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Achtergrond en aanleiding
Anno Domini 1690 de dato 19 november wordt een zekere Izaac Lor/nier1 (V)
als lid van de Waalse Gemeente van Amsterdam ingeschreven. Uit dit feit
kunnen we concluderen dat hij een hugenoot was, d.w.z. een vluchteling
omwille van zijn geloof, uit Frankrijk.

PLAN DE NÉMAC
IET DU

Stadsplan van Nérac op het eind van de I6de eeuw, samengesteld door de 'Amis du Vieux Nérac'
(ontleend aan: P. Tachouzin, Henri de Navarre a Nérac; Les Marches du Tröne. Uitgave van: Amis

du Vieux Nérac 1989, p. 44)

' Ami du Vieux Nérac
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Het geval wil dat een kleinzoon van hem, de latere Izaac Lormier (VII)
(1750-1818), geboren, getogen en gestorven in Sliedrecht, een geannoteerde
bijbel heeft nagelaten met aantekeningen over geboorte, huwelijk en overlijden
van zijn directe familiekring. Zijn nageslacht heeft die gewoonte enige tijd
voortgezet en zo is deze hugenotennaam bekend gebleven in de vrouwelijke lijn
van de familie van de echtgenote van de schrijver van dit artikel.

Genealogisch onderzoek in Frankrijk en Nederland heeft de grote lijnen van
de familiegeschiedenis van deze familie Lormier aan het licht gebracht. Het
onderstaande geeft daarover een kort verslag.

We zullen dit verslag indelen naar:
- het Franse voorgeslacht van Izaac Lormier (V) (Nérac 1668-Rotterdam

1734) en
- zijn Nederlandse nageslacht.

Voor enkele titulaire woorden schept het Franse voorgeslacht enige taalkun-
dige moeilijkheden voor een dekkende Nederlandse vertaling. Enige heren Lor-
mier heetten in de 16de en 17de eeuw 'sieur', wat enigszins valt te vergelijken
met een Nederlandse niet-adellijke 'heer' van een toenmalige 'heer'lijkheid.
Het woord sieur wordt echter in Frankrijk algemener gebruikt en duidt zoniet
op grondbezit, dan toch minstens op welgesteldheid. Het vrouwelijke even-
beeld is een 'damoiselle', soms vertaald met jonkvrouw. Een damoiselle echter,
was een Franse «tó-adellijke titel en duidt ook in dit geval op welstand, rang
en stand. We zullen daarom de woorden 'sieur' en 'damoiselle' handhaven.

Lormier's hebben in de 16de en 17de eeuw een rol gespeeld in de regering van
de stad Nérac. Het stadsbestuur heette in die tijd 'jurade' en de leden waren
'jurats', in vertaling misschien het best te benaderen met 'gezworen stadsbe-
stuurders' of kortweg 'stadsbestuurders'.

De boven aangehaalde Izaac Lormier (V) stamt uit Nérac2, een plattelands-
stadje gelegen in het zuiden van Frankrijk in het departement Lot en Garonne,
zowat midden tussen de steden Bordeaux en Toulouse en de streken van de
Pyreneeën en de Dordogne. Thans is het een industrie-arm stadje met een
inwonertal van onder de 10.000, dat hoofdzakelijk bestaat uit neringdoenden
in een land- en tuinbouwomgeving.

Nérac heeft echter een meer dan rijk verleden. In gallo-romeinse tijden kende
het reeds bewoning op de oevers van de Baïse (spreek uit: Bee-iese); dit is een
riviertje dat de stad in tweeën deelt. Aan de noordzijde bevindt zich thans het
oude Nérac (zij noemen het Klein-Nérac) en aan de zuidzijde het nieuwere
Nérac, of Nérac-Stad.

Klein-Nérac heeft nog steeds een woonkern waar het 16de-eeuwse karakter
bewaard is gebleven met een oude brug over de Baïse, die teruggaat tot de
middeleeuwen. In de vroege middeleeuwen (de eeuwen die dateren van vóór het
jaar 1000) hebben de heren van Albret er een kasteel gebouwd dat in latere
eeuwen is uitgebouwd tot een viervleugelig complex met royale tuinen langs de
Baïse. Daarvan is één (gerestaureerde) vleugel nog over. In dat kasteel zetelden
de koningen van Neder-Navarre3. Als in 1584 de hertog van Anjou komt te
overlijden, wordt Hendrik, toentertijd reeds koning van Navarre, de troonop-
volger voor heel Frankrijk. Hij is de latere Hendrik IV, die zich dan altijd
koning èn van Navarre, èn van Frankrijk noemt.

Het huis en hof van Navarre, dat resideerde in Nérac, had iets bijzonders.
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Het was een vrijplaats van vrijdenkers en vrijgevochtenen. Grote mannen
hebben er een toevlucht gezocht en gevonden in de religieus roerige tijden van
het Franse rijk van de 15de, 16de en 17de eeuw. Daarbij komt nog één facet in
deze roerige geloofsgeschiedenis van het Franse volk waaraan we niet voorbij
mogen gaan. Het zijn met name de vrouwen van de koningen van Navarre
geweest die hier een hoofdrol hebben gespeeld, zelfs vóór de reformatie. De
grond van Nérac was blijkbaar al heel vroeg rijp voor vernieuwing op zowel
religieus, als ook bestuurlijk gebied. Rooms-katholiek en protestant hebben
door alle strubbelingen heen toen al een samenwerkingsprotocol ontworpen (in
de jurade zaten vóór 1685 zowel rooms-katholieken als protestanten) om soms
heftig, maar dan toch wel vruchtbaar samen te werken door wederzijds belang
te dienen voor zover de politieke omstandigheden dat toelieten.

Die religieus gedreven vrouwen waren niet uit op breuk of scheuring in de
kerk, eerder op vernieuwing. In die zin is er nooit een aanzet tot reformatie uit
Nérac voortgekomen, ook al is de latere reformator Johannes Calvijn (1509-
1564) er wel een korte periode van zijn leven aan het hof geweest (1533/1534).

Het 'functionele' van een residentie in de 15de, 16de en 17de eeuw moeten
we niet onderschatten. Het koninklijk huis was omringd met een meer dan
groot hof en een nog uitgebreidere hofhouding. De keur van de Franse elite
kreeg er z'n vorming en het trok weigestelden aan. Nérac werd een gemeen-
plaats van gegoeden en kreeg rond 1530 een academie van de zuster van
Francois I, koning van Frankrijk, Marguarite de Valois (1492-1549), echtge-
note van Hendrik I, koning van Neder-Navarre.

Rond die tijd (ca. 1525), het hoogtepunt in de geschiedenis van Nérac, zijn
mogelijk de oudste Lormier's naar Nérac gekomen, öf daartoe aangetrokken
door zakelijke belangen, öf gedwongen door een elders niet-getolereerde
geloofskeuze. Genealogen ter plekke tenminste, beweren dat de naam Lormier
van origine niet uit die streken komt.

Twee gerenommeerde vroegere Franse genealogen hebben zich reeds bezig-
gehouden met de geschiedenis van de Lormier's van Nérac: M. O'Gilvy4 geeft
een verslag van de adellijke familie De Batz (de tak van De Batz, later baronnen
van Trenquelléon) waar een Jean de Batz trouwt met Marie Lormier (III-3);
Lagrange-Ferrègues5 heeft een uitgebreide studie gemaakt van de voornaamste
oude families van Nérac, waaronder de Lormier's.

Laatstgenoemde geeft een verzameling familiegegevens die weliswaar niet op
genealogische volgorde staan en waaraan de bronvermelding veelal ontbreekt,
maar die wel als zeer betrouwbaar kan worden gekenschetst. Deze waardevolle
gegevens van beide genealogen, zullen in het onderstaande zo veel als mogelijk
is, worden verwerkt en op genealogische volgorde worden gezet.

Een derde belangrijke bron voor de locale geschiedenis van Nérac en haar
inwoners van tussen ca. 1592 en 1611, is een kroniek over het stadsgebeuren,
van Izaac de Pérès die in de familie De Pérès bewaard is gebleven en die in de
19de eeuw in druk is verschenen6.

Het totale bestand van gegevens uit de 16de eeuw is ietwat fragmentarisch en
we houden het er daarom op dat de stamreeks de meest waarschijnlijke is, die
op grond van deze gegevens kan worden samengesteld. De 17de eeuw geeft een
zo goed als zeker beeld van de gezinsopbouw dankzij de kerkelijke (protes-
tantse) registers7, die bewaard zijn gebleven, hoewel niet helemaal compleet.
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Voor zover wij de oudste Lormier's te Nérac kennen, behoorden zij tot een
advocatengeslacht, waren ze tamelijk welgesteld en maakten ze deel uit van het
stadsbestuur van Nérac. Ze hadden hun domicili in de stad Nérac en meerderen
van hen waren beroepsmatig verbonden aan het Parlement van Bordeaux.

Het fichier van de Waalse archieven in Nederland geeft aan dat er drie
families Lormier voor langere tijd in Nederland zijn geweest:
- een eerste familie komt uit Sedan; het waren welgestelde lakenhandelaren.

W.M.C. Regt heeft dat geslacht beschreven in De Navorscher8, onder hen
waren ook rijke nazaten9,

- een tweede komt uit Dieppe (zie noot 8) en
- de derde is de onderhavige, afkomstig uit Nérac.

Waar de Lormier's van Nérac van oorsprong vandaan komen, weten we (nog)
niet. Een verre relatie tussen de Lormier's uit Sedan en Nérac moet niet worden
uitgesloten.

Nakomelingen van de Lormier's uit Sedan bevonden zich in Rotterdam. Een
Claude Lormier (1686-1762), zoon van Claude Lormier en Ida Blonck, was
getrouwd met Johanna Catharina Steenlack. Hij was lakenkoopman. Tevens
heeft hij belangrijke stads- en staatsbestuurlijke functies vervuld: hij was lid
van de vroedschap van Rotterdam van 1733 tot 1754, burgemeester van de stad
in 1744, 1745 en 1752, lid van de rekenkamer van Holland tussen 1740 en 1744.
Het is deze Claude Lormier die door Anne Elisabeth Hardillier, weduwe van
Izaac Lormier (V), in 1736 tot voogd wordt benoemd10 over haar minderjarige
kinderen. Dit zou een indicatie kunnen zijn dat er een vroegere familierelatie
heeft bestaan tussen deze twee Lormier-takken.

Opmerkelijk is in dit verband tevens het gegeven van Izaac de Pérès6 in zijn
kroniek, waarin staat:

'De XIe october, zondag, werd een collecte gehouden onder de inwoners van
Nérac, tot ondersteuning van hen van Cedan, voor de grote ruïne en schade
die het leger van de Spanjaarden hen hadden aangedaan, welke heffing
vrijwillig was en werd bijeengebracht door de ouderlingen (dus protes-
tanten), ieder in zijn eigen wijk, in het jaar 1596.'

Ook hierbij kan men de vraag stellen of er een relatie bestond tussen de protes-
tanten van Nérac en Sedan en zo ja, hebben de Lormier's te Nérac daar een rol
in gespeeld?

Het is overigens bekend dat er in de 16de eeuw Lormier's in functie zijn
geweest als notaris en secretaris aan het Hof van de koningen van Frankrijk
(Francois I en Henri II). Dit volgt uit een aantal notariële akten die bewaard
zijn gebleven in het Minutier Central te Parijs". Het is een open vraag of de
Lormier's van Nérac geparenteerd zijn geweest aan deze Parijse Lormier's. Het
is echter buiten discussie dat er uitgebreide contacten hebben bestaan tussen de
Hoven van Parijs en Nérac, al was het alleen al op grond van de koninklijke
familierelaties. Of er echter contacten hebben bestaan tussen het Hof van
Neder-Navarre en de Lormier's te Nérac, is een (nog) onbeantwoorde vraag12.

In de 17de eeuw verschuiven de beroepen van de Lormier's te Nérac van het
juridische vakgebied naar het handmatige; we komen kooplieden, maar vooral
meester-schoenmakers tegen. Dat blijven ze zowel in Nérac, als in Nederland
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tot in de 18de eeuw. In de tweede helft daarvan kennen we ze eigenlijk alleen
maar als mensen uit de arbeidersklasse. We kunnen daarom de gevolgtrekking
maken dat de Lormier's in de loop van acht generaties verarmd zijn.

In het midden van de 19de eeuw sterft de geslachtsnaam uit en.de nazaten
zetten zich voort in de vrouwelijke lijn.

Merkwaardig genoeg komt in de afstamming van Marie Lormier (VII-4)
(1779-1821), getrouwd met Bastiaan Guys (1780-1848), de voornaam Izak, die
teruggaat op Izaac Lormier (V) (1668-1734), nog steeds voor tot op vandaag
toe! Overigens, de naam Lormier is in Nederland uitgestorven.

Een recent onderzoek in Frankrijk naar Lormier's, bracht een bestand van
in totaal bijna 170 adressen aan het licht. De verdeling van deze Lormier's over
de Franse departementen geeft een concentratie in het noord-westen te zien. In
de streken van Nérac en Sedan komt deze naam nog slechts sporadisch voor.

DE LORMIER'S TE NÉRAC

De oudste Lormier's te Nérac en omgeving
De oudste aantekening13 die we tot nu toe kennen waarbij Lormier's aan de
orde komen, is een transactie tussen een aantal notabelen uit de stad Nérac en
maïtre Bazon, waarvan de akte is gepasseerd op 2 augustus 1562 te Nérac.
Daarin is sprake van Jacques Lormier (A), advocaat te Nérac en Pierre Lormier
(I), jurist, 'praticien' te Nérac.

Het is vervolgens bij een maïtre Lormier (de zojuist genoemde Jacques?) dat
op 17 december 1594 komt te overlijden Jean de Pinollé uit Nérac in Bordeaux,
een bloedverwant van Izaac de Pérès6, de kroniekschrijver uit Nérac. Deze
maïtre Lormier was procureur aan het hof van het Parlement van Bordeaux.
De procureurs hadden toentertijd het recht om advocaten op te leiden. Daarom
is het waarschijnlijk dat Jean de Pinollé bij meester Lormier in opleiding tot
advocaat is geweest.

Er is op 31 augustus 1596 sprake van een maïtre Pierre Lormier, van wie de
weduwe Mondine Castagnet en haar zoon Daniel Lormier, die wonen in de
gemeente Fieux onder de jurisdictie van Nérac, instemmen met een financiële
verplichting ten gunste van Samuel de St. Hilaire, predikant te Nérac aan de
kapel van het Hof van Navarre, van een som geld door hem geleend voor de
aankoop van koeien om hun landgoederen te bewerken14. Dit kunnen we
begrijpen als we bedenken dat Mondine Castagnet een aangetrouwde tante van
Samuel de St. Hilaire was15.

In het fonds16 van de religieuze en militaire Johannieterorde van Jeruzalem,
de latere Maltezer ridders, komen we in 1599 dezelfde Mondinette de Castagnet
tegen, weduwe van maïtre Pierre Lormier, dië erkent een boerderij in pacht te
hebben te Hauret of Bramepain, een landgoed (?) onder Fieux, vlakbij Nérac.

Tot nu toe is het niet gelukt dit gezin van Pierre Lormier en Mondine de
Castagnet in te voegen in de stamboom van de Lormier's te Nérac.

Toch kunnen we aan deze sprokkelgegevens wel een paar waardevolle conclu-
sies verbinden:
- het beroep van sommige Lormier's te Nérac was in de 16de eeuw in de
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advocatuur;
- leden van die familie behoorden tot de notabelen van de stad Nérac;
- een aantal van hen was grondbezitter en
- ze waren gerelateerd aan de protestantse kerk van Nérac, gesticht rond

155817.

Afbeelding van de 'avondmaalsadmissiepenning' (in het Frans: méreau) van de protestantse
gemeente in Nérac, gevoerd in de 16de en 17de eeuw. De houder van een méreau was kerkelijk

gerechtigd deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Het was overigens geen teken
van 'goed gedrag', maar van 'loyaliteit'. In die religieus roerige tijden van Frankrijk werden nieuwe

en onbekende leden door de kerkeraad 'gescreened' om geloofsverraders vroegtijdig te onder-
kennen. Bij goedbevinden kreeg men een méreau uitgereikt als loyaliteitsteken. Het méreauteken

van de kerkeraad van Nérac, de Zon der Gerechtigheid, vindt zijn oorsprong waarschijnlijk in
Genève waar Calvijn dit teken als stadswapen introduceert. Wanneer Jeanne d'Albret, koningin
van Navarre, op 25-12-1560 zich aansluit bij de protestanten (!), zal zij rond die tijd dit teken als
stadszegel en - wapen hebben geïntroduceerd. De protestantse gemeente van Nérac zal zich daarmee

hebben geconformeerd en zo wordt dit teken tevens hun 'méreauteken' met de randinscriptie:
Christus noster sol iustit(i)ae (= Christus is onze Zon der Gerechtigheid). De Lormier's hebben

zonder enige twijfel dit teken gevoerd, zoniet aan anderen toegekend
(ontleend aan: G. de Lagrange-Ferrègues; Le Tempte de Nérac et son Méreau; Revue de l'Agenais

87 (1961), p. 69)

Het gezin van Jacques Lormier en Catharina Fau
A. Jacques Lormier, geb. ca. 1540, advocaat te Nérac, procureur te Bordeaux,
overl. na 25-8-1607, tr. Catharina Fau, overl. na 25-8-1607.

Het gezin van Jacques Lormier en Catharina Fau heeft, voor zover wij weten, vier kinderen
gehad. De oudste Pierre Lormier, trouwt met Jeanne Sabathé. Zij overlijdt vermoedelijk in het
kraambed, de borelinge krijgt haar voornaam. Een jaar later trouwt Pierre met Marie David
met wie hij, voor zover wij weten, twee kinderen heeft gekregen. Bij het eerste kind van zijn
tweede vrouw zijn Jacques Lormier en Catharina Fau peter en meter.

Het derde kind, Jean Lormier, wordt koopman te Nérac, en is als zodanig bekend vanaf
1609.

Uit dit huwelijk (waarschijnlijk):

1. Pierre Lormier, geb. ca. 1575, tr. (1) Jeanne Sabathé, mogelijk dr. van
Jehan Sabathé; tr. (2) Nérac 10-9-1606 Marie David.
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Uit het eerste huwelijk:
a. Jehanne, ged. Nérac 12-6-1605.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Nérac:
b. Catharina Lormier, ged. 25-8-1607, begr. Nérac 30-5-1673, tr. Samuel Dirouart, koopman

te Nérac.
c. Jehan, ged. 30-5-1610.

2. Jeanne Lormier, geb. ca. 1580, tr. Nérac 8-4-1612 David Caujolle, advo-
caat.

3. Jean Lormier, geb. ca. 1585, koopman te Nérac.
4. Jacques Lormier, geb. ca. 1590, tr. Izabeau Seguis.

Uit dit huwelijk:
a. Marie, ged. Nérac 15-11-1615.

Nageslacht van Pierre Lormier en Marie Canolle
I. Pierre Lormier, geb. ca. 1545, jurist ('praticien' in het Frans) te Nérac, tr.
Marie Canolle.

Vermoedelijk is dit het gezin van waaruit een aantal generaties verder, Izaac Lormier (V)
voortkomt.

De bewezen stamreeks van de Lormier's begint bij Pierre, in 1562 aankomend advocaat of
gezeten jurist te Nérac in het stadsdeel Marcadieu, getrouwd met Marie Canolle die in 1605
weduwe is. Waarschijnlijk was zij een dochter van Agabus Canolle die op 29 oktober 1596 komt
te overlijden te Nérac6.

Mogelijk is deze Pierre Lormier een broer van Jacques Lormier (A), maar dat is niet bewezen.

Uit dit huwelijk:

I. Jacques, volgt II.

II. Jacques Lormier, geb. (Nérac) ca. 1570, koopman, overl. in 1627 (?), tr.
vóór 1604 Anne Paulhac, dr. van Samuel Paulhac en Marie NN.

Voor zover wij weten is Jacques het enige kind van het echtpaar Pierre Lormier (I) en Marie
Canolle. Hij trouwt met Anne Paulhac en dat huwelijk zal naar alle waarschijnlijkheid in Nérac
zijn gesloten.

De naam van de koopman Jacques Lormier komen we bij herhaling tegen in de belastingko-
hieren van de stad Nérac, ingedeeld naar stadsdeel. Daaruit blijkt dat hij op het eind van de
16de eeuw woonde in het stadsdeel Condom, en daarna, vanaf 1600 precies, in Marcadieu.

Jacques Lormier draagt bij in het onderhoud van de predikanten van Nérac; ook deze
registers zijn opgedeeld naar stadsdelen en we vinden hem steeds vernoemd onder Marcadieu.
Een aantal keren is bij de betaling aangegeven: 'alles in één keer betaald'.

Tussen 1595 en 1599 komen we in de reeds eerder genoemde akten van het fonds van Malta16

Sire Jacques Lormier tegen, welgesteld burger en koopman te Nérac, als curator, en Louis
Dupuy, zoon van de weduwnaar Jehammes, als voogd, de één van Jacques Dufort, de ander
van Izaak Dufort, beiden zonen en erfgenamen van de weduwnaar mattre Pierre Dufort, arts
te Nérac.

Jacques Lormier was 'jurat' in de stadsraad van Nérac. In 1599 bezit hij een boerderij aan
de kant van het oude Nérac waarvoor hij wordt aangeslagen in de belasting. Na 1626 komt zijn
naam niet meer in de belastingkohieren van Nérac voor, en na 1627 niet meer in de kerkelijke
kohieren, zodat we kunnen aannemen dat hij in dat jaar is overleden.

Jacques Lormier en Anne Paulhac hebben, voor zover wij weten, vier kinderen gehad.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Nérac:

1. Marie Lormier, geb. (Nérac?) ca. 1590, tr. Nérac 13-12-1609 Pierre
Parabère, advocaat, begr. Nérac 4-9-1673, wedr. van Jehanne Léglisan, zn.
van Martin Parabère.
Sieur Pierre Parabère is een zoon van Martin Parabère die zich in het laatste kwart van de 16de
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eeuw heeft geassocieerd met een Dulong, die samen in Nérac er een winkel op na houden. De
koninklijke familie maakt deel uit van hun klantenkring. Er zijn nog afrekeningen van hen te
vinden in de koninklijke archieven18.

Pierre Parabère trouwt in eerste echt met Jeanne Léglisan (Léglise, zegt De Pérès6) te Nérac
op 16 juni 1605. Zij komt te overlijden bij de bevalling van een dochter op 14 maart 1609. Hij
hertrouwt negen maanden later met Marie Lormier.
Pierre Parabère heeft twee kinderen gehad uit zijn.eerste huwelijk:
a. Joseph Parabère, ged. Nérac 13-12-1607, tr. Anne Meulh.
b. meisje, geb./overl. Nérac 14-3-1609.
In tweede echt krijgt hij vier kinderen:
c. Samuel Parabère, vanaf 1641 burger en koopman te Nérac, vanaf 1654 heer van het adel-

lijke huis van Grizeau.
d. Jérémie, ged. Nérac 5-7-1615, overl. vóór 1621.
e. Jérémie Parabère, ged. Nérac 23-2-1621, koopman.
f. Suzanne Parabère, ged. Nérac 25-2-1624, tr. vermoedelijk (Nérac 25-1-1643) Jacob

Brugère.

