onder
redactie van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'. De parenteel vangt
aan met Doen Beijensz., die aan het eind van de 15de eeuw te Poortugaal leefde. De parenteel is
uitgewerkt tot circa 1740. Tevens is een voorouderreeks toegevoegd van Doen Beijensz.
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Het boek omvat 280 pagina's, met index, en is te bestellen door inzending van een briefkaart aan
het secretariaat van 'Ons Voorgeslacht', Klaroen 43, 2907 GB Capelle aan den IJssel. De prijs
bedraagt (excl.verzendkosten) ƒ35,50 voor leden en ƒ40,50 voor niet-leden.

W . H . VAN DER HORST-HARKEMA

M. Schoppink, De nakomelingen van Dirk van der Zwaag, Wouterswoude 1868 - Ermelo 1932,
Zeewolde 1990.

Eerst een aangeklede stamreeks Van der Zwaag, uitgaande van Hemke Foppes, geb. Damwoude
ca. 1685, overl. Wouterswoude 25-8-1768, landbouwer, tr. Murmerwoude 8-6-1710 Antje Har-
mens, geb. Veenwoude ca. 1685, overl. Wouterswoude 29-1-1733.

Vervolgens een parenteel van Dirk van der Zwaag 1868-1932, tr. Maaike Eisma 1873-1954.
Daarin namen als: Ten Brinke, Fremerij, Op den Dries, De Vries, De Lange, Schoppink en
uiteraard: Van der Zwaag. Eén en ander is keurig gedocumenteerd en geïllustreerd.

R.F. VULSMA

AANWINSTEN

J.B. Baneman en H. te Hasseloo, Regesten van Protocollen van de Vrijwillige Rechtspraak uit hel
Oud Rechterlijkarchief der stad Lochem 1625-1635 en 1652-1811, 2 dln., Oostgelders Tijdschrift
voor Genealogie en Boerderijonderzoek (hierna: OTGB), Deventer 1990.
P.A.M. van den Berg, Steenderen, Nederduits Geref. Gemeente, Dopen 1692-1811, Trouwen
1678-1811, Lidmaatinschrijvingen 1692-1830, 7 dln., met index, OTGB, Amsterdam 1989.
P.A.M, van den Berg en J.J. Koekkoek, Doop- en trouwboek RK Statie Baak 1772-1811, OTGB,
Amsterdam/Weert 1989.
H. Boegem sr., Klapper op de R.K. Huwelijken te Blaricum, Amstelveen 1986.
G.L. de Boer en L.J. de Beer, Overledenen der gemeente Laren (NH) 1740-1811, Hilversum/Laren
1990.
T.H. de Boer, Archieven van de RK parochie te Overveen (1682) 1697-1974 (1980), Haarlem 1989.
R.W. Bogtman e.a., Glans der Goudse Glazen, Conservering 1981-1989, Een geschiedenis van
behouden beheer, Gouda 1989.
H.Th. de Booy, Grepen uit twee eeuwen geschiedenis van de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen 1767-1967, Amsterdam 1967.
Dr. L. Brummel, Bibliotheek en historie in de 16e eeuw, Afscheidscollege gegeven op 14 oktober
1967 bij zijn aftreden als buitengewoon Hoogleraar in de Bibliotheekwetenschap aan de Universi-
teit van Amsterdam, 's-Gravenhage 1967.
A.P. van der Busse, Kwartierstaat Van der Busse-Bruin, Kamerik 1989.
J.J. Cock, Het Nijmeegsche geslacht Cock (Koek/Kok), Monnickendam 1939.
H. Derks e.a., Kroniek van 3 eeuwen Revoluties, Groningen 1989.
J. Dieperink e.a., Dopen en Lidmaten Laren (Gld.) Nederduits Geref. 1684-1771, 3 dln., OTGB,
Deventer 1989.
G.J. Dikstaal, Genealogie van de familie Dikstaal, Wassenaar 1985.
E.C. Geerdink-van der Worp, Uit het Richterambt Enschede, De marke Usselo 1650-1800, Leek
1989.
Dr. M. van Haaften, Dom. Benedictus Haeftenus of het Utrechtsche geslacht van den kerkelijken
auteur Jacobus van Haeften 1588-1648, Amsterdam 1940.
C. Hilberdink, Gelre's Hof, van paardestal tot Huis der Provincie, Zutphen 1983.
P. von Holten, Stammbaum und Angaben über die Familien von Holten in Holland/Danemark/
Schweiz, Göteborg 1989.
J.P.C.M, van Hoof en A.A. Luttik, Utrecht als militaire stad, Sectie Militaire geschiedenis
landmachtstaf, 's-Gravenhage 1990.
H.J. Hoornenborg, Doopboek Aalten Nederduits Geref. 1665-1734, 2 dln., OTGB, Apeldoorn
1989.
A.W.A. Janssen, De Franse volkstelling van 1796 in de toenmalige gemeenten Nieuwenhagen,
Rimburg, Schaesberg, Ubach over Worms, Landgraaf 1989.
J.J. Kalma, Koaning-Keatser Jan de Earste, It keatserslibben fan Jan Reitsma 1869-1959, Leeu-
warden 1972.
W.E.S.L. Keyser-Schuurman, Inventaris van het archief van het Kruisherenklooster te Maastricht
1438-1796, Maastricht 1984.
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J. Kindt, Alphabetische Tafel op de acten van huwelijken van de Gemeente Hoorn 1811-1912.
P.F. Klok, Ridderkerk Ned. Herv. Doop 1579-1643, Gens Data 1990.
P.F. Klok, Oostvoorne Ned. Herv. Doop 1628-1629, 1641-1710, Trouw 1641-1710, Lidmaten
1641-1710, Gens Data 1990.
W.J.A. Kooien en J.D.J. van Oss, In eigen huis, Archieven en collecties in het Gemeente Archief
Waalwijk, Waalwijk 1976.
L. Lambregts, Een steen in de vijver, Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van
Weldadigheid, Steenwijk 1985.
F. van Loo, Armenzorg in Helder 1840-1860, Schagen 1990
L. van der Meer, Vijf eeuwen Luijendijk, Enige aantekeningen over een familie Luijendijk op
Voorne-Putten, Rijswijk 1990.
M. Meerman, Watermolens in Eijsden, Momentopnamen uit hun geschiedenis, Stichting Eijsdens
Verleden, Eijsden 1990.
W.J.G. van Mourik e.a., De Hervormde kerk te Valburg, Osenvorenreeks 34, Kesteren 1990.
W. van Muiken, Inventaris van de archieven der Gemeente Swalmen 1624(1275)-1939, Maastricht
1990.
W. Nijlunsing, Huisinge te Erm (Drenthe), Voorouders van het huidige geslacht Nijlunsing ?,
Zuidwolde 1989.
W.C.M. Oosterhout, Inventaris Oud-Archief Werkendam 1601-1811(1813), Streekarchivariaat-
Land van Heusden en Altena, Heusden 1990.
E.M.Th.W. Nuyens, Inventaris der archieven van het kapittel van St. Servaas te Maastricht,
Maastricht 1984.
R. Poesse en H.L. Steenblik, Doopboek Lochem 1608-1623, OTGB, Lochem 1990.
J. Renema, Hengelo (Gld.) Nederduits Geref. Gemeente Doopregister 1645-1756, Lidmaten
1645-1756, Trouwboek 1645-1761, 2 dln., OTGB, Utrecht 1989/1990.
P.S. Roarda, Ut it selde skaei as Greate Pier, Leeuwarden 1961.
G. Ross en W. Ross-van Rooijen, Britse namen te Bergen op Zoom, Roosendaal 1990.
W. Schennink, Van koster tot kosteloos onderwijs, 225 jaar onderwijs in Rozendaal, Zutphen
1983.
A. Schreurs, Familie Schreurs de Sevenum/Venlo/Roermond et Liège, 4e uitgave, Liège 1990.
C.J.M. Smits, Doopboek Doetinchem 1633-1687, OTGB, Doetinchem 1990.
S. Stroet, Verpondings-quohieren Dinxperlo, Versevelt, Groenlo, Aelten, Bredevoort 1640-1650,
OTGB, Deventer 1989.
A.A. Sijnesael, Zeeuwse Emigranten naar de Verenigde Staten van Amerika, Werkgroep Zeeuwse
Emigranten, Spijkenisse 1990.
J. van der Sijp, Van Wamelse grond, genealogie van de familie van de Seijp/van der Sijp/van der
Zijp (aanvullingen), Wassenaar 1989.
J. Toirkens, Korte beschrijving van leven, familie en gezin van Wilhelmus Johannes Hagen en
Maria Henrica Hoeijmans, Bakel 1989.
J. Toirkens, Korte beschrijving van leven, familie en gezin van Johannes Toirkens en Maria
Hendrika van Oudenhoven, Bakel 1987.
J. Toirkens, Korte beschrijving van leven, familie en gezin van Petrus Toirkens en Hendrika Maria
Vermeeren, Bakel 1989.
J. Toirkens, Korte beschrijving van leven, familie en gezin van Hendrikus Johannes Wilhelmus
Toirkens en Agneta Johanna Maria Bodde en Maria Hendrika Toirkens, Bakel 1989.
A.J. Vennik-van der Linden, Alphabetische Index op familienamen voorkomend in van der
AA-Aardrijkskundig woordenboek, dl. 1-14, Rotterdam 1990.
J. Warnawa e.a., Repertorium van Genealogische-, Heraldische- en Geschiedkundige Publikaties
en bronnen GRO-HAA, Nijmegen 1990.
J.H.M. Wieland, Inventaris van het archief van het klooster der Predikheren te Maastricht
1261-1796, Maastricht 1973.
P. Wiersma, Huizen (NH) Doopsgezinde Lidmaten 1683-1814, Huwelijken 1675-1811, 3 dln.,
Hilversum 1990.
H.R. Wolf, Inventaris van het archief van het klooster De Beyart te Maastricht 1485-1796,
Maastricht 1984.
Dr. S. van der Woude, Een keurige wetenschap, Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van buitengewoon hoogleraar in de bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amster-
dam op 20 november 1967, Deventer 1967.
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Th.P.M. van Yperen, Genealogie der Leerdamse van Yperen's, deel 3 en 4, Kopenhagen 1990.
Th.P.M. van Yperen, Genealogie der Benthuizense van Yperen 's, deel 6 en 7, Kopenhagen 1990.
J.R. van der Zeijden, J. Hagen en C.G.C. Meynen, De archieven van de Maatschappij van
Weldadigheid (1818-1970), Assen 1990.

Bij het eeuwfeest der Haarlemmer Rijkskweekschool 1862-1962, Haarlem 1962.
Membership Records First Reformed Church Grand Rapids, Michigan 1860-1918.
Venlo's Mozaïek, Hoofdstukken uit zeven eeuwen stadsgeschiedenis, Limburgs Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap, Maastricht 1990.
Munire ecclesiam, 'Opstellen over gewone gelovigen', Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap, Maastricht 1990.
DTB Soesterberg, Register van graven.
Handleiding voor het Genealogie Programmapakket Gens Data/Utilities.
Bibliografie Groningen 1986 en 1987, Stuurgroep van het Samenwerkingsverband Bibliografie
Groningen, Groningen/Haren 1990.
Microfiches en boekenlijst in Mozaïk-Archiv Kleve.

