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INWONERS VAN TER HEIJDE (1590-1630)

door G.L. VAN EENDENBURG

In het gemeentearchief van Monster bevinden zich enige lijsten met namen van
inwoners die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op het dorp Ter Heijde.
De lijsten zijn aangelegd voor de inning van lokale en landelijke belastingen.
Uit de periode 1590-1630 zijn voldoende lijsten bewaard gebleven om er een
register van inwoners uit samen te stellen. In dit artikel probeer ik aan de hand
van de bewaard gebleven lijsten een overzicht te geven van Ter Heijde en zijn
bewoners in het begin van de zeventiende eeuw.

Op het eerste gezicht zijn de lijsten niet erg toegankelijk: ze bestaan uit een
hoofdje met de soort belasting, de datum en de namen van de mannen onder
wier verantwoording de lijst werd opgesteld, gevolgd door een aaneengesloten
lijst van namen van inwoners met het bedrag waarvoor ze werden aangeslagen.

©roott No«

Fragment van de kaart van Delfland door Floris Balthasars (1618). Links ligt Ter Heijde en rechts
Monster. Vanaf het strand gezien zijn de drie evenwijdige straten in Ter Heijde: de Noord-

Achterstraat, de Voorstraat en de Zuid-Achterstraat
(Foto: gemeentearchief Delft)
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Als voorbeeld volgt onderstaand het begin van een van die belastinglijsten (de
schiltaal1 uit 1608):

Pieter Borwertsz.
Heijltje Jacobs
Cornelis Jacobsz. Valck
Bastiaen Huijgensz.
Jan Thijsz.
Henrick Barentsz.
Ewout Aertsz. timmerman
enzovoort

3-10-0
arm
1- 0-0
1- 4-0
1- 4-0
0- 6-0
3-10-0

Doordat op Ter Heijde rond 1600 achternamen nog niet gebruikelijk waren,
zijn gelijknamige personen soms moeilijk te onderscheiden. De lijsten zijn
echter jaar in jaar uit volgens een vast patroon opgezet. De transportregisters2

bevestigden de veronderstelling dat ze volgens een looproute zijn opgeschreven,
want buren blijken na elkaar te zijn genoteerd. In hun samenhang bieden de
lijsten een unieke gelegenheid om inzicht te krijgen in de structuur van het dorp
(hoeveel mensen woonden er, welke beroepen werden uitgeoefend) en zijn
bewoners (voor de genealoog: wie is wie, hoe houd ik ze uit elkaar en gedurende
welke periode woonde men er).

Voor de lokale omslagen werden door schout en schepenen van Monster uit
de bewoners van het dorp een aantal mannen aangewezen, 'zetters' genaamd,
die samen het bedrag vaststelden waarvoor iedere bewoner werd aangeslagen.
Het aantal zetters was altijd oneven. Zij legden de volgende eed af1:
Wij zweren, dat wij als gecommitteerde zetters zullen goede rechtvaerdige ende
oprechte zettinge doen volgende de costume, over alle de gequalificeerde per-
soonen vande dorpe vande Heijde ende dat na den staet ende gelegentheijt
heurder goederen, volgende onse beste kennisse ende wetenschappen die wij
daer van hebben. Dat wij oock alle tgeene hier gehandelt, getracteert ende
gesproocken wert sullen secreet houen ende tselve jegens niemant eeniger tijt
te kennen te geven, dan onder malcanderen zijnde onder den eedt. Zoe waer-
lijck help ons Godt.

Voor het vaststellen van de door de hogere overheid opgelegde belastingen
hoefden geen zetters te worden aangesteld. De criteria (bijvoorbeeld het aantal
gezinsleden of haardsteden) waren immers duidelijk. Deze lijsten werden vaak
opgesteld door schout en schepenen en een paar welgeboren mannen.

De min of meer vaste looproute in de lijst veranderde geregeld, omdat Ter
Heijde voortdurend in beweging was. Bij elke zware storm sloegen aan de
westzijde van het dorp huizen weg. De daklozen konden in het dorp een
bestaand huis kopen of huren of aan de veilige oostzijde een nieuw huis laten
bouwen. Ook konden ze besluiten om het dorp te verlaten. Veel zeevarenden
verhuisden naar de dorpen en steden rond de Maasmond: Maassluis, Delfs-
haven, Vlaardingen, Brielle en Rotterdam. De inwoners van Ter Heijde die
meer binding hadden met het achterland, vertrokken vaak naar Monster.
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ALGEMENE GEGEVENS VAN DE LIJSTEN

Schiltaal
De schiltaal1 was een belastingheffing die uitsluitend het dorp Ter Heijde betrof
en werd in het algemeen opgelegd 'tot vervallinge van t dorps lasten'. De
opbrengst werd door de voogden3 van Ter Heijde besteed aan allerlei zaken die
op het dorp zelf betrekking hadden. Deze voogden kunnen worden beschouwd
als een soort van 'wijkraad'. Het ambachtsbestuur had een deel van de bestuur-
lijke taken aan hen overgedragen en ze bovendien voorzien van eigen inkom-
sten. Naast de schiltaal bestonden die inkomsten uit enkele lokaal geheven
accijnsen. Uit hun rekeningen4 blijkt dat de voogden ondermeer geld uitgaven
aan pogingen om de strandafslag tegen te gaan.

Op 30 mei 1594 kwamen burgemeesters en ambachtsbewaarders van Monster
met de 'gecoren' voogden van Ter Heijde een nieuw contract5 overeen nopende
de schiltaal en de verponding van Ter Heijde over de eerstkomende tien jaar.
Dat de schiltaalrekeningen over 1596-1603 ontbreken, danken we mogelijk aan
dit contract. Het vorige contract dateerde van 29 mei 1588.

Over de periodes 1590-1595 en 1604-1624 is van vrijwel elk jaar een schiltaal-
lijst aanwezig:
data van de lijsten
10 januari 1590
23 april 1590
ongedateerd 1591
17 april 1592
1 maart 1594
28 januari 1595
10 december 1604

17 januari 1607
25 januari 1608
17 april 1609
2 mei 1610
3 juni 1611
23 december 1612
2 februari 1614
21 december 1614
17 februari 1616
4 februari 1617
14 januari 1618
27 januari 1619
6 februari 1621
24 januari 1623
30 mei 1624
29 december 1630
29 januari 1633

zetters
5
5
5
7
5
5
7
?
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
5
3

aangeslagenen
18

181
162
163
153
127
139
144
148
150
143
137
143
133
134
127
121
121
124
123
125
121
103
31
23

geïnd bedrag
1-17-0

74-15-0
90- 0-0

102- 8-0
154-14-0
151- 0-6
210-18-6
172-15-6
178- 2-6
202-10-0
308- 1-0
165-18-8
166- 9-0
158- 3-0
165- 4-0
169-19-0
185-14-0
197-16-0
212- 3-0
206- 0-0
208- 8-0
227- 7-0
277-10-0
116- 4-0
22-16-0

De zetting van 10 januari 1590 valt buiten het normale kader van de schiltaal.
Hij is eenmalig opgelegd 'omme dije van Monster te bute te comen tot verval
ende fornissemet van de gedaenen oncosten op de inhuldinge ende blijde
incompste van Sine Excelentie'. Alleen de rijkste inwoners betaalden mee aan
de kosten van dit bezoek van prins Maurits. Deze was in 1589 ambachtsheer
van Monster en Monsterambacht geworden en zal Monster hebben bezocht om
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zijn nieuwe aanwinst te bekijken en orde op zaken te stellen6. Van de vijf zetters
van deze omslag komen er twee uit Monster en drie uit Ter Heijde zelf.

De met 1591 aangegeven lijst is weliswaar ongedateerd, maar hij past tussen
die van 1590 en 1592. De lijst aangegeven met drie puntjes ( . . . ) heeft betrek-
king op een extra zetting op de lijst van 1604. Deze zetting is ongedateerd, maar
zal in de periode 1605-1606 liggen.

De 'ommeslag' van 1608 werd gebruikt 'tot vervallinge van de costen van de
schuijten uutgeweest sijnde ten dienste van de lande in Vlaanderen in den jare
1604'. Prins Maurits ondernam in dat jaar een mislukte poging om het zee-
roversnest Oostende te veroveren. Waarschijnlijk hebben de Staten van Hol-
land de kustdorpen bevolen om vissersschuiten voor transportdoeleinden en
verdere ondersteuning af te staan. Het dorp zal, zoals gebruikelijk, na een
openbare inschrijving op gemeenschappelijke kosten een aantal schuiten met
betaalde vrijwilligers hebben gehuurd. De hoge aanslag van 1609 is bedoeld om
de dorpsonkosten over 'dertig zware maanden' (1608 en 1609) te dekken. Tegen
de aanslag van 1610 werd door Willem Pietersz. Coucx 'zoe voor hem zelven
als voor de andere lantwooningen' geprotesteerd 'als begerende daervan alsnu
notitie gemaeckt te werden'. De zettingen van 1621 en 1623 staan op één lijst.
De twee laatste lijsten (1630, 1633) hebben alleen betrekking op 'stilsitters',
personen die geen zeevarend beroep uitoefenden. Het zeevarende volk had
blijkens de lijsten een aparte inwilliging gedaan over zijn zeeschuiten.