2. Samuel, volgt III.
3. Jehan, ged. 15-8-1604.
4. Anne Lormier, ged. 30-12-1608, tr. Nérac 20-3-1625 Daniel Dauzac, sieur,

koopman, ged. Nérac 20-3-1606, zn. van Jean Dauzac, koopman te Nérac,
en Marie Darquizan.
Uit dit huwelijk (voor zover we weten), gedoopt te Nérac:
a. Jean, ged. 16-1-1628.
b. Anne Dauzac, geb. ca. 1636, tr. (1) Nérac 20-11-1652 mr. Jean deMendeville, raadsheer van

de koning, luitenant-assessor bij de rechtbank (présidial in het Frans) te Nérac, overl. Pajot
(onder Moncrabeau) 18-8-1653, zn. van Videau de Mendeville, koopman, en Jeanne
Valade; tr. (2) Nérac 15-3-1655 Etienne Dupré du Dujeau, geb. in 1627, edelman, stal-
meester, sieur d'Albouy, kapitein bij de cavalerie, zn. van Paul Dupré du Dujeau en Olympe
de Constans.
Uit het huwelijk De Mendeville-Dauzac werd één dochter geboren: Jeanne de Mendeville,
geb./ged. Nérac 18/21-12-1653, overl. ald. 8-7-1674, tr. in 1673 Jean de Malide. Uit het
tweede huwelijk van Anne Dauzac werden negen kinderen geboren, waarvan de civiele
gegevens ontbreken.

Mr. Jean de Mendeville overlijdt aan de pest op 18 augustus 1653 op de boerderij van zijn
vrouw te Pajot, een landgoed (?) dat valt onder de jurisdictie van Moncrabeau. Na zijn
overlijden wordt dochter Jeanne geboren, gedoopt in de protestantse kerk van Nérac op 21
december 1653 en ten doop gehouden door Samuel Lormier (III), haar oudoom van moe-
derskant en door Jeanne Valade, haar grootmoeder van vaderskant.

De familie De Mendeville was rooms-katholiek. Als Anne Dauzac aan haar dochter een
protestantse opvoeding geeft, is dat zeer tegen de zin van haar schoonfamilie. Dat gaat zelfs

. zo ver, dat haar schoonfamilie zich daartegen verzet. Als Jeanne de Mendeville dertien jaar
oud is, in 1666 dus, bevindt haar moeder zich in grote familiemoeilijkheden. In de eerste
plaats doen de Mendeville's haar veel verdriet aan door allerlei naargeestige plagerijen,
zoniet dwarsbomerijen en vervolgens krijgt zij een militaire bezetting op haar dak, een
verkapte vorm van vrijheidsberoving, niet alleen van haarzelf, maar ook van haar ver-
wanten.

Als Anne Dauzac dat niet langer uithoudt, gaat zij persoonlijk met haar dochter naar de
bisschop in Condom. Tegenover hem beklaagt zij zich over haar vrijheidsberoving en de
onwettige op- en aanzet om haar dochter naar het rooms-katholieke geloof over te halen.
De zaak loopt slecht af voor Anne en haar dochter. De bisschop geeft opdracht om haar
dochter bij de zusters Urselines in Condom te interneren. Daartegen verzetten moeder en
dochter zich uit alle macht (letterlijk)! Het meisje verzet zich zodanig dat de kamerheer van
de bisschop niet in staat is haar een rijtuig binnen te krijgen. De bisschop mengt zich dan
persoonlijk in het vechtende gezelschap en slaat het meisje het rijtuig in! Anne Dauzac staat
niets anders te doen dan een proces verbaal te laten opmaken. Mr. Lorida Desgallesnières
vereeuwigt daarmee deze laakbare feiten op papier".
Uiteindelijk bereikt de bisschop zijn doel niet. De dappere Jeanne de Mendeville trouwt in
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1673 met Jean de Malide. Helaas overlijdt zij al op 8 juli 1674, nog maar twintig jaar oud.
Anne Dauzac hertrouwt in 1655 met de edelman Etienne Dupré du Dujeau. Bij dat

huwelijk komen we Lormier's en tal van aangetrouwden van de Lormier's tegen, allen
vermoedelijk lid van de protestantse kerk van Nérac.

Als dertig jaar later het Edict van Nantes wordt herroepen (1685), zit Anne Dauzac bij
de rooms-katholieke geestelijkheid nog steeds in het 'verdomhoekje' (letterlijk). Zij wordt
verklaard een 'uiterst rebelse vrouw' te zijn (door de geestelijkheid van Condom?).

Haar man wordt te Nérac in de boeien geslagen en gevangen gezet, daarna overgebracht
naar Bordeaux. Hij krijgt evenwel zijn vrijheid terug, maar moet voor een nieuwe beschul-
diging verschijnen in de citadel van Puymirol, met zijn oudste zoon. Hierbij komen we aan
de weet dat hij en Anne Dauzac negen kinderen hebben. De stukken zeggen: 'allen de
protestantse leer toegedaan'. Niets is minder waar dan dat!

Anne Dauzac moet via Bordeaux naar Loches worden overgebracht voor internering.
Haar man vergezelt haar naar Bordeaux, vanwaar zij echter per boot weten te ontsnappen
naar Engeland. We komen ze later (1702) in Londen tegen20.

Deze familiegeschiedenis onderstreept nog eens hoe moeilijk het leven was voor de huge-
noten op het eind van de 17de eeuw in hun vaderland.

De verhouding rooms-katholiek en protestant lag echter ook wel eens anders. In het
raadsverslag van de stad Nérac van 30 december 1661 staat dat als stadsbestuurders voor
het komende jaar worden gekozen twintig katholieken en zes protestanten van wie een
Lormier (Samuel, 111) de aanvoerder van de protestantse lijst is. Tegen hem wordt echter
oppositie aangetekend omdat sieur Denisan een volle neef van hem is. Deze Denisan is een
zoon van Jeanne Paulhac, getrouwd met Jehan Denisan, en Jeanne Paulhac was een zuster
van Anne Paulhac, getrouwd met Jacques Lormier (II), de vader van Samuel.

c. Marie Dauzac, ged. 30-10-1639, overl. vóór 1644.
d. Marie, ged. 5-8-1644.

III. Samuel Lormier, geb. verm. te Nérac ca. 1600, advocaat aan het parlement
te Bordeaux, overl. ca. 1669/1671, tr. Nérac 2-4-1623 Marie de Barrière, dr.
van Thomas de Barrière, militair, en damoiselle Madeleine Lagardère.

Samuel Lormier overlijdt vermoedelijk tussen 1669 en 1671. Want in 1699 vinden we zijn naam
nog genoemd in de belastingcohieren van Nérac, maar in het kadasterregister21 van 1671 vinden
we hem niet meer.

Marie de Barrière was een dochter van de kapitein Thomas de Barrière en van damoiselle
Madeleine Lagardère. De laatstgenoemde was vermoedelijk een dochter van mr. Bernard
Lagardère, meester-chirurgijn te Nérac, en van Catherine Despeyraux.

De De Barrières behoren tot een oud geslacht dat zich lange tijd heeft opgehouden in Nérac
en omgeving. Er bestaan nog enkele testamenten van hen uit de 14de eeuw (1325 en 1360). Het
waren officieren van aanzien en ze zijn getrouwd geweest met de meest vooraanstaande families
uit die streek. Veel van hun gegevens zijn te vinden in de Bibliothèque Nationale te Parijs,
aangehaald in ref. 5.

Een Arnault Barrière is vanaf 1568 kapitein in dienst van koningin Jehanne van Albret,
moeder van Hendrik IV, bij het regiment gelegerd te Montamat. Hij krijgt twee zonen, een
Thomas de Barrière, vader van de bovengenoemde Marie, en een Pierre de Barrière.

Deze Thomas de Barrière is vanaf 1592 kapitein bij het regiment van Champagne waar hij
dient tot 1628. Op 28 juni 1624 verwerft hij het landgoed van de Marracons22, Péhillo genaamd.
Hij woont in 1612 te Nérac in het stadsdeel Du Pont en hij leeft nog in 1640. Hij krijgt elf
kinderen bij zijn vrouw, Madeleine Lagardère, en Marie de Barrière is het tiende kind.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Nérac:

1. Madeleine, ged. 21-2-1624.
2. Anne Lormier, ged. 28-9-1625, tr. Daniel Mulle, bierbrouwer in La Barre,

een plaatsje onder Nérac.
3. Marie Lormier, ged. 12-9-1627, overl. Nérac 31-8-1680, tr. (1) Nérac 5-6-

1644 Jean Dulong, advocaat aan het parlement te Bordeaux, overl. vóór
november 1652, zn. van Pierre Dulong, particulier luitenant van de koning
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te Nérac, en damoiselle Olympe Ie Venier; tr. (2) Nérac 1-12-1654 Jean de
Batz, geb. in 1625, sieur van Du Guay, Laubidat en Gontaud (hij is uit de
familie van De Batz, de latere baronnen van Trenquelléon), militair, overl.
vóór 9-3-1684, zn. van Joseph de Batz, stalmeester, en damoiselle Marie-
Rachel de Vaqué (de Vaquier).
Marie Lormier krijgt scheiding van tafel en bed in 1672. Zij is dan ongetwijfeld de maltresse
geworden van René de Fontenailles, ridder, seigneur van Anthenaise in het land van de Maine;
zij woont in die periode in Parijs.
[Zie de bijlage voor uitvoeriger gegevens over Marie Lormier].
Uit haar eerste huwelijk, gedoopt te Nérac:
a. Pierre, ged. 13-4-1645.
b. Jeanne Dulong, geb. in 1647, tr. 1668 Joseph du Broqua, sieur van Trenquelléon.
c. Marie, ged. 14-5-1648, overl. vóór 1-12-1654.
d. Madeleine, ged. 13-4-1649, overl. vóór 1-12-1654.

. e. Claire Dulong, geb. in 1652, overl. Nérac 22-8-1729, tr. ald. 5-7-1670 Francois Bizolles,
edelman.

Uit haar tweede huwelijk:
f. Samuel de Batz, vrijgezel.
g. Daniel de Batz-Lormier, geb. in 1663, begr. Nérac 20-5-1677.
h. Joseph de Batz-Lormier, musketier, overl. Berlijn 1730.
i. Francois de Batz, geb. 8-6-1670, overl. 4-3-1746.
j . Olympe de Batz, tr. 1699 Jean de Marenzac, kamerheer van de koning in Périgord.
k. Suzanne de Batz-

4. Francois, volgt IV.
5. Izaac Lormier, is met zijn zuster Marie op 19-8-1677 te Nérac aanwezig bij

de doop van Marie Bonnet (zie Bijlage).

IV. Franqois Lormier, geb. na 1628, meester-schoenmaker, tr. vóór 1668
Francoise Bonnet.

Naar het zich laat aanzien is Francois Lormier geboren op een moment waarvan nu geen
doopaantekening meer bestaat en getrouwd op een datum vlak voordat de (bewaarde) doop-,
trouw- en begraafboeken van de protestantse gemeente van Nérac weer beginnen.

De vermoedelijk oudste zoon van Francois en Francoise is Izaac Lormier (V), geboren te
Nérac op 14 maart 1668. De doopakte van hem luidt als volgt:
'Op donderdag de 29ste dag van de maand maart 1668 aan het eind van de prediking door de
heer Brisac, dominee. Vandaag de 29ste dag van maart 1668 is gedoopt Izaac Lormier, zoon
van Francois Lormier en van Francoise Bonnet, gehuwde inwoners in de jurisdictie van deze
stad, van hetwelk kind peter is Izaac Burgueresse, koopman en meter Marthe Dubourg van
genoemde stad, die hebben gezegd dat dit kind is geboren op de 14de van deze maand. De
genoemde Burgueresse heeft getekend en niet de vader, moeder en meter, door het niet te
kunnen, zoals zij hebben verklaard, nadat zij hierover zijn geïnterpelleerd volgens de
ordonnantie'.

Hij is het die op tweeëntwintigjarige leeftijd het ouderlijk huis verlaat en een nieuwe toe-
komst als vluchteling omwille van zijn geloof zoekt op te bouwen in de Verenigde Nederlanden.
Op 19 november 1690 is hij het die wordt ingeschreven in de registers van de Waalse kerk van
Amsterdam. Hij vormt de spil waar dit verhaal om draait. Zijn levensgeschiedenis loopt door
in het hoofdstuk 'De Lormier's in de Verenigde Nederlanden'.

Uit dit huwelijk, geboren te Nérac:

1. Izaac, volgt V.
2. Samuel, geb. 27-8-1670, overl. vóór 1673.
3. David Lormier, geb. 9-3-1672, meester-schoenmaker, tr. Madeleine Rou-

chon.
De doop van de kinderen van David en Madeleine vinden we in de doopboeken van de rooms-
katholieke kerk. Strikt genomen hoeft dat niet te betekenen dat zij in hun hart ook de katho-
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lieke leer waren toegedaan. Zij moesten hun kinderen wel katholiek laten dopen om hun
burgerlijke staat zeker te stellen, met alle 'erf'rechten van dien.
Uit dit huwelijk, geboren te Nérac:
a. Jean Lormier, geb. 17-1-1706, overl. Nérac 1782, tr. Jeanne Coulier (Coulié).

Uit dit huwelijk, geboren te Nérac:
aa. David Lormier-Lagrave, tr. Jeanne Pomarède; waaruit Marie Lormier, geb. Nérac

18-1-1756.
ab. Marie Lormier-Lagrave, geb. 18-2-1736, tr. Joseph Nolibé.
ac. Jean, geb. 2-11-1737, jong overleden.
ad. Veine, geb. 5-1-1743.
ae. Jean Lormier-Lagrave, geb. 1-5-1744, sieur, procureur van de koning op Dominica,

tr. Marie Prévot.
af. Jeanne, geb. 6-3-1746.
ag. Anne, geb. 22-9-1747.

b. Joseph, geb. 18-10-1707.
c. Marthe, geb. 11-12-1708.

4. Samuel, geb. 15-8-1673.
5. Anne, geb. 13-10-1674.
6. Ezechiel Lormier, geb. 5-5-1678, meester-schoenmaker, tr. Marguerite

Gilles.
Uit dit huwelijk, geboren te Nérac (r.-k. gedoopt aldaar):
a. Francois, geb. 8-1-1720.
b. Jean Lormier-Lagrave, geb. 9-3-1724, overl. vóór 1729.
c. Jean, geb. 23-6-1729.

7. Jean, geb. 23-2-1680.

De Lormier's te Nérac in de late 18de en 19de eeuw
De doop-, trouw- en begraafboeken van de protestantse gemeente van Nérac23

in de late 18de eeuw vallen in tweeën op te delen:
— boeken met gegevens opgetekend in de verstrooiing (au désert) van 1 maart

1780 tot 21 juni 1781
- boeken van de hervormde kerk (église réformée) van 19 september 1785 tot

13 september 1792; op 20 september 1792 is het register gesloten.
In deze registers komen geen Lormier's voor. Dit kan betekenen dat er in die

tijd geen Lormier's meer in Nérac waren, of dat zij rooms-katholiek of religieus
niet-meelevend waren. Het laatste is niet erg waarschijnlijk.

De enige indicaties tot dusver van Lormier's uit Nérac in de late 18de eeuw
betreffen het volgende:
Damoiselle Marie Prévot is op 23 juni 1781 te Nérac aanwezig bij de doopplech-
tigheid van Pierre Nolibé, zoon van Joseph Nolibé en Marie Lormier-Lagrave
(zij is de dochter van het onder IV-3-aa genoemde echtpaar David Lormier en
Jeanne Pomarède). Daarbij moet worden gezegd dat de man van Marie Prévot,
sieur Lormier-Lagrave (de onder IV-3-ae genoemde Jean Lormier), procureur
van de koning is op Dominica (Saint-Domingue), één van de Franse Boven-
windse Eilanden24.

Tenslotte: de doop-, trouw- en begraafboeken van de 19de eeuw berusten bij
de huidige gemeente van de église réformée te Nérac. Ook daarin vinden wij
geen Lormier's.
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DE LORMIER'S IN DE VERENIGDE NEDERLANDEN

Bronnen
De gegevens van de Lormier's, Nérac-tak, zijn voor een gedeelte ontleend aan
de documenten van de Waalse kerk, die worden bewaard in de gemeente-
archieven, naast het fichier van de Waalse kerk en de fiches Mirandolle, beide
aanwezig op het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

Zonder al te veel moeite kon de familiegeschiedenis van deze Lormier's in de
Verenigde Nederlanden worden nagetrokken.

Het genealogisch onderzoek in Engeland heeft geen bevestiging gegeven van
het verblijf van haak Lormier (V) in Engeland tussen 1691 en 1699. Uit genea-
logisch onderzoek in Duitsland is niet gebleken dat hij via Frankfort naar
Nederland is gekomen. Zijn nageslacht vestigt zich in Sliedrecht. Hun gegevens
zijn te vinden in het gemeente-archief van Sliedrecht en het Algemeen Rijksar-
chief te 's-Gravenhage.

Vervolg genealogie
V. Izaak Lormier, geb. Nérac 14-3-1668, meester-schoenmaker, overl. Rot-
terdam 30-6-1734. tr. 's-Gravenhage (Waalse kerk) 10-5-1699 Anne Elisabeth
Hardillier (Hardilly, Hardillié, Hardillé), geb. Aulnay, onder Mer (départe-
ment Loir-et-Cher) 25-2-1677, overl. Rotterdam 10-11-1751, dr. van Jehan
Hardillier en Anne Marchandon.

i ^

V >^ac'*>*~r'/

Ondertrouwakte van Isaacq Lormier en Anne Hardillié
(GA 's-Gravenhage; (onder)trouwregister Waalse Hervormde Kerk; reg. inv. 314, p. 60)
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In het najaar van 1690 verlaat de hugenoot Izaac Lormier zijn geboortegrond Nérac en het hem,
op religieuze gronden, vijandig gezinde vaderland. Mogelijk is hij scheep gegaan öf in een
Spaanse haven, öf in een Franse (Bordeaux?). Zijn weg ging niet langs het Duitse Frankfort,
want zijn naam komt niet voor in het vluchtelingenregister van de Waalse gemeente van die
stad. Hij komt in november 1690 in Amsterdam aan. Op de negentiende van deze maand wordt
hij in de registers van de Waalse kerk ingeschreven. Lang is hij niet in Amsterdam gebleven,
want op 1 oktober 1691 laat hij zich uit de Waalse registers schrijven om naar Engeland te gaan.
Mogelijk was zijn beweegreden om zich aan te sluiten bij familieleden en kennissen uit Nérac20

die al in Engeland woonden: Anne Dauzac bijvoorbeeld. Zij was een dochter van zijn tante
Anne Lormier (II-4), dus een volle nicht van hem. Er bevonden zich toentertijd tamelijk veel
inwoners van Nérac in Engeland20 en met name in Londen.

Waarschijnlijk maakt hij in Engeland (Londen) kennis met zijn latere vrouw, Anne Elisabeth
Hardillier. Echter, verschillende Hardillier's uit Mer vinden we in die tijd in de Waalse
gemeente van Den Haag. Vermoedelijk zijn ze daarom vlak voor hun ondertrouw en huwelijk
naar Den Haag gekomen. Immers, we vinden geen andere kerkelijke inschrijving van hen
beiden dan de akte van ondertrouw en trouwen. Bovendien wordt hij pas op 6 november 1699
burger van Den Haag.

Op het eind van de 17de eeuw komen we hem dus tegen in de Verenigde Nederlanden, waar
hij op 19 april 1699 in ondertrouw gaat met Anne Hardillier25, met wie hij op 10 mei daaraan-
volgend trouwt in de Waalse kerk. Zij komt uit het plaatsje Aulnay, gelegen onder Mer in het
departement Loir-et-Cher. Zij is geboren op 25 februari en gedoopt op 28 februari 1677 in de
protestantse kerk van Mer. Zij is een dochter van de wijngaardenier Jehan Hardillier de jonge,
en van Anne Marchandon.

Het gezin Lormier-Hardillier blijft tot 1707 in Den Haag wonen. Hij zal er als meester-
schoenmaker de kost hebben verdiend. Ze krijgen er vier kinderen. Op 5 augustus 1707 krijgen
ze een 'provisionele admissie'26 om zich in de stad Rotterdam te vestigen, in de vijfde wijk,
derde smaldeel, waarvan de tekst luidt:
d'° (bedoeld is dito = dezelfde datum) 'Izaacq Lormier, oud 40 jaren, geboortig van Nerack,
gelegen in Frankrijck, met desselfs huysvr(ouw) gen(aamd) Anne Lormier, mede aldaar van
geboortig'.

Provisionele admissie van de Stad Rotterdam van Isaacq Lormier en Anne Lormier

Dit is een kort maar belangrijk bericht vanwege het feit dat de geboorteplaats van Izaac
Lormier erin wordt genoemd; overigens de enige plaats waar deze wordt genoemd. We kennen
niet de reden waarom ze naar Rotterdam zijn verhuisd. Was het een economische, of waren er
relaties met een andere Lormier-tak van protestantse huize, welgestelden in Rotterdam, afkom-
stig uit Sedan?

In Rotterdam krijgen ze nog twee kinderen: Marie in 1712 en Jean Francois in 1719, een
nakomertje die de stamreeks zal voortzetten.

De familie Lormier heeft vele jaren gewoond in het centrum van Rotterdam, in de Hoog-
straat, waar hij zijn schoenmakerij zal hebben bedreven.

Bij het opmaken van met name de geboorteakten van zijn kinderen, noemt Izaac Lormier
zich herhaaldelijk Izaac Lormier la Grave. Deze toevoeging waren we ook al bij de Lormier's
te Nérac tegengekomen. Waarschijnlijk slaat het op een grondgebied dat in hun bezit is geweest.
La Grave op zichzelf is een algemene toevoeging die als zodanig nog steeds bestaat bij een aantal
plaatsnamen (St.-Nicolas la Grave, bij Moissac, enzovoort). Het woord 'la Grave' heeft vaak
betrekking op een steenachtig grondgebied. Nergens is verder gevonden dat er een relatie mei
een grondgebied bestaat en waar dat dan gelegen heeft. In Nederland heeft Izaac Lormier de
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toevoeging La Grave mogelijk gebruikt om zich te onderscheiden van Lormier's van andere
origine. Een enkele keer noemt hij zichzelf eenvoudigweg Izaac la Grave, o.a. op de geboor-
teakte van zijn dochter Judith.

Uit dit huwelijk:
1. Frangois Lormier, ged. 's-Gravenhage 11-2-1700 (naam van de vader in de

doopakte: Izaac Lormier de la Grave), meester-schoenmaker, overl. Rot-
terdam 13-12-1756.
Francois is vrijgezel en blijft tot aan zijn dood in het ouderlijk huis op de Hoogstraat wonen.

2. Johanna Elisabeth Lormier, ged. 's-Gravenhage 22-12-1701, naaister, overl.
Rotterdam 20-1-1776.
Rotterdam is een havenstad; het is er een komen en gaan van schepen en mensen, mensen van
allerlei slag. Zo ontmoet de jonge Johanna Elisabeth een zeeman, reeds weduwnaar, in één van
de Maasstedelijke havenkwartieren. Het draait uit op een liefdesrelatie en op een gegeven
moment zien we hem bij de Lormier's over de vloer komen. De situatie wordt ietwat pijnlijk
als blijkt dat hij binnen afzienbare tijd het ruime sop zal kiezen naar de Oost en hij en Johanna
Elisabeth voor z'n vertrek nog zouden willen trouwen. Een gelukkige omstandigheid voor het
ouderpaar is het feit dat de 24-jarige Johanna Elisabeth nog net minderjarig is, d.w.z. dat zij
zonder toestemming van haar ouders geen huwelijk zal kunnen aangaan.