Genealogieën
H.W. Baas, 'Baas over het Water', l.g.v. het 40-jarig huwelijk van Reijer Johannes Baas en
Jannetje Alida Brijs, Rotterdam 1989.

Onder de naam 'Baas' leefden in de 17de en 18de eeuw enkele families op Texel. Een gerefor-
meerde tak in Oude Schild, waarvan de meeste leden loods waren, begint met een Cornelis Jansz.
Baas, geboren ca. 1683 en gehuwd met Geertje Jans Hoorn.

R.J. Bangert, Genealogie Bangert, Kampen 1989.
Johann Bangert, geboren ca. 1490 te Sudeck in het vorstendom Waldeck in Duitsland, vermoe-

delijke zoon van Gotte Edinkhusen, was boer/eigenaar van het erfgoed 'Bomgarten' aldaar. In
Nederland komt de naam Bangert pas voor in 1767. Dan huwt te Amsterdam Johannes Bangert,
geboren 1742 te Benkhausen, met Helena Stronk.

A.A.B, van Bemmel, Van Bemmels uit Cothen in vogelvlucht, Leiden 1990.
Nakomelingen van Jan van Bemmel, die in 1736 te Werkhoven r.-k. trouwde met Grietje Jans

van der Linden.

J.H. Beudeker, Genealogie Beudeker, Bergheim en Altena, Krommenie 1990.
Stamvader van de Bergheim-stam (omgeving Detmold) is Tonis Bödeker, die in 1730 te Vinse-

beck r.-k. trouwde met Catharina Maria Loer. Hun zoon Simon Henrich vertrok op jonge leeftijd
naar Amsterdam. De Altena-stam (Sauerland) vindt zijn Nederlandse oorsprong in drie broers:
Frans, Harmanus en Pieter, die eveneens vanuit Duitsland naar Amsterdam trokken.

G.H. Fritz, Stamboom van de eerste 6generaties (Fritz), Landsmeer 1988.
De stamboom vangt aan met Hinrich Fritzen, die vóór 1662 te Braake (Oldenburg) huwde met

Catharina NN.

H. Groot, Genealogie Blikken-, Blekkenhorsl, Koog aan de Zaan 1990.
Het oudste bekende gegeven van dit geslacht is een doopinschrijving te Vollenhoven in 1708 van

Hermina Blikkenhorst, dochter van Adriaen Henrix Blikkenhorst en Machtelt Jans Smit (van
Oene). Tot dit echtpaar zijn alle Blikkenhorsten en de Amsterdamse tak Blekkenhorst terug te
voeren.

J. Hartogsveld, Stamreeksen van het geslacht Hartogsveld 1630-1990, Lisse 1990.
De oudst, tot dusver gevonden stamvader is Reijnier van Hertogsvelt (Hertevelt/Hertichsvelt),

die te op 30 september 1655 te Wijk bij Duurstede huwde met de Tielse jongedochter Henrica van
Schayck.

L.J. Heinsbroek, Enkele stamreeksen uit de voorlopige genealogie Heinsbroek/Heynsbroek/
Hensbroek, Schiedam 1990.

Maarten Janse Heynsbroek, geboren Schiedam of Mathenesse omstreeks 1765, waarschijnlijk
zoon van Jan Pieterse Hensbroek, huwde te Schiedam met Maria Franke van der Bijl.
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J.J. Henckel, Het nageslacht van Jost Henckel en Amalia Sinning 1666-1985, Delfzijl 1990.
Dit echtpaar huwde in Wollrode (Kassei) in 1691. Johan Justus Henckel, een telg uit het 5de

geslacht, is de stamvader van de Nederlandse tak. In 1769 huwde hij te 's-Gravenhage met de
Groningse Aaltje Pothof.

D.J. Henstra, De Henstra's van Sytze Grealdsz-, Noordlaren 1986.
Genealogie van de nakomelingen van Sytze Grealds, van Terhorne, met gegevens over zijn

vermoedelijke voorouders en hun naaste verwanten. Sytze, geboren ca. 1635 als vermoedelijke
zoon van Greald Sytzes en Trijntje Idzes te Akmarijp, huwde Boukje Frederiks, dochter van Frerik
Sipkes, timmerman te Terhorne en Dieuwke Alberts Nijdam.

A. Heutink, Het geslacht Alexander Heutink, Vervlucht verleden van een bouwersfamilie, 1988.
AJexander, geboren Gildehaus (Dld.), huwt in 1736 aldaar met Annegien Straatman(s) uit

Genemuiden. Hij was een zoon van Johan Heutman, pachter van een steengroeve te Gildehaus, en
Gese Kalters.

P. Houtenbos en J. Pronk, Familiegeschiedenis Pronk-Appelman uit Avenhorn, Avenhorn 1990.
Van beide van oudsher katholieke families, gaan de thans bekende gegevens terug tot bijna

driehonderd jaar geleden. De stamreeks Pronk begint met een zekere Maarten, die ca. 1700 is
geboren. De stamreeks Appelman begint met Gerrit Claassen, geboren waarschijnlijk Zwaagdijk
tussen 1705 en 1710.

J.C. van Leeuwen, Genealogie Copier, Amsterdam 1989.
Willem Janse Copier huwt Cabauw 1691 met Aaltje Leenderts van Catz.

P. van Markus, Genealogie (van) Tendeloo, 's Gravenhage 1989.
Nageslacht van Joost van Tendeloo, die zich aan het einde van de 17de eeuw vanuit Westfalen

te Leiden vestigde.

A. Moens, Genealogie familie Schuilenga, Leusden 1989.
Sytze Sapes, huisman en veekoopman te Oostermeer, geboren ca. 1736 en overleden 1775, huwde

te Oostermeer in 1763 met Fokjen Jans en vlak voor zijn overlijden in 1775, met Bregtje de Vries.

H.K. Nagtegaal, Het geslacht Nagtegaal op de Zuidhollandse eilanden, Delft 1989.
De genealogie vangt aan met de broers Hendrik Jansz. en Frans Jansz. Nachtegael, vermoedelijk

geboren te Dirksland ca. 1620/1627.

G.B. Sanders, Genealogie Sewalt/Zewalt, Maastricht 1989.
Deze genealogie vangt aan in Duitsland met Carolus Zewald (Sewald), geboren ca. 1768 te

Ansbach of te Bayreuth. Huwt in 1793 te Nijmegen met de weduwe Petronella Janssen en in 1805
eveneens te Nijmegen, met Maria Josepha Krewer. Zijn beroep was metselaar-opperman.

M.C. Schaap-Jongens, Wetenswaardigheden over de familie Jonges/Jongens sinds 1570. Een
Noordhollands geslacht, Koog aan de Zaan, 1989.

De familiegeschiedenis begon in Jisp. In het weesboek van die plaats vinden wij de stamvader
Cornelis Claeszoon, die in 1570 huwde met Anne Pietersdr., van het Oosteinde.

J. de Vries en J.J. Schipaanboord, 'Schipaanboord', Het voor- en nageslacht, Leiderdorp 1990.
Op 17 maart 1675 huwt in de Pieterskerk te Leiden Lijntge Lamberts, de weduwe van Gerrit

Andries, met Cornelis Jansz. van Rietkercken. De ouders of voorouders zijn afkomstig uit
Wassenberg in Duitsland. Deze Lijntge is de stammoeder van alle personen die de naam Schipaan-
boord dragen.

J. Wilschut, Mijn vaderen en voorvaderen en hun naaste familieleden, Doorwerth 1989.
Genealogie van een familie Wilschut uit IJsselstein. Hendrik Claasz. Wilschut, geboren ca. 1549

en overleden in 1624, huwde ca. 1606 met Elisabeth Martensdr. Uit dit huwelijk werden te
IJsselstein zes kinderen geboren.

W . H . VAN DER HORST-HARKEMA
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PERIODIEKEN

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

Jaarboek en Registers van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Lande van Breda
•De Oranjeboom', deel XLII (1989). Breda 1989, XVI + 210 pag., ill., registers.

Voor de geschiedkundig geïnteresseerde lezer is dit een interessante uitgave van dit luxueus uitge-
voerde jaarboek. Over de opdeling in 1287 van het Land van Breda in Markiezaat van Bergen op
Zoom en Baronie van Breda schrijven W. van Ham en K. Leenders in twee artikelen. R. de Jong
behandelt de 'Stedelijke belastingen in Breda tussen 1814 en 1865'. Van kunsthistorische aard zijn
de bijdragen van A. Jansen, De buitenplaats Mariëndal aan de Mark te Ginneken 1854-1957 en van
V. Colette, Kerkdecoraties van Jean Colette in Breda. Tenslotte nog een persoons- en een plaatsna-
menregister en een zakenregister over de jaarboeken van 1984-1988, alsmede een inhoudsregister (ge-
rangschikt op auteur) van alle 41 verschenen jaarboeken 'De Oranjeboom' van 1948-1988.

Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 7 (1990), Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefe-
ning, Het Noordbrabants Genootschap en De Walburg Pers. Zutphen 1990, 286 pag., ill., reg. Ver-
krijgbaar in de boekhandel a ƒ 29,50.

Zoals altijd ziet ook deze uitgave van De Walburg Pers er keurig verzorgd uit. In een zevental bij-
dragen komen aspecten uit de Noordbrabantse geschiedenis in het licht, dit keer vooral gericht op
de negentiende eeuw. Over het werk van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschap-
pen in Noord-Brabant in de periode 1837-1886 schrijven J. van Os en J. Rosendaal. J. van Miert
geeft dé levensloop van J. B. van Son en zijn betekenis voor het katholicisme en de r.-k. Kerk. De
geneeskundige verzorging tijdens de Tiendaagse Veldtocht is onderwerp van een bijdrage van M.
Portegies; na de Afscheiding van België was smokkel een inkomstenbron in de Kempen (J. van Eijnd-
hoven). J. van Vugt schrijft over de Broeders van Oudenbosch en T. Verhoeven en M. van Hees
over de rooms-katholieke'öpvoeding in oostelijk Noord-Brabant in de jaren 1900-1930. Ook interes-
sant is een artikel over "Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda' (Chr. Buiks).
De Kroniek tenslotte, beschrijft recente publikaties over de Brabantse geschiedenis.

Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, Jaarverslag 1989 (cahier nr 18), 58 pag., ill.; 5943 AT
Lomm, Maasveldstraat 1. •. : •

De ontsluiting van het archief van de Heren van Arcen in Schloss Thurnstein komt elk jaar een
stapje verder: ook nu weer een verslag van het jaarlijks bezoek aan dit archief en over de werkzaamhe-
den aldaar. Een bij een eerder bezoek ontdekte oorkonde uit 1501 is aanleiding voor een lezenswaar-
dig artikel over het huwelijk van Reiner van Gelre, c.q. Reynalt van Aeswijn, met Aleyd Schenck
van Nydeggen, Vrouwe tot Aerssen. In het artikel wordt getracht de identiteit van hun moeders te
achterhalen. Van beide huwelijken is de getranscribeerde akte weergegeven. In het verslag voorts
vermelding van de veelzijdige activiteiten van de werkgroep. '

De Vijf Palen, Familie Kroniek Verpaalen, Verpalen, Verpaelen, Ver Paelen. Vierde reekds, tweede
afl., 1988-1989. Breda 1989, VI + 244 pag., ill., registers, ƒ 30, - postgiro 1088381 t.n.v. O.C.A. Ver-
paaien, Overaseweg 9, 4836 BA Breda.