In 1609 waren de hoogst aanslagenen in de schiltaal Claes Berwertsz. Vois
en Willem Pietersz. Coucx met ieder ƒ10.10.0; de laagst aangeslagenen
moesten dat jaar zes stuivers (ƒ0.6.0) op tafel leggen.

Omslagen voor de vaart
Om het onderhoud van de vaart met de havenfaciliteiten in het dorp Monster
te kunnen bekostigen, werd door de Prins van Oranje een tijdelijke accijns op
de te verschepen goederen toegestaan. Het ambachtsbestuur besloot om
inplaats daarvan gedurende een viertal jaren een zetting op te leggen aan alle
gebruikers van de vaart, te weten de inwoners van Monster en Ter Heijde en
de bewoners van een aantal rond Monster gelegen boerderijen. De vier zet-
tingen (1609, 1611, 1612 en 1613) zijn bewaard gebleven7. Het akkoord werd
kennelijk geregeld vernieuwd, want ook van de jaren 1624 en 1630 bestaan
lijsten7.

data van de lijsten
4 december 1609
27 juli 1611
25 juli 1612
25 juli 1613
12 juni 1624
25 januari 1630

totaal
aangesl.
100
109
113
173
146
157

totaal
geïnd bedrag

70- 0-0
81-11-0
85- 9-0
95- 5-0

108-19-0
125-10-0

Ter Heijde
aangesl.
47
51
52
87
57
63

Ter Heijde
geïnd bedrag
27- 1-0
32-10-0
35- 6-0
51- 4-0
41- 1-0
38-10-0

De hoogte van de aanslag werd door vijf zetters bepaald. Monster en Ter
Heijde leverden elk twee zetters, terwijl de ongeveer achttien boerderijen de
vijfde man leverden. In 1613 werden er echter twee man van het land en slechts
één uit Ter Heijde aangesteld. De stierluiden, die een in Ter Heijde liggende
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Ter Heijde
aangesl.
169
135
154

7

Ter Heijde
getax. bedrag
1044
532

7240
1475

schuit bezaten, namen een afzonderlijke positie in: naast een van hun welstand
afhankelijke afdracht moesten zij zes stuivers voor hun schuit betalen.

Taxatie van huizen
Op bevel van de Staten van Holland en West-Friesland maakten schout en
schepenen een lijst8 op van alle gezinshoofden van het ambacht met hun beroep
en de getaxeerde waarde van hun huizen:

totaal totaal
data van de lijsten aangesl. getax. bedrag
15 april 1585 295 2080.5
13 maart 1592 311 2082
16 augustus 1597 341 38382
21 april 1598

Van het getaxeerde bedrag zal een bepaald percentage als belasting geïnd zijn.
De opbrengst kwam ten goede aan de Staten van Holland en West-Friesland.

Op de lijst van 1585 staan alleen de huizen in de dorpen en niet de woningen
in het land. De dorpen Monster (76 huizen, 652 pond), Poeldijk (26, 149),
Loosduinen (15, 158) en Kwintsheul (9, 77.5) zijn samen kleiner dan Ter
Heijde.

De lijst van 1592 geeft ook de woningen in het ambacht (58, 854); de dorpen
Monster (66, 464), Poeldijk (26, 97), Loosduinen (18, 104) en Kwintsheul (8,
41) zijn samen nog steeds kleiner dan Ter Heijde.

De lijst van 1597 is ongedateerd; de opdracht van de Staten van Holland om
hem aan te leggen is van 17 maart 1597. Elk dorp is opgesplitst in een groep
taxabele bewoners en een groep armen. De getaxeerde bedragen geven in tegen-
stelling tot die van de oudere lijsten, voor de taxabele inwoners een schatting
van de totale waarde van hun opstallen. De verdeling is: huizen op het land (54
huizen, samen op 18075 pond getaxeerd), Monster dorp (taxabel 40, 7750; arm
34, 231; molen 1, 500), Poeldijk (taxabel 11, 515; arm 13, 70), Loosduinen
(taxabel 14, 2175; arm 9, 46; molen 1, 200) en Kwintsheul (taxabel 5, 1550; arm
5, 30). Van het dorp Ter Heijde bestaan twee lijsten: één die alleen de taxabele
inwoners vermeldt en die los in de complete lijst ligt, en een gedateerde kladlijst
(16 augustus 1597) die ook de armen geeft. Een notitie op deze lijst vermeldt
dat de huizen voor de verponding samen 253-2-6 opbrengen. De verdeling voor
Ter Heijde is taxabel 57, 6565; arm 97, 675. Opmerkelijk is dat in het hele
ambacht de huizen van de armen genoteerd zijn voor 4 tot 7 pond; alleen in Ter
Heijde woont een arme in een huis van 150 pond. Louris Jacobsz., stierman te
Ter Heijde, is in 1597 met 900 pond de hoogst getaxeerde eigenaar van
opstallen in het ambacht.

De lijst van 1598 geeft voor Ter Heijde alleen de taxabele inwoners die het
boerenbedrijf uitoefenen, 'de lantwooningen'.

Alle bedragen zijn in ponden van 40 groten Vlaams het stuk.

Haardstedegeld
In 1600, 1604 en 1606 vaardigden de Staten van Holland en West-Friesland
ordonnanties uit waarin belasting werd geheven over alle schoorstenen, ovens,
eesten en dergelijke9. Dit 'tot vervallinghe vande seer groote lasten die den selve
lande neffens d'andere geunieerde Provintien tot defensie der selvher jeghens
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data van de lijsten
22 november 1600
29 oktober 1604
10 augustus 1606

aanslagen
149 (50 arm)
152 (48 arm)
127

den algemeijnen vijanden moeten draghen'10. Alle haardsteden moesten
worden genoteerd en alleen 'raethuijsen' werden vrijgesteld. Van de verhuurde
huizen die eigendom waren van godshuizen, moest de huurder de helft betalen.

Ovens werden dubbel gerekend". Het ambacht werd in 1600 en in 1604 voor
het zelfde bedrag (707 gulden) aangeslagen. Volgens de ordonnantie van 1606'2

moest het ambacht twee lijsten inzenden. De ene was voor de ontvanger van de
'Gemeene Middelen' en de andere voor de 'Heeren Raden van State der Veree-
nichde Provintien'. De ordonnantie adviseerde het ambachtsbestuur om een
derde kopie van de lijst te maken en zelf te bewaren.

Uit een verklaring13 blijkt dat het in 1600 niet nieuw was dat een lijst met
haardsteden aan de centrale overheid moest worden overhandigd. De voogden
van Ter Heijde vonden twee inwoners bereid om vast te leggen dat dit dorp daar
nooit een penning aan had bijgedragen. Deze poging van Ter Heijde om onder
de aanslag uit te komen, zal in Monster geen enkele indruk hebben gemaakt.

De lijsten9 uit 1600, 1604 en 1606 zijn bewaardgebleven. De gegevens van het
dorp Ter Heijde zijn uit deze lijsten gelicht.

haardsteden
259 (arm: 66 + 1 rookgat)
262 (arm: 57 + 2 rookgaten)
221

Het haardstedegeld was gekoppeld aan het huis, zodat soms niet de bewoner
maar de eigenaar op de lijsten wordt vermeld. Zo wordt Willem Pietersz.
Coucx in 1606 driemaal aangeslagen. Twee van zijn huizen zullen wel verhuurd
zijn geweest, maar de namen van de huurders staan niet op de lijst.

De vermelde getallen zijn het totale aantal aanslagen en het totaal aantal
haardsteden verminderd met de schoorstenen van droogschuren en bakkerso-
vens. Ongeveer een derde deel van de bevolking van Ter Heijde wordt aange-
merkt als 'schamele vischers, arme weduwen ende wesen alle ofte bijnaest door
onderstandt ende behulp van andere vermogen ofte bij de aelmoes hen onder-
houdende'. Men stelt dat ze te arm zijn om de belasting te kunnen betalen.

Zeer waarschijnlijk staan een aantal personen tweemaal op de lijsten van
1600 en 1604, hoewel het onwaarschijnlijk is dat ze twee huizen bezaten. Ken-
nelijk kwamen ze in aanmerking voor een gedeeltelijke kwijtschelding: dezelfde
namen komen zowel onder de betalenden, als onder de armen voor. Het juiste
aantal is wegens het ontbreken van een looproute in de lijst van armen moeilijk
te bepalen. Geschat wordt dat het ongeveer tien personen betreft die samen met
dertien haardsteden onder de armen vallen.

Als we ervan uitgaan dat alle huizen bewoond zijn, kan het totaal aantal
gezinshoofden worden berekend door het aantal aanslagen met tien te vermin-
deren. Voor de jaren 1600 en 1604 komen we dan op respectievelijk 139 en 142
'gezinshoofden'. Bij de armen zijn ook de personen met gedeeltelijke vrijstel-
ling gerekend.