De vader weet deze pijnlijke situatie te redden door een voorstel te doen dat weerklank vindt.
De zeeman zal de voorgenomen tocht naar de Oost ondernemen, zij blijft in Rotterdam op hem
wachten en na zijn terugkomst zal niets een huwelijk in de weg staan. Dit voorstel krijgt de
instemming van iedereen en zal notarieel worden vastgelegd.

Zo zien we op 16 december 1726 het jonge stel met haar ouders voor de Rotterdamse notaris
Cantier zitten, die voorleest:
'Op den 16 dec. 1726 compareerden voor mij, Cornelis Andries Cantier, notaris publyk binnen
Rotterdam, d'Heer Anthony van Ceters, weduwnaer van wijlen Juffr. Johanna Maria
Houtman, staende op sijn vertreck omme in dienst van d'Oostindische compagnye ter Camere
alhier, voor assistent met 't Schip Crooswijck te varen naar Oostindiën, ter eenre, en Juffr.
Johanna Elisabeth Lormier, jonge dogter oud vierentwintig jaren, geassisteerd door haren
vader en moeder Monsieur Isaac Lormier en Juffr. Anne Ardillier, wonende binnen deze stad,
die haer authorisceren ende qualificeren tot 't passeren dezer, ten anderen sijde.

Ende verklaerden de voorn. Anthony van Ceters en Johanna Elisabeth Lormier door de
bijzondere liefde, toegenegenheyt en teedere vriendschap, die zij zigs eikanderen toedragen,
met bewilliging en consent als boven, van voornemen te sijn omme soodrae hij eerste compa-
rant weder sal sijn gerepatrieert met den anderen in den huwelijken staet te begeven; ende
gevolglijk als dan 't zelve huwelijk te solemniseren en voltrecken: en belovende haer aen geen
andere te sullen binden, maar ter contrarie deze hare schriftelijke trouwbelofte met een effec-
tieve huwelijk te sullen bevestigen. Aldus gedaen ende gepasseert binnen Rotterdam ter pre-
sentie van Francois Haesverbergh & Frederic Pégon, getuigen'27.

Het lot wil dat Johanna Elisabeth te Rotterdam overlijdt op 20 januari 1776. Volgens de
overlijdensakte is zij ongehuwd gebleven, ondanks bovenstaande trouwbelofte.

Het schip Crooswijck28 is voor de 'Camere van Rotterdam' gebouwd in 1720 ten behoeve van
de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) met een tonnage van 600. Op 30 januari 1727
vertrekt het schip uit Goeree en het komt op 12 november in Batavia aan. Het schip is voor het
laatst vertrokken op 14 december 1738 uit Bengalen en is tijdens die reis tussen Bengalen en de
Kaap vergaan.

Over de lotgevallen van Anthony van Ceters valt in de archieven van de VOC het volgende
te vinden:
Het scheepssoldijboek van de Crooswijck, die op 30 januari 1727 uitzeilt naar Batavia, is
bewaard gebleven29. Anthony van Ceters is op folio 2 ingeschreven als assistent (koopman); de
eerste gage wordt op 14 november over 91/2 maand soldij bijgeschreven ten bedrage van
ƒ228, - , d.w.z. 24 gulden per maand. Hij dient vervolgens op het schip 'Kiefhoek' tot 29 juli
1728 en daarna op de 'Meerhuizen' tot 15 december 1728. Hij dient te Bengalen tot ultimo
januari 1732 en te Batavia tot ultimo 1733.

Op 23 januari 1733 wordt hij bij resolutie van de gouverneur-generaal en Raad van Indië te
Batavia benoemd tot onderkoopman en fiscaal (een rechterlijk ambtenaar die voor de belangen
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van de souverein of van de schatkist optreedt) te Bantam30. Zijn gage bedraagt dan veertig
gulden per maand31. Hij overlijdt te Bantam op 26 november 1737. Hij heeft een testament
laten maken dat bewaard is gebleven in het VOC-archief32. Hij blijkt dan te zijn getrouwd met
een zekere Anna Geertruida Bouman.

3. Izaac Lormier, ged. 's-Gravenhage 13-11-1704, wijnkoper te Rotterdam op
de hoek Santstraat/Leeuwestraat, overl. Rotterdam 9-11-1730, tr. ald. 3-12-
1727 Alida Noest, ged. Meppel 15-11-1699 (als Aeltje), dr. van Egbert
Berends Noest en Catharina Jans Bucking. Zij tr. (2) Pieter Bertrand, kleer-
maker te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Catharina Lormier, geb. Rotterdam 31-8-1729, begr. 's-Gravenhage 10-10-1781, tr.

ald. 18-2-1770 Johannes Hari (Hair), eerste-sergeant van het Canton Bern in Zwitserland.

4. Judith Lormier, ged. 's-Gravenhage 24-10-1706 (naam van de vader in de
doopakte: Izaac la Grave), overl. Rotterdam 19-6-1759, tr. Pierre Gricourt.
Judith wordt door haar man Pierre Gricourt verlaten. In latere testamenten wordt zij herhaal-
delijk 'verlaten huisvrouw' genoemd. Blijkbaar was zij de eisende partij want zowel haar
schoonfamilie als haar eigen familie trekken partij voor haar. Zij woont te Rotterdam in de
Waagstraat bij het water.
Uit haar huwelijk met Pierre Gricourt wordt te Rotterdam op 9 september 1737 het dochtertje
Anna Maria geboren.

5. Marie Lormier, ged. Rotterdam 13-11-1712, verm. naaister, overl. Rot-
terdam 12-12-1794.
Marie Lormier die de leeftijd van de zeer sterken bereikt, woont lange tijd in het ouderlijk huis
aan de Hoogstraat te Rotterdam. Als zij, ongehuwd, sterft, woont zij op het adres Glashaven,
westzij bij Ten Haaf.

6. Jean Frangois, volgt VI.

VI. Jean Frangois Lormier, geb./ged. Rotterdam 15-6-1719, meester-chirur-
gijn en gerechtsbode van de heerlijkheid Niemandsvriend, overl. Sliedrecht
1783, tr. (1) Rotterdam 3-3-1744 Johanna Maria van der Weijdtmolen, van
's-Hertogenbosch, overl. ca. 1760; tr. (2) Sliedrecht 1-12-1761 Christina
(Stijntje) Markus, van Sliedrecht33.

Akte van onvermogen van Stijntje Markus, aanstaande echtgenote van Jean Francois Lormier
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Akte van onvermogen van Jean Franfois Lormier, aanstaande echtgenoot van Stijntje Markus.
Het ziet er naar uit dat hij deze en voorgaande akte zelf heeft geschreven als gerechtsbode van

Niemandsvriend (Sliedrecht). Opmerkelijk is dat hij zich met twee eigenlijk niet dekkende namen
laat noemen: Jan Fredrick (is geen Jan Frans) en Johannes Franciscus (is geen Jan Frans). Was het
valse schaamte die hem daartoe bracht of speelde een andere reden (financiële?) daarin een rol?

Jean Fran?ois is het nakomertje in het gezin Lormier-Hardillier. Hij oefende een dubbelbe-
roep uit: chirurgijn en gerechtsbode van Niemandsvriend, een heerlijkheid die thans valt
onder de gemeente Sliedrecht. We vinden zijn dubbelberoep aangegeven in een akte van
toestemming tot het aangaan van een huwelijk34 van zijn nichtje Anna Maria Gricourt met
Jan de Wilde, schoolmeester te Rotterdam, gedateerd 24 maart 1764.

Jean Francois trouwt in 1744 met Johanna Maria van der Weijdtmolen (Wijtmoolen) uit
's-Hertogenbosch. Mogelijk was zij een zwakke, ziekelijke vrouw. Zij overlijdt vermoedelijk
in 1760. Eind 1761 hertrouwt hij met Christina Markus uit Sliedrecht. Bij dat huwelijk
tekenen beiden een akte van onvermogen, wat erop duidt dat hun financiële middelen mini-
maal zijn geweest, hoewel hij een niet slecht betaald dubbelberoep had. Als gerechtsbode van
Niemandsvriend ontving hij vanaf 1751 tot aan zijn overlijden in 1783 een jaarinkomen van
driehonderd gulden. Met zijn tweede vrouw moet hij evenwel armoedige tijden hebben door-
gemaakt, want de diaconie van de Waalse kerk van Rotterdam betaalt in 1771 aan de diaconie
van de gereformeerde kerk van Sliedrecht een som geld, die door het gezin Lormier-Markus
was ontvangen voor onderhoud. Wel moet worden gezegd dat Stijntje Markus in 1770 haar
zesde kind kreeg in zeven huwelijksjaren, waaronder tweemaal een tweeling.

Jean Francois Lormier wordt uitgesloten van erfrechten op het weinige bezit van zijn
moeder, per notariële akte van 10 oktober 174435. Uit deze akte blijkt dat de drie inwonende
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kinderen Francois, Johanna Elisabeth en Marie Lormier de teraardebestelling van hun vader
hebben bekostigd en daarna hun moeder hebben gevoed, gekleed en onderhouden met de
arbeid van hun handen. In 1744 stelt zij zelf35 dat zij oud is, niet meer kan werken en
lichamelijke gebreken heeft.

Na het overlijden van moeder Anne Elisabeth Hardillier maken de kinderen Francois,
Anne Elisabeth, Marie, Judith en hun nicht/haar dochter Anna Maria Gricourt in 1754 een
testament36 en worden zij eikaars erfgenamen, nu inclusief Jean Francois uit Sliedrecht.

In 1776 vermaakt Marie Lormier (V-5), 'bejaarde ongehuwde dogter te Rotterdam', haar
hebben en houden op de volgende wijze37:
'Zij benoemt haar nigte Johanna Elisabeth Lormier (Vl-6), minderjarige dogter van haar
broeder, die tot Sliedrecht woont en genaemt is Jean Francois Lormier, en welke nigte van
haar drie jaren af bij haar testatrice en wijlen haar zuster (Johanna Elisabeth) heeft gewoont
en door haar is opgebragt en nu door haar handen arbeid veel tot haar testatrices onderhoud
toebrengt', enzovoort.

We krijgen uit al deze testamenten een aardige indruk hoe de 'maatschappelijke verzorging
en ondersteuning' in de 18de eeuw in familiekring werd geëffectueerd.

Als Johanna Elisabeth Lormier (Vl-6) later trouwt met Johannes Martinus Burger, wordt
er in 1781 nog één keer een testament gemaakt38 door Maria Lormier, waarbij zij haar
nalatenschap vermaakt aan 'haar nigte en de kinderen'.

Jean Francois Lormier noemt zich ook wel Jan, Jan Francois, Johannes Franciscus, Jan
Frederik, soms zelfs twee verschillende voornaamvormen in één akte39.

Uit het eerste huwelijk, geboren/gedoopt te Sliedrecht:

1. NN, overl. Sliedrecht 14-7-1744 (impost opgave).
2. Johanna Elisabeth Lormier, ged. 30-4-1746, overl. Rotterdam 6-12-1752.

In 1752 is zij te Rotterdam bij haar oom Francois (V-l) en de tantes Johanna Elisabeth (V-2)
en Marie Lormier (V-5), waar zij komt te overlijden, drie maanden nadat haar broer Henricus
is geboren.

3. Maria Cornelia, ged. 24-9-1747.
4. Izaac, volgt VII.
5. Henricus Lormier, ged. 3-9-1752, vertrekt 22-4-1776 uit Sliedrecht naar

Ouderkerk aan den IJssel.
6. Johanna Elisabeth Lormier, ged. 2-3-1755, overl. Sliedrecht 25-12-1818,

tr. Rotterdam 23-2-1777 Johannes Burger, leraar.
Johanna Elisabeth blijft tot haar derde jaar in het ouderlijk huis te Sliedrecht. In 1758
verhuist zij naar Rotterdam en wordt daar opgevoed door haar tantes ('moeijen') Johanna
Elisabeth (V-2) en Marie Lormier (V-5) volgens het testament37 van de laatstgenoemde uit
1776. Waarom zij in 1758 naar Rotterdam gaat, weten we niet. Mogelijk waren huiselijke
omstandigheden in het grote, jonge gezin de drijfveer.

7. Franciscus, geb/ged. 8/23-1-1757.

8. Johannes Lormier, geb. ca. 1760, overl. Sliedrecht 17-11-1809.

Uit het tweede huwelijk, geboren/gedoopt te Sliedrecht:

9. Pieter Lormier, geb. 17-7-1763, tr. Sliedrecht 6-10-1804 Maria Roelofs.
10. Johanna Maria, geb. 17-7-1763, tweeling met voorgaande.
11. Klaas, geb./ged. 23/27-4-1766.
12. Teunis, geb./ged. 23/27-4-1766, tweeling met voorgaande.
13. Pieternella, geb. 22-1-1769, overl. Sliedrecht 6-5-1769 (?).
14. Franciscus, geb./ged. 24/29-4-1770, overl. Sliedrecht 17-9-1770.

VII. Izaac Lormier, ged. Sliedrecht (Naaldwijk) 5-7-1750, arbeider, overl. Slie-
drecht 24-12-1818, tr. ald. 4-2-1774 Elisabeth Eleboom, ged. Sliedrecht 28-3-
1743, overl. ald. 2-9-1813, dr. van Cornelis Leendertszn. Eleboom en Claasje
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Ariensdochter Brandwijk.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Sliedrecht:

1. Jan, geb./ged. 18/21-8-1774.
2. Johanna Lormier40, geb./ged. 7/15-10-1775, winkeljuffrouw, overl. Slie-

drecht 29-8-1840, tr. ald. 15-11-1799 Jan van Wijngaarden, geb./ged. Slie-
drecht (Naaldwijk) 21/23-12-1764, viskoopman, overl. Sliedrecht 7-4-1836,
zn. van Dirk van Wijngaarden en Lena de Krijger.

3. Kornelis Lormier, geb./ged. 30-6/6-7-1777, overl. Sliedrecht 9-5-1846
(ongehuwd).

4. Maria Lormier, geb./ged. 18/26-9-1779, overl. Sliedrecht 23-9-1821 (bij de
geboorte van een kind dat op dezelfde dag overlijdt), tr. ald. 19-4-1806
Bastiaan Guys, geb. 1780, griendbaas, overl. Sliedrecht 24-12-1848, zn. van
Arie Guys en Gerrigje Teeuw. Hij tr. (2) Sliedrecht 27-6-1822 Annigje Bons,
dr. van Pieter Bons en Marrigje Baan.

5. Pietertje, geb./ged. 11/17-11-1782, overl. Sliedrecht 9-5-1788.

Bijlage
Het derde kind van Samuel Lormier (III) en Marie de Barrière, Marie Lormier,
damoiselle, is ogenschijnlijk de geluksvogel van de familie. Zij trouwt in eerste
echt met mr. Jean Dulong, zoon van Pierre Dulong en Olympe Ie Venier,
damoiselle. Marie's schoonvader Pierre Dulong, was een man van groot aan-
zien en hij was rijk. Van beroep was hij particulier luitenant van de koning te
Nérac en als zodanig wordt hij op 1 januari 1609 benoemd41. Als zijn zoon Jean
in 1644 met Marie Lormier trouwt, staat hij zijn functie aan hem af, d.w.z.
officieel, officieus blijft de vader in functie.

Bij het huwelijk van Jean en Marie schenkt hij hun het volgende:
- een woonhuis met toebehoren te Nérac
- een som geld groot 6.000 ponden
- verschillende contracten van verplichtingen van derden jegens hem en
- een boerderij te Gascon, die ook nog eens tussen de 7.000 en 8.000 ponden

waard is.
Waarom een dergelijke goedgevigheid van de vader jegens zijn zoon, kan

men zich afvragen. Als we de gegevens goed bekijken, rijst het vermoeden dat
Jean een handicap heeft gehad zodat hij de functie van particulier luitenant van
de koning niet heeft kunnen uitoefenen en vandaar dat zijn vader in functie
blijft; hij is dat nog vóór de dood van zijn zoon in november 1652. Op grond
daarvan kan men zich goed voorstellen dat hij zijn zoon bij zijn huwelijk zo
rijkelijk bedenkt als compensatie voor z'n handicap of gebroken gezondheid.

Mr. Jean Dulong en Marie Lormier krijgen vijf kinderen, waarvan de civiele
gegevens zijn weergegeven in de genealogie (III-3).

Bij de hertrouw van Marie krijgt zij als erflating42 voor haar twee overleden
dochters uit het huwelijk met Jean Dulong van haar schoonvader:
- 12.000 ponden voor ieder
- het woonhuis te Nérac en
- 6.000 ponden bovendien aan haar schuldig.

Om dezelfde reden krijgt Marie Lormier van haar eigen vader een boerderij
te Récaillau5. Deze afhandeling plaatst de Lormier's in een kader van gegoede
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burgers.
Marie Lormier hertrouwt in 1654 met de edelman Jean de Batz, zoon van de

edelman Joseph de Batz en Marie-Rachel de Vaqué (Vaquier) de Limon.
De geschiedenis van het geslacht De Batz, waarover M. O'Gilvy4 ons uitge-

breid inlicht, loopt mogelijk terug tot de Merovingers. Volgens zijn gegevens
waren het zelfs afstammelingen van Clotarus (II), koning der Franken (613-
629). Er is een heerlijkheid en kasteel De Batz in Chalosse, aartsbisdom van
Dax (departement: Landes). De bewoners De Batz van dit kasteel voeren sinds
de vroege middeleeuwen (van vóór het jaar 1000) de titel van baron. Men komt
ze als zodanig tegen in oude charters, samen met de keur en de adel van
Gascogne. Burggraven van Lomagne hebben dit kasteel gebouwd vóór de 1 lde
eeuw. Een jongere tak van het tweede huis van de burggraven van Lomagne
heeft in Bruilhois de naam en titel gevoerd van baron de Batz. Het is het meest
aannemelijk dat het geslacht De Batz in enkelvoudige stamreeks (te vinden in
ref. 4) teruggaat tot de eerste hertogen van Aquitanië.

Het geslacht De Batz te Nérac zal, naar men mag aannemen, gelieerd zijn aan
het bovengenoemde voorgeslacht, afkomstig uit het departement Landes. Pas
veel later is dit geslacht gerechtigd de toevoeging baron van 'Trenquelléon' te
voeren als een Francois de Batz op 21 juni 1708 trouwt met Anne du Broqua,
baronnesse van Trenquelléon, en zij haar landgoed Trenquelléon erfrechtelijk
in het geslacht De Batz inbrengt.

Verschillende leden van de familie De Batz hebben in de geschiedenis hun
hoge komaf laten bevestigen en op grond daarvan kan een genealogie worden
vastgesteld.

In het midden van de 15de eeuw komen we edelman Raymond de Batz tegen,
die zeer waarschijnlijk was getrouwd met een damoiselle de Laumont. Hun
oudste zoon is Arnaud de Batz, stalmeester van beroep, die trouwt met damoi-
selle Antoinette de Caritan. Hun oudste zoon, Jean de Batz, geboren te Nérac
en overleden vóór 6 maart 1621, is ook weer stalmeester, heer van Monon en
van het adellijke huis van Du Guay. Hij trouwt te Nérac op 25 september 1584
met Anne de Gamardes.

Oudste zoon van Jean en Antoinette is Joseph de Batz, de zoveelste stal-
meester, heer van Du Guay, Monon, Saint-Justin, Laubidat en Gontaut,
geboren te Nérac, overleden tijdens de slag van Calais kort vóór 8 maart 1636.
Hij trouwt op 22 december 1619 damoiselle Marie-Rachel Vaqué (elders
Vaquier), dochter van Jean de Vaqué, advocaat aan het parlement te Bor-
deaux, en Marthe Castain, damoiselle. Jean de Batz die trouwt met Marie
Lormier is hun oudste zoon. Hij is militair van beroep, vrijwilliger in het leger
van de koning onder commando van de hertog van Epernon. Jean de Batz en
zijn broer Charles onderscheiden zich bij een aanval uit verschansingen bij la
Bastide (de PEvèque?). De hertog van la Serre d'Aubeterre, luitenant-generaal
van de koninklijke legereenheden, geeft op 12 januari 1667 Jean de Batz en
anderen een certificaat met eervolle vermelding van manmoedig gedrag bij la
Bastide.

Jean de Batz maakt op 15 juli 1683 zijn testament en geeft daarin nadrukke-
lijk te kennen dat hij begraven wil worden op de begraafplaats van de protes-
tanten te Nérac.

Het huwelijk van Jean de Batz en Marie Lormier vindt plaats met veel
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uiterlijk vertoon. Een grote schare vergezelt het bruidspaar. Van haar kant zijn
aanwezig:
- Samuel Lormier, haar vader
- Thimoteus de Barrière, edelman, sieur van Péhillo, haar oom, broer van

haar moeder
- Samuel de Barrière, edelman, sieur van Fillartigues, haar oom
- Pierre Duroy, sieur van Mirail, advocaat, echtgenoot van Olympe de

Barrière, haar tante
- Pierre Parabère, advocaat, echtgenoot van Marie Lormier (II-l), haar tante
- Jean Denisan, sieur, stadsbestuurder van Nérac, getrouwd met een zuster

van haar grootmoeder
- Samuel Parabère, haar neef, zoon van bovengenoemde Pierre Parabère
- Samuel Denisan, een achterneef, zoon van bovengenoemde Jean Denisan.

Jean de Batz en Marie Lormier krijgen zes kinderen, waarvan twee de dub-
bele naam De Batz-Lormier aannemen. Zoon Joseph de Batz-Lormier verlaat
Frankrijk na de herroeping van het Edict van Nantes, komfin Pruisen terecht,
dient onder de koning van Pruisen en sneuvelt in 1730 in Berlijn als musketier.

Zucht naar 'in hoogheid gezeten' was Marie Lormier waarschijnlijk niet
helemaal vreemd. Het laatste huwelijk bleef dan ook niet 'ongerept' en vóór
1672 scheidden Jean de Batz en zij van tafel en bed. Dit laat zich begrijpen als
we bedenken dat zij op 7 april 1672 het vruchtgebruik voor haar verdere leven
krijgt van een groot wooncomplex aan kamers met binnenhof en tuin gelegen
te Parijs, Rue de Tourraine, van Messire René de Fontenailles, ridder, seigneur
van Anthenaise in het land van Maine43. Daarvóór woonde zij al in Parijs, Rue
de Poitou. Onmiskenbaar was zij de maïtresse geworden van bovengenoemde
ridder René de Fontenailles.

Zij blijft echter niet in Parijs. We vinden haar in 1677 terug in Nérac; öf het
Parijse klimaat is haar wat minder goed bevallen dan ze verwacht had, öf het
Parij se liefdesleven viel haar tegen. Zij is dan aanwezig bij de doop van Marie
Bonnet, dochter van de schoenmaker Jacob Bonnet en van Suzanne Surgère.
De dopelinge wordt waarschijnlijk naar haar vernoemd. Bij die gelegenheid is
ook Izaac Lormier (III-5), haar broer, aanwezig. Beiden tekenen de doopakte,
waaruit we kunnen afleiden dat ze beiden onderwijs hebben genoten.