Het wel en wee van de 431 leden van de diverse takken en loten van de familie Verpaalen, enzovoort
in de aangegeven jaren, wordt in deze uitgave uitvoerig beschreven. Daarnaast wordt de historie van
een aantal familieleden belicht. Opmerkelijk is het artikel waarin de groei van acht generaties van
de familie in twee eeuwen (1788-1988) helder en minutieus wordt beschreven en geanalyseerd.

Altpreujiische Geschlechterkunde, Neue Folge, Band 18, 36. Jg. (1988). Familienforschung in Ost-
und WestpreuBen, Hamburg 1988. XII + 466 + VIII pag.

Sinds 1981 worden deze, oorspronkelijk als tijdschrift verschenen, 'Blatter' uitgegeven als jaar-
boek, hetgeen het grote aantal en de variatie van de erin opgenomen artikelen verklaart. Uit de rijke
inhoud noemen wij: L. Rohfleisch, Die altesten Prastationstabellen des Ermlands, Amt Wormditt
[veel informatie overhuisgezin, beroep, inkomen enz.]; A. Goertz, Lutherische [en andere] Trauun-
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gen [17de eeuw, vnl. omgeving Danzig]; A. Thies, Taufregister der Altstadter Kirche in Gumbinnen
1794-1799. Ook andere bijdragen zijn interessant, w.o. met naamlijsten.

Idem, Band 19, 37. Jg. (1989). Hamburg 1989. XVI + 514 + VIII pag., ill.
Enkele van de 14 bijdragen: H. Diehlmann, Lehnbuch des Amtes Rein [o.a. namen van landgoede-

ren en van hun eigenaars]; W. Thimm en K. Vogel, Die altesten Prastationstabellen des Ermlands,
Ambt Heilsberg [w.o. lijst van het gemaal 1773]; A. Pfrenzinger, Frankische Familien werden nach
OstpreuBen verpflanzt; R. Heling es., Zur Geschichte des Lehrerseminars Karalene [geschiedenis
van deze opleiding en lijsten van leraren en afgestudeerden 1811-1924].

In beide delen uitvoerige boek- en tijdschriftbesprekingen, alsmede 'Gelegenheitsfunde' en 'For-
schungshinweise'. Totaalregisters zullen later verschijnen.

Bulletin de l'Institut Archéologique liégeois, Tome C, Liège, 1988,279 pag., ill. Persoons- en plaats-
namenindex.

Ten zuidoosten van de stad Luik ligt Chèvremont. In de middeleeuwen was er een vesting, later
ontstond er een kapel en werd Chèvremont een bekend bedevaartsoord. Deze uitgave is practisch
geheel gewijd aan de geschiedenis van dit plaatsje met een duizendjarig verleden. Daarnaast is er
nog een zestal kleinere bijdragen over Luik en omgeving, variërend van een kerkwijding in 1041 tot
valse zilverijkmerken.

Association Luxembourgeoise de Genealogie et d'Héraldique; Annuaire-Jahrbuch 1989. Luxem-
bourg 1989. 240 pag. en bijl., ill.

Het grootste deel van dit deels in het Frans, deels in het Duits geschreven jaarboek wordt ingeno-
men door belastinglijsten uit het jaar 1816 van 2.339 families in Luxemburg-stad (op een totaal van
10.000 inwoners). Zowel op naam als op straat gesorteerd zijn vermeld: naam, beroep, straat, huisei-
genaar, alsmede de belastingbedragen voor grond-, personele, deur en raam- en patentbelasting. Tij-
dens de Franse tijd zijn in het Groothertogdom zo'n 600 huwelijken uitsluitend kerkelijk bevestigd;
zij waren niet ingeschreven in de Burgerlijke Stand en derhalve onwettig. In 1816 werden deze huwelij-
ken geïnventariseerd. De hieruit samengestelde lijst bevat de namen van de echtparen, hun kinderen
en hun woonplaatsen. Voorts o.a. een bibliografie van de Luxemburgse emigratie naar Zevenburgen
in de 18de eeuw; een reconstructie van de bevolking van Hobscheid en Schweigertal van vóór 1636
en een kort, maar interessant artikel over kalenders en tijdrekening.

J. THOMASSE

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën 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

Ambacht & Beroep (uitg. NGV afd. Zeeland), nr. 2, zomer 1990. C. Beenhakker. Daerienk delven
bij Kloetinge [Blaubeen, Almekinders]; Idem: De sterke arm in Kloetinge; Idem: Molenaars in Kloe-
tinge [De Jonge, Remijn, Herdink]; A. J. Witte: Inwoners/Landbouwers van Schore en Vlake in
1813; Beroepsnamen in de Franse tijd.

Barbarye (Bulletin van de Werkgroep Loevestein), nr. 14, jg. 4 (1990). H. Hovenkamp: Het regiment
Baden Baden gedetacheerd op Loevestein 1749-1750.

De Brabantse Leeuw, jg. 39, no. 3,1990.7. M. W. //o/wfoA:en: Die men noempdeHertoch. Een Roo-
sendaalse familie van het einde van de zestiende tot het begin van de negentiende eeuw; Verv.
Mertens-Martens-Weterings [17de-19de eeuw]; Verv. Hoveniersfamilie Franken te Bergen op Zoom
[19de-20ste eeuw]; Verv. Erfgenamen van heer Ghijsel Back. §9. Van Laerhoven [15de-17de eeuw].
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The Caledonian Society, I4e jg., no. 3, sept. 1990. G. Grevers-Lieth: Aantekeningen uit de trouwre-
gisters van Sluis; Idem: Gegevens over Militairen behorende tot het Tweede Regiment van de Schotse
Brigade in Nederland, ontleend aan het Archief van de Raad van State vanaf 1698 tot 1784 [Aket
t/m Bruce]; Verv. Genealogie Hutchison.

Genealogisch tijdschrift voor midden en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 14e jg., nr. 3,
sept. 1990. A. M. Bosters: Schotboek van Zundert en omgeving anno 1587; J. G. M. van Hassei.
Kwartierstaat Van Hassei [- , Van Kessel, Van Doremaele, Van de Braak]; P. Sanders: Een tak Remi-
gius uit Dongen [17de-20ste eeuw]; Huwelijken Brabanders te Hellevoetsluis 1667-1692; Verv. Kwst.
Smits [gen. XI-X11I]; P. van Eeten: Altenase Genealogie[e]ën: Het geslacht Van Emmikhoven, een
verkenning [14de-17de eeuw; met fragment De Feyter; 17de eeuw te Giessen]; M. van Loon: Overige
nonnen klooster Nazareth te Waalwijk (deel 1) [o.a. Boshuysen, Hurckmans, Van Nieuwkuyck]; J.
van Helden: Genealogie Van Helden [17de eeuw te Wijk en Heusden]; J. J. A. Buylinckx: Streekar-
chivariaat Bommelerwaard; Verv. Genealogie (Van) Ui(j)thoven [17de eeuw]; Verv. Kwst. Veraart;
Antw. o.a. Goers [15de-16de eeuw; door J. L. Rijndorp] en Pruijser; Verv. Genealogie Van Esch
[18de-19de eeuw]; Verv. Kwst. Van Roosmalen; Verv. Geslacht Van Nederveen [17de-18de eeuw].

Genealogische/Historische vereniging Hoeksche Waard, 3e jg., nr. 2, juni 1990. Corr. -adres: Lepe-
laar 47,3263 BG Oud-Beijerland. Trouwboek van St. Anthoniepolder 1627-1645; A. M. Butterman:
Hoogewerf [16de-17de eeuw]; Idem: Kohier 200e penning 1672 Goudswaard; Idem: Langeboer [te
Goudswaard; 17de eeuw]; Antw. Hoogwerff.

Gens Humana, nr. 12, 4e jg., nr. 3, sept. 1990. R. Bryssinck: Het gebruik van de computer in de
genealogie; Een genealogische database in Prolog en Pascal; Verv. Bierbrouwerijen langs de Oude
Gracht in Utrecht: Brouwerij op nr. 29; C. Hoyer: Een Basic-programma voor omzetting tussen tal-
systemen; M. Uzerman: Fotograferen bij uw genealogie.

Heemkunde Hattem, nr. 44, sept. 1990. 'Attemer, woo(r) lèè'm ie van?'. Deze jubileumuitgave is
geheel gewijd aan verschillende - door Hattemers - uitgeoefende beroepen, zoals fietsenmaker,
fotograaf, kleermaker en sokkenbrei(st)er.

Heemtijdinghen, 26e jg., no. 2, juni 1990. J. Ph. Labordus: Nog nieuws uit Bodegravens historie?
[dorpsbestuur, lijst ambachtsbewaarders 1741-1795, hun gezinsgegevens e.d.]; Verv. Akten van in-
demniteit van Waarder [1748-1763].

Historische Kring Eemnes, jg. 12, nr. 2, juli 1990. J. W. Th. M. Boezeman: De Eltense voorouders
van de Eemnesser familie Van der Wardt; B. van Wijk-Blom/H. van Hees: Beknopte geschiedenis
van de familie Perier in Eemnes [afk. van 's-Gravenhage; 17de-20ste eeuw].

In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef), 6e jg. (1989), nrs. 1 t/m
4, 7e jg. (1990), nrs. 1 t/m 3. In deze afleveringen o.a. Chirurgijns in Ankeveen [jg. 6, nr. 3], Het
woningbestand in Kortenhoef in 1772 [idem], De geschiedenis van de buitenplaats Groenlust te 's-
Graveland [jg. 6, nr. 4], De Kortenhoefse Korenmolen [jg. 7, nr. 1] en Het polderhuis van Ankeveen
[bewoner en waard Cornelis Meerkoot, 17de eeuw; jg. 7, nrs. 1 en 2]. Jg. 7, nr. 3: B. J. van der Kolk:
Ankeveense ambachtsheren en het H. Caecilia college; J. Immerzeel: Veepest in Kortenhoef [18de
eeuw];A D. Wumkes: 'In mijn landhuis op's-Graveland' [Abraham Alewijn, geb. 1664].Secr.:C. J.
Sanders, Hoflaan 28, 1241 XM Kortenhoef.

De Indische Navorscher, jg. 3 (1990), nr. 2 P.A. Christiaans: De Katwijkse familie Varkevisser en
haar Indische nakomelingen [stamreeks 7 gen., verder genealogie; 17de-20ste eeuw Van Duyvenbode
Varkevisser]; Idem: De 'Jet-set' van Batavia anno 1763 [kopie van 'Ontwerp tot de publique voorstel-
ling van . . . Petrus Albertus van der Parra als gouverneur-generaal van Indië, sept. 1765'. Met genea-
logische gegevens van de in dit stuk genoemde 'gequalificeerde ministers en fatsoenelijke burgers',
o.a. Abeleven, Alting, Bangeman, Van Basel, Van Beusechem, Bierens, Booms en Breekpot]; Verv.
Indische fiches [Abrahams t/m Van Abs].