In de lijst van 1606 is rigoreus gesnoeid; de armen worden niet meer afzon-
derlijk vermeld. Het lijkt erop dat een deel van hen van de lijst is afgevoerd
terwijl het restant aan de groep betalenden is toegevoegd.

Voor alle lijsten geldt dat het aantal huizen kleiner zal zijn dan het aantal
aangeslagenen. Waarschijnlijk nemen soms bij familie inwonende bejaarden
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een schoorsteen in het huis voor hun rekening. Gezinnen die samen een huis
delen zijn afzonderlijk aangeslagen.

Gemeene penningen
Onder de aanduiding 'heffingen van gemeene penningen' is ook een aantal
lijsten bewaard gebleven14. Ze hebben betrekking op door de Staten van Hol-
land en West-Friesland opgelegde leningen, 'capitale leeningen' genaamd. Per-
sonen waarvan het vermogen een bepaald bedrag te boven ging, werden ver-
plicht om een lening te verstrekken aan de overheid. Na taxatie werden ze
aangeslagen voor een bepaald percentage van hun vermogen. De heffing
bedroeg in de meeste gevallen de 1000e penning. Daarnaast waren er in 1599
personen die 'vrijwillich tot dijenste vanden lande geconsenteert hebben elcx'
een bijdrage te leveren. Het is mij niet bekend of deze verplicht uitgeleende
bedragen terug zijn betaald en zo ja, wanneer en door wie.

De volgende lijsten zijn bewaardgebleven; de inwoners van Ter Heijde zijn
uit de lijsten van het gehele ambacht gelicht.

datum
24-3-1599
28-3-1600
10-8-1602
27-2-1622
1626

bedrag boven
3000
2000
2000
1000
1000

aantallen Ter Heijde
verplicht

3
8

10
8

12

aantallen Ter Heijde
vrijwillig
54

De lijsten bieden niet allemaal een compleet overzicht, zij zijn soms aanvul-
lingen op oudere of niet bewaard gebleven lijsten.

De boeren op het land (1599: 39 aangeslagenen) zijn vrijwel zonder uitzonde-
ring vertegenwoordigd op de lijsten. Loosduinen telt in 1599 een man met een
vermogen boven de ƒ3000,-, Poeldijk en Monster geen. In de lijst uit 1600 staan
alleen mensen met een vermogen tussen ƒ2000,- en ƒ3000,- genoteerd. Deze lijst
kan worden beschouwd als een aanvulling op de lijst van 1599. Van de in totaal
23 getaxeerden komen er tien uit Monster dorp en vijf van het land. De verde-
ling van de aangeslagenen in 1602 is: het land 43, Loosduinen 2, Monster 8, Ter
Heijde 10, totaal 63.

De lijst van 1622 geeft alleen een overzicht van getaxeerden met een ver-
mogen van ƒ1000,-. Hoger getaxeerden ontbreken. De verdeling is: het land 5,
Loosduinen 4, Monster 16, Poeldijk 2, Ter Heijde 8. Naast deze definitieve lijst
is ook een kladlijst bewaardgebleven. Op 16, 22 en 23 februari 1622 hielden
baljuw, schepenen, welgeboren mannen en geëlegeerde raden zitting in het huis
van de bode. Een groot aantal bewoners van het ambacht was uitgenodigd om
tekst en uitleg te geven van hun vermogen. Uit Ter Heijde verschenen zestien
mensen, waarvan er tenslotte acht op ƒ1000,- werden getaxeerd. De namen van
de overigen werden doorgehaald. De lijst van 1626 geeft vrij zeker alle geta-
xeerden boven de ƒ1000,-. De verdeling is: het land 63, Loosduinen 7, Monster
18 en Ter Heijde 12. Men wordt aangeslagen voor de 1000e penning en de
aanslag varieert van ƒ1,- tot ƒ24,- (voor Adriaen Jansz. Achterthoff, bouwman
op de gelijknamige woning).

Van 4 juni 1626 dateert een lijst met mutaties op een lijst van de 1000e

Gens NosiraXLVlIl (1993) 7



penning die aan de Magistraat van de Stad Delft is gestuurd. Delft was kenne-
lijk verantwoordelijk voor het gebied waaronder Monster ressorteerde. De
mutaties staan, voor zover ze op Ter Heijde betrekking hebben, in noot 15.

Hoofdgeld
De alleen van het jaartal 1622 voorziene lijst van het hoofdgeld16 geeft een
indruk van het aantal inwoners dat het ambacht bevatte. Ter Heijde komt als
afzonderlijk dorp op deze lijst voor.

datum van de lijst aangeslagenen aantal hoofden
1622 155 557

Onder de aangeslagenen zijn de vier gezinshoofden van het gasthuis apart
geteld; in alle andere lijsten wordt het gasthuis èf weggelaten, öf als een eenheid
gepresenteerd. Er was een gezinshoofd ('Maerten Kint') dat zijn medewerking
weigerde en diens onbekende gezinsgrootte is niet onder het aantal hoofden
opgenomen. Uit vergelijking van de looproute met die van de andere lijsten en
de overeenkomende namen valt op te maken dat bij familie inwonende
bejaarden vaak apart zijn aangeslagen.

Ter Heijde is iets groter dan het dorp Monster waar 128 gezinshoofden met
in totaal 513 hoofden werden geteld.

Weerbare mannen
Naast belastinglijsten is in het gemeentearchief van Monster ook een aantal
lijsten van weerbare mannen bewaardgebleven17. De Gecommitteerde Raden
van de Staten van Holland lieten deze lijsten opmaken om een indruk te krijgen
van het aantal mannen dat per ambacht onder de wapenen kon worden
geroepen.

De oudste van de lijsten is ongedateerd, maar door vergelijking met de
belastinglijsten kan worden bepaald wanneer ongeveer hij is opgesteld. De
bovengrens is eenvoudig te bepalen. De lijst moet van voor de 'heffingen van
gemeene penningen' uit 1599 zijn14, want bijvoorbeeld Huibrecht Leendertsz.,
bouwman op de woning Achterthoff, wordt wel genoemd in de taxatie van
1598, maar in de 'gemeene penningen' van 1599 wordt zijn weduwe aange-
slagen. Huibrecht staat nog wel op de lijst van weerbare mannen.

De bepaling van de ondergrens is moeilijker, want iemand kan op de lijst van
weerbare mannen ontbreken omdat hij te oud is of een lichamelijk gebrek
heeft. Cornelis Jansz. Vercroft, bouwman achter de Poeldijk, wordt niet ver-
meld als weerbare man. Volgens de looproute zijn de weerbare mannen in zijn
plaats Gerrit en Cornelis Maertensz., gebroeders. Vercroft wordt in 1598 nog
wel getaxeerd. Een van zijn buren was Jan Cornelisz. Hij wordt getaxeerd in
1597, maar op de lijst van 1598 staat 'Jan Cornelisz. nu Jacob Dircksz.'. Jacob
Dircksz. is weerbaar en staat in de looproute op de plaats van Jan Cornelisz.
In Monster dorp wordt Jan Reijersz., 'schuijtvoerder', in 1598 nog wel geta-
xeerd, maar hij wordt niet vermeld als weerbare man. Hierdoor blijkt de lijst
van weerbare mannen tussen de lijsten van 1598 en 1599 te passen, dat wil
zeggen dat hij moet zijn opgemaakt tussen 21 april 1598 en 24 maart 1599.

Het aantal weerbare mannen bedraagt voor Ter Heijde 132, Monster dorp
78, Poeldijk dorp 27, het halve dorp Loosduinen (de andere helft valt onder
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Haagambacht) 27, Kwintsheul 8, en voor het land 86. Een groep van twaalf
weerbare mannen valt onder het schoutambt van Monster, maar belastingtech-
nisch vallen ze onder het baljuwschap van Naaldwijk. In de belastinglijsten
komen ze dan ook niet voor.
. De lijst geeft aan dat de weerbare mannen tussen de achttien en zestig jaar
oud moeten zijn. Naast de leeftijd is zeker ook op lichamelijke gesteldheid
geselecteerd. Het heeft weinig zin om een kreupele of een gestoorde op te
roepen voor de verdediging van het land. De welstand doet voor deze lijst niet
ter zake. De lijst vermeldt inwonende knechten die op geen enkele andere lijst
voorkomen, halfwassen zoons die soms pas jaren later voor de schiltaal worden
aangeslagen en armen die vrijgesteld zijn van belasting. Inwonende zoons
blijken vaak na de vader te zijn genoteerd, broers waarvan de vader overleden
is of niet weerbaar is, staan vaak bij elkaar.

Af en toe ontving het ambachtsbestuur een bevel om een aantal mannen te
leveren. In 1629 moest het ambacht bijvoorbeeld 'de zesde man' afstaan voor
werkzaamheden aan de Hinderdam te Weesp18. In de praktijk werd na open-
bare afkondiging en inschrijving het benodigde aantal mannen gehuurd die
deze klus klaarden. De kosten werden door het ambacht gedragen.