Marie Lormier overlijdt te Nérac in 1680 en wordt de volgende dag al
begraven in het bijzijn van de predikant van Nérac, ds. Daubus, en van sieur
Samuel Barrière, haar oom. •

Aan dit onderzoek hebben de volgende personen bijgedragen:
Mevrouw J. Bergonzi-Vassel te Fresnes, de heer A. Broqua, medewerker van
de departementale archieven van Lot & Garonne te Agen, mevrouw L. Bourra-
chot te Brax, de heer A. Dekker van het gemeente-archief van Sliedrecht,
mevrouw J. Haisma-Bijsterveld te Valkenswaard, de heer B. Haisma te Val-
kenswaard, mevrouw M.C. J.C. van Hoof, hoofdarchiviste van het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage, de heer Claude Martin te Clairac en de heer D.
van Wingerden van het gemeente-archief van Rotterdam.
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Noten
1. Etymologisch stamt de naam Lormier waarschijnlijk van het Latijnse woord 'loramen', wat

riem (b.v. van een paardetuig) betekent. Het oud-Frans kent een bijvoeglijk naamwoord lor-
mier - vr. lormière - en dat heeft betrekking op de fabricage van harnassen. Een lormier is
dan een harnasmaker. Een variant daarop is het oud-Franse woord 'lorain'. Toen dit woord
in onbruik was geraakt, heeft men wel aan een etymologische relatie met het woord 'orme',
olm, iep gedacht. Dit is waarschijnlijk onjuist. Wel zal dit verwant zijn aan de Franse naam
POrmier die fonetisch ononderscheidbaar is van Lormier.

2. De oorsprong van de naam Nérac kan men zich etymologisch op twee manieren gevormd
denken: uit het Latijn, 'Nereidis aquae', of uit het Keltisch, 'ner' (stads)tweedeling en 'aig'
water.

3. Neder-Navarre is het Franse stuk van het koninkrijk van Navarre dat ook een deel van Spanje
omvatte.

4. M. O'Gilvy, Nobiliaire de Guienne et de Gascogne, Revue des families d'ancienne chevallerie
ou anoblies de ces Provinces, antérieurs a 1789, avec leurs généalogies et armes, Paris, 1858,
p. 393-405.

5.Jean Georges Gaston Comte de Lagrange-Ferrègues, handschrift (letterlijk) aanwezig op het
departementaal archief van Lot en Garonne te Agen.

6. M. A. Lesueur de Pérès, Chronique d'Isaac de Pérès, Agen, Lamy, 1879.
7. Departementaal archief van Lot en Garonne: 4E-199/15, registres des églises réformées (DT

1603-1621); 199/16 (DT 1622-1639-1648); 199/17 (D 1642-1651, DTB 1668-1670 en ondertr.
1669-1679).

8.W.M.C. Regt, Het geslacht Lormier, in: De Navorscher 85 (1936/'37), p. 260.
9. G.H.C. Breesnee, De Haagse Kunstverzamelaars Adriaan Leonard van Heteren en Willem

Lormier en hun voorgeslacht, in: Die Haghe (1948/'49), p. 118-138; Th.L.J . Verroen, 'Een
verstandig rijk man', de achttiende eeuwse verzamelaar Adriaan Leonard van Heteren, in:
Leids Historisch Jaarboek 4 (1987), p. 17-62.

10. Gemeentearchief Rotterdam, oud notarieel archief, nr. 2413, p. 118-119.
11. We citeren uit: E. Campardon en A. Tuetey, L'Inventaire des Registres des Insinuations du

Chatelet de Paris, Règnes de Francois I et de Henri II, Paris, Imprimerie Nationale, 1906;
1. Y86, f. 291; 28 Novembre 1533. Donation par Philippe Béthemont, Procureur du Chatelet
de Paris a Guy Lormier, notaire et sécrétaire du Roi et Conseiller au Chatelet, de la moitié d'une
maison a Paris, rue des Blancs-Manteaux.
2. Y88, f. 358v; 29 Janvier 1539. Nomination de Nicolas de Neufville, Seigneur de Villeroy, de
Jean Lormier a l'exercice, signature et recette des Greffes civil et criminel de la Prévöté de Paris
et des Baillages qui en dépendent, aux gages de 1200 livres tournois par an.
3. Y90, f. 124; 5 Décembre 1544. Donation par Louis Ie Bègue, veuve de Pierre Lormier,
examinateur au Chatelet de Paris et Commis a l'exercice du Greffe du Chatelet, a Guy Lormier,
notaire et sécrétaire du Roi et l'un des quatre notaires du Parlement, son fils, de tous ses biens
meubles et de tous ses conquêts immeubles.

12. In de nagelaten correspondentie van Hendrik IV komt de naam Lormier niet voor, maar
misschien mogen we die daarin ook niet verwachten. Geconsulteerd is:
M. Berger de Xivrey, Recueil des Lettres missives de Henri IV, tomes I-VII, Paris, Imprimerie
Nationale, 1843-1858;
en de supplementen hierop:
J. Guadait, Recueil des Lettres missives de Henri IV, tomes VIII-IX, Paris, Imprimerie Natio-
nale, 1872 en 1876.

13. Ontleend aan de in 5 genoemde bron.
14. Archives Nationales, Parijs, TT258 (ontleend aan de in 5 genoemde bron).
15. Dit laatste kan worden ontleend aan een aantal gegevens te vinden in referentie 6.
16. Departementaal archief van Haute-Garonne te Toulouse. Fonds de Malte, register 759. Schuld-

bekentenis ten gunste van de commandeur van Argentens en Puyfortaiguille (1595-1599).
17. G. Bourgeon, La Réforme a Nérac, Toulouse, Chauvin, 1890.
18. Archives Nationales: K.K. 165 uit 1579; K.K. 174 uit 1585 en K.K. 167 uit 1581.
19. Bibliothèque Nationale: 4 F m 20445.
20. Ontleend aan een artikel van Claude Martin, La Révocation de l'Edit de Nantes a Nérac, in

Bulletin de la Société des Amis du Vieux Nérac, 1986, no. 3-4, p. 29-45.
21. Livre Baritaut, departementaal archief van Lot en Garonne te Agen, E. supplt. - 3096.
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22. Archives Nationales, Parijs, R2 86.
23. DTB's van het departementaal archief van Lot en Garonne te Agen: E supplt. 3095: au désert;

E supplt. 3096: l'église réformée. DT 1789-1792; T 1780-1792.
24. Persoonlijke mededeling van mevrouw Lucile Bourrachot te Brax.
25. Haar naam wordt in deze akte geschreven: Hardillié. De Rotterdamse notaris Cantier schrijft

later in haar testament: Hardilly (GA Rotterdam, oud not. arch. nr. 2408, p. 502-504). Wij
zullen de schrijfwijze Hardillier aanhouden, in overeenstemming met die van verschillende
Hardillier's te Mer.

26. GA Rotterdam, oud. stadsarch. nr. 1014.
27. Idem, oud not. arch. nr. 2403, p. 542.
28. J.R. Bruijn, F.S. Gaastra, 1. Schöffer, Dutch/Asiatic Shipping, Den Haag, 1979.
29. ARA, VOC 14.159.
30. Idem, idem, 830.
31. Idem, idem, 5.247, f. 159 van 1736.
32. Idem, idem, 6.885; 8.337, opgemaakt te Bantam op 12-11-1735.
33. Op 8-10-1756 geeft een Heyndrik Markus aan impost te Sliedrecht op, het overleden kind van

zijn dochter Stijntje. Mogelijk was dit een 'onecht' kind van deze Stijntje Markus.
34. GA Rotterdam, archief van de Waalse kerk, nr. 130.
35. Idem, oud not. arch. nr. 2034, p. 531-532.
36. Idem, idem nr. 2701, p. 1000-1023.
37. Idem, idem nr. 2723, p. 1022-1025 en 1028-1030.
38. Idem, idem nr. 2728, p. 482-491.
39. Akte van onvermogen d.d. 12-11-1761 te Sliedrecht. Het ziet er naar uit dat hij deze akte en die

van zijn aanstaande vrouw zelf heeft geschreven.
40. Aan deze tak is de echtgenote van de schrijver geparenteerd. Een achterkleinkind van dit

echtpaar is Elisabeth van Wijngaarden (Sliedrecht, 1858-1920), die trouwt met Jan Dekker
(Sliedrecht, 1852-1921). Hun kleinkind Janna Dekker (Sliedrecht 1911 - Sliedrecht 1991)
trouwt met Klaas Bijsterveld (Gorinchem 1909-Rotterdam 1974). Hun tweede kind Janna
Bijsterveld (geb. Hillegersberg 1938) trouwt met Jan Haisma (geb. Dantumadeel 1935).

41. Departementaal archief van Gironde: 1 B 19, f. 222.
42. Bibliothèque Nationale, Factum 4 F. M. 10885.
43. Archives Nationales, Parijs, serie Y 224, f. 335.

GEERTJEN HARTGERS

20 Januari 1695. Een overspeeligh kind van Geert jen Hartgers, wiens man
Theunis Kancelaar, eertijds dragonder in dienst van de Staat, is gevangen
genomen in de slagh bij Fleury, ond'overgegaan in Franschen Dienst, 't Kind
is genaamd Henric.
De predikant voegde hieraan toe: Alme Deus, tam grande ne fas avertito
posthac! [Alzegende God laat een zo grote zonde voortaan voorkomen mogen
worden]. Maar helaas:
25 Februari 1700. Een onecht kind van Geertjen Hartgersz huisvrouw van
Theunis [Carzelaar] geprocreert . . . bij Goosen Hendricz Timmerman,
genaamd F... [onleesbaar].

(Doopboek Oldebroek)
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JANSEN EN JANSSEN

Zonen met gelijke voornamen in één gezin

door drs. H. J.L.M. BOERSMA

Inleiding
De titel van deze bijdrage is ontleend aan een tweetal personages uit de succes-
volle Kuifje-albums van Hergé, edoch zal géén nader licht werpen op leden van
de families Jansen en Janssen, waarvoor mijn excuses aan hen die met een dezer
namen zijn getooid en wellicht dachten een aanvulling te vinden op hun genea-
logisch speurwerk. Zoals waarschijnlijk bekend is, worden de detectives Jansen
en Janssen ons - heel vreemd - voorgesteld als zijnde een eeneiige tweeling,
zowel in uiterlijk (ze onderscheiden zich slechts door een miniem verschil in de
groeiwijze van hun snor) als gedragingen, evenwel zonder dat hun voornamen
ons bekend zijn. Ongetwijfeld (?) zullen ook deze verschillend zijn, zodat
identificatie geen probleem zal opleveren. Hoe anders zou dit zijn wanneer zij
wèl dezelfde voor- en achternaam zouden dragen. Zou dit voorkomen?

Onlangs verzuchtte een auteur in dit tijdschrift (hetgeen tevens de aanleiding
voor deze bijdrage vormt) 'Dat een ouderpaar aan twee zoons gelijke voor-
namen kon geven, leek mij net teveel van het goede . . . ' ' . Dat vond ik ook,
totdat ik, inmiddels tot tweemaal toe, van het tegendeel werd overtuigd. Voor
de duidelijkheid: ik bedoel hier niet de situatie dat bij het overlijden van een
kind het eerstvolgend ter wereld komend kind van het zelfde geslacht dezelfde
voornamen kreeg als het overleden kind. Dit verschijnsel was eeuwen lang in
gebruik.

Het mag geen verbazing wekken dat indien inderdaad twee zonen in één
gezin, in eerst bedoelde omschrijving, dezelfde voornamen droegen dit een
bijzondere omstandigheid was die ons bij genealogisch onderzoek danig op het
verkeerde been kan zetten. Maar dat maakt het extra interessant. En dan nu de
voorbeelden.

Voorbeeld 1 betreft de familie Pinckaers.

Hendrick Pinckaers (Pinckers, Pinckaerts), geb. Oost ca. 1620 (zn. van Christiaan Pinckaers,
schepen te Oost 1613-1639, en Agatha Boonen), burger uitgeroepen te Maastricht in het brouwer-
ambacht in 1644, brouwer ald., naderhand te Oost, schepen té Oost 1659-1663, collecteur ald.,
overl. na 1686, tr. Maastricht (St. Catharina) 14-4-1641 Maria Habets, testeert op 24-2-16792 geheel
ten gunste van haar man (bij de realisatie de belangrijke zinsnede 'Item daertoe oock behoerlijck
geestimeert . . . Christiaen Pinckarts den ouden ende jongen als . . . kinderen van den gemelden
Pinckarts ende sijne afflivige huijsvrouwe', overl. Oost vóór 12-2-1680.
Uit dit huwelijk vijf kinderen bekend:
1. Agatha Pinckers, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 3-10-1642, overl. Eijsden 22-8-1714, tr. (1)

Eijsden (geref.3' 5-6-1661 Claas Paken (Nicolaes Paquaij), geb. Ternaaien (B) ca. 1627, schip-
per, koopman, overl. ca. 1687; tr. (2) Breust ca. maart 1689 Michael Jorissen, geb. Ternaaien
(B) ca. 1662, overl. Eijsden 28-10-1732. Hij tr. (2) Breust 5-7-1715 Sibilla Beckers, geb. ca.
1681, overl. Eijsden 20-8-1727.

2. Stephanus Penckart, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 31-1-1644.
3. Anna Penckarts, ged. Maastricht (St. Nicolaas) 11-2-1646, overl. Oost ca. 1684, otr./tr.

Eijsden (geref.) 25-10/8-11-1671 Frans Blonden, van Maarland, geb. ca. 1641, overl. Maarland
17-12-1714. Hij otr./tr. (2) Eijsden (geref.) 3/17-6-1685 Elisabeth Roijen, van Banholt.
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4. Christiaen Pinckers4, geb. ca. 1658, overl. Oost 30-4-1741, tr. ca. 1680 Agnes Ruth (Ruiten),
geb. ca. 1659, overl. Oost 20-2-1729, dr. van Christiaan Ruth en Catharina Herve.

5. Christiaen Pinckers (Pinckarts), burger van Maastricht, brouwer ald., testeert op 31-12-17O35,
overl. vóór 9-5-1704, tr. ca. 1677 Catharina Lambert Janssen, wed. van Henrick Wijnants.

Zijn vader beloofde hem als huwelijksgift een bedrag van 200 gulden. Zeven jaar later bleek
hij dat nog niet te hebben gedaan en voorzag hij dat hij gezien zijn leeftijd en andere redenen,
dat niet meer zou kunnen waarmaken. Tot inlossing van deze schuld kreeg Christiaen in 1684
van zijn vader 8 grote roeden akkerland, gelegen op de Haes in het Oesderveld. Dit stuk land
grensde aan een perceel 'houdende in culture den broeder van den acceptant tot Oest, oock
Christiaen Pinckarts genoempt'6.

Voorbeeld 2 betreft de joodse familie Coopman.

Abraham Coopman (ook na naamsaanneming in 18087, Eijsden: Abraham Coopman), geb. Furth,
bij Susteren, ca. 1745 (zn. van Kauffman Isaacs en Helena NN), slager (1796-1800), koopman in
vlees (1803), koopman in wol (1808), koopman (1805-1818), zonder beroep (1820), overl. Eijsden
(Dorpsstraat toen nr. 32) 30-1-1825, tr. ca. 1768 Hendela Abraham (Hindele Aartog) (sedert 1808,
Eijsden: Helenna Broch), geb. Vaals 7-7-1748 (dr. van Abraham NN en Johanna NN), overl.
Eijsden 17-4-1827 (in het huis van haar zoon Jacob Abraham Coopman in de Dorpsstraat, toen
nr. 32).
Coopman woonde volgens eigen opgave sedert ca. 1757 in Eijsden8, daar bewoonde hij een eigen
huis in de Dorpsstraat (in 1796: Dorpsstraat nr. 32, in 1799 huisnr. 22). In dit huis was een kamer
ingericht die dienst deed als gebedsruimte (synagoge) voor de joodse gemeenschap ter plaatse9.
Uit dit huwelijk, geboren te Eijsden:
1. Isac Abraham Coopman, geb. 4-6-1769'°, woonde sedert ca. 1783 in Maastricht, koopman.
2. Kiva (Kive) Abraham Coopman, geb. 19-4-1770.
3. Jacob Abraham Coopman, geb. 26-7-1771 (sedert 1808, Eijsden: Jacob Coopman; men ver-

warre hem niet met zijn broer met gelijkluidende naam sub 7), slager (1799, 1800, 1809, 1810,
1817, 1820, 1826, 1827), koopman (1803, 1805, 1807, 1814, 1816), verkoper van loten (waar-
schijnlijk worden hiermee loten van de Bataafse loterij, de voorloper van de Staatsloterij
bedoeld) (1817), rentenier (1844-1845), overl. Eijsden (Kerkstraat, toen nr. 19) 14-3-1845, begr.
Eijsden", tr. ald. 12 fructidor jaar VI van de Franse Republikeinse kalender (29-8-1798)
Brunelie Heijman (sedert 1808, Eijsden: Jenetta Heijman (Johanna, Jeanne)), geb. Juchen,
Pruisen, ca. 1777, , óverl. Eijsden (Kerkstraat, toen nr. 91) 13-11-1827, begr. Eijsden, dr. van
Heijman Andreas en Vangel NN (Sibijlla Marx).

Lijser (Lasarus) Coopman, geb. 20-8-1773 of 20-7-177412, koopman, tr. Eijsden 2 prairial jaar
XIII van de Franse Republikeinse kalender (22-5-1805) Sara Abraham, geb. ca. 1773, dr. van
Abraham Josepth en van Jetta Siligman.
Jentgie (Johanna) Coopman, geb. Eijsden ca. 1777, tr. Arront Levie. Zij woonde 'in Stolberch'
(1802).
Salamon (Salmon) Abraham Coopman, geb. 28-8-1780, slager (1799, 1820-1826, 1830),
koopman (1805), zonder beroep (1834), overl. Eijsden 26-6-1834, tr. Madelaine Levij (bij overl.
Sibijlla Israël), geb. Roselle ca. 1787, overl. Eijsden 22-10-1830, dr. van Levij Israël en van
Ester Isaac. Het gezin woonde aanvankelijk te Roselle (Pruisen), naderhand ca. 1820 te
Eijsden.

7. Jacob Abraham Coopman, geb. 24-5-1782 (sedert 1808, Eijsden: Abraham Jacop Coopman;
ondertekent echter toch steeds met Jacob Abraham Coopmanl Men verwarre hem niet met zijn
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broer sub 3 met gelijkluidende naam), slager (1809, 1817, 1820, 1826), verkoper van loten van
(vermoedelijk) de Bataafse loterij (de voorloper van de Staatsloterij), koopman (1811-1814),
leerlooier (1835-1860), overl. Eijsden (Dorpsstraat) 11-10-1860, begr. Eijsden, tr. ald. 12-12-
1809 Hendje Wulff (Henriette Wolff) (N. B. In 1859 vierde dit echtpaar het gouden huwelijks-
feest!), geb. Heinsberg 2-3-1787, overl. Eijsden (Dorpsstraat) 4-12-1864, begr. Eijsden, dr. van
Wulff Benjamin en (zijn eerste echtgenote) Taubgen Aretze.

8. Hijman Abraham Coopman, geb. 4-7-1787 (sedert 1808, Eijsden: Henrij (Hendrik) Coopman),
koopman (1813), zonder beroep (1820), (blauw-)verwer (1823-1855), tr. Eijsden 3-6-1813 Isa-
bella Wolff, geb. Heinsberg 14-10-1793, dr. van Wolff Benjamin, 'fabricant de draps' te
Heinsberg, en (zijn tweede echtgenote) Salome Salomons. Het gezin woonde vanaf ca. 1819 in
Eijsden, Dorpsstraat, en verbleef daar tot in 1828. Zij vertrokken op 15 april 1828 naar
Maastricht.

Epiloog
Met bovenstaande voorbeelden heb ik willen aantonen dat datgene wat ons als
onwaarschijnlijk voorkomt bij het geven van namen aan nakomelingen binnen
één gezin in werkelijkheid anders kan uitpakken. We dienen er op bedacht te
zijn dat zich situaties kunnen voordoen waarin ouders van gebruikelijke paden
afwijken, wellicht om anderen te plezieren. Zijzelf, noch hun omgeving, zullen
er hinder van hebben ondervonden omdat doopnamen of de bij de burgerlijke
stand opgegeven namen in belangrijke mate van de roepnamen (en bijnamen)
kunnen afwijken, zodat persoonsverwisselingen uitgesloten waren.

Baas boven baas
Mocht het vorenstaande enigszins verbazing hebben opgewekt, het kan nog
erger! De huidige minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten van
Amerika, Laurens Eagleburger, heeft uit twee huwelijken drie zonen met
dezelfde voornaam. Hij noemde ze alle drie naar zichzelf, respectievelijk Lau-
rens (Scott), Laurens (Andrew) en Laurens (Jason)\ Als reden voor dit opmer-
kelijk verschijnsel geeft hij steevast als antwoord 'om de belasting te misleiden'.
In meer serieuze (?) interviews verklaart hij dat hij er toe is gekomen uit
ijdelheid. •

Noten
1. R. Noordberg, Noortbergh, in: Gens Nostra 47 (1992), pag. 333.
2. Rijksarchief Limburg, Maastricht (hierna RAL), Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 19,

fol. 166. Akte verleden op 24-2-1679 bij haar thuis te Oost door de pastoor van Eijsden en
Breust, Walterus Emonts, en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 12-2-1680.

3. Een huwelijk voor de dominee betekent geenszins dat de betrokkenen de gereformeerde
religie aanhingen. Sedert 1656 was in deze contreien het Echtreglement van kracht, waarin is
verordonneerd dat katholieken zowel hun ondertrouw als hun huwelijksbeloften ook voor de
predikant moesten afleggen.

4. Zie voor hem en zijn nageslacht A. J. L. G. Pinckers, Pin(c)k(a)er(t)s, Een Eijsdense Familie,
in: Uit Eijsdens Verleden, december 1990, pag. 4-13, i.h.b. vanaf pag. 7.

5. RAL, Breust, Overdrachtsregister, inv. nr. 23, fol. 58 dorso. Akte verleden op 31-12-1703,
voor notaris Veugen te Maastricht, en gerealiseerd voor de gerechten van Eijsden en Breust
op 9-5-1704. Hij benoemde zijn vrouw als zijn universele erfgenaam.

6. RAL, Breust, Overdrachtsregister, inv. nr. 19, fol. 326 dorso.
7. Voor naamsaannemingen joden van Eijsden in 1808 zie: Gemeente Archief Eijsden (hierna

GAE), Archief Gemeente Eijsden 1800-1828, inv. nr. 398, na 1808.
8. RAL, archief van het Departement van de Nedermaas, inv. nr. 4311.
9. Scotae Judeorum: de joden in Limburg en hun synagogen, Maastricht 1967, i.h.b. de bijdrage

van J.L. Offermans en H. van der Wal, Huissynagogen uit de 18de eeuw in Sittard en
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Eijsden, pag. 72-75.
10. Geboortedatum hier en navolgende ontleend aan bron genoemd in noot 7 ter zelfder plaatse.
11. De aanduiding begr. Eijsden geeft aan dat de grafsteen van de betrokkene aanwezig is op de

joodse begraafplaats te Eijsden aan het Veldje.
12. Eerstgenoemde datum volgens opgave noot 10; laatstgenoemde datum ontleend aan huwe-

lijksinschrijving.

MOEDER ZIJN, DAT IS DE KWESTIE . . .

door MARGOT BATLO

Mr. M. van der Leeuw stelt in zijn artikel (Gens Nostra 47 (1992), pag. 296-297)
'Vader zijn of niet, dat is de kwestie . . . ' dat een man er nooit 100% zeker van
kan zijn dat een kind werkelijk van hem is en niet van de melkboer. Het feit dat
hij er zeker van kan zijn dat zijn Colombiaans adoptiekind biologisch noch met
hem, noch met zijn partner iets gemeen heeft, kan in mijn ogen geen reden zijn
dit te compenseren door het juridische bewijs van vaderschap te laten preva-
leren, tenzij hem materiële zaken zoals het erven van goederen of titels voor
ogen staan, hetgeen op andere wijze testamentair geregeld dient te worden (met
alle respect voor de puur emotionele redenen die hem zijn adoptiekind in zijn
stamboom doen opnemen!). Overigens, over het juridisch bewijs van moeder-
schap van zijn partner spreekt hij niet in deze tijd van emancipatie, terwijl die
afstammingslijn toch ook in een juridische kwartierstaat zou thuis horen!