Idem, jg. 3 (1990), nr. 3 R. A. U. Quast: Quast [te Gladbach, Odenkirchen, Wickrathberg, Cura-
cao; 16de-20ste eeuw]; Naamlijst van Indische families (-herkomst-periode-), waarvan gegevens in
bezit zijn van leden; E. M. de Bruijn-ter Denge/J. H. deBruijn: De 'Indische' nazaten van Martinus
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Christiaan van der Rest [geb. 's-Gravenhage 1819]; J. N. Maclnroy: In de schaduw van de gouver-
neur: Landdrosten en districtsmeesters op Curacao; P. A. Chrisliaans: De niet-adellijke tak van de
familie Clifford Kocq van Breugel [19de-20ste eeuw]: Verv. 'Jet-set' van Batavia 1763 [o.a. Craan,
Greving]; Verv. Indische fiches [Abelland t/m Adam].

Kerkinformatie (uitg. Gereformeerde Kerken in Nederland), nr. 220, sept. 1990. In middenkatern:
Wie wat bewaard heeft wat. Over het nut van archieven en kerkelijk kunstbezit [o.a. archiefbeheer,
geschiedschrijving, inventarisatie].

Met gansen trou, 40e jg., nr. 8, aug. 1990. Chr. Thijssen: Aantekeningen over Herpt en Hulten in
de Middeleeuwen; G. M. van der Velden: Norbert van Gennep in de brieven van Bernard van Clair-

De NederlandscheLeeuw, CVIIde jg., no. 5-6, mei-juni 1990. E, C. W. L. Marres: Marres [eerdere
publ. in NP. 47 (1961); stamreeks nu met zes generaties opgevoerd. Dertig verschillende schrijfwijzen
werden gevonden, w.o. Mo(e)rees, Mar(r)ijs, Mer(h)ees; 15de-18de eeuw, te Maastricht e.o.]; O.
Schutte: Van Dunenborg, Van Domburg en Basijn(vraag) [15de-17de eeuw].

Numaga, jg. XXXVII, nr. 2, juli 1990. K. G. van Manen: Anderhalve eeuw Lutheranen in Nijmegen
(1623-1770) [met lijst van predikanten/voorgangers].

Ons Waardeel, 90/4. Verv. Familie Westerhuis te Gieten en aanverwanten [19de-20ste eeuw]; E. van
Weel: Een Wijker kwartierstaat [van kinderen van Hendrik Blink tr. Meppel 1887 Aleida Lubberink;
- , Westenbrink, - , Van Schot].

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 7, nr. 3, aug. 1990. E Roelvink:
Roelvink in Twente en de Achterhoek [korte aanduiding van tien families]; Verv. Liemerse geslachten;
Stamreeks Te Kulve [te Winterwijk; 17de-20ste eeuw]; Deelkwartierstaat Memelink (kwst. Van Til)
[GeertruideM., geb. Warnsveld 1783; - , (Weenk alias) Noordik, Schuerink, Martena]; J. B. Keiholt:
Een voorouder in de Franse tijd in Lochem [Kilholt]; H. J. Hoornenborg: Aanzet tot een genealogie
Siebeling [oorspr. Meckinck alias Kortbeek; te Aalten, 17de-18de eeuw]; Verv. Liberale gifte van 1748
in Dinxperlo.

Tabula Batavorum, jg. 8, nr. 2, juni 1990. G. Visser: Enkele aspecten van het lager onderwijs in
Gendt 1806-1932.

Tussen Vecht en Eem, 8e jg., nr. 3, sept. 1990. C. van Aggelen: Landgoederen in de oostelijke perife-
rie van Hilversum: Heidepark en Monnikenberg [(Van den Wall) Bake].

Tussen de Voorn en Loevestijn (Bommelerwaard), nr. 71, jg. XXVI, aug. 1990. C. J. W. van Meurs:
De Bommelse geuzen [1568]; S. H. A. M. Zoetmulder: Markt A 120, Zaltbommel [Van Gameren;
19de eeuw].

Van toen naar nu, jg. 20, nr. 3, sept. 1990. Verv. Genealogie Arntz [met aanv.]; Verv. Niederrheini-
sche Hofgeschichte; Aus der Familiengeschichte der Linie van Ackeren-Clarenbeck.

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, Med., jg. 16, nr. 3, sept. 1990. J. G. J. van Booma:
Boekbespreking en commentaar op 'Naar de kusten van de Noordzee, trekarbeid in Europees per-
spectief 1600-1900', van J. Lucassen; W. W. K. H. Engelbrecht: Een nieuw type kartotheek: de heral-
dische kartotheek [bij de WGOD kunnen wapens ter registratie worden aangeboden. Zij dienen o.a.
te zijn voorzien van nauwkeurige bronvermelding. Inventarisatie van wapens van families uit het
Duitstalige gebied betreft bij voorkeur die families, die later in Nederland terecht kwamen. Met als
voorbeeld Hemelrijk/Himmelreich (stamreeks)]; J. B. A. Luckner: DDR-ervaringen (1989 en 1990)
[helaas zonder de daar gevonden genealogische gegevens].

IJsselakademie, 13de jg., nr. 3, sept. 1990. F. Pereboom: Dominee Rozendaals kommer en kwel
(Dalfsen, 1812-1816); K. Boes: Vollenhoofse kwartierstaten. 1. Van Benthem [Luite van B., geb. 1955;
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- , Franken, Van Benthem, Van Dalen]. 2. Van Benthem [Andries van B., geb. 1918; - , Mooiweer,
Driesen, De Lange]. 3. Huisman [Wolter H., geb. 1931; - , Bakker, Slot, Borrel]. 4. Ten Klooster
[Marrigjeten K., geb. 1932; - , Slot, Regelink, Schurink]. 5. Lok [Jan L., geb. 1917; - , Nijmeijer,
Weijs, Spans].

Uit onze afdelingsbladen:
1340 (afd. Rotterdam), jg. IV, no. 4, sept. 1990. R. F. Verwik: Het muntstelsel in de Noordelijke
Nederlanden; K. Kramer. Genealogie Van der Geer [17de-19de eeuw; te Oud-Beijerland].
Genealogica(afd. IJsselmeerpolders), (nr. l.sept. 1990). Een welkom voor deze nieuwkomer! Hierin
o.a. de kwst. van Roelof Visser [geb. Rouveen 1950; - , Knol, Bovenhuis, Bovenhuis. Het bijzondere
aan deze kwst. is, dat de genoemden in alle 63 kwn. leefden te Rouveen en Staphorst].
Hollands Noorderkwartier, no. 10, 5e jg., nr. 1, aug. 1990. D. Nierop: Een broodbakker op de
kaasmarkt [Pieter Nierop, 1721-1766]; J. P. Geus: De impost op het trouwen en begraven in de grens-
gebieden van Koedijk met Oudkarspel en Sint Pancras; F. C. Hoek: Schermer Hoeken [stamreeks
Hoek, 18de-20ste eeuw]; Red.: Minder bekende onderzoeksbronnen [resolutieboeken Edam].
Koggenland, jg. 5 (1990), nr. 3. Verv. Dagboek van een wagenmaker; Aanv. Kwst. Snip; J. P. M. Et-
tes: Genealogie Spil [r.-k., te Berkhout-Spierdijk; 18de eeuw].
NoordKOPstukken, 4e jg., nr. 4, aug. 1990, blz. 122-129. P. Willeboordse: Hoe komt de naam Snooy
op Wieringen?; Verv. Transportregisters van Huisduinen en Den Helder [1688]; Rolle van de Burge-
rije van Den Helder Anno 1665.
Stichtse Heraut, nr. 9, aug. 1990. Verv. Fragmentgen. Peek [18de-19de eeuw].
Threant, Ie jg., nr. 3 (1990). Kwst. Johannes Jonkers [geb. Broekhuizen 1907; - , De Roo, Werners,
Loose]; Kwst. David Zewuster [geb. Eelde 1933; - , Wekema, Vels, Brink]; Red.: Een jaar uit het
leven van een holsenmakersgezin-Evert Friskes en de bedeling [te Meppel; 1836-1839].

Uit familiebladen:
Brunja, nr. 30, aug. 1990. Geheel gevuld met afbeeldingen van berichten uit kranten, w.o. zakelijke
advertenties en vele oude familieberichten.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 4, nr. 2, sept. 1990. Verv. Genealogie De Heus; te Beusichem en in
de Hoekse Waard.
De Dijkers Review, 7de afl., jg. 5, nr. 1, aug. 1990. Onderzoeksresultaten; o.a. gegevens Dijkers te
Standdaarbuiten en uit doop- en trouwboek van Princenhage, 17de-19de eeuw.
FamiliebladHoJ'man, nr. 9, juli 1990. W. A. Hofman: Erfgenamen van de Teylermillioenen?; M M.
Hofman: Kwst. Rutger Geert Hofman [geb. Groningen 1884; - , Ebling, Rutgers, Lucassen].
Familie Gemeenschap 'Ter Laeck', Jaarboekjes 7 (1951) -9(1953), 13(1957) -27(1971), 29(1973) -
35(1979), 37(1981) -40(1984). Verspreid over de jaren gegevens over families Terlaa(c)k/ter Laeck te
's-Gravenhage, Didam en Oldenzaal, Rotterdam, Ned.-Indië, Esserden, Gelsenkirchen (en elders in
Duitsland). Corr.-adres: J. P. Terlaak, Columbusstr. 253, 2561 AK Den Haag.
Gens Avortia, no. 15, 4e jg., sept. 1990. In deze afl. een bijdrage over 'Van meiseniersbloed'.
De Hagepreker, nr. 13, jg. 4, aug. 1990. Stamreeks Erwin Hagemen [geb. Alkmaar 1968; 9 gen.; via
de Vechtstreek afk. uit Munsterland]; Genealogie Haagmans, Limburg [te Spaubeek en Schinnen;
17de-20ste eeuw].

Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 29, nr. 1, sept. 1990. Vermelding van onderzoek
naar Vlaardinger en Leidse Kikkerts, en de vertaling van een geboortebrief uit 1600 voor Albert Kik-
kert (geb. Soest), die zich in Enkhuizen wilde vestigen.
Het Patertje, jg. 6, nr. 2, juni 1990. Verv. (Pater afk. van) Durgerdam. Een familie Pater in het
Westerkwartier [o.a. te Zevenhuizen, Leek en Hoogeveen; 18de-20ste eeuw].
Het Treffertje, 19e jg., no. 3, sept. 1990. Kwst. Bartholomeus Treffers [1931-1990; - , Kuysten,
Kuysten, Van Os]; Gemeenschappelijke afstamming van het echtpaar Adriaan Treffers en Elisabeth
Treffers (tr. 1979) van Jacobus Treffers tr. Sprang 1711 Adriaantje Bol; De Q van Quackeleers [aardige
vertelling over een foute naaminschrijving en hoe getracht werd e.e.a. te herstellen].
Van Mecken totMekke, 6e jg., no. 2, aug. 1990. Verv. kwst. Mekke; Stamreeks Mecke (Dtsl.); Verv.
Familieboek.
Verhagen-Verhoeven Cronyk, nr. 8, aug. 1990. Hierin een genealogie Verhoeven in (uitslaande) ta-
bellen; nl. de afstammelingen van Antonis V. te Budel 1761-1806.
Zorn. Bulletin rond een familienaam, no. 10, sept. 1990. In dit nummer Generatie VIII van de familie
Zorn (19de-20ste eeuw).
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Wij zijn zeer erkentelijk voor de schenking van:
Almanch de Gotha, 1909.
Holland Area Telephone Directory, May 1990. ,
Provinciale Almanak voor Utrecht, 1955, 1957, 1963 t/m 1965.