De verponding van 1635
De verponding kan worden gezien als de voorloper van de grond- en onroerend
goedbelasting. In 1635 lieten schout en schepenen van Monster een 'Cohier van
Verpondinge'19 aanleggen. Het tot dan toe gebruikte systeem van losse lijsten
die bij tijd en wijle werden herzien en opnieuw opgesteld, werd vervangen door
een dikke foliant die doordat de inschrijving zeer ruim was opgezet, vele jaren
dienst kon doen. Het boek is dan ook bijna een eeuw in gebruik geweest en
daardoor een belangrijke bron voor historisch onderzoek en genealogie. In
1990 heeft de gemeente Monster het boek laten restaureren.

De boeren staan genoteerd voor de hoeveelheid land die ze in eigendom
bezitten, voor het land dat ze pachten en voor hun woning. Voor ieder huis in
het ambacht is de eigenaar genoteerd met het bedrag dat het in de verponding
moet opbrengen. De verdeling van de huizen over het ambacht is als volgt:

Monsterambacht, woningen
Monster dorp
Poeldijk
Kwintsheul
half Loosduinen
Ter Heijde

57
118
27
14
29

105

157-15-0
172-10-6
27-18-0
29- 6-9
39-13-0
76- 4-6 te betalen door de voochden

Voor alle dorpen behalve Ter Heijde geeft het cohier een accurate weergave van
de eigenaars in 1635. Nieuwe eigenaars zijn ingeschreven tot in de achttiende
eeuw.

Uit het cohier blijkt dat Ter Heijde een vast bedrag voor de verponding
moest opbrengen en dat dit bedrag niet per huis werd opgehaald, maar werd
betaald door de voogden van Ter Heijde. Dit is waarschijnlijk de reden dat de
secretaris kon volstaan met het overschrijven van een oudere lijst die hier en
daar wat werd gewijzigd. Misschien is deze lijst wel opgesteld bij een akkoord
over de betaling van verponding, dat tussen schepenen van Monster en voogden
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van Ter Heijde moet zijn overeengekomen. Latere mutaties van Heijdse huisei-
genaars zijn niet in het cohier ingeschreven. Schout en schepenen van Monster
hebben dan ook geen nauwkeurig beeld gehad van het aantal huizen in Ter
Heijde en het bedrag dat ieder afzonderlijk huis in de verponding moest
opbrengen.

De oorspronkelijke lijst die de secretaris overgeschreven heeft in het cohier
is (nog) niet gevonden, maar lijkt te dateren uit de periode 1626-1628. Andere
belastinglijsten uit deze periode ontbreken en ook de transportregisters van
Monster bieden niet veel aanknopingspunten. Er zijn namelijk opvallend
weinig transporten van huizen in Ter Heijde in die periode en bovendien komt
het vaak voor dat er behoorlijk wat tijd is verlopen tussen de feitelijke trans-
actie en de datum van het officiële transport voor schout en schepenen.

De huizen die tussen de datum van de oorspronkelijke lijst en 1635 door de
zee zijn weggeslagen zijn wel in het cohier genoteerd, maar met de aantekening
'afgespoelt'; het zijn er maar liefst zeventien. Op een enkele uitzondering na
vermeldt het cohier van verpondingen dezelfde eigenaars als op de oorspronke-
lijke lijst. Zo'n uitzondering is bijvoorbeeld de naam van de secretaris zelf die
pas na 1628 een huis te Ter Heijde aankocht. Alleen de bouwman Sijmen Sieren
bezit twee huizen; alle andere namen komen maar éénmaal op de lijst voor.

Interpretatie van de lijsten
De achtergronden van de geraadpleegde belastinglijsten zijn verschillend.
Taxatie, haardstedegeld en hoofdgeld werden opgelegd door de Staten van
Holland en West-Friesland die eisten dat de lijsten volledig waren. Het
ambacht voldeed daaraan, maar zette de armen op een aparte lijst.

Schiltaal en vaartomslag zijn lokale belastingen. De criteria volgens welke
men bij deze belastingen werd aangeslagen, zijn omschreven in de eed die de
zetters aflegden: men moest 'naar staat en gelegenheid van de goederen gequa-
lificeerd zijn'. Hiervoor komen normale gezinshoofden in aanmerking, maar
ook inwonende bejaarden en kinderen met eigen vermogen of inkomen. Uit de
definitie kan worden opgemaakt dat er een inkomensdrempel mogelijk was: de
allerarmsten konden worden vrijgesteld ('geremmitteert') en hoeven niet op de
lijsten voor te komen. Uit de aantallen aangeslagen personen is op te maken dat
de belastingdrempel voor de (lokale) schiltaalbelasting erg laag was. De
drempel voor de vaartomslag lag een stuk hoger. Er is dan ook een behoorlijke
bevolkingsgroep die wel schiltaal maar geen vaartomslag betaalde.

Verponding, taxatie en haardstedegeld zijn gekoppeld aan de huizen; het is
logisch dat in ieder geval de huiseigenaar wordt vermeld en niet een eventuele
huurder. De overige lijsten zijn gebaseerd op personen; niemand komt hier
tweemaal op voor.

Uit de lijsten blijkt dat de rijke inwoners aan alle belastingen meebetaalden.
Goede voorbeelden hiervan zijn Willem Pietersz. Couck en Crijn Cornëlisz.,
'scheepmaecker'.

Naarmate de welstand minder was, werd men vaker vrijgesteld van belasting.
Jan Adriaensz. van Leeuwen (begraven Monster 17 september 162320) betaalde
wel haardstedegeld, taxatie en schiltaal, maar was vrijgesteld van vaartomslag.

De echte armen werden nooit, of slechts een enkele maal op de lijsten ver-
meld. Een Louff Adriaensz. betaalt schiltaal in 1590. In 1615 betaalt weer een
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Louff Adriaensz.; dezelfde naam staat op de lijst van het hoofdgeld in 1622 en
is doorgehaald op de schiltaal van 1624. Hij werd begravenen te Monster op 4
juli 162520. Onduidelijk is of het steeds dezelfde man is. Misschien woonde hij
tijdelijk elders of komt hij ook onder een andere naam op de lijst voor. Een
dergelijk geval betreft Baeck Jansz. alias Jan Jansz. Baeck die afwisselend
onder beide namen op de lijsten staat.

Er zijn ook personen die tijdens hun leven zo verarmden, dat ze onder de
inkomensdrempel kwamen. De bedragen waarvoor ze werden aangeslagen
namen dan sterk af, maar het was kennelijk een zware beslissing om ze hele-
maal vrij te stellen van schiltaal, want dat komt maar sporadisch voor. Een
Hendrick Barthoutsz. betaalt in 1604 schiltaal; een man met dezelfde naam
wordt vermeld, maar niet aangeslagen, in 1610 en 1611. Misschien wordt hij te
Monster begraven op 21 mei 161420.

Sommige personen wonen wei gedurende de gehele periode te Ter Heijde,
maar zijn moeilijk te volgen. Hun huwelijkse staat en de opzet van de verschil-
lende lijsten zijn daar debet aan. Dignum Willemsdr. weduwe, komt wel voor
op de taxatie van 1592 en 1597 en het haardstedegeld (1600 en 1604), maar niet
als zodanig in de schiltaal. Een Dirck Maertensz. betaalde schiltaal van 1590-
1592 en diens weduwe in 1594. Aan de hand van de lijsten kan niet worden
aangetoond dat hij haar echtgenoot was. Haar latere echtgenoot Willem
Vrancken betaalde schiltaal vanaf 1590. Uit de looproute in de belastinglij sten
blijkt dat hij bij haar introk (al wel volgens het haardstedegeld van 1606; de
schiltaal van 1607 vermeldt hem nog op zijn oude plaats), maar het huwelijk
zelf moest met behulp van andere bronnen worden bewezen. Na zijn overlijden
(begr. Monster 1-7-162520) werd zij in 1630 voor de schiltaal aangeslagen. Ze
stond als Dignom Willem Vrancken weduwe ook op de lijst van het vaartgeld
voor dat jaar, maar haar naam werd doorgehaald.

Concluderend kan worden gesteld dat de belastinglij sten de genealoog voor-
namelijk ondersteunende informatie leveren. Zelf bevatten ze weinig infor-
matie waarmee personen aan elkaar gekoppeld kunnen worden, zodat ze met
de nodige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.

De grootte van het dorp
Een nauwkeurige schatting van het totaal aantal huizen en inwoners van het
dorp is alleen aan de hand van de meest complete lijsten te maken. De lijsten
die in aanmerking komen, zijn de taxatie van 1597, de haardstedegelden van
1600 en 1604, het hoofdgeld van 1622 en de verponding van 1635. De taxatie
van 1592 is niet compleet, omdat het aantal inwoners dat in dat jaar schiltaal
betaalt veel hoger is.