In de korte tijd dat ik mij bezig houd met genealogie, is mij opgevallen dat,
alle liefde voor stiefmoeders en adoptievaders c.q. -ouders ten spijt, kinderen
zoeken naar hun biologische moeder of vader, en kindskinderen zelfs na veertig
jaar nog naar hun oorsprong (hun vader was onwettig kind en is geadopteerd
door de latere partner van zijn moeder). Ook via de media wordt sinds geruime
tijd aandacht besteed aan mensen die op latere leeftijd trachten hun biologische
moeders op te sporen, om niet te spreken over de actuele discussie of spermado-
nors hun naam al dan niet bekend moeten maken ten behoeve van kinderen die
hun biologische vader willen leren kennen.

In mijn eigen, relatief kleine kring blijkt geen enkele interesse voor de juridi-
sche 'afstamming', maar uitsluitend grote belangstelling voor de biologische
herkomst. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Uit die optiek bezien is het
onjuist een adoptiekind via een juridisch afstammingsbewijs van fictieve voor-
ouders te voorzien. De term 'afstamming' kan m.i. hier niet worden gehanteerd
omdat daarvan geen sprake is.

De heer Van der Leeuw sluit met de opmerking dat genealogen het in deze
tijd van alternatieve samenlevingsvormen, draag- en BOMmoeders al zo moei-
lijk hebben. Naar mijn mening is het niet zo zeer een kwestie van moeilijk, maar
eerder kwestie de bestaande uitgangspunten aan te passen aan het enige feit dat
onomstotelijk vaststaat, namelijk wie de biologische moeder is! Het wil mij
voorkomen dat daarmee meer zou worden beantwoord aan wetenschappelijke
eisen van genealogie dan tot nu toe het geval is. •
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ALBERT HILLEBRANTSZ CLOOFWINT (1655-1729)
chirurgijn te Durgerdam

door dr. J.H.A. RINGELING

D.J.B. Ringoir heeft in zijn op 14 oktober 1977 aan de Vrije Universiteit
verdedigd proefschrift 'Plattelandschirurgijns in de 17e en 18e eeuw' ons een
interessant stuk Waterlandse geschiedenis geschonken, want de basis van zijn
studie wordt gevormd door de rekeningenboeken van de 18e eeuwse Durger-
damse chirurgijn Anthony Egberts. Aan de orde komt de medische zorg te
Durgerdam gedurende het laatste kwart van de 17e en het grootste deel van de
daaropvolgende eeuw.

De zeventiende-eeuwse gegevens zijn weliswaar summier, maar verwonder-
lijk is dit niet wanneer men bedenkt dat in de nacht van 5 mei 1687 een ramp-
zalige brand Durgerdam grotendeels in de as legde, waarbij vermoedelijk ook
de protocollen van notaris Steven van der Veer een prooi van de vlammen
werden1. In de Amsterdamsche Courant van 8 mei 1687 Nr. 19 vindt men een
uitvoerig relaas van het gebeurde.

Onder 17.2.2 brengt Ringoir de chirurgijn-barbier Mr. Jan Boots voor het
voetlicht die blijkens notulen van 3 september 1678 op advies van Schepenen
in detentie is genomen. Wat betrokkene precies misdaan heeft, wordt niet
duidelijk. In ieder geval is het proces op 28 april 1679 achter de rug en behoeft
er nog slechts gediscussieerd te worden over de omslag van de niet geringe
proceskosten.

In de persoon van Simon Teyling wordt ons onder 17.3.2 de volgende chirur-
gijn voorgesteld. Betrokkene is op 27 april 1729 door Burgemeester en Vroed-
schappen uit een drietal gegadigden verkozen. Hoe men aan de vacature
bekendheid heeft gegeven, blijkt niet uit het verhaal. Uit het voorafgaande
wordt in ieder geval duidelijk dat tussen het vertrek van Jan Boots en de komst
van Simon Teyling in de medische zorg ter plaatse ogenschijnlijk een hiaat van
een halve eeuw zichtbaar wordt.

Op zoek naar een mogelijke opvulling van dit hiaat kreeg ik met de ontdek-
king van het feit dat op de Civiele Rol van de Ban Ransdorp op 28 maart 1713
en 25 april 1713 een proces voorkomt van Albert Cloofwint, Mr. chirurgijn te
Durgerdam, tegen de weduwe van de kuiper Hendrick Abrahamse, het gevoel
op het goede spoor te zitten2. Verder onderzoek leerde dat betrokkene met zijn
echtgenote Hilletje Cornelis op 10 november 1719 voor notaris Steven van der
Veer testeerde, waarbij bleek dat de echtgenoten volgens hun opgave beneden
ƒ4000,- gegoed waren3. Op 10 maart 1729 wordt Albert Cloofwint te Dur-
gerdam begraven. Het moge zonder meer duidelijk zijn dat Simon Teyling op
27 april 1729 zijn directe opvolger wordt.

Moeilijker is het echter, om het tijdstip te bepalen waarop Albert Hille-
brantsz. Cloofwint zich als medicus te Durgerdam vestigde. Tussen 1685 en
1691 laten Hilletje Cornelis en hij te Durgerdam vier kinderen dopen.
Daarnaast weten wij uit een attestatie over de slechte kwaliteit van het water
achter de dijkhuizen van Durgerdam, die de betrokken chirurgijn nevens een
aantal medeburgers op 30 mei 1690 ten behoeve van Burgemeesters aflegt, dat
hij omstreeks 1655 geboren moet zijn4. Bleef ik met de vraag, of Albert een
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geboren Durgerdammer was, dan wel van elders afkomstig.
De oplossing werd gevonden in een fraai gedocumenteerd artikel van de hand

van L. Appel, getiteld 'Scheepstimmerwerven en Zoutketen te Monnic-
kendam', opgenomen in het jaarverslag 1988 van de Vereniging Oud-Monnic-
kendam. Daarin wordt vermeld dat de chirurgijn Albert Hillebrands Cloofwint
op 7 februari 1679 een pand aan de Oostzijde van de Havenstraat (Nr. 270)
transporteert aan Cornelis Sijmonsz. Schuytemaker. Zijn echtgenote Hilletje
Cornelis had dit huis van haar vader Cornelis Outgersz. Groot geërfd.

Verder onderzoek in de gereformeerde DTB-registers van Monnickendam
werd hierdoor noodzakelijk. Helaas bleek het doopregister eerst met 1665 aan
te vangen terwijl de trouwboeken een pijnlijk hiaat vertonen van 1671 tot 1724.
De volgende, fragmentarische gegevens konden worden genoteerd:

Hillebrant Albertz., wedr. van Monnickendam, tr. (2) aldaar 25-11-1653
Dieuwer Cornelis, 'j.d. van de Hoef', overl. Monnickendam 11-12-1654 (in de
Schoolsteeg); tr. (3) Monnickendam 17-5-1655 Lijsje Jacobs, overl. Monnic-
kendam öf 10-1-1664, of 19-4-1668. •

Uit het eerste huwelijk:

1. NN, overl. Monnickendam 28-11-1654 (in de Schoolsteeg).

Uit het tweede huwelijk:

2. Albert Hillebrantsz-, geb. Monnickendam ca. 1655, overl. Durgerdam 10-3-
1729.

Het is bijzonder verleidelijk te veronderstellen dat Mr. Albert Cloofwint, ter-
stond na de verkoop van zijn huis aan de Havenstraat, Monnickendam vaarwel
heeft gezegd om in Durgerdam de plaats van Mr. Jan Boots in te nemen, maar
een waterdicht bewijs voor deze stelling bezitten wij niet. Over zo'n spoedige
verhuizing mag gerust enige twijfel bestaan.

Albert's mogelijke halfbroer (zoon uit Hillebrant Albertsz. eerste huwelijk)
of jongere broeder Jacob Hillebrantsz. Cloofwint laat op 26 oktober 1681 te
Durgerdam een dochter Lijsbet dopen. De gelijknamige oudste dochter van
Albert ziet daar eerst vier jaar later het levenslicht. Wellicht is Mr. Jan Boots
dan toch langer als chirurgijn in Durgerdam gebleven dan wij aanvankelijk
dachten en heeft Jacob Hillebrantsz. Cloofwint als tipgever voor zijn broeder
gefungeerd, toen de chirurgijnsvacature metterdaad een feit werd. De ware
toedracht zullen wij vermoedelijk nooit meer kunnen achterhalen, maar zeker
is dat voor Albert Hillebrantsz. Cloofwint in de dissertatie van Ringoir alsnog
een plaats ingeruimd dient te worden onder 17.2.3. •

Noten
1. Notarieel archief (NA) Monnickendam, inv. nr. 3443:

In een testament d.d. 26 oktober 1685 wordt verwezen naar een eerdere dispositie, verleden
voor notaris Steven van der Veer d.d. 23 juli 1674. Het is niet zeker of deze Durgerdammer
identiek is met zijn naamgenoot die na de grote brand achtereenvolgens als notaris fungeerde
te Durgerdam (1689-1698) en te Ransdorp (1699-1736).

2. Archief Ban Ransdorp, nr. 67.
3. NA Amsterdam: Ransdorp, nr. Rl .
4. Archief Ban Ransdorp, nr. 550.
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ADDENDA ET CORRIGENDA

GENEALOGIE PESMAN (THESINGE)
(Gens Nostra XXXII (1977), p. 171-180)

Pag. 175, bij Vd, Tryntje Oosterhuis, ged. Loppersum 17-11-1717, lees: 17-11-1726. Haar ouders
Arnoldus Oosterhuis en Jantjen Stuirwold trouwen Loppersum 10-6-1724. De foutieve doopdatum
van Tryntje Oosterhuis is overgenomen in het Kwartierstatenboek Ebbens, pag. 205, waarbij
tevens een foutieve doopplaats is vermeld: Thesinge i.p.v. Loppersum.

D. BLOM, Odoorn

PORTENIUS
(Gens Nostra XLV (1990), p. 249-251 en 567)

Over de herkomst van Ds. Petrus Portenius valt intussen meer te zeggen.
Volgens de classicale acta van Breda was hij student proponent te Heinsberg (D)1. Hij had een
attestatie gebracht van de professoren in Bremen en een goed getuigenis van Ds. Hertenio, predi-
kant te Heinsberg, volgens resolutie van 7-1O-162O2.

Noten
1. Classicale acta 1573-1620 particuliere synode Zuid-Holland, dl. 2, Classis Dordrecht 1601-

1620, Classis Breda 1616-1620, 1991, pag. 783.
2. Idem, pag. 786.

A.J. STASSE, Utrecht

PREDIKANTENREGISTERS VROEGER EN NU
(Gens Nostra XLVI (1991), p. 69-73)

Pag. 69, 18e regel van onder: (1731), lees: (1721).
Idem, 21e regel van onder: Eenzelfde overzicht . . . viel. Hiermee wordt bedoeld: Melchior Veeris,
Chronologia ecclesiastica, dat is kerkelyk tyd-register, Amsterdam, 1697.
Pag. 72, noot 1: toevoegen: Melchior Veeris, Vernieuwt kerkelyk alphabetisch register van de
namen aller leeraren die onder de synode van Noord-Holland ... , Enkhuyzen, 1750.
Pag. 73, noot 2: Begonnen in 1716.
Idem, noot 7: aanvullingen op dit boek verschenen in: De Indische Navorscher.
Idem, noot 11: genoemd moet nog worden: B. Glasius, Godgeleerd Nederland, biographisch
woordenboek van Nederlandsche godgeleerden, 's-Hertogenbosch, 1851-1856, 3 delen.
Niet vermeld is het predikantenregister aangelegd door medewerkers van de Faculteit der Godge-
leerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht.

A.J. STASSE, Utrecht

DANIELS
(Gens Noslra XLVI (1991), p. 154-182)

Pag. 156, regel 21: Wij zijn in . . . , lees: Wij zien in . . .
Pag. 157, regel 30: Martis, lees: Mattis.
Pag. 159, regel 12: overl. 1690/1696, lees: overl. dec. 1693.
Pag. 160, regel 8 v.o.: 20-5-1725, lees: 20-5-1727.
Pag. 162, regel 6: 'Meulen Peter' is Peter Jaeken, alias Roosen, te Helden. De relatie is niet
opgehelderd. Het woord 'waarom?' vervalt.
Pag. 165, regel 13: welke, lees: werkte.
Pag. 166, regel 7: volgens, lees: volgde.
Pag. 168, regel 9: Christina Daniels, aanvullen met: overl. Alkmaar 16-4-1837, tr. Amsterdam
15-1-1790 Barend Impinck, van Boekholt (Munsterland, D.), ged. Biemenhorst 23-12-1757, her-
bergier in 'de Levensmiddelen' aan het Zeglis te Alkmaar, overl. ald. 23-11-1811, zn. van Johann
Bernard Imping en Aleida Tünte. Bij het huwelijk verklaart Christina dat zij uit 'Vendeloo' kwam
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en dat haar ouders 'doot' waren. Het eerste was misschien waar; het laatste zeker niet.
Pag. 168, regel 10 v.o.: hun kleinkinderen, lees: hun kinderen.
Pag. 169, regel 24 v.o.: geschouwde, lees: beschouwde.
Pag. 170, VIla-8 als volgt aanvullen: Wilhelmina Hubertina Daniels . . . , tr. Utrecht 26-5-1858
Gerrit van Zijl, geb. ald. 1815, tapper, wedr. van Francisca van Zwol, zn. van Adrianus van Zijl,
koopman, en Joanna Kalenberg (of Kolenberg).
Pag. 171, regel 2: Toussaint Bartolomeus Gilon, geb. Nijmegen 1-4-1833.
Pag. 171, VIIa-12 Johannes Medardus van Ceijl, als volgt aanvullen: wedr. van Christina Tros.
Hij tr. (3) Nijmegen 22-2-1881 Johanna van der Velde.
Pag. 172, VIIIa-5-c wordt VIIIa-5-d, als volgt te lezen: Petrus Matthijs Carolus Daniels, geb.
Amersfoort 4-11-1893, ambtenaar bij het Departement van Oorlog, overl. 's-Gravenhage 11-9-
1921 (ongehuwd). Hiervóór komt: c. Michael Petrus Daniels, geb. Amersfoort 27-9-1891, ser-
geant-werktuigkundige, later ambtenaar bij het Ministerie van Defensie, overl. 's-Gravenhage
29-10-1972, tr. ald. 7-12-1921 Maria Anna Nas, geb. Nijmegen 5-3-1898, dr. van Rudolf Nas,
kleermaker, later koffiehuishouder, en Petronella Gommans. Uit dit huwelijk: ca. Daisy
Marianne, geb. Soest 10-1-1923.
Pag. 172, VIIIa-7, lees als volgt:
Leopoldus Joannes Franciscus Daniels, geb. Nijmegen 15-11-1861, beroepsmilitair, later brood-
bakker, vertrekt met zijn gezin in 1899 naar Essen a.d. Ruhr, tr. (1891?) Wilhelmina Joanna
Gielen, geb. Nijmegen 15-3-1862, dr. van Franciscus Gielen, kleermaker, en Pauline Crous.
Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:
a. Petrus Paulus Carolus, geb. 24-2-1893, overl. 's-Gravenhage 7-3-1893.
b. Leopoldus Wilhelmus Paulus, geb. 17-3-1894.
c. Anna Wilhelmina Petronella, geb. 17-3-1894, overl. 's-Gravenhage 27-4-1894.
d. Wilhelmina Johanna Leonora, geb. 27-5-1896.
e. Franciscus Hendrikus Petrus, geb. 29-10-1899.
Pag. 173, regel 3: gevroende, lees: gecroonde.
Pag. 176, bij VIIIc-2: vijf dochters, lees: zes dochters.
Pag. 176, bij VIIIc-5: vanaf Grégoire Camille Napoléon d'Or, lees: geb. Villers la Loue (B)
16-12-1857, werkte in de Horeca, overl. Jette (Brussel) 28-3-1919, zn. van Jacques Grégoire d'Or
en Josephe Potiez. Hij tr. (2) Brussel 10-1-1912 Pauline Rijkaert.
Pag. 176, bij VIIIc-10: (Helles of Zelles?), lees: Ixelles (Brussel).
Pag. 178, De auteur brengt dank aan J. Fraussen, Bur. Bev. Brussel, en aan M. Verhaegh,
Cambria, Cal., USA.

Prof. dr. M. J.M. DANIELS, Leende

GENEALOGIE VAN DER HEYDEN (VAN DOORNENBURG)
(Gens Nostra XLVI (1991), p. 301-308)

Abusievelijk is bij de wapenafbeelding op pag. 301 vergeten te vermelden dat schild, helm en leden
zijn ontleend aan: C A . von Volberth, Heraldry, Ware (Hertfordshire) 1983, pag. 144.

M.J .F. LINDEIJER, Nijmegen

HET DOOP/TROUWBOEK VAN COCHIN
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 1-32, 72-87, 126-140 en 340-370)

Gedurende een bezoek medio 1991 aan Sri Lanka ben ik in contact gekomen met de 'Netherlands
Alumni Association of Lanka' (95, Prince Street, Colombo - 11). Aldaar wees men mij op het
boek: J. Penry Lewis CMG, Tombstones and Monuments in Ceylon, gepubliceerd door de Govt.
Printer, 1913. Het boek bevat een lijst van inscripties op grafstenen en grafmonumenten in en rond
de oude kerken in Colombo en de buitenposten. Er staan meer dan 1900 namen met genealogische
informatie in. Helaas is het niet gelukt via de Koninklijke Bibliotheek, universiteitsbibliotheken
e.d. achter de vindplaats van dit boek te komen.

Bij toeval stuitte ik onlangs in de in Azië gespecialiseerde boekhandel 'Atleest' te Leiden op een
in 1984 bij Ushan Publications in New Delhi verschenen herdruk van een boek uit 1911: A. Galletti,
A. J. van der Burg en P. Groot, The Dutch in Malabar. Het boek bevat Engelse vertalingen van
Nederlandstalige documenten in het toenmalige koloniale staatsarchief van Madras. Eén van die
documenten dateert van 18 april 1781 en is geschreven door Adriaan Moens, toentertijd de Neder-
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landse commandeur aldaar. Moens geeft een uitgebreide (historische) beschrijving van o.a.
Cochin, met een uitgebreide lijst van predikanten van de bewuste Franciscuskerk aldaar (1663-
1781). De samenstellers van het boek uit 1911 plaatsten een voetnoot bij het schrijven van Moens
wat betreft een overzicht van Nederlandse grafopschriften in Cochin, met verwijzing naar J.J.
Cotton, List of Inscriptions in Madras.

Dr. A.A.B, VAN BEMMEL, Leiden

HET NIJMEEGSE GESLACHT VAN MULUKOM
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 113-125)

Pag. 119, Xa-2, toevoegen: benoemd tot Deken van Nijmegen 5-1-1934.
Pag. 122, XH-lb vervangen door: Arnolda Johanna Maria Gradussen, geb. Druten 14-1-1944,
psycholoog bij de gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen te 's-Gravenhage, tr. Nijmegen
19-5-1969 Henricus Johannes Petronella Carolus van Buul, geb. Valkenswaard 26-4-1944, psycho-
loog aan het Medisch Opvoedkundig Bureau te 's-Gravenhage, zn. van Petrus Woutherus van Buul
en Wilhelmina Cornelia Franken.
Pag. 123, 3e/4e regel van boven, Geertruds vervangen door Geertruda; overl. Nijmegen 22-1-1989
vervangen door overl. Berg en Dal 22-1-1989.
Pag. 123, 7e regel van boven, toevoegen: overl. Druten 30-3-1932.
Pag. 123, XIII-2: Willem Franciscus van Mulikom, lees: Willem Franciscus van Mulukom. Toe-
voegen: elektronicus. Uit zijn huwelijk met I. W.C.M. Ruesink: a. Valerie, geb. Veghel 30-8-1986;
b. Mathieu, geb. Uden 26-10-1987.
Pag. 124, 5e regel van boven, lees: 7. Rudolf Johannis Antonius, geb. 5-8-1962, elektronicus.
Pag. 124, 10e regel van boven, lees: 9. Hendrika Elisabeth Geertruda, geb. 3-6-1965, receptioniste,
tr. Uden 8-3-1990 René Timmers.

H.M. GRADUSSEN-VAN MULUKOM, Nijmegen

CRONENBORCH TE DORDRECHT
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 188-191)

Pag. 191, III. Jan Metsen Cronenburch had uit zijn tweede huwelijk met Cornelia Jacobsdr. nóg
een zoon:
- Pieter Jan Melsen Kroonenburg, blijkens akte van 23-11-1675 patroon van de 'prebende Gre-

gorii' in de Pancraskerk te Leiden, overl. vóór 1667 waarna zijn zoon Gysbert patroon werd.
Kinderen: /
a. Gysbert Pieter Jan Melsen Kroonenburg, inwoner te Dordrecht, overl. vóór 23-11-1675

(ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778) waarna zijn zwager patroon wordt van de
'prebende Gregorii'.

b. Lijntje Pietersdr. Kroonenburg, tr. vóór 1675 Henrick Jacobsz- Sevenhuysen, wonend
Mijnsherenland van Moerkerken, patroon van de 'prebende Gregorii' 1675, overl. 16 weken
vóór 24-10-1687 (ARA, Staten van Holland na 1572, nr. 1778-A), waarna Jan Melchiorsz.
Croonenburg (IV-1) schipper te Heerjansdam hem als zodanig opvolgt.

Pag. 191, IV-1 Jan Melsen Cronenburch, toevoegen: woont 1687 te Heer jansdam en is schipper
vandaar 'op Dordrecht', patroon van de 'prebende Gregorii' na overlijden van Gysbert Pieter Jan
Melchiorsz. Croonenburg, volgens akte van 24-10-1687 (op deze datum begiftigt hij zijn zoon
Leenden met de prebende). Kinderen:
a. Leenden Jansz. Croonenburg, te Heerjansdam, overl. vóór 19-12-1711 (ARA, Staten van

Holland na 1572, nr. 1778-a).
b. Cornelis Jansen Croonenburg, blijkens akte van 1711 na overlijden van zijn vader patroon van

de 'prebende Gregorii' geworden.
c. Mets Jansz. Croonenburg, begiftigd met de prebende in 1711 na overlijden van zijn broer

Leenden.
Ds. M.S.F. KEMP
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BONKET
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 216-217)

Er is nög een tekening van Johannes Bonket bekend: Overblijfsels huis 'de Merwede'. Deze was
te zien op een tentoonstelling gehouden te Dordrecht op 4 februari 1890 (Tweehonderd jaar
Pictura: een tekengenootschap in Dordrecht, Dordrecht, 1975, p. 44).

111/1. ged. Dordrecht 31-12-1728, lees: 4-5-1732.
IV/2. ged. Dordrecht 21-3-1699, lees: 8-5-1698.
1V/5. toevoegen: ged. Werkendam 24-11-1697.
V/8. begr. Dordrecht 8-4-1793, lees: 8-4-1739.
V/9. toevoegen: ged. Werkendam 4-4-1666.
V/15. otr. (2) Sleenwijk, lees: otr. (2) Sleeuwijk.