Aanwinsten:
Norsk Slektshistorisk Tidsskrift, Bind XI (1947-48), Hefte 1 t/m. 4; Bind XII (1950), Hefte 3 en
4; Hvem forsker hva i Norsk genealogi, 1983.

HochSauerlandKreis, Jahrbuch 2 (1986). C. Muller. Caspar Vopelius, Mathematiker, Astronom und
Kartograph aus Medebach [1511-1561; Vöpelen]; D. Wiethoff: Alte Urmacherfamilien im Sauerland
[Huckart, Vogt gen. Mertens, Schmidt, Schröder, Winter, Fröling, Gerlach]; M. Padberg: Die Tage-
bücher Kaspars von Fürstenberg [eind 16de eeuw]; Brauchtum im Sauerland von A-Z kurzgefasst;
Bergbau in Ramsbeck; Eslohe 1819; Aufruhr in Niedermarsberg 1716.

Idem, Jahrbuch 6 (1990). C. Muller. Die Entwicklung des Grundeigentums in Medebach; A.
Schaefer. Postagent in Müschede-Drei Generationen Rettler; H. Pardun: Die Kirchenbücher im
Hochsauerlandkreis; M. Padberg: Jungfer Gertrud und ihre Familie [Gertrud von Plettenberg, overl.
1608, geliefde van keurvorst Ernst van Beieren]; Fr. A. Groeteken: Gertrud von Plettenberg [haar
(ill.) dochter Katharina van Beieren zou een Nederlandse baron in Spaanse dienst (von Meldert)
gehuwd hebben]; Ein Briloner Brandbrief aus dem Jahre 1742; verder levensbeschrijvingen van de
schilder Eberhard K. J. Viegener (1890-1967), de schoenmaker en dichter Jost Hennecke (1873-1940)
en J. Friedrich W. Brökelmann (1799-1890); Rückblick aus dem Kreisarchiv.

Soes ter (wissenschaftlichte) Bei trage:
Band 14, 15 en 16: H. Schwartz: Soest in seinen Denkmalern. Banden I (1977), II (1987) en III (1979)
[bij de beschrijving van de monumenten wordt veel geschiedkundige en genealogische informatie
gegeven; bv. teksten van grafzerken en huiseigenaren].
Band 21: H. Schwartz: Soester Wappenbuch. Die Wappen an den Denkmalern von Soest und der
Börde. Soest in seinen Denkmalern Bd. VI (1962) [met getekende afbeeldingen van alle familiewa-
pens, bronvermeldingen en genealogische gegevens].
Band 38: A. Clarenbach/G. en H. Rudack: Die Familien auf den Höfen und Kotten zu Welver-
Borgeln im Kreis Soest zwischen 1532 und 1946 (1977) [de kerkboeken van Borgeln beginnen in 1689.
Voor de oudere tijd werd gebruik gemaakt van het Soester 'Schatzungsregister' (begint 1532) en van
het 'Bördekastaster' van 1685].
Band 45: A. Clarenbach/H. Rudack: Die Familien in den Wohnhausern zu Welver-Borgeln im Kreis
Soest (1984) [gegevens van eigenaars/bewoners van 123 huizen; 17de-20ste eeuw].

Verder ontvingen wij:
Adler, 15. (XXIX.) Bd., Heft 6, Apr./Juni 1990; Österreichische Ahnenliste 29, blz. 313/328.
Der Archivar, 43. Jg., Heft 2, Mai 1990; Beilage Bibliographie zum Archivwesen für die Jahre
1985-1987. . .
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 105, afl. 2, 1990.
Caert-Thresoor, 9e jg., nr. 2, 1990.
Centraal Bureau voor Genealogie, Med. jg. 44, nr. 2, juni 1990.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 9e jg., nr. 2, juni 1990.
De Eendenkooi (Van der Kooy), 17de jg., nr. 2, juli 1990.
De Familieband (Spanjers), 12e jg., nr. 1, juli 1990.
Familievereniging Van Aggelen, Med., nr. 4, juni 1990.
Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nr. 125, 1990/11.
The Genealogical Helper, Vol. 44, no. 3, May-June 1990.
Die Haghe, Med., 100e jg., nr. 4, juni; nr. 5, juli 1990.
De Heraut Gelre, jg. 7, nr. 3, juli 1990.
Im Sauerland, Sonderheft 1990.
Library of Congress, Inf. Buil., Vol. 49 (1990), Nos. 11 t/m 15.
Mars et Historia, 24e jg., nr. 3, mei/juni 1990 (Themanummer 1940-1945).
Michigana, Vol. 35, no. 2, June 1990.
Nieuwsbrief Geschiedbeoefening in Zuid-Holland, nr. 5, juni 1990.
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Nieuwsbrief Rijksarchief in Friesland, jg. 3, nr. 1, juli 1990.
Der Ninivit, Heimatblatt für Niedereimer, Heft 1, Mai 1987.
Nijmeegs Katern, jg. 4, nr. 3, juni 1990.
Olsthoorn kroniek, 4e jg., no. 3, juli 1990.
Oostvlaamse Zanten, 65e jg., nr. 2, apr.-juni 1990.
Het Personeel Statuut, 41ste jg., nr. 3, mei/juni 1990.
Stichting Federatie van Nederlandse Familieorganisaties, nr. 13, 4e jg., juni 1990.
Vereniging Oud-Leiden, Med., jg. 12, nr. 4, juli 1990.
De Vesting, Nieuwsbulletin van Het Nederlandse Vestingmuseum, Ie jg., no. 2, mei 1990.
Volkskundige Kroniek, 25ste jg., nr. 3-4, mei-aug. 1990.
Vreugde-schakel (Vreugdenhil), 8e jg., nr. 16, juni 1990.
Wiegel Wetens-Waardigheden, nr. 19, 5de jg., nr. 2, 1990.
Wie, wat, waar, wanneer? (Kluit), nr. 1 (oct. 1984) t/m 4 (oct. 1987).
The Windmill, Vol. 33 (1990), issues 659 (May 12), 660 (May 25).

M. VULSMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

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

De vragen (met antwoordporto) en antwoorden dienen op aan één zijde
beschreven papier te worden toegezonden aan mevrouw E. C. Notenboom,
Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op Zoom.

ANTWOORDEN

844. MAKKINGA (XXX (1975), p. 342)
De schoolmeester Gerhardus Makkinga wordt genoemd in: D. Weijdema, 'Uit de geschiedenis van
een turfgraversdorp', Kampen 1986, ISBN 90.66.97.0235. Enkele citaten hieruit:

(p. 108) In Zuidveen werd de schoolmeester betaald en benoemd door het kerspelbestuur. Leden
van het kerspel waren de eigengeërfde boeren en de grondbezitters die elders woonachtig waren. De
kerkeraad, in dit geval die van Steenwijk en de schout namen de kandidaat-onderwijzers een examen
af. Bovendien hield de kerkeraad toezicht op de handel en wandel van de onderwijzers.

(p. 113) Op 12 juni 1746 wordt Gerhard Makkinga als schoolmeester aangesteld. Hij is ongehuwd,
evenals zijn zuster Jeltsje die als huishoudster met hem meekomt. Hem wordt toegestaan voor eigen
gebruik en voor de school turf te steken in Auken. Tevens wordt hij een aantal jaren aangesteld als
collecteur van de verponding (grondbelasting).

Voor het onderzoek naar schoolmeesters in Zuidveen moeten dus worden geraadpleegd: het
kerspelarchief Steenwijk (RA Zwolle); Handelingen der kerkeraad der Hervormde Gemeente Steen-
wijk (RA Zwolle of anders ter plaatse); aanstellingen van pachters (GA Steenwijk).

Drs. R. A. BRONGERS, Tubbergen

54. OOST(ER)VEEN-OUDSHOORN (XLIV (1989), p. 420)
Een antwoord op deze vraag is te vinden in de 'Kwartierstaat van Zijl/van Gaalen' door Th. P. van
Zijl in Ons Voorgeslacht april, juni, september, november, december 1989 en februari 1990.

G. NANNINGA, Wijhe
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127. VAN WANROY/VAN WANROOY (XLV (1990), p. 227)
Aantekeningen getrokken uit het Notarieel Archief van de stad Maastricht, inv. nr. 1317,11 mei 1661:
Jonker Jan van Waenroy uytten Hamme, luitenant in de comp. van kapitein Hoogendorp in Staatse
dienst, getrouwd met Elisabeth de Wit, had als overgrootmoeder Johanna de Chalon.

Inv. nr. 1393, 3 mei 1668: Codicil van Anna Walberch van Bilderbeck, weduwe van de ontvanger
Arnold van Deuverden. Zij vertrekt naar Keulen. Legaat aan haar neef Jonker Johan van Wanroy
vuytten Hamp, luitenant in de comp. van kapitein Hoogendorp in Staatse dienst, getrouwd met Eli-
sabeth de Wit, en hun dochtertje Jacquelijn van Wanroy.

J. H. HANSSEN, Venlo

145. HUTCHISON (XLV (1990), p. 316)
In het doopboek van de Engelse Gemeente van Dordrecht (arch. 11, inv.nr. 75) komt het volgende
voor: 'Anno 1758. Agnes the daughter of John Hutcheson, soljer belonging to Majoribanks Regi-
ment at Breda & Agnes Savenell his wife, was babtised Sunday septb. 24 after sermon in the forenoon
by me (signed) James Afflech, Eccl. Angl. Pastor. The said John Hutcheson the only sponsor'.

Drs. A. B. DEN HAAN, Dordrecht

In het boekwerk 'De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland 1574-1665' van dr.
ir. J. Maclean, komt o.a. het volgende voor:

(p. 103) Alexander Hutsisson j.g. uit Schotland, soldaat onder Capt. Herbert tr. 20-11-1633 (otr.
6 november) Neelken Roberts j.d. van Doesburg, won. Gorinchem;

(p. 144) Simon Thomas Hutcheche j.m. bierdrager, otr. 28-1-1635 Grietge Francke van der Linde,
beide won. alhier (Gorinchem).

Ook een mogelijke aanwijzing is een aantal publikaties over huwelijken van militairen behorende
tot regimenten van de Schotse brigade in Nederland, in jaarboeken van het Centraal Bureau voor
Genealogie (jrg. 1965-1968, 1970 en 1972), en in De Brabantse Leeuw (jrg. 1968, 1971-1972). Even-
eens is veel informatie over Schotse regimenten te vinden in het standaardwerk 'Scots Brigade in
Holland' (drie delen) door James Ferguson.

H. DE IONGH, Vlaardingen

148. DE VREEDE (XLV (1990), p. 317)
Gillis Kempeneers, komende naar Sint Philipsland vanuit Maastricht, is zoon van Laurentius Kempe-
neers en Maria Catharina Devreede. Dit komt overeen met de gegevens in de overlijdensakte van
bovengen. Laurentius d.d. 15-3-1811. In de huwelijksakte (Maastricht, St. Nicolaasparochie,
13-10-1771) wordt de naam van zijn echtgenote echter geschreven als Maria Catharina Frederix. Zij
werd geboren te Schin op Geul 18-1-1740 als dochter van Johannes Frederix en Cornelia Keufkens.