In 1597 waren er 154 huizen; in 1600 en 1604 werden er 139 en 142 gezins-
hoofden geteld. Volgens het hoofdgeld van 1622 zijn er 155 gezinshoofden; het
aantal huizen is lager, omdat een aantal van de gezinshoofden inwonend is. Het
dorp Ter Heijde lijkt over de periode 1597-1622 wat betreft grootte redelijk
constant. Echter, het aantal inwoners dat schiltaal betaalt, is over de periode
1590-1624 fors gedaald. Er is een ongunstige tendens zichtbaar: een steeds
groter deel van de inwoners wordt vrijgesteld van belasting, maar de bedragen
die voor het onderhoud van het dorp zelf moeten worden opgebracht (de schil-
taal), stijgen fors. Zonder rekening te houden met inflatie en de algehele econo-
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mische ontwikkeling van Holland rond 1600, lijkt de welvaart van Ter Heijde
langzaam achteruit te gaan. Rond 1625 is het dorp nog wel redelijk groo,t wat
betreft inwonertal, maar de economisch draagkrachtigen die verhuisden, zijn
niet vervangen. Zoals reeds in de inleiding vermeld, vestigden zij zich in Mon-
ster en de plaatsen rond de Maasmond.

Een tweede oorzaak voor de achteruitgang was de voortdurende kustafslag.
Het dorp bestond uit een drietal parallelle straten: de Noord-Achterstraat, de
Voorstraat en de Zuid-Achterstraat2. De grootste huizen stonden langs de
Voorstraat. Hoewel het beeld uit de belastinglijsten niet duidelijk wordt; lijkt
het Ter Heijde uit 1600 vanaf het westelijk deel van de Noord-Achterstraat (ca.
1600) tot het oostelijk deel van de Zuid-Achterstraat (ca. 1660) in zestig jaar
tijd helemaal te zijn verdwenen21'22. De kern van het dorp verplaatste zich in
die tijd langzaam naar het oosten ('het Oosteijnde'), maar niet ieder huis dat
wegsloeg, werd vervangen.

Een grote pestepidemie20 die van begin 1624 tot eind 1625 woedde, heeft de
neergang van het dorp waarschijnlijk versneld. In de jaren 1622-1627 werden
respectievelijk 8, 10, 40, 78, 15 en 11 inwoners van Ter Heijde in Monster
begraven. In 1622 telde Ter Heijde volgens het hoofdgeld 557 inwoners.:

De schaarse belastinglijsten van na 1625 bevestigen de achteruitgang: op de
verpondingslijst van 163519 staan 105 huizen. De namen van de inwoners van
Ter Heijde zijn echter overgenomen van een lijst die een aantal jaren ouder is.
Met enig voorbehoud kan deze lijst op circa 1626-1628 worden gedateerd. In
1635 wordt bij 17 huizen vermeld dat ze inmiddels zijn 'afgespoelt'. Er moeten
dan nog minstens 88 huizen staan; het is echter niet bekend hoeveel nieuwe
huizen er in die periode zijn gebouwd. In 1637 worden 72 personen aangeslagen
voor 100 haardsteden9; in 1645 17 personen met 34 haardsteden9 (een klad
vermeldt echter 81 personen met ca. 110 haardsteden9) en in 1665 55 personen
met 115 haardsteden9. In 1673 staan er 51 huizen22. In 168023 worden nog
slechts 54 'gezinshoofden' geteld, waarvan er 4 onvermogend zijn en 3 van de
armen leven.

Het dorp Monster is in dezelfde periode gegroeid. In 1585 telde het 76 huizen
en Ter Heijde 169. In 1622 was het met 128 aangeslagenen en 513 hoofden nog
iets kleiner, maar in 163519 telde het 118 huizen tegen Ter Heijde 88. In 168023

telde Monster 128 gezinshoofden en Ter Heijde 54. Tussen 1585 en 1680 zijn
de rollen omgedraaid: was in 1585 Ter Heijde nog meer dan twee keer zo groot
als Monster, in 1680 is het andersom.

De beroepen
De lijst van de taxatie van de huizen uit 1597 geeft de beroepen van alle
gezinshoofden. Op de overige lijsten komt slechts sporadisch een beroep voor.
De beroepen die in het dorp voorkomen zijn:

arbeidsgezel de arbeiders hadden geen zeevarend beroep, maar zullen bij de boeren
in het dorp of elders in het ambacht hebben gewerkt. De taxatie van
1597 vermeldt alleen de eigenaars van huizen; inwonende knechten
worden niet genoemd. De lijst van weerbare mannen geeft er vier

bakker elk dorp in het ambacht telt wel één of meerdere bakkers. De dorpen
waren kennelijk wat betreft brood zelfvoorzienend

bouwman Ter Heijde telt in deze periode nog een aantal boerderijen. In 1680 was

1 2 Gens Nostra XLV1II (1993)



chirurgijn

dienaar van de officier

garnalenverkoper

herbergier

kleermaker
kramerie
kuiper
lijndraaier

nettenreder

scheepstimmerman

schoenlapper
schoolmeester
stierman

timmerman

viskoper

visser
voerman

er nog slechts één bouwbedrijf dat tot in het begin van de achttiende
eeuw wordt voortgezet en dan failliet gaat24

de enige heelmeester die in de periode 1590-1680 in de lijsten wordt
genoemd, is meester Cornelis (Gijsbrechtsz.) die tussen 1592 en 1594
overleed. Daarna waren de Heijenaars afhankelijk van medische hulp
uit Monster
een diender van de justitie. Met de officier wordt de schout van het
ambacht bedoeld
de garnalenverkoper; hij heeft mogelijk zelf ook op garnalen gevist,
maar gezien zijn geringe welstand zal hij geen schip hebben bezeten en
dus vanaf het strand hebben moeten werken
Ter Heijde kent een relatief groot aantal herbergen. Uit de looproutes
in de belastinglijsten blijkt dat de herbergiers vaak van pand wisselden
de kleermaker of snijder maakte kleren
kruidenier en leverancier van allerlei waren
voor tonnen en vaten, een nauw met de visserij verwant beroep
de lijndraaiers op het dorp zullen lijnen voor de visvangst en de netten-
fabrikage hebben geleverd. Om van de lijnen netten te maken, moest
er geknoopt worden ('reet haringwant'). Beide beroepen werden vaak
gecombineerd
knoopt (haring)netten. De produkten werden ook buiten Ter Heijde
verkocht
de scheepstimmerman of 'scheepmaecker' maakte en repareerde
schepen. Aangezien alle beoefenaren van dit beroep familie van elkaar
zijn, was er vermoedelijk slechts één bedrijf dat aan meerdere mensen
werk bood
reparateur van schoenen
in 1622 en 1624 wordt een schoolmeester vermeld
stuurman (en meestal ook eigenaar) van een 'schuijt', een vissersvaar-
tuig met platte bodem dat op het strand kon lopen. Tevens heeft het
beroep betrekking op de stuurman van een 'buis', een groter schip met
ronde bodem. Buizen visten op haring. Ze hadden hun thuishaven in
de plaatsen aan de Maasmond
de lijsten maken onderscheid tussen de normale timmerman en de
scheepstimmerman of 'scheepmaecker'
de viskopers voeren meestal met een zogenaamde 'Kaechschuijt'. Een
kaagschuit is een klein scheepje voor de vracht- en marktvaart25. Deze
schepen zullen evenals de 'schuijten' platboomd zijn geweest, zodat ze
op het strand konden lopen. De beroepsgroep vertoont een vrij grote
variatie in welstand
'loopt daeglijcks mette vismande'. De visventers leefden niet bepaald
in luxe. Onbekend is waar ze hun waar aan de man brachten
zie stierman en zeeman
transporteur van goederen per as; meestal gecombineerd met het
beroep van bouwman
opvarende van een vissersschip. Meestal is niet de stuurman/eigenaar
bedoeld, maar een van zijn bootsgezellen

In vergelijking met de andere dorpen in het ambacht ontbreekt het beroep van
smid. In Monster, Loosduinen en Poeldijk heeft altijd minstens één smid
gewoond, maar Ter Heijde heeft er ondanks zijn grootte, de boerderijen in het
dorp en de vissersschuiten op het strand, in de periode 1590-1680 nooit een
gehad. Het is mogelijk dat er onvoldoende vraag was naar zijn diensten, maar
het is ook niet onmogelijk dat de vestiging van een smid door het dorp Monster
werd geblokkeerd.
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Alfabetisch register van persoonsnamen
In het register zijn alle namen uit de lijsten verwerkt. De informatie die wel in
de lijsten voorkomt, maar niet in het register kon worden opgenomen betreft
de hoogte van de aanslag (de welstand van de aangeslagene) en de looproute
(wie de buren waren). De namen zijn enigszins gestandaardiseerd naar de op
de lijsten meest voorkomende spelling.

De periode dat iemand een bepaalde belasting betaalde, is aangegeven met
een letter voor de betreffende belasting en het eerste en laatste jaar van vermel-
ding. Als er in deze periode een lijst ontbreekt, is aangenomen dat een persoon
die in de jaren er vóór en er na betaalde, ook in dat jaar heeft betaald.
De gebruikte afkortingen voor de lijsten zijn:
G: gemeene penningen een bedrag groter of gelijk aan ƒ1000,- is het ver-

mogen; een lager bedrag is de hoogte van de aanslag
H: haardstedegeld h = aantal haardsteden; o = aantal ovens; r =

aantal rookgaten
I: incomste van 10 januari 1590 (dit ter onderscheid van de

andere schiltaal van dat jaar, die met de letter S is
aangegeven)

P: hoofdgeld hierbij is geen jaartal vermeld; slechts het aantal per-
sonen is weergegeven

S:
T:
V:
Verp

Wb:

schiltaal
taxatie van huizen
omslag voor de vaart
verponding 1635

weerbare man

periode ca. 1626-1628; 'afgespoelt' betekent dat het
huis vóór 1635 in zee is verdwenen
hierbij is geen jaar vermeld

Indien een jaar tussen haakjes is vermeld, betekent dit dat de persoon wel op
de lijst staat, maar dat de inschrijving van dat betreffende jaar is doorgehaald.
Soms wordt een reden gegeven, zoals bijvoorbeeld 'rem.' voor geremitteerd.