F. J. VAN HOUTEN

mevr. M.J. PLATT-DE KIEWIT

A.J. STASSE

NOORTBERGH
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 328-335)

Pag. 330, 14e t/m 17e regel van boven, lees: Uit het eerste huwelijk van Cracht Stuerman werden
geboren: 1. Albert Stuerman, ged. Zalk 29-10-1676, schout van Coevorden, tr. Zalk 6-10-1704
Alida Cock; 2. Gerrit Theodorus Stuerman, ged. Zalk 25-12-1682.

R. NOORDBERO, Voorschoten

KWARTIERSTAAT HANSEN
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 410-418)

De nummers 12100 en 12101 behoren tot de 16e generatie; tussen nummer 22080 en 12100 behoort
dan ook het generatienummer XVI te staan.

Ing. W. A. HANSEN, Zoetermeer

Namen en adressen van auteurs
Op de laatste pagina van elke Gens iVaWra-aflevering treft u namen en adressen aan van de auteurs
van artikelen in de betreffende aflevering.

In het lijstje op pag. 444 van deze jaargang is een foutje geslopen. Auteur S. Laanstra wordt
genoemd, terwijl dit S. Laans/na (correct vermeld op pag. 408) moet zijn.

RED.

TIJDSCHRIFTEN
(Gens Nostra XLVII (1992), p. 476-477)

Pag. 476, 8e regel van onder, lees: N.AI/P. van Cruyningen.
Pag. 477, Ons Voorgeslacht, No. 428, 47e jg., juni 1992: de familienaam in de titel van het artikel
van W.J. Spies luidt Scheper, i.p.v. Schepel.

R|£O.

BEGIJNECLOIJER EN HONTSKONT

Pieter Claesz, boomsluyter van de veerschuit van Monnickendam op Amster-
dam procedeert op 17 januari 1600 omdat hij is uitgescholden voor begijne-
cloijer en hontskont.

(Oud-recht, arch. Noord-Holland 3537, fol. 279v)
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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.

C.E.G. ten Houte de Lange, Familiefonds Hurgronje 1767-1992, De nakomelingen van Isaac
Hurgronje (1652-1706) en Josina Phoenix (1663-171 IJ en de geschiedenis van 225 jaren Familie-
fonds Hurgronje, Middelburg 1992.

Een fraai uitgegeven boekwerk over het ontstaan en de geschiedenis van het familiefonds,
gevolgd door de parenteel van het in de ondertitel genoemde echtpaar. Deze laatste is uitgewerkt
tot op de huidige dag. Veel portretten, waarvan sommige in kleur, zijn bijgevoegd. De parenteel
is verdeeld in een aantal staken; aan het hoofd van iedere staak prijken de wapens van het
betrokken echtpaar in kleur, hetgeen een bijzonder effect geeft. Hoewel de gebruikte nummering
de samenhang reeds voldoende duidelijk weergeeft, zijn nog overzichtsschema's tussen de tekst
geplaatst voor extra verduidelijking. Het zeer aantrekkelijke geheel wordt besloten met een litera-
tuuropgave en een lexicografisch naamregister.

A.G. J. Schröder, Van Scraer lot Schröder, genealogie van 'n familie Schröder uit Hopsten (West-
falen), Rotterdam 1992.

Een niet staaks-, doch generatiegewijze opgezette genealogie die niettemin overzichtelijk blijft
doordat (bijna: waarom niet bijXd Petrus Theodorus Maria?) bij iedere behandelde Schröder het
nummer van zijn vader vermeld is. De genealogie vangt aan met Luce Scraer of Scrader, land-
bouwer in de Aabauerschaft onder Hopsten (tussen Hengelo en Osnabrück), die ca. 1635 zal zijn
getrouwd met Trine NN. Tal van portretten en typografische afbeeldingen zijn bijgevoegd, evenals
reprodukties van akten en advertenties. Een opgave van bronnen en geraadpleegde literatuur en
twee naamregisters (Schröder en overige persoonsnamen) besluiten deze aantrekkelijke uitgave.

Het boek kan worden besteld door overmaking van ƒ85, - (inclusief verzendkosten) naar bank-
rekening 50.37.76.688 t.n.v. A.G.J . Schröder te Rotterdam bij ABN-AMRO, Capelle a/d Ussel
(gironr. van de bank 610573).

C.J. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829, Het kerspel Sellingen,
Wierden 1991.

Het eerste deel van een 'huizen'-boek, dat niet alleen boerderijen beschrijft, maar alle woningen
in Westerwolde in de genoemde periode. Van de eigenaren worden alle genealogische gegevens
vermeld tot en met het huwelijk van de kinderen. Voorin het boek zijn overzichtskaarten afgedrukt
die de situatie en het grondgebruik alsmede de kadastrale nummers en huisnummers in Sellingen
anno 1829 laten zien. Bovendien begint de beschrijving van ieder huisnummer met een detail-
kaartje. Er moet een enorme hoeveelheid werk verzet zijn voor de totstandkoming van dit boek met
zo'n schat aan gegevens. Het is de bedoeling dat binnenkort een tweede deel in deze serie zal
verschijnen.

Dit eerste deel (Sellingen) is verkrijgbaar door overmaking van ƒ142,50 (inclusief verzendkosten)
naar postgirorekening 997170 t.n.v. C.J. Wegman te Wierden.

De Gelderse Leeuw, Jubileumboek van de Groep Gelderland van het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1916-1991, Arnhem 1992.

Een keur van 21 artikelen door zestien auteurs (volgens het voorwoord zeventien: daar moet een
telfout gemaakt zijn) over genealogische en aanverwante onderwerpen, voor het overgrote deel
spelend in Gelderland; bij vijfervan valt geen Gelderse connectie te ontdekken (bij vier indien het
feit dat Andreas Everardus van Braam vijf jaar bij Doornspijk heeft gewoond als voldoende
connectie kan worden aangemerkt) en men kan zich afvragen wat de redactie heeft doen besluiten
deze op te nemen. De 21 artikelen zijn stuk voor stuk interessant en goed geschreven, echter te
groot in aantal om in dit korte bestek te worden opgenoemd. Een uitzondering zij gemaakt voor
het artikel Nederbetuwse afstammelingen van Karel de Grote via Beatrix Wtenweerde, door drs.
W.F.M. Ahoud — die tevens een der redacteuren is -, omdat het aansluit bij Gens Nostra 45
(1990), pag. 488 (niet 448, zoals in noot 139 staat).

Het boekje is zeker geslaagd in zijn opzet en het zou het predikaat 'uitstekend' verdienen als het
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niet werd ontsierd door het grote aantal steken dat op typografisch gebied is gevallen: zo is de
paginanummering vet gedrukt, de paginanummers 82-99 zijn echter niet vet, nummer 86 is klein,
nummer 84 zelfs klein cursief gedrukt. De voetnoten zijn ongelukkigerwijze doorgenummerd door
het gehele boek en bereiken aldus het fabelachtige aantal van 1058. Op de pagina's 2, 29, 82, 129
en 166 staan regels die slechts een deel van de beschikbare ruimte in beslag nemen; op blz. 159 staat
een regel van twee woorden die over de volle breedte is uitgerekt. Het meest opvallend en daardoor
het meest hinderlijk zijn de veel te grote spaties tussen generaties en alinea's die veelvuldig in het
boek voorkomen zonder dat daartoe enige noodzaak blijkt (blz. 44, 48, 52-76, 185, 203, 207,
238-249); ook aan sommige portretten wordt afbreuk gedaan door te veel 'wit' (blz. 24, 136-139).
Enkele voetnoten staan in afwijkend lettertype (noten 13, 454); in sommige onafgebroken woorden
staat een afbrekingsstreepje dat niet zou hebben misstaan op een leesplankje van de lagere school,
maar dat wel doet in een werk van dit kaliber (blz. 43, 163) en tenslotte staan in de naam Röell de
puntjes consequent op de verkeerde plaats.
Ondanks dit alles toch aanbevolen lectuur!

G.J .J . VAN WlMERSMA GREIDANUS

AANWINSTEN

W.F.M. Ahoud, Inventaris van het archief der gemeente Groesbeek 1758-1943 (1952), Arnhem
1992.
Ph. Bloemhoff-de Bruijn, Veldnaemen van Stellingwarf I, Ni'jhooltpae en Ni'jberkoop, Stichting
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Genealogieën
P. Coltof en S. Ham-Coltof, Familiemozaiek Coltof-van der Veen. Salomon Berents en Jut
Bendiks, Gorssel/Hoorn 1992.

In 1735 was dit Joodse echtpaar woonachtig te Coevorden. Niet bekend is waar zij geboren zijn.
Dit zal omstreeks 1697/1698 geweest zijn. Ook het huwelijk is niet gevonden. Er waren vier zonen,
Israël, Berent, Bendix of Benedictus en Aaron Salomons. Salomon Berents overleed te Coevorden
in 1749. Jut Bendiks hertrouwde in 1756 met Salomon Meijer. Over de overlijdensdatum van Jut
bestaat nog onzekerheid. Volgens een verklaring van de schultus van Coevorden was zij in 1771
al overleden, maar in een rekest van 1774 verklaart Bendix Salomons dat hij bij zijn moeder
inwoont. Ook bestaat de mogelijkheid dat zij te Hoogeveen is overleden: op 19 april 1793 wordt
aldaar begraven 'Benedictus Zalomon zijn moeder'.

C. 't Hart en H. de Zeeuw, Genealogie van het geslacht Looijen/Lootje/Looye en Looyé. Afstam-
melingen van Loij Jacobs wonende in Achter Bergh bij Rhenen, Bennekom 1992.

Stamvader Lodewijck Jacobs ging in 1639 te Rhenen in ondertrouw met Ariaentjen Theunis van
Campen. Uit dit huwelijk één zoon. In 1647 ging Lodewijck, eveneens te Rhenen, in ondertrouw
met Hendricxken Jans. Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.
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G. Hesselink, Genealogie van hel geslacht Hesselink, Blaricum 1992.
Te Bocholl huwt ca. 1520 Harmen (Hermann) Hesselink met Machteld NN. Hij was een zoon

van Johann Hesselink. De auteur (Hoofdweg 36, 1261 RH Blaricum) houdt zich van harte aanbe-
volen voor kritiek, aanvullingen, correcties enzovoort.

A. van Mazijk, Beknopte genealogie Van Mazijk, Hilversum 1992.
De genealogie vangt aan met Willem Jansen van Maseijk, die als j .m. van Zoelmond in 1705 te

Buurmalsen huwt met Mayke Hendriks Verweij. Zij werd in 1682 te Buurmalsen gedoopt als
dochter van Hendrick Otten Verweij en Grietje Jans Verkerk.

A.M. Overwater, Het geslacht Van Waardenburg, van 's-Gravendeel, Barendrecht 1992.
Frans Dircksz. (van Waardenburg), afkomstig uit Hellouw, vestigde zich te 's-Gravendeel, waar

hij in 1660 huwt met Neeltje Gerrits, van Bommel. Zij was een dochter van Gerrit Ariens, ook
genoemd Gerrit Aerds Croon en Pietertje Dircksdr. Volgens de lidmatenüjst van 1674 woonden
zij in het gebied 'nae de moolen en 't Waale-quartier'. Dit boekje is te bestellen door overschrijving
van ƒ 7 , - (incl. porto) op postrekening 356085 t.n.v. A.M. Overwater, Jaagpad 65, 2992 VJ
Barendrecht.

Uit de Genealogische Reeks Zuilen, uitgegeven door GenS Elenbaas, ontvingen wij deel III:
Begraven (NH-gemeente) 1685-1811; deel IV: Lidmaten NH-gemeente 1764-1811 en deel V: Aclen
van indemniteit 1727-1802. De boekjes zijn telefonisch te bestellen (tel. 035-854026) bij GenS
Elenbaas; zij kosten (excl. porto) respectievelijk ƒ20, - , ƒ 15, - en ƒ15, - .

Uit de serie Lierse Bronnen ontvingen wij deel V: Vertrek en vestiging in de Lier 1695-1800. Diverse
bewonerslijsten 1646-1747. Gezinshoofden 1700-1800 (kohier parochieschreven); deel VI: Trans-
portregisters 1550-1599 en deel VII: Transportregisters 1600-1659. De akten zijn in regestvorm
weergegeven met behoud van alle namen. De boekjes zijn te bestellen door overmaking van ƒ15, -
per deel plus ƒ7,50 aan portokosten op gironr. 1593911 t.n.v. K.F. van Dijk, Heimond 33, 2678
BG De Lier.

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA

PERIODIEKEN

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

Pronk-Stukken. Jaarboek van de Stichting Familiearchief Pronk, nr. 20, Rijswijk, december 1991
(ƒ 25, - op postgirorek. 2465203 t.n.v. Stichting Familiearchief Pronk, o.v.v. Jb. 91).

Dit alweer twintigste jaarboek van het Familiearchief Pronk is - op nog te verschijnen inhouds-
opgave en register na - de afsluiting van Band II van deze serie. Dit deel behandelt één onderwerp:
de familie Pronck (Brunck) uit Alzey (Palts). Deze protestantse familie vestigde zich omstreeks
1630 in Nederland en bereikte daar enige tijd maatschappelijk aanzien; zij stierf in de mannelijke
lijn als onaanzienlijk uit in 1936. Een beknopte genealogie van de familie is opgenomen in Neder-
land's Patriciaat, jg. 4 (1910).

Er onderscheiden zich twee takken: een Gelderse van bestuurders op lokaal en regionaal niveau,
en een verspreide tak van predikanten en relaties met militaire kringen. Aangehuwden: Kuijper,
Segels, Reinders, Sluiter, Van de Graaff, Van Marie, Schott Bruijn, Lingeman, Esclarano (Slo-
vano), Van Erffrenten, Peers (Paars/Pers), Van den Bosch, De Jager, De Booij, Tonning, Van
Weeningen.
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Geschiedenis van Abbekerk. Stichting Historisch Abbekerk, 1992 (secr.: G. Koster, Kosterkring
10, 1657 LL Abbekerk).

In dit vierde jaarboekje van deze stichting de geschiedenis (1932-1965) van bakkerij 'De Drie
Schootjes', gedreven door het echtpaar Catharina van der Heide en Cor van der Oord. Notaris C.
Donker was rond 1900 de bouwer van een badhuis aan een korte pier in de (toen nog) Zuiderzee
en zo de stichter van een badgelegenheid 'Lambertschaag-aan-Zee' dat als zodanig bleef bestaan
tot 1929; met de afsluiting van de Zuiderzee verdween ook het badhuis. Aandacht voorts voor
enkele fraai bewerkte huisdeuren en voor 'De Weel van Abbekerk', het restant van een dijkdoor-
braak in 1675; het goed gedocumenteerde artikel behandelt de plaatselijke situatie vanaf de 14e

eeuw. Tot slot de jaarlijkse kroniek (1991) van Abbekerk en Lambertschaag.

Deutsches Geschlechterbuch, Band 196; 51. Allgemeiner Band. Limburg a/d Lahn 1992.
In deze uitgave stamreeksen, genealogieën en kwartierstaten van de families Dieckhof [Bremen;

aanvulling en voortzetting op de banden 40 en 44 (Pommeren en Stettin)]; Heese [Osthavelland
(Mark Brandenburg)]; Immel [Dexheim/Oppenheim am Rhein; verbetering op band 149]; Koch
[Hessich-Lichtenau]; Kohnert, tevens Beek, Klosterbecker, Puth [Haffstrom, Landkreis Königs-
berg/Preuszen]; Kriening [uit de Neumark, Köningsberg, Soldin, Landsberg] en aangehuwden
Vernezobre, Constantin, Devantier [Nïmes/Lanquedoc, Frankrijk] en Gombert, Salomé, Overlac
[Vlaanderen]; Weitzke [Brandenburg]; Nordt [Schönbeck, Wendlingen/Neckar] en RayB/Raysz
[GroB Gerau].

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichle, Band 117 (1992). Karl Wach-
holtz Verlag Neumunster 1992.

Uit de tien onderwerpen in dit jaarboek, waarvan de titels veelal voor zichzelf spreken, noemen
wij: W. Wagner: Jutlands Verfassung im Mittelalter und die Entwicklung des Jütschen Rechts
(Jydske Lov); H. Willert: Umrisse der frühen Entwicklung Lütjenburgs; R. Hansen: Der Kieler
Umschlag(Internationalen Geldmarkt vom Ausgang des Mittelalters bis zum Anbruch der
Moderne); U. Albrecht: Neue Quellenfunde zum barocken Begrabnis-Zeremoniell in Kiel; /. Gun-
dermann: Auguste Victoria - ein Lebensbild der letzten deutschen Kaiserin; P. Hopp: Eine
Geschichte der deutschen Minderheit in Nordschleswig bis 1932 aus danischer Feder.

Een belangrijk en soms zeer interessant deel wordt ingenomen door de uitvoerige boekbespre-
kingen, b.v. over Orts- of Personengeschichte.

J. THOMASSE

TIJDSCHRIFTEN

Fotokopieën van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger ver-
schenen en in de bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen kunnen worden
aangevraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411
RC Naarden. Er worden geen tijdschriften uitgeleend.

Nederland
Arent thoe Boecop, nr. 40, febr. 1990. Hierin o.m. Elburgse monumenten geschetst door Cornelis
Springer, Graaf Hendrik van den Bergh (1573-1638), De verpachte bank van lening in Elburg [met
lijst pachters 1716-1908], Vissersmerken, Grindgravers en goudzoekers [Aart (1867-1950) en zoon
Aalt Koster].

Idem, Kroniek nr. 64, 17 sept. 1992.

The Caledonian Society, Med., 16e jg., no. 3, sept. 1992. Sprokkels; Verv. Derde Regt. Schotse
Brigade [Mil t/m Young]; Verv. Militaire huwelijken te Gorinchem [Gordon t/m Makferly];
Tindal [schets]; A.J. Allan: Enkele gegevens over het echtpaar: David Allan en Meggelina Paton
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[tr. Heusden 1787]; G. Grevers-Lieth: 'De Schotse Stapel te Veere'; H.A.R. Hovenkamp: Herre-
waarts en derrewaarts [procesdossier in Archief Hoge Krijgsraad betr. Johan Hendrik Probsting
(geb. Heenvliet 1716); Woudrichem 1750].

Gens Humana, nr. 20, 6e jg., nr. 3, sept. 1992. J. B. van der School: Speurtocht naar een geboor-
teplaats [M. Cath. Josepha de la Fontaine tr. Amsterdam 1775; interessante speurtocht uitmon-
dend in Navagne en Moelingen bij Visé]; Verv. Bierbrouwerijen in Utrecht: Brouwerij de Kroon;
J. Mulderij: PRO-GEN. Genealogie a la carte; M. van Keulen: Nummering in stambomen: Het
aftelpunt als uitgangspunt; Verv. Kwst. J.J. Box; Het genealogieprogramma HAZA-DATA. Het
gezin als hoeksteen; Verv. Kwst. A.K. Oudman [Groninger en Drentse kwn.].

Genealogie zonder grenzen, nr. 15, sept. 1992. Kaartenbak [contactlijst per lid: n a a m - p l a a t s -
tijd]; Verv. Registers Walen dragonders [1765-76]; Verv. Inv. général des archives de families
[Damavo t/m d'Eynatten]; Verv. Register van familiearchieven RA Hasselt [Van Haren t/m
Heusdens; met o.a. Hayweghen, Heeren, Henis en (de) Heusch].

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 16e jg., nr.
3, 1992. P. Sanders/A. Groenenberg: Genealogie Straver [o.a. te Babiloniènbroek; 17/19de eeuw];
P. van Eeten: Het geslacht Van der Brugge [Land van Altena; 15/16de eeuw]; Aanv./Corr.
Genealogieën, o.a. Van Giessen, Van Helden, Korteweg, Van de Riviere; Verv. Trouwen Ooster-
hout [1650-53]; J.J. de Bont: Familie De Bont in de heerlijkheid Verloon [16de eeuw]; Verv.
Brabanders in de Hoeksche Waard [De Gast t/m Hubert]; Verv. Brabanders in Goes [Van Hosten
t/m Van Loenhout]; Verv. Genealogieën Coolhaes en Van Kerkwijk; Verv. Kwst. Ardon; Verv.
Archief Staten van Holland [o.a. Pierre Mareschal, pred. Franse kerk te Heusden, 1640-43; Pieter
Janssen Doedijn/Doudijns, 1642-43; Johannes Stohne, pred. Engels garnizoen te Heusden, 1644-
45; Simon Verhellouw, koster/schoolmeester, 1743]; N. Boevé: Westbrabanders in Engeland
[huwelijken ontleend aan publ. Dutch Church in Austin Friars; 16/17de eeuw]; Verv. Lidmaten
Waalwijk [1749-52]; Antw. o.a. Coevoets (corr.), Van Leent, Straff, Mink; Aanv./Corr. Kwstn.
Bastiaanssen, Van Roosmalen, Van Wijngaarden; Verv. Kwst. Van Genderen-Groeneveld:
deelkwst. Vos [te Well]; N. Boevé: Rekruten te Breda, in 1727.

Historische Kring Loosdrecht, nr. 89, 19e jg., sept. 1992. F. Brand: Over wezen en weesmeesters
(I). Weeshuis te Oud-Loosdrecht 200 jaar geleden opgericht; Verv. Loosdrecht in de middel-

Historisch geografisch tijdschrift, 10e jg., no. 2, 1992. G.H.P. Dirkx/J.A.J. Vervloet: Land-
schap, ontginning en bewoning van oostelijk Delfland in de middeleeuwen; K.A.H. W. Leenders:
De datering van Van Deventer's stedenkaarten.

Kondschap (Brederwiede: Postbus 24, 8325 ZG Vollenhove), 8e jg., nr. 3, sept. 1992. P. Datema:
Een koninklijke boerderij in Kadoelen [met pachters 1580-1802]; K. Boes: Kwst. (6 gen.) van Gerrit
van der Linde [geb. Barsbeek 1944; - , Regeling, Rook, Kelder].

Nieuwsbrief van de Historische Kring Kesteren e. O. en het Archief- en Informatie-Centrum voor
de Betuwe (Stationsstraat 40-42, Kesteren), 10e jg., nr. 3, aug. 1992. D. Spruit: Uit een familie-
bijbel [waarin aant. betr. families Van den Toorn, Sipman en Tap].

Oud Alkmaar, 16de jg., nr. 3, 1992. Verv. Adriaen Westfalen en Simon Eikelenberg [vervalsing
afstamming familie Westphalen en kroniek Klaas Kolijn]; G.N.M. Vis: Jan Arentsz, Alkmaar en
de reformatie.

Oudheidkundige Kring Bathmen, 12e jg., nr. 3, sept. 1992. R. Boonsira: Uit de geschiedenis van
'de Menop' (Loo) en omgeving [hoeve in eigendom van Deventer regentengeslachten Jordens,
Podt, Van Lottum en Brinkhuis; met hoeve 'Pasop', ook 'Dijkmans', pachters o.a. familie Dene-
kamp (alias Dijkmans alias Pasop)].

OudHoorn (ledenadm.: F. Uiterwijk, Grote Oost 98, 1621 BZ Hoorn; contr. min. ƒ 2 5 , - ) , 14e jg.,
nr. 3, sept. 1992. Interview met Han Ebbelaar (balletdanser); Verv. Hoornse schilders: portret-
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schilders [Jacob Waben, Jan van Teylingen, Jan Albertsz Rotius, Abraham Liedts, Dirck Carba-
sius, Mathias Withoos, Nicolaas Roosendael]; Gedempte Turfhaven 4 [met overzicht eigenaren en
bewoners].