Wellicht moet vraagsteller ook rekening houden met deze naamsverandering.
J. KEMPENEERS, Sint Philipsland

149. JOLIJN, enz. (XLV (1990), p. 317)
Gegevens over het fort St. George del Mina zijn te vinden in een artikel van ir. (later prof. dr.) Tem-
minck Groll in de jaargang 1968 van het Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond, p. 103
e.v., over de monumenten van Europese oorsprong in Ghana. Dit artikel is geraadpleegd bij het schrij-
ven van mijn inleiding voor het reisjournaal van Lodewijk Kerdijk, West-Afrika 1857/1858 (gepubli-
ceerd in de serie uitgaven van het Hist. Genootschap Roterodamum in 1978 bij Interbook Internatio-
nal B.V. te Schiedam; enige exemplaren nog beschikbaar bij het Hist. Genootschap).

Mr. A. F. SCHEPEL, Voorburg

Gegevens over het kasteel St. George d'Elmina zijn te vinden in een artikel van de Kon. Oudheidkun-
dige Bond, Jaargang 87, nr. 6 van december 1988 (ISBN 0166-0470, uitg. De Walburg Pers, Zutphen).
In dit artikel wordt doorverwezen naar de Techn. Universiteit Delft, afd. Bouwkunde; naar het Alg.
Rijksarchief, 's-Gravenhage; en naar het Ned. Scheepvaart Museum, Amsterdam.

Drs. J. DE KOGEL, Leiderdorp

161. LANDSMEER (XLV (1990), p. 318)
In het IGI-programma (International Genealogical Index) van de Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen komt het volgende voor:
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- Willem Landsmeer, tr. Zwijndrecht 20-4-1759 Aagje Lansen. Kinderen, allen ged. Zwijndrecht:
Elisabeth, ged. 9-3-1760, tr. ald. 11-5-1788 Pieter van Wijngaarden; Maayke, ged. 16-8-1761; Pau-
lus, (volgt); Pieter, ged. 30-4-1769.

- Paulus Landsmeer, ged. Zwijndrecht 19-2-1764, tr. ald. 27-5-1792 Neeltje Brouwer. Kinderen,
allen ged. Zwijndrecht: Willem, ged. 24-2-1793; Maaike, ged. 5-10-1794, tr. ald. 21-6-1823 Dirk
van Pelt; Willem, ged. 5-1-1797; Albert, ged. 6-2-1798; Willem, ged. 16-2-1800 (dit zou de ge-
vraagde Willem kunnen zijn; helaas geen huwelijk gevonden); Jacoba, ged. 23-5-1802; Pieter,
ged. 22-7-1804.

Nog enkele losse gegevens uit Zwijndrecht:
- Willem Paulisse Landsmeer, tr. 18-4-1745 Mayke Daniels. Kinderen: Leysje, ged. 15-11-1750;

Leyntje, ged. 23-9-1753. Dit zou een eerste huwelijk van eerstgenoemde Willem kunnen zijn.
- Kaatje Landsmeer, tr. 22-6-1777 Aart Staak.
- Maggeltje Landsmeer, tr. 1 of 10-5-1743 Ary Los.

G. A. VAN DRIEL-VAN LEEUWEN, Almere Buiten

162. KARMAN (XLV (1990), p. 319)
De karman of karreman was (net als de schipper) een vervoerder. Ook Huizinga in zijn 'Encyclopedie
van namen' (Uitg. Strengholt, Amsterdam, 1955) rangschikt beide onder de artificonymica of be-
roepsnamen.

Karman (in het Russisch geschreven KAPMAH - met klemtoon op laatste lettergreep) is een ge-
woon Russisch woord, dat jas-, broek-of mantelzak betekent (zie o.a. prof. dr. A. H. van den Baan,
Russisch woordenboek/Russisch-Nederlands - uitg. Dick Coutinho, Muiderberg, 3e druk 1985).
Het moet daarom bijna uitgesloten worden dat er verwantschap is tussen Russische en Nederlandse
geslachten met die naam.

L. M. VAN VOORENE, Amersfoort

165. VAN VOORST, VEER, VAN LINDT, VERSTEEG (XLV (1990), p. 319)
Eeltje Bastiaanse van Lindt, j.d. van Leerbroek, tr. (geref.) Benschop 16-1-1757 Jan Pietersze van
der Kleij, ged. 12-3-1735, zn. van Pieter en Marrigje Pieters Burgshoef.
Kinderen van Jan en Eeltje: 1. Pijter, ged. 8-5-1757; 2. Marrigje, ged. 21-8-1758; 3. Pieter, ged. 28-10-
1759;4.Arriaentje,ged. 15-11-1761; 5. Bastiaan, ged. 14-10-1764; 6. Marrigje, ged. 8-3-1767; 7. Gijs-
bert, ged. 6-8-1769.
Kinderen van Pieteren Marrigje: 1. Pieter, ged. 21-1-1729; 2. Pietertie, ged. 4-2-1731; 3. Kobus, ged.
1-2-1733; 4. Jan, ged. 12-3-1735; 5. Geertie, ged. 22-9-1737; 6. Klaas, ged. 25-10-1739; 7. Klaas,
ged. 18-12-1740.

D. H. GMELIG MEIJLING, Benschop

VRAGEN

202. VERBRUGH
Gevraagd gegevens over Cornelis Verbrugh, zn. van Johan (Jan) Verbrugh en Huybertje Brienen,
geb. ca>. 1685, tr. (1) Maurik 4-12-1708 Hermijntje van Eek.
VAN ECK-VAN BRAKELL
Gevraagd voorouders van het echtpaar jhr. Dirk van Eek en jvr. Margaretha van Brakell, won. te
Tiel. Hun dochter, jvr. Elisabeth van Eek, geb. Tiel ca. 1575, overl. Gorinchem ca. 1605, tr. Willem
Lambertsz., molenaar te Gorinchem.
VAN WIJGK
Gevraagd gegevens en aanvullingen op onderstaand kwartierstaatfragment:
Antonis van Wijck, geb. Maurik ca. 1610, tr. vóór 1637
Bdariken Tonisdr.
3an Hubertsz. van Wijck. .

J. THIEN, Bennekom

203. BOSHUIZEN (VAN BOSCHHUYSEN)
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Willem Jacob Boshuizen, 'j.m. van Luijk, inwonen-
de te Claaswaal,' tr. ald. 1721 Aaltje Vermeulen.

P. J. BOSHUIZEN-SENTEUR, Rotterdam
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204. VAN SLINGERLAND
Gevraagd voorouders en nakomelingen van Johannes van Slingerland. Uit een 'vleeselijke conversa-
tie' tussen Gijsbertje van den Broeck, dienstbode, en haar baas Johan van Slingerland 'Blommers-
dijkseweg in den ambagte Blommersdijk' werd 3-4-1718 een jongetje geboren, dat Adrianus genoemd
werd naar de vader van Van Slingerland. Trouwbeloften werden niet nagekomen; moeder en kind
werden 13-9-1718 uit het huis gezet, waarbij een grote rol werd gespeeld door Hendrien van Nuis
(Mus?). Volgens een verklaring, afgelegd voor een notaris, is het kind in Hillegersberg gedoopt (in
het doopboek niet terug te vinden). Waar is kleine Adrianus gebleven?

Johannes van Slingerland is zoon van Adriaan, koopman aan de Wijnhaven te Rotterdam, en
een meisje Van'der Linden. Gijsbertje van den Broeck is dochter van Johannes en Grietje Pieters
van der Wiel, en trouwt 20-8-1720 Johannes Holsteijn, j.m., geboortig van Wesel. In 1755 vinden
we hem terug als eigenaar van het schip De Juffrouw Judith Jacobi, en noemt hij zich Joan van
der Linden van Slingeland, koopman te Dordrecht.

A. B. H. VAN DER BUSSE, Bussum

205. RÖEL/ROWEL/ROUWEL/ROEL/RUEL
Pieter Roei 'j.m. geboortigh van Brussel, soldaet onder de Co. gs. van sijn Hoogheyt geleyt wordende
bij de Heer Capiteyn Schimmelpenninck van Oye', tr. 's-Gravenhage 6-4-1687 Catharina Pieters van
Oosthoorn, j.d. van ald., beiden wonende ald. (GA 's-Gravenhage, R.A. 753 f 12);
Ghristiaan Hofflings, j.m., otr. 's-Gravenhage 21-2-1694 Catharina van Olsthoorn, wed. van wijlen
Pieter Rowell (R.A. 754 f 24).
Gevraagd: 1. Zijn Roel/Rowell en Oosthoorn/Olsthoorn identiek?; 2. nadere gegevens en voor-
geslacht van Pieter; 3. eventuele nakomelingen uit het huwelijk tussen Pieter en Catharina.

H. F. J. RÖEL, Hilversum

206. VAN MEKEREN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jurjen Rieks (of Rijks) van Mekeren, overl. Hindelopen 28-
5-1816 (50 jr. oud, namen der ouders niet vermeld), tr. ald. 10-7-1787 Seerp Stoffels.

P. DIJKSTRA, Giekerk

207. KUIJPER/CUIJPER
Gevraagd doopgegevens en voorouders van Huybertus Kuijper, koopman en olieslager, j .m. in de
Molenbuurt, tr. Westzaandan 28-4-1737 Maartje Otters, j.d. in de Kerkbuurt. Samen doen zij op
12-5-1737 belijdenis (ger.) 'int Noorteynde van de Molebuert'. Uit dit huwelijk vijf kinderen, allen
te Westzaandam gedoopt t.w.: 1. Klaas (5-1-1738); 2. Klaas (3-6-1739); 3. Dirkje (12-12-1742); 4. Kor-
nelis (1-1-1745); 5. Maartje (13-8-1747). Het tweede kind is later bekend onder de naam Nicolaas
Kuiperi.

J. L. KUIPÉRI, Amsterdam

208. B1ESMANS/BIJSMANS
Gevraagd gegevens, herkomst en voorgeslacht van de familie Biesmans uit Schinveld (gemeente 'On-
derbanken', Limburg), In 1744 is Tilmannus (Thiel) Biesmans pachter op het Huis Heyenhoven te
Schinveld. Tilmannus, overl. Schinveld 3-2-1758, tr. (Anna) Maria Winckelaer, overl. Schinveld 30-4-
1775. Zijn vader was waarschijnlijk óf Martinus Biesmans, overl. Schinveld 5-5-1724, tr. Elisabeth
Kleijnen, óf Martinus Biesmans, tr. Elisabeth Cremers, overl. Schinveld 12-4-1716. Vermoedelijk
was/waren Matthias Biesmans, overl. Jabeek 16-7-1723 ('etatis sua 86') en Matthiae Biesmans, tr.
Jabeek Maria Bovens, aan elkaar verwant, echter in welke relatie?
Gevraagd gevens over nakomelingen van Jean Joseph Bijsmans, geb. Brussel 7-8-1890.
Gevraagd aanvullende gegevens over Jan Pieter (Jean Pierre) Bijsmans, geb. Heerlen, 4-7-1866, tr.
(1) Elisabeth Geertrude Kwinkelenberg, geb. Maastricht 18-1-1868, tr. (2) NN (verm. E. van Leuven).