Tussen vierkante haken staat het jaar dat iemand als zetter optrad:
[ZI-1590] voor de 'blijde incomste'
[ZS-. . . ] voor de schiltaal
[ZV-... ] voor de vaart

Als een zetter niet met zekerheid kon worden geïdentificeerd, is hij als afzon-
derlijke vermelding opgenomen.

Relevante opmerkingen op de originele lijsten zijn zoveel mogelijk weerge-
geven.

De lijst van de schiltaal van december 1614 is volgens een notitie van de
secretaris bedoeld voor het jaar 1615 en is in het onderstaande register met het
jaartal 1615 aangegeven.

De verpondingslijst van 1635 geeft de huiseigenaren. Een enkele maal
woonde een eigenaar niet in Ter Heijde. Dit is, als mij dat bekend was, in het
register aangegeven. De secretaris Jacob Andriesz. woonde bijvoorbeeld in
Monster. De aanwezigheid van een persoon als huiseigenaar is betrouwbaar,
maar de datering is onzeker en ligt waarschijnlijk tussen 1626 en 1628 met een
enkele uitschieter tot aan 1635. Met 'afgespoelt' is aangegeven dat het bewuste
huis tussen circa. 1626 en 1635 door de zee is weggeslagen.

Het verband dat uit de looproute en de overeenkomstige patroniemen in de
lijst van weerbare mannen blijkt, is in het register tussen haken ' (staat voor/na
. . . )' aangegeven. Als bewijs dat het broers of vader/zoon betreft, biedt dit
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verband onvoldoende zekerheid, zodat de aanwijzingen met de nodige voor-
zichtigheid moeten worden geinterpreteerd.

Het register is samengesteld aan de hand van de looproute van de secretaris die
de lijst schreef. Verschillende personen met dezelfde naam, konden zo worden
onderscheiden. Vaak komt een persoon in de ene lijst consequent onder zijn
bijnaam voor en in de andere lijst onder zijn 'officiële' naam (voornaam,
patroniem, achternaam). Weduwen staan op de ene lijst soms onder hun eigen
naam en op een andere lijst onder die van hun overleden man. Doordat de
lijsten verschillend zijn opgezet, is vaak aan de hand van de looproute niet te
bewijzen dat ze identiek zijn. Als dat wel lukte, is dat door middel van verwij-
zingen ( . . . ) aangegeven. Personen kunnen dus meerdere malen onder ver-
schillende namen in dit register voorkomen.

NN
NN, dorphuis bewoond bij de clockstelder
NN, de woning bijde molen is wech
NN, 'de vrienden'
NN, "de weeuw"
Aechje Dircks (1607: en haer suster
samen)
Aechje Gijsen (zie Adriaen Jansz. Bos V: 1630
weduwe)
Aechje Hendricksdr.
Aelbrecht Schotsman
Adriaen Broer (Arien Ariensz.)
Adriaen Adriaensz.
Adriaen Adriaensz. Dou Dou

Adriaen Adriaensz. Post
Adriaen Adriaensz. Braber
Adriaen Adriaensz. Sou
Adriaen Adriaensz.
Adriaen Adriaensz.
Adriaen Adriaensz. Vogel
Adriaen Adriaensz.
Adriaen Andriesz. (vanaf 1609:waert)

Adriaen Ansemsz.

Adriaen Borgerts
Adriaen Claesz. Morren
Adriaen Claesz. Vois
Adriaen Cornelisz.
Adriaen Cornelisz.
Adriaaen Cornelisz. jonggeselle
Adriaen Cornelisz. Dreum
Adriaen Cornelisz. Dreum weduwe
Adriaen Dircksz.

H: 1600-lh (arm)
Verp: 1635 niet
Verp: 1635 dient hier voor memorie
H: 1606-lh
H: 1606-5 h
S: 1607-1608

S: 1590-1592
S: (1595)
S: 1616-0623, 1624 rem.)
P: 8p
S: 1590-1595; T: 1592 4.-; T: 1597 seeman, huis 90.-;
H: 1600-2h; H: 1604-2h; H: 1606-2h; S: 1604-(16U
niet)
Wb
S: 1590-1591
S: 1590
S: 1594
H: 1606-3h
S: 1610-1617
V: 1630
S: 1590-1595; [ZS-1591]; T: 1592 5.- (NB: genoteerd
als Adriaen Aertsz.); T: 1597 viscoper vaert met
kaechschuit, doende een weinig cramerie, huis 50.-;
Wb; G: 1599 2.-; H: 1600-3h; H: 1604-3h; S: 1604-
1612; V: 1609-1611
S: 1590,1592-1595 (zie ook Ansem Adriaensz.); T:
1597 out seeman, huisken 5.-, arm, oorspronkelijk
stond er: Ansem Adriaensz., loopt mette vismande
(zie Adriaen IJsbrantsz. Borger)
T: 1592 2.- (moet wrsch. Adriana zijn)
S: 1607-1617; V: 1609-1613
S: 1590; T: 1592 4.- huis van Arij Neelen;
Wb (staat na Cornelis Crijnen Knechtgen)
Wb
S: 1604-1619; V: 1611-1613; [ZS-1615]
S: (1621)
T: 1597 5.-, arm; Wb; H: 1600-2h; H: 1604-2h; H:
1606-2h; S: 1604-1608
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Adriaen Gabrielsz.

Adriaen Gabrielsz. weduwe
Adriaen Gerritsz.
Adriaen Gijsbrechtsz. Visscher
Adriaen Gijsen waert/schout/Slock
(1630: waert int Wapen van Rotterdam)
(G: 1622 substituut schout)
Adriaen Huigensz.

Adriaen Usbrantsz
Adriaen Usbrantsz. weduwe
Adriaen Usbrantsz. Borger
Adriaen Jacobsz.
Adriaen Jacobsz. jongen Haringman

Adriaen Jacobsz. Haringman
Adriaen Jacobsz.
Adriaen Jacobsz.
Adriaen Jacobsz. Vogel
Adriaen Jacobsz. cuijper

Adriaen Jacobsz. cuijpers weduwe
Adriaen Jansz. Joncker

Adriaen Jansz. lijndraeijer
Adriaen Jansz. Recht
Adriaen Jansz. Leeuw
Adriaen Jansz. Lon
Adriaen Jansz.
Adriaen Jansz. Bos
Adriaen Jansz. Bos/Bos Jansz. weduwe,
Aechje Gijsen
Adriaen Jan Ballesz. (1630: mit Machuitje
Adriaens sijn moeder)
Adriaen Jansz. van Diest

Adriaen Joncker (mitte weduwe van Jan
Hubrechts Zael samen)
Adriaen Joostensz.
Adriaen Jorisz.

Adriaen Jorisz. Sorch
Adriaen Jorisz. Sorch weduwe
Adriaen Leendertsz.
Adriaen Maertensz. alias Cort Arij
Adriaen Maertensz. Hoos (H1604:
stierman)

S: 1590-1595; T: 1592 4.-; T: 1597 een viscoper
varende mit een Kaechschuite, huis 30.-; Wb; H:
1600-lh; H: 1604-lh; H: 1606-2h; S: 1604-1609; [ZS-
1590, 1604]
S: 1610-1623
Wb {staat na Gerrit Dircksz. Lon)
Wb (staat na Gijs Arentsz. Visscher)
S: 1619-1633; V: 1624-1630; P: 4p; G: 1622 1000;
Verp: 1635

S: 1590-1595; T: 1592 3.-; T: 1597 seeman, huisken
6.-, arm; Wb; G: 1599 2.-; H: 1600-2h; H: 1604-2h;
S: 1604-1624; V: 1613-1630; P: 7p; Verp: 1635; [ZS-
1592, 1595, 1621]
I: 1590; S: 1590-1594; T: 1592 8.-
S: 1595
S: 1607-1624; P: lOp; Verp: 1635; [ZS-1611]
S: 1590
S: 1591-1595; T: 1592 5.-; T: 1597 seeman, huis 50.-;
Wb; G: 1599 1.4.0
T: 1592 2.-; T: 1597 out seeman, huisken 6.-, arm
H: 1600-2h; H: 1604-2h
H: 1606-1 h
zie Vogel Jacobsz.
S: 1590-1595; T: 1592 3.-; T: 1597 cuiper, huis 25.-;
Wb; G: 1599 4.-; H: 1600-2h; H: 1604-2h; H: 1606-
2h
S: 1604-1624; Verp: 1635
S: 1590-1595; T: 1592 2.-; T: 1597 out seeman,
huisken, 6.-, arm
S: 1590-1594; T: 1592 2.-
S: 1590-1592
Wb
T: 1597 5.-, arm
H: 1600-lh,lh (arm); H: 1604-lh, lh (arm)
H: 1606-lh; S: 1604(1612); [ZS-1607, 1610]
S: (1612?)/1614-1624; P: 5p; Verp: 1635