Het Schokker erf (penningmr.: J. Bien, Tholenstraat 9, 8266 CG Kampen; contr. min. ƒ 1 5 , - op
Postbanknr. 2200615), nr. 21, sept. 1992. De beste visser van Volendam [interview met Harm
(Hermanus Johannes) Sul, geb. 1906, kleinzoon van de Urker Harmen Sul (1834-1878)]; Verv.
Kroniek van Harm Smit; T. Roos: Overeenkomsten tussen de Schokker en Urker talen; Kwst.
Jannetje Lolle Jongsma [1851-1944; - , Visscher, Bape, Ouderling]; A. & B. Klappe: Schokkers
in de Kamper burgerboeken [1302-1790]; Stamreeks Bruins [18/19de eeuw].

Tabula Batavorum (secr. red.: T. van Drunen, Radboudweg 30, 3911 BE Rhenen), jg. X, no. 2,
1992. A. Datema/J.J. Jager: De oudste Buddingen te Opheusden [Budding(h)/Buddinck; 15/17de
eeuw].

Tussen Vecht en Eem, 10e jg., nr. 3, sept. 1992. Hilversum-nummer, waarin o.m.: J.E. Lamme:
Hilversum in beeld [geschiedenis]; E.J. Pelgrim: De textielindustrie van Hilversum.

Tweestromenland, nr. 73, 1992/111, 29. V1I1.1992. J.van Gelder: Hernense molen. Was er al een
oudere molen?; J. Jansen: Fragmentarisch overzicht families De Kleyn/De Klein te Wychen en
omgeving [18de-20ste eeuw].
Uit Eijsdens verleden, nr. 57, maart 1992. Verv. Kwst. Boersma: deelkwst. M. Helene Francken/
Vrancken [1813-1844; - , Warnier/Waernier, Willems (te Breust), Beijers].

Van toen naar nu, jg. 22, nr. 3, 15 sept. 1992. B.J. Motten 250 Jaar schippersgeslacht 'Mötter'
[oorspr. ook Mörter, te Groethausen, 17de eeuw; overzicht t/m 20ste eeuw]; G. Rübo: Die Schulen
im Kleverland.

Van Zoys tot Soest, 13e jg., nr. 2, herfst 1992. Art. betr. o.a. een stuk grond te Soest, genaamd
'Leeuwencamp' (1534), de buitenplaats 'Heuvel en Dael' [Guiliaem Bartolotti kocht 1651 land met
'huisinge'] en de geschiedenis van de RK-gemeente.

Veluwse Geslachten, jg. 17, nr. 2, 1992. Kwst. Verschuur (aanv.); A. Oosterbroek: Genealogie
Oosterbroek [18de-20ste eeuw]; Kwst. Bouw (aanv./verb.); C. Hutchison: Deelkwartierstaat
Robert en Jacqueline Hutchison [voornl. kwn. van Hendrik Sukkel, geb. Veenendaal 1789; - ,
Buurman, Bos, Boonzaaier/Bouwzajer/Boonsaijer]; B.J. van den Enk: Een aanzet tot een genea-
logie Pol/Poll [te Vaassen; 18de-20ste eeuw]; Antw. o.a. Lagerwij, Van Esveld, Nuesink, Van den
Bosch [te Veenendaal], Kempink, Van de Ruitenbeek, 'herengoederen' [uitleg verschil tussen deze
en andere horige goederen, tynsgoederen en leengoederen].

Weslerwolde, jg. 13, no. 3, sept. 1992. J.J. Kuiper: Uit de bijbel van Hadewijg Geerts Nannings
[1740-1811; met verwantschapstabel Nannings-Ter Maerse]; E. G. Schrage: Rencks/Renken [te]
Roswinkel/Vriescheloo; S.H. Achterop: De Westerwoldse landbouw in het verre verleden (1).

Zijper Historie Bladen (Hist. Ver. 'De Zijpe'; postbus 14, 1750 AA Schagerbrug; contr. ƒ30, - op
Postbanknr. 5664254), 10e jg., nr. 3, aug. 1992. P. Dekker: De St. Maartensbrugger kapitein op
Suriname Theunis Andriesz de Leeuw en vier portretten uit zijn familie [1735-1779; zijn voor- en
nageslacht en verwanten, de RK-families De Leeuw, Groet, Stap, Hellingh en De Sonnaville (ten
noorden van Alkmaar en te Amsterdam). Met gedetailleerde verslaggeving van hun reizen en
relaties, zoals de broers Mattheus en Nicolaas Frehers en de families Blanke en Scheer te Amster-
dam].

Uit onze afdelingsbladen:
Amstelland, nr. 6, sept. 1992. M.L. Krap-Meester: Kwartierstaat Steenman [Simon Frederik S.,
1821 Amsterdam 1885; - , Tjeerds, Muller, Van der Meer].
Amersfoort e.o., jg. 1, nr. 2, aug. 1992. Uniformpettenmakers in Amersfoort [fragment Hassing;
oproep medewerking onderzoek t.g.v. fabrieksjubileum].
1340 (Rotterdam), jg. 6, no. 3, sept. 1992. Verv. Kwst. Van Oosterhoud.
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Genealogica (Usselmeerpolders), nr. 5, jan. 1992. P. van Dijk: Albstmeijer/Albsmeier [uil Men-
ninghüffen (Westf.); 18/19de eeuw]; G.A. van Driel-van Leeuwen: Kwartierstaat Van Leeuwen
[ - (te Barneveld, afk. van Zaandam), Van den Brink (te Barneveld), De Jong (afk. van
Zaandam), Van Norden (te Nijkerk)).
Gooi en Eemland, 3de jg., nr. 3, sept. 1992. Verv. Afstamming . . . bij Stad en Lande: De familie
Hom afgevoerd; P.J. K. van Werkhooven: Vele varkens... [21 erfgenamen van Henderik Bexter,
overl. 1820 en huisvr. Jannetje van Geyn; o.a. Knippenberg, Bexter, Van Vassen, Slot]; L.J. de
Beer: Speuren in Frankrijk (2) [ervaring te Changé; voorbeeld huw. 1713 Jacques Levecque-
Heleine Gaulard].
Hollands Noorderkwartier, nr. 16, 7e jg., nr. 1, aug. 1992. J.J. Kaldenbach: Alweer een onbe-
kende bron: het Provinciaal Blad; J. P. Geus: De gevolgen van een fideï-commis [Aucke Jans en
Trijn Jansdr, won. op Huiswaard, testeerden 1613-1617]; A. Wester: De baljuws van slot Nijen-
burgh te Oudorp [naamlijst]; A. de Reus-Vredenburg: Alkmaars bakkersgilde [naamlijst knechten
en bakkers 1750-1811].
Koggenland, jg. 7 (1992), afl. 3. J.P. van den Broek: Stamreeks Wortel [RK-Beemster familie;
17de-20ste eeuw]; H. Lansdaal: 't Zoekgeraakte woordenboek; P.J. Bollen: Genealogie Ruiter [te
Venhuizen; 17/19de eeuw].
NoordKOPstukken (Den Helder), 6e jg., nr. 4, 4 sept. 1992. Verv. Hilcker/Hilker; Verv. Den
Helder/Huisduinen Transportregisters (1690) en Registre civique [Van Herwerden t/m Jongkees].
Threant, 3e jg., nr. 3, 1992. Verv. Genealogie Kamps; O. Brunsting: Genealogie Brunsting [Bruyn-
stinge, Breustinge; te Beilen e.o.; 17de-20ste eeuw].
West Noord Brabant, 1992-3. Art. betr. Het beheer van het geld van begijn Anna Willems (1676);
Adriaan Zeegers en de huwelijken van zijn dochters (1719-20); Cornelis Norbertus de Ruyter
(1749-1791), zijn gezin en huis 'De Fortuyn' (door D.P.M. Machielse-Schouteren); Genealogie
Van Hulst te 's-Hertogenbosch 18/19de eeuw (door J. W.M. Th. Oostenrijk-Ranshuysen).
Zaanstreek-Waterland, nr. 12, sept. 1992. Korte artikelen betr. o.a. De trieste jeugd van Hilgond
de Jeugt (geb. Purmerend 1725); Edammer schutters (1672-1673) [naamlijsten, door H. Rijswijk];
Deutekom te Zaandam (1807); Eigenaars van broodbakkerijen in de banne van Westzaan (1743);
Taxatie van huizen te Warder (1557); Padreglement voor het Molenpad te Oostzaandam (1740);
Het weer in onze genealogie; Huisvredebreuk in Zaandijk (1726); De Purmer in 1658 [verklaringen
van bewoners over bezit hoeveelheden graan op het land of geoogst]; Verv. Kwst. Helena Pronk.

Uil familiebladen:
De familieband, 14e jg., Ie nr., april 1992. De oudste generaties Spanjers/De Spanjer/Spaniers/
Spaniaerts; 17de eeuw te Schaijk.
Familieblad Verniers, nr. 1 (jg- 1, juni 1987) t/m 19 (jg- 6, febr. 1992), nr. 21 (aug. 1992). In alle
afleveringen oudere gegevens Verniers, o.a.: huw. en begr. Verniers te Gent 17/18de eeuw (nr. 1),
Verniers te Destelbergen en Oostakker 17/18de eeuw (nrs. 5, 6), schema's (nrs. 9, 10), Verniers te
Heusden (nr. 11), te Sint-Niklaas (nr. 14), te Nazarelh (nr. 15), in Zuid-Vlaanderen (alfabetische
lijst; nrs. 16, 19), te Ekel (nr. 18). Stamlijsten Verniers Oost-Vlaanderen 1550-1800, uitg. M.
Verniers, Lierssesteenweg 193, B-2860 St-Katelijne-Waver.
Familielijdschrift van Horstingen Horstink, 3de jg., nr. 1, maart 1992. Proces tussen richter Adam
Cremer en Jan Horstink, die verpondingen niet zou hebben betaald (1700); Erve Greutelink [te
Haaksbergen; 18de eeuw]; Erve Schots [mede aldaar; 19de/20ste eeuw].
Geskes-Kusjes, 3de jg.,2de ed., aug. 1992. Het woelige leven van BetjeGeskus [1836 Meppel 1919].
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 23, jg. 8, sept. 1992. Scheepsbouwers Schuyt te Amsterdam in de
18de eeuw.
De Kruijdboom, 8e jg., nr. 4, sept. 1992. Elisabeth Kruijt [geb. Delft 1842, tr. Willem S. Alink].
Loage-Tijdschrift, nrs. 1 {jg- ' , aug- 1985) t/m 19, 21 t/m 25 (jg- 7, aug. 1991). Met index op alle
naamdragers Lo(u)age/Louwag(i)e enz., op echtgenoten en schoonouders. Contactadres: S.
Louagie, Krakeelstraat IA, B-8490 Zerkegem (Jabbeke). Over afleveringen verspreid gegevens uit
vroeger eeuwen, w.o. de tekst van de dagvaarding door Alva (1568) van met name genoemde
inwoners van Nieuwkerke (nr. 19) en een inleiding tot het 'Fonds Merghelynck' (belangrijk voor
onderzoek in Veurne en leper; nr. 24).
Scone Jhan, nr. 5, jg. 2, nr. 2, aug. 1992. Kwst. van Stefaan Galle [geb. Ninove 1970; - , Van
Malder, Schoonjans, Barbé]; Nageslacht van Judocus Schoonjans [geb. Erembodegem ca. 1758];
Verwantschap via Adrianus Schoonjans [geb. Denderwindeke 1731].
Spelregels, apr./aug. 1992. Kwst. De Jeu [Steven de Jeu tr. Nijkerk 1965 Cath. M. de Vries; - ,
Van der Schagt, - , Kater].
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Van Mecken tol Mekke, 8e jg., no. 2, aug. 1992. Verv. Kwst. Mekke(n); H. Touwslager. Het
Rembrandljaar 1991 [fragmenten Jouderville te Leiden, De Moucheron te Amsterdam; 17de eeuw.
Isaack Jouderville in 1630 leerling van Rembrandt].
V.d. Vegt's chronicle/Vegt's kroniek, jg. VI (1992), nr. 3. (Van der) Vegt te Leiden, 17de eeuw.

België
Genealogie & Computer, jg. 9, nr. 5, sept. 1992. P. Donche: Millenium: 1000 jaar geschiedenis in
de PC [tekst en gedetailleerde kaarten betr. Europa en het Midden-Oosten]; Idem: Invoerschermen
in PRO-GEN; J. Debeurme: Sorteren in PRO-GEN/Plaatsnamen; PC voor beginners: Directo-

Limburg, jg. LXX, afl. 2, april-juni 1992. Verv. De heren van Peer. Guy de Brimeu (1473-1477)
en de Bourgondiërs (1500-1537).

Idem, afl. 3, juli-sept. 1991. T. Waegeman: De bouwgeschiedenis van de kerk O. L. V. Tenhemel-
opneming te Veulen (Heers); Verv. Inventaris familiearchief Jacquet; Verv. Limburgs Biografisch
Repertorium.

Idem, afl. 4, okt.-dec. 1991. J. Brouwers: Beknopte geschiedenis van Klein-Gelmen; Th. Coun:
De familie Cranevelt en de pest [17de eeuw]; J. Molemans: Reële en personele belastingen in
Neerpelt.

Le Parchemin, No. 281, 57eannée, sept.-oct. 1992. Artikelen betr. Georges Dansaert (1876-1960),
Een minder bekende tak van de familie De Schaesberg [o.a. te Maastricht en Nuth; 16/18deeeuw],
De erfgenamen van Pierre-Léopold de Croeser [overl. 1800, zoon van Anne-Thérèse van Wel];
Héraldique vivante: Janssens en Lancelot; J.-J. van Ormelingen: Inventaires des fonds d'archives
de l'OGHB: Fonds du chateau de Moorsel [o.a. betr. families Ball (een Ierse familie), Van der
Noot, De Meer, De Haro].

Vlaamse Stam, 28e jg., nr. 9, sept. 1992. C. van Walleghem: De beeldsnijder Pieter Van Wal-
leghem (1697-1776) [met voorouders en verwanten; te Bruggeen Lichtervelde]; P. Brulez: Drie man
op zoek naar één gezin [Joannes Dolmans en Lucia Maanen, te Meerssen en Lanaken 1719-38];
Verv. Hubertus Raellen te Gent 1677; F. Debrabandere: De familienaam Raedschelders; C. Ver-
voort: De bevolking van Oostmalle in 1755; A. Clabots: Een voorloper van de V.V.F.; P. Brulez:
Enkele testamenten uit het graafschap Rekem [1719-94; voornl. inwoners van Uikhoven 1727-43];
P. Huys: Wordt vermist . . . (Noodoproepen in de 'Gazette van Gend', 1783-1785); J.G. de
Brouwere: Gravin? Prinses? Alleszins Hertogin! [Augusta Reuss zu Ebersdorf].

Duitsland
Computergenealogie, Heft 23, 8 (1992). Nachrichten aus dem Netz - Computergenealogie aus
dem Modem; Test von genealogischen Programmen - ein Aufruf an Autoren und Anwender zur
Mithilfe; SESAME, ein Programm zur Verwaltung von Archivdaten; Neues von GENprofi II;
AHN-DATA Version 4.0; FAM-BU Version 2.0; Ahnenverwaltungsprogramm AHX 2.20;
Anmerkungen zu ADAM 2.0 [voor Atari-computers]; Computergenealogie in Moskau.

Idem, Heft 24, 8 (1992). Datenschutz - Schutz der Daten [het omzetten van verouderde sys-
temen naar nieuwe en juiste opslag van de gegevensdragers; een waarschuwing]; Genealogische
Forschungsmöglichkeiten auf CD-ROM's und Mikrofilmen in New Yorker Archiven und Biblio-
theken; Erfahrungsbericht zur Ausgabe der Datei Forscherkontakte mittels GENprofi; Vergleich
der verschiedenen Ortskennzeichnungsverfahren; Neue Version von HISTORIA [programma ach-
tergrondinformatie wereldgeschiedenis].

Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblatter, Nr. 65, Jg. 18, Folge 3, Sept. 1992.
Regensburg, Sammelstelle der Kolonisten auf dem Wege in den Südosten Europas im 18. Jahrhun-
dert; Neudorf an der Donau (Batschko Novoselo). Die erste deutsche Gemeinde und ihre
Ansiedler; Verv. Deutsche Kolonisten in der Schwabischen Türkei.

Düsseldorfer Familienkunde, 28. Jg., Heft 3, 1992. A. Blómer: Die Familie Schopes oder Schaf-
hausen aus Düsseldorf-Himmelgeist [met stamreeks Schabs/Schop(e)s/Schob/Schopp/Schapes/
Scha(a)fhausen; 17/18de eeuw; met fragment Rotz, 18de eeuw]; Verv. Heiratsregister Neukirchen-
Hülchrath [Lofens t/m Pütz]; Verv. Mitglieder Schützenverein [Leonhardts t/m Zleiner].
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Der Eisenbahner-Genealogie, Bd. 4, Jg., 19, Folge 1, April 1992. Verv. Geschichte des Klosters
Lamspringe; Fatniliengeschichte und Familientreffen der Wragges aus dem Oldenburger Land;
Fragment Heintzkyll [molenaarsfamilie omgeving Auw].

Fomiliengeschichle in Norddeutschland / Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 41./67.
Jg., Heft 3, 1992. Chr. Schuit: Familiengeschichtliche Quellen in den Mecklenburg-Strelitzschen
Bestanden des Mecklenburgischen Landeshauptarchivs Schwerin; Verv. Wandernde Handwerks-
gesellen . . . in Rostock; R. Hilmer. Das Geschlecht Topp aus Lemgo [genealogie Top/Topp, 5
gen.; 16/18de eeuw]; J. Rütter: Auswanderung ehemaliger hannoverscher Soldaten (1866) [alfabe-
tische lijst met vermoedelijke verblijfplaats; Friedrich Heuer (geb. Heimar 1841) en Gerhard
Löbbel (geb. Ba(h)ne 1841) zouden naar Holland zijn getrokken; Heinrich Wilhelm Sonnemann
(geb. Nordkamp 1843), muzikant te Utrecht, zou zijn geëmigreerd naar Amerika]; Stillhorner
Viehschatsregister von 1640.

Familienkundliche Nachrichten, Bd. 8, Nr. 16, Juli-Aug. 1992. Verv. Aktuelle Konzepte und
Systeme für genealogischen Datenaustausch: GEDCOM.

Genealogie, Bd. XXI, 41. Jg., Heft 7/8, Juli-Aug. 1992. G. Nebinger. Johanne Marie Schatte [geb.
Zittau 1845, met kwst.: - , Nicolaus, Winkler, Feurich]; Genealogie in Erfurt [met literatuurlijst];
Die Doleschko von Doleschek.

Mitteilungen des Vereins für vogtlandische Geschichte, Volks- und Landeskunde, 1. (44.) Jahres-
schrift, Plauen 1992. Grundzüge der Geschichte der Stadt Plauen; Der Niedergang der Plauener
Komturei des Deutschen Ordens im Zeitalter der Reformation; Die Stadt Plauen in der Zeit von
1806 bis 1813; Dr. med. Robert Ferdinand Flechsig (1817-1892).

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 35, Jg. 80, Heft 7, Juli-Sept.
1992. Die Amerika-Auswanderung aus der Ortschaft Dedenborn im 19. Jahrhundert; M. Back-
hausen: Hilfe zur Aufarbeitung jüdischer Schicksale im Rahmen von genealogischen Arbeiten;
Rheinlander im Traubuch 1808-1813 von St. Elisabeth in Kassei; Die Mühlen am Schnellenbach
im 18. Jahrhundert insbesondere die Hauchenmühle.

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 34, Heft 2/3, Sept. 1992. W. Büsing: Quellen zur oldenburgi-
schen Familienforschung. Elfter Teil.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIII, 40. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1992. Artikelen betr. General
Leopold Wilhelm von Dobschütz (1759-1836); Der Unterstützungsfonds Hoheisel in Libau [met
gegevens van personen, die bijstand ontvingen, w.o. Dressler, Hagedorn, Henckhusen]; Verv.
Ansiedlung Salzburger Exulanten.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 41. Jg., Heft 4, 1992.
R. Hinrichs: Dr. theol. Matthias Cadovius, Begründer einer bedeutsamen Familie [M. Cadow,
geb. Rostock 1621; exm. Krudop]; H. Buurman: Zur Familie Berner/Börner in Leer; U. Budde-
Irmer: Pastor Barthius und seine Familie in Ostfriesland [17de eeuw]; /. Ramm: Leichenpredigt
mit Lebenslauf der Anna Catharina von Halem.

Finland
Genos, Arg. 63 (1992)-2. Artikelen betr. de verzameling Militaria van het Rijksarchief (Finland);
Busk(e)/Buscherus; Sigfrid Aronus Forsius [overl. vóór 1625]; de kerkschilder Claes Lang; Jean
Roche [afk. uit Walonië, meestersmid in 1656].

Idem, Sukuhakemisto-Slaktregister-Family index, Helsinki 1992 [verwijzingen naar vele publi-
katies, opgenomen volgens het principe van tenminste drie generaties].

Frankrijk
Nord Genealogie, No. 117, 1992/4. Verv. Genealogie Waignon; Kwst. Hiet [ - , Lacourte, Tricot-
teux, Peteaux]; Les Prus aux XVIle & XVIlle siècles; Kwst. Coquerelle [ - , Humez, Verdiere,
Turpin]; Klapper op de huw. 1619-1797 van Villers sire Nicole.
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Groot Brittannic
Computers in genealogy, Vol. 4, Nr. 5, March 1992. Use of a General Database for One Name
Files; Direct data transfer between computers; Relatively Yours [voor het samenstellen van een
familieboek].

Idem, Nr. 6, June 1992. Neural Networks - Are they any use to genealogists?; Conferencere-
port - computers in genealogy & familyhistory; Drawing on a computer.

Idem, Nr. 7, Sept. 1992. Family trees by computer; G1PSI (Genealogical Information Processing
System and lnterpreter); Toolworks Lengthwise [voor IBM); Family Tree Maker.

Genealogists' Magazine, Vol. 24, No. 3, Sept. 1992. Ch. Tucker. Jewish marriages and divorces
in England until 1940; Verv. Medieval and royal genealogy update.

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Ons Amsterdam, 43 (1991).
Nederlandse Historiën, 24 (1990)-l; 25 (1991)-1, 5, 6.
Adresboekje van musea en organisaties op het gebied van de historie, archeologie, monumenten-
zorg en natuurbescherming in (en buiten) Overijssel, 7 (1992). Uitg. Culturele Raad Overijssel
(Jacob Catsstraat 25, 8023 AE Zwolle; ƒ 5 , - excl. porto).
Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, Ledenlijst 1991/1992 en 1992/1993.
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der pharmacie, Ledenlijst 1992, tevens
inhoudende lijst van apothekers, werkzaam in ziekenhuizen, lijst van industrie-apothekers.

Aankopen:
Sonderschriften des Vereins fur Familienforschung in Ost- und Westpreussen e. V., Nr. 45: Erb-
huldigungsakten des Herzogtums Preussen. 2. Teil 1648 bis 1678; 3. Teil 1678 bis 1737 [met
registers].