A. C. BIJSMANS, Amstelveen

209: VAN DER PUTTEN; LEX
1. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van IJsbrand van der Putten, tr. Dordrecht 10-4-1707 Corne-

lia Nieustadt;
2. Wie heeft de familienaam Lex in zijn kwartierstaat? .

H. VAN PUTTEN, Haarlem
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210. GIJSBERTS; VAN DEN HEUVEL
Gevraagd geboortedatum en voorgeslacht van Joannes Gijsberts, geb. Hoogeloon, begr. Netersel
9-12-1796, en van Maria van den Heuvel, geb. Netersel, begr. ald. 3-3-1792.

C. GIJSBERS, Duizel

211. VANENSSE
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Sophia van Ensse, dr. van Maximiliaan van Ensse
en Christina Roode, tr. Arnoldus van de Poll, geb. Wamel 1622.
VAN AMERONGEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jacob van Amerongen, Heer van Ter Meer of Zuilenberg
in Maarssen, geleefd hebbende van ca. 1457 tot ca. 1525, tr. Cornelia de Huyter.

E. J. SMIT, Groningen

212. VAN WIJNGAARDEN-HUIJSMAN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Leenden Dirks van Wijngaarden, j .m. van Veur, tr. 's-
Gravenhage 22-4-1689 Balduina Cornelisdr. Huijsman, j.d. van Nootdorp, won. te Voorburg.
HOLIERHOEK-PAS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van
1. Cornelis Leenders Holierhoek, j.m. van Maasland, tr. Schipluiden 7-5-1724 Anna Arendsdr. Pas;
2. Arend Pieters Pas, tr. vóór 12-8-1690 Trijntje van der Valk; de kinderen worden gedoopt te Schip-

luiden.
VAN HAASTRECHT-VAN RIJN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jasper Cornelisz. van Haastrecht, j .m. van Stompwijk, tr.
ald. 4-4-1723 (schepen en r.-k.) Maria Lourensdr. van Rheijn (Rijn), j.d. van Stompwijk.

A. ZOM, Rotterdam

213. HARTMAN/HARTMANS
1. Gevraagd nageslacht van Jasper Pietersz. Hartman, zn. van Pieter Jaspersz. en Geertruy van

Dokkum, ged. Fijnaart 23-10-1757, otr./tr. ald. 11-9/3-10-1784 Maria Vink, ged. Zevenbergen
11-2-1757, dr. van Jacob Vink en Agniet Geijlings. Uit dit huwelijk Pieter en Gardina, ged. Fij-
naart resp. 5-4-1785 en 25-3-1788.

2. Gevraagd gegevens en eventueel nageslacht van Theunis Eland Hartmans, geb. Fijnaart en Heij-
ningen 11-8-1843, schippersknecht, zn. van Roeland Hartmans en Geertruida Eland. Theunis
vertrok 31-8-1863 vanuit Ooltgensplaat naar Sliedrecht en vertrok vandaar vóór 1880 met onbe-
kende bestemming.

3. Contact gezocht met leden, die onderzoek hebben verricht naar de familienaam Hartmans in
Roosendaal en omgeving tussen 1650 en 1950.

A. HARTMANS, Middelburg

214. LENSSEN/LENSING
Gevraagd gegevens, voor- en nageslacht van Casparus Lenssen/Lensing, geb. Purmerend, otr./tr.
(1) Alkmaar 24-12-1797/7-1-1798 Jannetje Spring in 't Veld; tr. (2) Alkmaar 1805 Maria Duijn. Uit
het eerste huwelijk zijn te Alkmaar geboren: Johannes, ged. 14-2-1798; Josina, ged. 14-11-1799; en
Jacobus, ged. 11-12-1802. Uit het tweede huwelijk is ten minste één kind geboren, eveneens te Alk-
maar. Johannes Lenssen verhuist later naar Zaandam en trouwt aldaar. Het beroep van zowel Caspa-
rus en Johannes was smid.

C. M. VAN MANEN-LENSEN, Beverwijk

215. SNIJDER
Gezocht wordt de geb./doopdata van Hans Jurrien en Henricus Snijder in de periode 1687-1705
in Kampen of omgeving. Beiden waren zonen van Jannes Snijder (ged. Schüttorf 2-10-1661, begr.
Kampen 4-6-1710) en Anna van Gelder (ged. Utrecht 2-4-1671, begr. Kampen 24-1-1728). Jannes
Snijder was scherprechter te Kampen (1687-1710) en zijn zoon Hans Jurrien eveneens (1720-1759).
Hans Jurrien, begr. Kampen 10-9-1759, tr. Haarlem 15-2-1735 scherprechtersdochter Sophia Char-
lotte Diepenbroek, ged. Eldagsen (Dld.) 25-4-1702, begr. Kampen 27-9-1779. Henricus tr. Leeuwar-
den 11 -4-1728 scherprechtersdochter Margrietje van Gorcum. Dit echtpaar krijgt in Kampen dochter
Anna, ged. 2-9-1729 en vertrekt 1730 naar het eiland Urk, waar meerdere kinderen worden geboren.

C. R. H. SNUDER, Maastricht
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216. HEKER/HEKERT
Gevraagd nageslacht van Ernst Sigmunt en Willem Christiaan, zonen van Jonker Godefrit Heker(t)
(1619-1684) en Anna van Abcoude van Meerten, geb. Vianen 31-5-1638. Beide broers waren in dienst
van de landgraaf van Cassel, wiens troepen na 1701 gehuurd zijn door de Staten van Holland en
die in 1703 in winterkwartier te Doesburg lagen.

G. L. WANROOY, Bilthoven

217. KROPFF
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hendrik Kropff, echtgenoot van Maria Grave, vader van
Petronella en Maria Sophia, geboren Groot-Waspik, resp. 15-9-1796 en 29-12-1805. Hij moet zijn
geboren ca. 1760-1765, was bij het overlijden van zijn vrouw (Hellevoetsluis 15-12-1819) gepens. mili-
tair/schoenmaker, woonde in maart 1827 in Nederhemert en in januari 1832 in Rossum (Gld.). Een
overlijdensakte is aldaar niet gevonden.

A. B. DEN HAAN, Dordrecht

218. ANTILLIAANSE FAMILIES/VOOROUDERS
Contact gezocht met personen die onderzoek doen naar families met Antilliaanse voorouders of
naar Antilliaanse families met Nederlandse voorouders.

A. H. HOEBEN, Waalre

219. BOUZEMBRACK
Wie kan licht werpen op de herkomst van de familienaam Bouzembrack? Zijn er mogelijk nog af-
stammelingen met die naam in Nederland woonachtig?

F. W. BEGLINGER, Delft

220. ONINK/ONNINK
Nadere gegevens gevraagd over:
1. Jacobus Onink, lidmaat te Zutphen 1725, tr. ald. 23-11-1730 Geertje Koeslag. Jacobus woont

o.m. te Amsterdam, Deventer en Haarlem. Het echtpaar krijgt tenminste twee kinderen, t.w.
Bastiaan en Hendrik Jan, beiden gedoopt te Zutphen resp. 14-3-1725 en 2-11-1731;

2 Jan Hendrik Onink, geb. Groenlo, overl. Amsterdam 3-12-1831, leermeester der stads armen-
scholen, zn. van Bernardus Onink en NN, tr. Amsterdam 11-4-1790 Debora Kloekhorst, ged.
ald. 21-2-1768, overl. ald. 2-2-1840, dr. van Teunis Kloekhorst en Engel Buurlage.

De familie Onnink is afkomstig uit Winterswijk, waar in de buurtschap Ratum het hofhorig goed
Onnink was gelegen; in de hofprotocollen van de heerlijkheid Bredevoort komt al op 15-7-1506 Jo-
han Onnekinck (= Onnink) voor.

F. J. VAN ROOUEN, 's-Gravenhage

221. MEDER/MEEDER
Gevraagd geboortegegevens van Johan Jacob Me(e)der, die ca. 1790 vanuit Flegessen (bij Hameln,
Duitsland) naar Nederland is gekomen, heeft gewerkt op een glasfabriek in Kralingen; is in Neder-
land getrouwd en in 1843 in Zwijndrecht overleden. Volgens gegevens in de huwelijksakte moet hij
ca. 1772 te Hameln zijn geboren, doch aldaar is niets bekend. Ook in Flegessen is niets te vinden.
In de overlijdensakte zijn alle relevante gegevens als onbekend vermeld. Zo goed als zeker echter
was zijn vader Johan Christoffel Meder en zijn moeder een lid van de bekende glasblazersfamilie
Lippert.

MRS. M. C. BOL, Bellflower (USA)

222. FOP(P)ERS/SCHELLING
In jaargang XLV (1990) werd op pag. 319, onder nr. 166 de vraag Fop(p)ers/Schelling gesteld; daarin
kwamen helaas foutjes voor. Eerste en derde regel, Rosina Schellings, lees: Rosina Schellingo.
Achtste regel, Daftisch (Castisch), lees: Caftisch (Castisch). Woonplaats vraagsteller, Uitham, lees:
Uitdam.

223. LIJNKAMP
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Joannes Lijnkamp, geb. Haarlem 9-1-1759, ged. in de r.-k.
Statie St. Bavo ald. 31-1-1759, zn. van Jan Lijnkamp en Hendrijntie Fijen (Feye) of Seyen. Verdere
gegevens over de familie Lijnkamp zijn eveneens welkom.

P. B. LIJNKAMP, Zoetermeer
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224. BACHOFNER
Gevraagd gegevens eventuele andere kinderen dan Suzanna (geb. 9-9-1796) en Willem (geb. 15-1-
1800) uit het huwelijk van Hans Rudolf Bachofner, (geb. Teijlingen 5-5-1768, overl. 's-Gravenhage
5-3-1848) met Anna Ruysinc (Ruysing) (geb. Nootdorp 25-12-1763, overl. 's-Gravenhage 26-9-1818).
Tevens contact gezocht met menen bij wie de namen Egger, Wulffaert, Biemondt, Van Lit, Hogers-
hoff in de kwartierstaat voorkomen.

D. H. RUYGH-BACHOFNER, Harlingen

225. MONINCX
Gevraagd nadere gegevens over Gerrit Hectorsz. Monincx, otr./tr. Schagen en Den Engh/Linscho-
ten/Montfoort 25-3/10-4-1665 Geertje Gerrits Ruijwen. Hieruit Cornelis en Gerrit. Tevens contact
gezocht met leden die onderzoek hebben gedaan naar de diverse families Monincx te Montfoort
in de periode 1420-1670.

J. F. I. CLAVAUX, 's-Gravenhage

226. VAN GARDEREN/SCHELLENBURG
In 1529 wordt als eigenaar van een stuk land bij Woudenberg genoemd: Heer Jan van Garderen
endeScellenburch. In 1582 blijkt dit stuk land, 'genaemptSchelenborch' eigendom te zijn geworden
van de Broederschap, een caritatieve instelling ter plaatse. Het land ligt vlak bij het Kasteel Wouden-
berg, toen eigendom van de familie Van Renesse van der Aa. Gevraagd gegevens over een event. relatie
Van Garderen/Van Renesse van der Aa en over de locatie van Schellenburg.