S: 1615-1624; V: 1630; P: 4p; Verp: 1635

S: 1621-(1623, 1624 rem.); P: doorgehaald 4p; Verp:
1635 afgespoelt
V: 1630

S: 1630-1633; V: 1630
S: 1590-1595; T: 1597 schamel seeman, huisken 5.-,
arm, (klad: backer); Wb; H: 1600-lh; H: 1604
memorie - huijs met lh en lo affgebroocken
H: 1606-lh; S: 1604-1608
S: (1609) arm
S: 1590-1592
S: 1590-1592
S: 1590-1595; T: 1592 3.-; T: 1597 huis mits sine
ouderdom onbewoont, 5.-, arm; T: 1597 seeman,
sine kinderen spinnen nette garen in het boetgen,
huis en klein boetgen 100.-; Wb; G: 1599 2.-; H:
16OO-3h; H: 1604-3h; H: 1606-3h; S: 1604-1624; V:
1609-1613; P: 2p; Verp: 1635 afgespoelt; [ZS-1614,
1621]
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Adriaen Matthijsz.

Adriaen Matthijsz.

Adriaen Meesz. (Wb: Hoos)

Adriaen Michielsz. backer
Adriaen Oliviers weduwe
Adriaen Oliviersz.
Adriaen Oliviersz. weduwe
Adriaen Pietersz.
Adriaen Pietersz. cuijper (G, Wb: van
Leeuwen)

Adriaen Pietersz. cuijper weduwe
Adriaen Pietersz. cuijper erfgenamen
Adriaen Pietersz.
Adriaen Rochusz.
Adriaen Simonsz.
Adriaen Simonsz. Dorst, stierman

Adriaen Tielmansz.
Adriaen Tielmansz. weduwe
Adriaen Willemsz. Brobbel
Adriaen Willemsz. Draeijer

Adriaen Willemsz Schupuut
Adriaen Willemsz Schupuut weduwe
Adriaen Willemsz. gehuurde knecht van
Jop Gijsbrechtsz.
Adriana Claesdr.
Adriana Claes Morren weduwe
Adriana Claesdr.
Adriana Cornelisdr. weduwe
Adriana Dircksdr. weduwe
Adriana Joppen
Adriana Maertensdr.
Alijt Cocx
Alijt Leenderts
Alijt Leenderts
Alijt Doppen weduwe
Aeltje Wagenaers weduwe
Alijt Willemsdr. bij de puth
Allert Aemsz./Allert Adriaensz.

Allert Aemsz. weduwe
Andries Adriaensz. in de Roo Leeu
Anna backen
Annetje Dircks weduwe j zie Annetje Pijer
Suijren|
Anna Jan Posten
Anna Morren
Annetje Pijer Suijeren (zie Annetje
Dircks weduwe}

Wb (eigenlijk 'Arend', staat samen met Adriaen
Matijs na Matijs Jansz. |
Wb (staat samen met Arend Matijs na Matijs
Jansz.)
S: 1590-1594; T: 1597 out seeman, huisken 9.-, arm;
H: 1600-lh (arm); Wb; H: 1604-lh (arm); H: 1606-
lh; S: 1604-1624; P: 7p; Verp: 1635 genoteerd als
'Adriaen'
S: 1630-1633; [ZS-1633]
S: 1607-1609
Wb; H: 1606-2h; S: . . . -1617; V: 1613; [ZS-1617]
S: 1618-1623; P: 2p
S: 1590
1: 1590; S: 1590-1595; T: 1592 4.-; T: 1597 cuiper,
huis 75.-; Wb; G: 1599 1.10.0; H: 1600-2h; H: 1604-
2h; H: 1606-2h; S: 1604-1607
S: 1608(1616), 1618-1621, (1623 doot)
Verp: 1635 afgespoelt
S: 1614-1624; P: 5p; Verp: 1635; V: 1630
Wb; H: 1604-lh
S: 1591
S: 1592-1595; T: 1597 6.-, arm; Wb; G: 1599 2.-; H:
1600-lh; H: 1604-lh; H: 1606-2h; S: 1604-1624; V:
1609-1613; P: 5p; Verp: 1635; [ZS-1607]
S: 1590-1595; T: 1592 2.-
T: 1597 huisken 5.-, arm
S: 1594
Wb; S: 1604-1633; V: 1609-1630; P: 2p - heeft nog
2 voorsonen buiten wonende; G: 1622 1000; Verp:
1635; [ZS-1615]; [ZV-1624] (Wb: staat na Oth Wil-
lemsz. |
H: 1600-3h; H: 1604-3h; H: 1606-2h; S: 1604-1609
zie Marijtje Cornelisdr.
Wb

S: 1594-1595
T: 1597 huisken 5.-, arm (zie Adriaen)
H: 1600-lh; H: 1604-lh
T: 1597 leeft van de aelmoesse
T: 1597 huisken 5.-, arm
T: 1592 1.-
S: 1590-1594
S: 1590-1594
T: 1592 2.-
H: 1600-lh; H: 1604-lh; H: 1606-lh; S: 1604-(1612)
S: 1618-1624; V: ió30; P: óp
P: 4p
V: 1630
S: 1590-1595; T: 1592 3.-; T: 1597: seeman, huisken
25.-; Wb; G: 1599 2.-
H: 1604-lh; S: 1604-1609
V: 1630
P:3p
T: 1597 sonder neringe, huis 75.-; H: 1606-lh

S: 1590
H: 1606-3h
S: 1604-1608
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Annetje Samsonsdr.
Ansem Adriaensz.

Ansem Adriaensz.
Anthonis Baeckensz.
Anthonis Bouwensz.

Anthonis Cornelisz.
Anthonis Cornelisz. (samen met Joost
Pietersz.)
Anthonis Jansz.
Anthonis Jansz., soon van Maritje Jan
Thonis
Anthonis Jansz. Bang (1611 tr. Crijntje
Douss)
Anthonis Jansz.
Anthonis Jansz.
Anthonis Jansz. Baeck/Thonis Baec-
kensz.

Thoontje Thonisdr. weduwe

Baeck Jansz./Jan Jansz. Baeck

Baeck Jansz. weduwe
Baertje Cornelisdr. de backster (G: 1599
jonge dochter)

Baertje Mouweringsdr. weduwe

Balten Adriaensz.
Barbara Anthonisdr.
Barbera Dammisdr.

Barbera Dircksdr.
Barbera Willemsdr.
Barbera bange Jannen
Barem NN
Bastiaen Adriaensz.
Bastiaen Philipsz.
Bastiaen Philipsz. Speek
Bastiaen Huigensz.

Bastiaen Huigensz. weduwe
Bastiaen Jacobsz. Haringman
Bastiaen Jacobsz.

Bastiaen Jacobsz.
Bastiaen Jacobsz.
Bastiaen Jaspersz. Berckheijer

H: 1600-2h; H: 1604-2h
S: 1591,1595; T: 1592 1.-; T: 1597 seeman, huisken,
arm; (zie ook: Adriaen
Ansemsz.)
S: 1604-0607)
zie Anthonis Jansz. Baeck
Wb; H: 1606-lh; S: 1604-1624; V: 1609-1630; P: 7p;
Verp: 1635 afgespoelt; [ZS-1608, 1610, 1617, 1623]
(Wb: staat voor Claes Bouwensz.}
S: 1624
V: 1630

T: 1597 seeman, huisken 6.-, arm
S: 1607-(1608)

S: 1611-1623; V: 1613; P: 4p

S: 1614-1615
S: [ZS-1614]
Wb; H: 1606-lh; S: 1604-1624; [ZS-1610,18]; V:
1609-1630; P: 8p; G: 1622 niet; Verp: 1635; |Wb:
staat na Jan Jansz. Baeck)
I: 1590; S: 1590-1595; T: 1592 7.-

I: 1590; S: 1590-1595; [ZS-1591]; T: 1592 7.-; T: 1597
seeman, huis 100.-; Wb; G: 1599 2.-; H: 1600-2h; H:
1604-2h; H: 1606-2h; S: 1604-1615; [ZV-1611]
(Wb: staat voor Teunis Jansz Baeck}
S: 1616-0621)
S: 1595; T: 1597 doende backneeringe, huis en
schuur 100.-; G: 1599 1.4.0; H: 1600-4h + 2o; H:
1604-4h; H: 1606-3h; S: 1604-1621, (1623 doot)
S: 1590,1594-1595; T: 1592 4.-; T: 1597 sonder
neringe, huis 50.-; H: 1600-3h; H: 1604-3h
S: 1607-1608
S: 1614-0616)
S: 1594; T: 1592 4.-; T: 1597 6.-, arm; H: 1600-2h
(arm); H: 1604-2h (arm)
Verp: 1635 afgespoelt
H: 1600-2h; H: 1604-2h
P: lp
S: 1590
Wb
S: 1604-1624; V: 1613-1630; P: 3p; [ZS-1616]
[ZS-1618, maar doorgehaald]
S: 1590-1595; T: 1592 2.-; T: 1597 seeman, huisken
5.-, arm; Wb; H: 1600-lh (arm), lh (arm); H: 1604-
lh,lh (arm); H: 1606-2h; S: 1604-1624; V: 1609-
1624; P: 7p; G: 1622 niet; Verp: 1635; [ZS-1608,
1616, 1624];
V: 1630
S: 1607-1616
S: 1610-1624; V: 1624; P: 3p; G: 1622 1000; G: 1626
niet; Verp: 1635 afgespoelt
S: [ZS-1611, 1623]
V: 1613
Wb; S: . . . inde selve huijsinge als Hendrick Corne-
lisz. Appelman
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Bastiaen Pietersz.
Bastiaentje weduwe
Berwert Cornelisz. Vois
Berwert Simonsz.