Verder ontvingen wij:
Arbeitsbericht der Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V., Sitz Herne, Folge 7,
Nr. 1, Nov. 1989; Nr.2, Marz 1990; Nr. 6, Juli 1992.
British Columbia Genealogical Society, Newsletter, Vol. 11 (1986), 12 (1987), 13 (1988)-1.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 6, nr. 3, sept. 1992.
Casa Clutia (Cluyt), nr, 15, 8e jg., sept. 1992.
Centraal Bureau voor Genealogie, Med., jg. 46, nr. 3, sept. 1992.
Descent, Vol. 22, No. 2, June 1992.
Familia Nuusbrief, Nr. 44, Febr. 1992; Nr. 46, Aug. 1992.
Familiebrief Jongens, nr. 15, 4e jg., sept. 1992.
Familiekontakten Galle, nr. 41, l le jg., herfstnummer 1992.
Familiekroniek De Leersnijder, 13e jg., nr. 2 en 3, 1992.
Families (Canada), Vol. 31, No. 3, Aug. 1992; Newsleaf Vol. XXII, No. 3, Aug. 1992.
Festina Lente (Van der Bijl), nr. 12, sept. 1992.
Frison-magazine, nr. 63, 4e trim. 1991.
Gelders Erfgoed, 1992-4 [Tweehonderd jaar 'Prodesse Conamus' (Genootschap voor natuur- en
letterkunde)].
The Genealogical Helper, Vol. 46, No. 4, July-Aug. 1992.
Genealogisch kontakt familie Schaafsma, 2e jg., no. 3, sept. 1992.
Gens Avortia (Van der Avo(o)rt/Avoirt), 6e jg., no. 22, juni; no. 23, aug. 1992.
Gens Gelriae, jg. 2, no. 2, sept. 1992.
Die Haghe, Ledenbericht, 102de jg., nr. 6, sept. 1992.
Heemkunde Hattum, nr. 52, sept. 1992 [huizennummer].
Historische Kring West-Betuwe, Med. 20e jg., no. 2, aug. 1992 [De dijken van Tuil].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 31, no. 1, sept. 1992.
Jelsumer Hoekstra's, nr. 25, 13de jg., nr. 1, sept. 1992.
Land van Cuijk en Ravestein, Med. sept. 1992.
Library of Congress, Inf. Buil., Vol 51, No. 17, Sept. 7, 1992.
Lübecker Beitrage, Heft 30, Aug. 1992.
De Maasgouw, jg. 111 (1992), afl. 3.
Met gansen trou (Onsenoort), 42e jg., nr. 8, aug. 1992.
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Molens, nr. 27, jg. 7, aug. 1992.
Nieuws van Archieven, jg. 11, nr. 7/8, juli/aug.; nr. 9, sepl. 1992.
Het Noordse Broederlje (Cleyndert), no. 19, juni 1990; no. 20, juni 1991; no. 22, aug. 1992.
Oud-Zutphen, 10de jg., nr. 4, dec. 1991.
Het Personeel Statuut, 43e jg., nr. 9, sept. 1992 [Naamrecht in beweging: nieuws van de buren
(Duitsland)].
Sachsische Heimatblaller, 38. Jg., Heft 4, 1992 [Freiberg-nummer].
TheScottish Genealogist, Vol. XXXIX, No. 3, Sept. 1992.
Stichting Federatie van Nederlandse familieorganisaties, Med. nr. 22, 6e jg., sept. 1992.
Südwestdeutsche Blatler für Familien- und Wappenkunde, Bd. 20, Heft 7, Sept. 1992.
Hel Treffertje (Treffers), 21ste jg., no. 3, sept. 1992.
Tijdschrift voor geschiedenis, 105 (1992), afl. 3 [De buiten-Europese wereld in de Europese cul-
tuur; voornl. de Indonesische bijdrage aan het Nederlandse cultuurgoed].
Volkskundige Kroniek (Oostvlaanderen), 26ste jg. (1991), nrs. 1/6; 27ste jg. (1992), nrs. 1/3, 5.
Zeeuwse familiepraet, 7de jg., nr. 3, sept. 1992.

M. VUI.SMA-KAPPERS

VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun
onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wan-
neer is gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere
genealogen kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden
gesteld.

De vfagen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer)
en antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toege-
zonden aan mevrouw E.C. Notenboom, Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op
Zoom.

ANTWOORDEN

314. VAN DEN PAUWERT-SELS (XXIV (1969), p. 406)
In aanvulling op een antwoord op bovengenoemde vraag (GN XLV (1990), p. 313) de volgende
opmerking. Margaretha van Pauwert wordt gedoopt (geref.) Arnhem 25-3-1759, als Margrita.
Haar ouders zijn Rijk Pauw en Maria Sel. Bron: Arnhem RBS 113, pag. 258.

G. ROSKES-JEUKENS, 's-Gravenhage

408. DECKERS-VAN GEFFEN (XLIII (1988), p. 382)
In het antwoord op deze vraag (GN XLVII (1992), p. 389) is zeer waarschijnlijk een fout gemaakt.
Uit de tekst van de akten Aarle-Rixtel R 71, 138 en Aarle-Rixtel R 74, f. 30v kan worden opgemaakt
dat Lambert Hendrickx van Geffen reeds vóór 16-2-1628 gehuwd moet zijn met Peterken Claes
Colen. Een tweede huwelijk heeft niet plaats gevonden. Peterken Claas Colen is derhalve de
grootmoeder van de gezochte Johanna Evers van Geffen, gehuwd met Adrianus Cornelis Deckers.

Mevr. M.F.L. FLAPPER, Tilburg

428. SPRENGLER, VAN OPSTAL-STOFFELEN (XLVII (1992), P. 319)
Sprengler: volgens Breda N1222/98 d.d. 18-11-1807 werd geopend het gesloten testament van het
echtpaar De Raaf-Sprengler, opgemaakt op 28-4-1780 in hun woonplaats Rio Essequoto aan 't
Fort Zeelandia (Zuid-Amerika). Bij het huwelijk voor de schepenbank Breda op resp. 19-11-1806
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en 28-4-1808 worden hun dochters vermeld als geboren te Essequebo. Daarom wellicht perspectief
verder onderzoek in Surinaamse archieven in ARA en CBG.
Van Opstal-Stoffelen: Cornelis Jansen van Opstal, begr. Teteringen 1-5-1694 en won. ald. 'op
Hoeveneyndt', tr. Breda 8-1-1681 Catheleyn Adriaensen Vermeir, dr. van Adrianus Aertsen Ver-
meir die werd begr. Teteringen 1688).
Uit dit huwelijk, r.-k. gedoopt te Teteringen:
1. Adriana van Opstal, ged. 16-12-1689, tr. Ginneken 22-11-1716 Jan Kools.
2. Joannes van Opstal, ged. 21-9-1692, tr. Margareta Stoffel Frijters. Hieruit zeven kinderen r.-k.

ged. te Teteringen, waarvan Helena van Opstal op 3-4-1722.
J.M. ELING, Breda

441. BLEXHUUZEN (XLVII (1992), p. 390)
Met 'Blexhuijzen' zou bedoeld kunnen zijn:
a. 5531 Bleckhausen, ten noorden van Trier en ca. 15 km ten zuidwesten van Daun in de Eifel.
b. Bleckhausen post Griesenbach 5464 Buchholz (Westerwald), ten zuiden van Bonn.

A.M. VAN LOO-DITMAR, 's-Gravenhage

P. J.K. VAN WERKHOOVEN, Hilversum

442. BRANDS, VAN LOENEN, KLIJERS (XLVII (1992), p. 390)
Brands-van Loenen: Andries Brandts, begr. Hoorn 20-4-1753, tr. Aaltje van Loenen, ged. Hoorn
1-10-1699 (remonstr.), overl. ald. 30-11-1770 (impost). Kinderen, ged. te Hoorn: Jan, ged. 23-10-
1729; Dirckje, ged. 17-11-1730; Dirck, ged. 2-6-1733; Krijn, ged. 4-3-1736; Claas, ged. 14-2-1738;
Jacob Brandts, ged. 7-4-1741, tr. Grietje Jans Kleyer, ged. Hoorn 1-3-1739 (hieruit: Teunis, ged.
Hoorn 15-5-1770; Lysbet, ged. Hoorn 24-4-1772.
Broers/zusters van Grietje Jans Kleyer (ged. te Hoorn): Fredrik, ged. 7-4-1737; Vredrik, ged.
17-5-1740; Marijtje, ged. 14-5-1743; Maritje, ged. 9-2-1745; Lysebet, ged. 5-7-1746; Teunis, ged.
9-1-1748; Vrerick, ged. 11-12-1750. Hun ouders: Jan Cornelisz. Kleyer, ged. Hoorn 14-4-1711
(moeder wordt dan Antje Cornelis genoemd), begr. ald. 23-7-1772, tr. Hoorn 16-11-1732 Lysbeth
Jans (Fredriks).
Broers/zusters van Jan Cornelisz. Kleyer (ged. te Hoorn): Marijtje, ged. 15-4-1708; Teunis, ged.
6-10-1709; Antje, ged. 4-6-1713; Marijtje, ged. 30-4-1715; Maritje, ged. 13-10-1716; Gerrit, ged.
4-10-1718. Hun ouders: Cornelis Teunisz. Klayer, ged. Hoorn 29-9-1680, tr. ald. 27-11-1707 Antje
Jans.
Broers/zusters van Cornelis Teunisz. Klayer (ged. te Hoorn): Gerrit, ged. 22-9-1669; Antie, ged.
8-1-1672; Aegie, ged. 28-12-1674; Gerrit, ged. 26-4-1676. Hun ouders: Teunis Gerritsz. (Klayer),
otr./tr. Hoorn/Zwaag 16/31-3-1669 Mary Cornelis, begr. Hoorn 12-2-1681.
Aaltje van Loenen had een zuster: Geertje, ged. Hoorn 3-10-1697 (remonstr.). Hun ouders: Krijn
Claasz. van Loenen, tr. (2) Hoorn 9-12-1696 Dirkje Heyndriks (Nibbelinck), ged. Aalten 16-1-
1670, komt op 17-3-1695 met au. van Zutphen naar Hoorn, overl. ald. ca. juli 1734, dr. van
Hendrick Nibbelinck en Aeltjen NN.

M. STAVENUITER-BIERMAN, Arnhem

451. VAN DE KERSE/KERS(S)ENS (XLVII (1992), p. 392)
Neeltje Outshoorn, ged. Boskoop 15-5-1768, overl. (verm. Oudshoorn) 23-11-1813, otr./tr. (als
weduwe van Joseph Kessen) Woubrugge 23-9/10-10-1803 Maarten Reijnierszn. Blijleven, ged.
Reeuwijk 18-10-1744, dagloner/bouwman, overl. Woubrugge 12-7-1821, zn. van Reinier Janszn.
Blijleven en Pieternelle Ariens van Klaveren. Uit dit huwelijk: 1. Maarten Blijleven, geb./ged.
Woubrugge 16/26-8-1804, arbeider, tr. Valkenburg 21-6-1829 Aalbertje (Aaltje) Spierenburg,
geb./ged. Voorschoten 7/16-8-1801, dienstbode, dr. van Gerrit Spierenburg en Petronella Ver-
hoeff; 2. Pieter Blijleven, geb./ged. Woubrugge 12/27-2-1806, overl. Oudshoorn 24-2-1808.
Ouders van Neeltje Outshoorn: Jan Dirkse Outshoorn, ged. Boskoop 4-1-1733 (zn. van Dirk
Jansze Outshoorn en Neeltje Willemse Outshoorn), otr./tr. Boskoop 13/29-12-1765 'om te
trouwen te Outshoorn' Aafje van der Vlis, j .d . van Alphen.

J.G. BLIJLEVEN, Amsterdam

Mevr. E.C. NOTENBOOM, Bergen op Zoom
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453. KARMAN (XLVII (1992), p. 392)
Teunis Telman, tr. Amsterdam 1-6-1839 (akte 3-38) Hendrika Karreman, geb. Apeldoorn 25-3-
1803, dr. van Samuel Samuels (Karremen) en Mechteld Stevens. Samuel Samuels laat op 22-11-
1812 te Apeldoorn de geslachtsnaam Karreman registreren; hij overl. ald. 22-3-1822.

G. TELMAN, Heerhugowaard

VRAGEN

492. VAN KISTVELD
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van NN van Kistveld, van Harderwijk, militair kleermaker,
gehuwd met Regina Berendse (19de eeuw).
VAN POECKE
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jacobus van Poecke, tr. Anne-Marie Lecluse. Uit dit
huwelijk Antonius van Poecke, geb. Wachtebeke 29-7-1826, tr. Apollonia Baudringheen.

S.P. J. VAN LIEROP, Zeist

493. VAN STRIJDONCK
Gevraagd ontbrekende gegevens van Jacqueline (Jacoba) van Strijdonck, geb. Lamswaarde 1756,
overl. Graauw (Zld.) 29-5-1820, wed. van Andreas Durinck, dr. van Judocus van Strijdonck, van
St. Gillis, overl. Hulst 3-11-1783 en (huw. Hulst 17-12-1752) Johanna Le Feber, ged. Lamswaarde
24-3-1730.
VAN DEN BROECK-HERMANS/HEIJERMANS
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Jacques (Jacobus) van den Broeck, geb.
Graauw (Zld.) 1739, journalier, tr. Catharina Hermans/Heijermans, geb. Lamersveld 1756, overl.
ald. 27-3-1794, dr. van Andries Hermans en Pieternelle Neeve.

W. RAMAKER, Antwerpen

494. SLUIS/SLUIJS
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van:
- Hendrik Sluijs, tr. (mogelijk te Sint Maarten ca. 1750) Antje Pieters. Van hun kinderen Dirk,

Jacob en Pieter is nageslacht volledig uitgezocht. Van de overige kinderen is slechts volgende
bekend (ged. te Sint Maarten): Neeltje, ged. 6-5-1759; Arien, ged. 8-6-1760; Cornelis, ged.
30-1-1763.

- Teunis Pietersz. Sluijs, geb. nabij Enkhuizen februari 1745, overl. Winkel 19-9-1822, tr. (1)
Antje Groot; tr. (2) Oude Niedorp 18-1-1782 Geertje Jacobs Klomp. Uit het eerste huw. één
kind, uit het tweede drie kinderen.

- Hendrik Dirksz. Sluijs, geb. (Zaandijk?) ca. 1700, overl. vóór 31-1-1778, tr. vóór 1722 Sijbrig
Jacobs Vroom. Hieruit zeven kinderen, waarvan nageslacht grotendeels bekend.

- Willem Gerrits Sluijs, tr. Zijpe ('t Buurtje) 19-2-1746 Lijsbet Remmerts/Remmers. Hieruit vijf
(of zes) kinderen.

- Pieter Sluis (zn. van Jacob Sluis en Grietje Bees), geb. Harenkarspel ca. 1762, overl. Sint
Maarten 18-12-1829, tr. Nieuwe Niedorp 13-2-1803 Trijntje Cornelisdr. Groot.

- Cornelis Cornelisz. Sluis en Geertje Jans (afk. van Enkhuizen) komen in 1704 met att. uit
Nieuwe Niedorp naar Wervershoof. Hieruit: Cornelis, tr. (1) Wervershoof 30-1-1729 Antje
Dirks; tr. (2) ald. 24-1-1740 Trijntje Teunis; Jan, tr. Zwaag 26-11-1730 Maartje Jacobs. Nage-
slacht gedeeltelijk bekend.

Overige gegevens van vóór 1811 m.b.t. Noord-Hollandse geslachten Sluis/Sluijs zijn welkom. Van
de gepubliceerde genealogische fragmenten van de West-Friese zaadhandel Sluis en Groot en de
landbouwdeskundige Wouter Sluis is reeds kennis genomen.

M.C. LUKEN-SLUIS, Heerhugowaard

495. BES
Gevraagd voorgeslacht en verdere gegevens van Ida Bes (dr. van NN en Antje Brouwer), vroed-
vrouw, begr. Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) 27-12-1794, tr. ca. 1750 Cornelis Spruijtenburg.
VEERKAMP-HOOGERLAAN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Gerrit Veerkamp, meesterkleermaker,
begr. Schipluiden 12-7-1782, tr. Johanna Hoogerlaan, begr. Rijswijk (ZH) 1-3-1785. Het echtpaar
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woont in 1743 te Wateringen en in 1763 te Schipluiden. Hieruit: 1. Gerrit; 2. Willem, geb. (verm.
Wateringen) ca. 1726.

H.C. VEERKAMP jr., 's-Gravenhage

496. VAN DER JAGT
Wie beschikt over informatie over de herkomst van de naam Van der Jagt? Volgens familie-
overlevering zou deze afkomstig zijn van de molen 'De Jagt' te Tiel; één van mijn voorouders zou
daar rond 1600 molenaar zijn geweest. Mijn oudst bekende voorvader is Jan Wijbrands, tr. tweede
helft 17e eeuw Marretje Cornelis. Hun zoon Tadick Jansz. van der Jagt, overl. Hillegom 1769.

A.C. VAN DER JAGT, Heiloo

497. VAN HULSEN
Gevraagd geboortegegevens van Hubertus van Hulsen, overl. Nederweert 16-1-1769, tr. Neder-
weert 24-5-1716 Margaretha van Roy, ged. ald. 2-3-1698.

Mr. W. D. VAN HULSEN, Bergen NH

498. COLL1GNON
Gevraagd voorgeslacht en aanvullende gegevens van Anthonij Collignon, geb. in de provincie Luik
(zn. van NN Collignon en Maria Catharina Kool), geweermaker, tr. (1) Brielle 28-6-1750 Marga-
retha Hersier, 'geb. in 't Güliksche bij Düsseldorp' (wie kan deze tekst verklaren?); tr. (2) Helle-
voetsluis 7-11-1773 Arentie (Alida) Schu(ij)lmeijer, geb. Bevergaer in Munsterland [Red.: wellicht
Bevergern, tussen Rheine en Ibbenbüren, ten noorden van Munster]. Uit eerste huwelijk, allen r.-k.
gedoopt te Brielle (het eerste kind geboren in Brielle, de overigen in Hellevoetsluis): 1. Maria
Catharina, ged. 30-9-1751, overl. Schiedam 28-11-1830; 2. Thomas, ged. 7-11-1754, geweermaker,
overl. Schiedam 3-12-1830, tr. ald. 15-11-1789 Hendrina Bronneman, ged. Schiedam 21-11-1769,
overl. ald. 7-8-1853; 3. Maria Elijsabetha, ged. 14-2-1758; 4. Ida, ged. 6-4-1762, otr. Hellevoetsluis
22-7-1785 Lodewijk Frans van Ditteren; 5. Johannis, ged. 19-3-1766; 6. Gijsberdina Josepha, ged.
19-10-1771, winkelierster, overl. Schiedam 14-10-1833, tr. ald. 19-10-1800 Anthonij Oosthoff, ged.
Schiedam 26-7-1760, overl. ald. 23-1-1825.

H.H. VAN DE KAMP, Alphen aan den Rijn

499. OFFENBERG-SPINDEL/SPENDEL
Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van Johannes Offenberg en zijn vrouw Christina
Spindel. In Asschendorf (bij Papenburg, Duitsland) wordt uit dit echtpaar in 1726 geboren de
tweeling Alexander Bernhard en Johannes Mathias Hyronimus, en in 1729 zoon Ludovicus.

Mevr. J.T. BORST, 's-Gravenhage

500. VAN TAMELEN
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Willem van Tamelen, overl. Hoevelaken 28-2-
1844, tr. ald. 8-12-1802 Jannetje Kraaykamp. Volgens de overlijdensakte zou hij zijn geboren te
Leusden ca. 1771; echter, aldaar niet gevonden.
TAM PEL
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Derck Tampel, tr. Brummen 1754 Harmina
Garritsen. In 1755 en 1759 wordt er een kind begraven. Hij woont vóór zijn huwelijk te Dieren en
zou in Genderen zijn geboren (niet gevonden).

C.T.M. SWEERTS-TAMMER, Horst

501. HEINE TJAPKES (NIEBOER)
Gevraagd voorgeslacht en aanvullende gegevens van Heine Tjapkes, tr. (1) NN; tr. (2) Geertje
Wijbes.
Uit het eerste huwelijk:
1. Tjapko Heines, begr. Muntendam 22-8-1769, tr. ald. 17-2-1726 Meiske Tjakkes, geb./ged.

Muntendam 17/19-9-1705, begr. ald. 14-12-1770.
2. Jan Heines, tr. Winschoten 2-1-1728 Risso Eppes, ged. ald. 11-10-1705. Hun zoon (waar/

wanneer geboren?) Eppo Jans (Nieboer), begr. Zuidbroek 3-11-1780, tr. Murcke Harms, ged.
Meeden 17-12-1734.

3. Anje Heines, tr. Winschoten 5-4-1726 Geert Doees.
4. Esse Heines, tr. Zuidbroek Harm(en) Alberts.
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5. Annichjen Heines.
Uit het tweede huwelijk:
6. Wijbe Heinis.

F.H. BOER, Amsterdam

502. NIJHOF/NIEUWHOFF
Gevraagd aanvullende gegevens van Bernardus Nieuwhoff, tr. Borne 11-2-1749 Henrica Ten-
nigloo. Volgens doodakte van hun zoon zijn beiden vóór 1825 te Zenderen (gem. Borne) overleden;
aldaar echter niets anders te vinden dan de huwelijksdatum.

J.A. NIJHOF, Castricum

503. MEUWAARD-OOSTERHOUT
Gevraagd voor- en nageslacht van Cornelis Meijwaard, ged. Molenaarsgraaf 12-7-1778, overl.
Bleekersgraaf 1843. Hij was van beroep watermolenaar; wie weet waar? Zijn echtgenote, Neeltje
Bouwe Oosterhout, van Sliedrecht, overl. Molenaarsgraaf 27-12-1850 (76 jaar oud). In Sliedrecht
is haar doopinschrijving niet te vinden. Wel gevonden de doopinschrijving, op 30-4-1775, van
Neeltje, dochter van Bouwe Klaasz. van Oostrum. Kan hier sprake zijn van naamsverandering?

M. KUCKARTZ-MIJWAARD, Eygelshoven

504. TENWOLDE-VANDEN PALS
Gezocht voor- en nageslacht van Hermanus Bernardus Tenwolde, geb. Messinger bij Hannover
7-12-1791, overl. Rotterdam 5-4-1860 als echtgenoot van Wilhelmina Bartijn (geb. Deventer 17-5-
1799, overl. Rotterdam 19-12-1867) en weduwnaar van Barbara vanden Pais. Huwelijksdata noch
in Rotterdam, noch in Deventer te vinden. Ook gegevens van Barbara vanden Pais zijn welkom.

Mevr. Q.M. TENWOLDE, Numansdorp

505. ROOS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Claes Pieters Roos, wedr. van Dordrecht, wonende 'in de
Beverwijck', tr. Haarlem 25-2-1695 Aeltjen Smits, j . d . van Zwolle, wonende in de Koningstraat.

F. L.J. Roos, Eindhoven

506. VAN DER DOELEN-KALFMOUW
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Johan Philipp van der Doelen, geb. Dillenburg Nassau ca.
1806, en zijn echtgenote Johanna Henriette Kalfmouw. Uit dit huwelijk o.a. Rudolphina, geb.
Breda 14-11-1839; Maria Geurdina Agnes, geb. Middelburg 13-2-1843 en Henrietta Louisa Catha-
rina Augusta, geb. Veere ca. 1857.
VAN DER DOELEN-NEIJENHOF
Gevraagd gegevens, voor- en nageslacht van Evert van der Doelen en Maria Nijenhof. Eén dochter
bekend: Everdina, geb. Eist (Gld.) 5-11-1831, tr. 's-Hertogenbosch 8-5-1869 Joannes Andries
Ignatius van den Berg, geb. Zwolle 1-2-1830.

L. ToEl.EN-VAN DER DOELEN, Esch
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