Ir. W. H. M. NIEUWENHUIS, Amstelveen

227. VAN DER MEEREN-VAN DER KLINK
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Goyert van der Meeren en Wilhelmina van der Klink.
Zoon Willem wordt geref. ged. Wijk bij Duurstede 23-1-1714.
GERMERATH-SIRX
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hans Willem Germerath (Germeraad), soldaat onder Capi-
teyn Harinxma, tr. Groningen 12-6-1667 Antie Sirx (Sierks). Uit dit huwelijk Luthers ged. Groningen
Jurriën en Hans Willem, te Leeuwarden Sierk en Marius.

P. J. BOSHUIZEN-SENTEUR, Rotterdam

228. VAN DER SCHOT
Gevraagd voorgeslacht en event. relatie tussen onderstaande personen:
- Rijk van der Schot, tr. (1) Heyltje (Aaltje) van Dijk (waaruit tweemaal Adrianus geb. Breukelen-

weert 1744/1745); tr. (2) gerecht Breukelenweert 9-9-1756 Antonia (Teuntje) Leemkolk;
- Lambertus van der Schot, timmerman, otr. Delft 15-1-1729 Elisabeth Velthoven;
- Willem (Guilielmus) van der Schot, otr. Delft 7-5-1735 Maria van der Velden;
- Ernst Rijken van der Schot, was voogd van en assisteerde bij huwelijk van zijn neef Gerrit Janse

Tucker te Vleuten op 3-5-1749;
- Gijsbert van der Schot, 'geboortigh van den Ouden Rhijn in de Provinsie van Uytreght', otr.

Warmond 24-10-1740 Aagje Willems van Swieten;
- Adrianus van der Schot, tr. Hazerswoude (Leiderdorp) 6-5-1770 Marijtje Uling;
- Ernst van der Schot, geb. 'onder de gerechten Breukelen' ca. 1750, otr. Weesp 24-4-1784 Stijntje

Hoefsloot.
J. A. VAN DER SCHOT, Badhoevedorp

229. REVERS, PLASTERHOUT
Gezocht gegevens over Bernardus Revers en Johanna Piasterhout. Zij zijn op 13-11-1767 te Schiedam
getuigen bij de doop van Bernardus, zn. van Johannes Revers en Maria van Dijck.
Wie is bekend met de herkomst en het voorkomen van de naam Piasterhout?

Mevr. M. TH. FRIENDS-VAN VLIET, Oosterhout

230. HATENBOER
Gezocht gegevens en voorgeslacht van Jan Hatenboer, geb. Heeze en Leende, tr., komende van Don-
gen, 's-Gravenmoer 4-1-1722 Dorothea Block van 's-Gravenmoer. Ook andere gegevens over de Ha-
tenboer's zijn welkom.

A. HATENBOER, Schiedam
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231. SCHOUTEN/SCHOLTEN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Hermen Scholten, j.m. van Arnhem, tr. Woudenberg
15-3W689 Aeltje Aerts van der Pol.

R. SCHOUTEN, Houten

232. VAN WOUDENBERGH
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jan Huibers van Woudenbergh, won. Overlangbroek (Utr.),
tr. Maaijgje Hendrikse van Leer. Uit dit huwelijk vijf kinderen: 1. Huijbert Janse; 2. Rijk Janse;
3. Hendrikje Janse; 4. Hendrik Janse, ged. (geref.) Overlangbroek 1-1-1719; 5. Willem Janse, ged.
(geref.) Overlangbroek 19-1-1721.
Is er verband met de in Leersum wonende families Van Woudenbergh, waar ook personen voorkomen
met het patroniem Huibers? Is hij misschien zoon van Huibert Evers van Woudenbergh, die zowel
in Overlangbroek als Leersum heeft gewoond en op 26-9-1687 te Wijk bij Duurstede een zoon Jan
(r.-k.) laat dopen?
Verder gaarne gegevens van alle families (Van) Woudenberg (g, gh, ch), alsmede over Leersum en
Overlangbroek in de 17de-18de eeuw.

G. C. J. VAN WOUDENBERG, Nieuwegein

233. EUERLANDTS/VAN EIJNANT/VAN EIJERLAND/EIJLANTS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Wilhelmus (Thomas) Eijerlandts (van Eijnant, van
Eijerland, Eijlants, later van Ierland), tr. 21 jaar oud Tilburg 27-9-1693 Mary Ariane van Cuijck,
geb. 21-12-1669. Beiden geboren te Tilburg, en beide ouderparen overleden. Wilhelmus werd geas-
sisteerd met zijn neef Arnout van Pelt.

L. VAN IERLAND, Voorschoten

234. VAN ROOIJ/VAN ROOIJEN
Gevraagd alle beschikbare gegevens, herkomst en voorgeslacht over de familie(s) Van Rooij/Van
Rooijen, die voorkomt/voorkomen in Tiel, Drumpt, Herwijnen, Culemborg, Werkhoven en Odijk.
De oudst-bekende is Gijsbert van Rooij, tr. Tiel 7-1-1748 Maria Loessen (ook: Loeseé).

J. L. DE Vos, Amsterdam

235. BUESCHER
Gezocht voorgeslacht van Eberhard Frederich Emanuel Büscher, geb. Ibbenbüren (BRD-NRW) 12-
6-1799, zn. van Johann Frederich (geb. ca. 1767 te Lengerich, Westfalen) en Anna Catharina Elisa-
beth Kramer, lidmaten van de Evang. kerk van Dórenthe-Ibbenbüren.

J. BUSSCHER, Warnsveld

236. STADENS, VAN DER VEER, VAN ECK
Gevraagd ontbrekende gegevens over onderst, personen:
- Rigardus Hindericus Stadens, geb. Winschoten 31 -7-1857, zn. van Stado Stadens en Margaretha

Geertruida Vliegendehond. Hij werd op 1-9-1874 uitgeschreven naar Finsterwolde. Op 31-12-
1876 is hij ambtshalve doorgehaald in het bev.reg.; derhalve niet bekend waarheen hij is vertrok-
ken.

- Hendrik Stadens, geb. Winschoten 15-7-1880, zn. van bovengen. Rigardus, vertrok 24-4-1889
naar 's-Gravenhage, en vandaar naar Heythuysen, gesticht De Widdouck, Heibloem. Op 20-12-
1897 is hij met onbekende bestemming vertrokken.

- Gerhardus Johannes van der Veer, geb. Leeuwarden 2-12-1848, zn. van Bouwe Gerbens van der
Veer en Geertruida Meewezen. Vlg. GA-Leeuwarden is hij in 1878 vertrokken naar Amsterdam,
alwaar hij niet is ingeschreven.

- IJmkje van der Veer, geb. Leeuwarden 12-5-1844, dr. van bovengen. Gerhardus, vertrok op 1-6-
1863 naar Steenwijk; echter aldaar niet ingeschreven.

- Johannes Petrus van Eek, geb. Rotterdam 25-1-1889, zn. van Levinus van Eek en Jacoba Maria
Coene, werd 21-12-1914 uitgeschreven naar 's-Gravenhage. Bij de volkstelling van 1920/1921
blijkt hij daar niet meer te wonen.

Van al deze personen zijn geen persoonskaarten bij het CBG aanwezig.
A. P. VAN DER KAMP, Roden
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237. HANSORT/ANSORT
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Christiaan (Chretien) Hansort (Ansort), geb. Maastricht
ca. 1751, overl. Oosterhout 14-2-1813, kroeghouder, tr. Oosterhout 6-6-1784 Elisabeth van Beek,
ged. Alphen 23-12-1751. Achterkleinzoon Franciscus, geb. Oosterhout 3-9-1886, overl. Tilburg 7-6-
1965 stelt het nakomelingsschap veilig door zijn huwelijk met Johanna van den Bleek, geb. Gilse
6-6-1886, overl. Oosterhout 12-12-1972. Voor zover bekend komt de naam Hansort, buiten de familie
Hansort-van den Bleek, in Nederland niet voor. Noch in Maastricht, noch in DTB-boeken van alle
Zuid-Limburgse parochies wordt de naam Hansort (Ansort, D'Hansort, D'Ansort) aangetroffen.
Alle gegevens over de herkomst en het event. voorkomen van genoemde naam, zowel in binnen-
als buitenland, zijn van harte welkom.

T. SEELEN, Maastricht

238. VERDONCK
Gezocht de overlijdensdatum en -plaats van Franciscus Verdonck, geb. Heemstede 15-2-1851, zn.
van Hendrik Verdonck en Willemijntje Hogaers. Vlg. BV Groningen is Franciscus op 20-6-1891 ver-
trokken naar Arnhem. Zekerheid daarover kan in Arnhem niet verkregen worden, daar het BV ald.
in 1944 werd vernietigd. In de BS van Arnhem berusten echter geen overlijdensgegevens van Francis-
cus Verdonck.

S. ORDEMAN, Durgerdam

239. SULLIN/SOULLIE/enz.
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Jan Hendrik (Joannes Henricus). Hij otr./tr. Nij-
megen (geref.) 2-4/5-11 -1752 voor de Augustijnen met Francisca Collaert. Kinderen uit dit huwelijk:
Gertrudis Soullen, Hendrina Sullin, Joannes Wilhelmus Sullin, Catharina Soillin, Theodorus Su-
lieen, Franciscus Solien, Maria Sulijën, Joannes Jeulien, en Petronella Julieu.
PEERLKAMP-HOFMANS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van echtpaar Peerlkamp-Hofmans. Anna Catharina Hofmans,
lerares, vestigt zich 1697 in Groningen, met attestatie van Middelburg, als weduwe van NN Peerlkamp
(Perlechamp). Zoon Petrus, verm. geb. Bourtange ca. 1688, is later leraar Latijnse School in Gronin-
gen.

T. GEURTSEN-SOLIEN, Venray

240. PET
Gevraagd gegevens van de familie Pet, in welke vorm dan ook.

G. PET, Zuidland

241. CAVELIER, RICHOLTS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Pieter Johannes Cavelier, geb. 12-5-1776 te Workum (of Kou-
dum), verm. zn. van Johannes Pieter en Hiltje Jetzes, tr. Koudum 29-8-1802 Foekje Richolts, geb.
ald. ca. 1781, overl. Workum 12-4-1807, verm. dr. van Richolt Tietjes en Meinich Jans (getr. Koudum
27-5-1770).

Mevr. T. A. A. KLEISTRA, Badhoevedorp

242. MEEDER/MEDER/MADER
Gevraagd alle beschikbare gegevens over de familie Meeder (ook: Meder, Mader), zgn. 'Delftse tak'
hiervan.

S. C. VLIETSTRA, Lelystad

Aan dit nummer werkten mee:

C. A. van Burik, E. Verkadelaan 27, 3584 GS Utrecht.
P. J. Fierst van Wijnandsbergen, Mozartlaan 69, 2555 JD 's-Gravenhage.
A. H. Hoeben, Liatrislaan 12, 5582 GJ Aalst-Waalre.
F. Kluit, Leeuwerikstraat 13, 1521 XN Wormerveer.
J. W. Zondervan, Giessenburg 17, 4385 EM Vlissingen.
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