(Wordt voortgezet)

S: 1590; T: 1592 3.-
S: 1590-1592
V: 1630
I: 1590; S: 1590-1595; [ZS-1591]; T: (1592 10.-); T:
1597 sonder neringe, huis 150.-

Het dorp Ter Heijde, opgemeten op 27 en 28 december 1660. Als we deze kaart met die uit 1618
vergelijken, zien we dat het westelijke deel van het dorp is verdwenen*. De Noord-Achterstraat is
helemaal weg; van de Voorstraat is alleen een stukje in het oosten over. Van de Zuid-Achterstraat

is de westelijke helft weg, maar zij is in oostelijke richting verlengd: 'het Oosteijnde'
(Oud Archief Delfland, inv. nr. 2144)

Op 20 november 1660 werd Ter Heijde door 'een grooten storm ende hoogen watervloet' zwaar
beschadigd. De bewoners waren onmachtig om de schade te herstellen en riepen de hulp in van de
Grafelijkheid van Holland en het Hoogheemraadschap Delfland. De landmeter Pieter Floris van
der Salm waterpaste het dorp en constateerde dat het ongeveer vier tot zes meter boven de gemid-
delde vloed lag. De duinvoet lag een meter boven dat niveau, maar de storm was bijna drie meter
boven de gemiddelde vloed uitgekomen. De Edele Hoogmogende Heren besloten om ondersteu-
ning te verlenen bij het duinwaarts verplaatsen van de resterende huizen.

Het dorp lag dus vrij hoog boven het strand, maar de zeewering (palen en houten schotten) was
niet voldoende om weerstand te bieden aan zware stormen. Een zware storm sloeg waarschijnlijk
over de schotten heen, ondermijnde de palen en wrikte ze los. Vervolgens sloeg de zee het zand over
de huizen weg en stortten de huizen naar beneden. Het losgeslagen hout van de zeewering en de
huizen zal de toestand nog hebben verergerd. De bewoners hadden dan uiteraard al met hun
bezittingen een veilig heenkomen gezocht. Na iedere storm moest de zeewering worden hersteld en
de afrit naar het strand opnieuw worden aangelegd.

In het 'schuitegat' ten noorden van het dorp werden de schuiten geborgen. De letters op de kaart
zijn de punten waar de waterpasmetingen werden gedaan. De dikke strepen zijn later toegevoegd
en geven misschien een latere kustlijn.

Links van de letter F ligt de herberg 'Int Vlijegende Hart', later 'Het Wapen van Rotterdam'
genaamd. Herbergier Cornelis Corsz. Hogenraet kon al in 1660 zijn gasten uitzicht op zee bieden.
Rechts van het huis dat tussen de letters D, F en G ligt, konden de dorstigen zich laven in de herberg
'De Zeeridder', later 'Het Wapen van Den Haegh' ook wel 'De Ooijevaer' geheten. Andere her-
bergen waren eerder weggeslagen: 'De Potswalvisch' rond 1608-1609 en 'De Wilde See' rond
1632-1635. De in het register genoemde 'De Roo Leeuw' heeft maar heel kort bestaan.
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Noten
1. Gemeentearchief Monster, inv. nr. 885. Zettingen van de Schiltaalomslagen te Ter Heijde

(1589-1632). Een register over 1589 werd niet aangetroffen.
2. ARA, recht. aren. Monster inv. nrs. 21-23, Transporten van Onroerende Goederen (1590 -

1632).
3. A. van der Valk, De voogden van Ter Heijde, in Informatiebulletin Stichting Westlands Cen-

trum voor Streekhislorie, jg. 17 (1990), nr. 8, p. 5-6.
4. Gemeentearchief Monster, inv. nrs. 896-979. Rekeningen van voogden van Ter Heijde (1595-

1636, 1639-1652, 1664 en 1736-1791).
5. ARA, recht. arch. Monster 21, f. 75, d.d. 30-5-1594.
6.A.P. van Vliet, Het Bestuur van de heerlijkheid Monster ten tijde van de Republiek, in

Nederlandse Historiën, 19e jrg. (1985), no. 1.
7. Gemeentearchief Monster, inv. nr. 1518. Zettingen van omslagen ten behoeve van de vaart te

Monster (1609, 1611, 1612, 1613, 1624 en 1630).
8. Idem, inv. nr. 1048. Cohieren van taxatie van huizen 1585, 1592, 1597 en 1598.
9. Idem, inv. nr. 1389. Cohieren en stukken betreffende het haardstedegeld over de jaren 1600-

1665.
10. Idem, inv. nr. 21. Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 1604. Aanslagbiljet

haardstedegeld 1604.
11. Idem, inv. nr. 18. Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 1600. Toelichting

haardstedegeld 1600.
12. Idem, inv. nr. 22. Ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken, 1606. Aanschrijving

haardstedegeld 1606.
13. ARA, recht. arch. Monster, inv. nr 102, d.d. 18-11-1600.

Commer Cornelisz., 75 jaar, en Dirick Diricksz., 77 jaar, te Ter Heijde verklaren op verzoek
van de voogden aldaar dat in ca. 1555 op last van de 'Heren of Princen des lants' door de
Magistraat van Monster waaronder ook het dorp Ter Heijde ressorteerde, alle schoorstenen of
haardsteden zijn aangetekend van het gehele ambacht. Deposanten hebben nooit gehoord dat
de ingezetenen van Ter Heijde destijds ook maar een penning daarvoor hebben betaald (infor-
matie drs. J.G. Endhoven).

14. Gemeentearchief Monster, inv. nr. 1006. Lijsten van personen opgemaakt in verband met de
heffing van gemene penningen, 1599, 1600, 1602, 1622-1626, 1653, 1671 en 1794; met bijbeho-
rende stukken.

15. Idem, inv. nr. 1006. Mutaties 1000e penning 3-6-1626.
Leendert Claesz. Vois is overleden, zijn weduwe is hertrouwd met Maerten Maertensz. van
der Voort, wonende in de omgeving van Loosduinen in Monster-ambacht en heeft de helft
van zijn goederen. De andere helft is verdeeld onder de broers van Leendert Claesz., maar
die zijn niet taxabel.
Crijn Cornelisz. scheepmaecker is overleden en sijne goederen geèrft bij Jan Cornelisz.
scheeptimmerman zijn zwager.

- Claes Berwertsz. Vois is overleden en zijn goederen geèrft bij zijn kinderen.
Willem Pietersz. Coucx is overleden en zijn goederen bij de kinderen gedeeld, niet taxabel.

16. Idem, inv. nr. 1009. Kohieren van het hoofdgeld over 1622. Met bijbehorende stukken. 1622,
1623 en z.j.

17. Idem, inv. nr. 1453. Lijst van weerbare mannen, (1629-1785).
18. Idem, inv. nr. 1451. Stukken betreffende de oproeping van de zesde man tussen 18 en 60 jaar

tot het verrichten van arbeid aan de Hinderdam bij Weesp, 1629.
19. Idem, inv. nr. 1021. Verpondingscohier 1635.
20. ARA, DTB Monster, inv. nr. 23. Lijsten van begrafenissen van de doden in Monsterambacht

in verband met de 40e penning, 1610-1638.
21. Idem, recht. arch. Monster, inv. nr. 140, ca. 1635.

Request door voogden van het arme zeedorp Westerheijde waarin wordt verklaard dat de
afgelopen jaren door harde stormen 40 huizen 'van boven ter strande waert affgevallen en
vermindert'. De bewoners zijn hierdoor en door de door stuivend zand aangerichte schade, tot
armoede vervallen. Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland wordt om ondersteuning ver-
zocht (informatie drs. J.G. Endhoven en dhr. A.E.M, van der Valk)

22. Idem, not. arch. Monster, inv. nr. 6101, d.d. 22-3-1673: Arijen Joosten van Eendenburg, 76
jaar, Arij Arijensz. van Leeuwen, 71 jaar, Joncker Arijense, 65 jaar en Leendert Clasen Roos,
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72 jaar, verklaren ten verzoeke van voogden van Ter Heij dal er tijdens hun leven en geheuge-
nisse wel 100 huizen zijn afgevloeit door 'de sterke vloede'. In 1660 zijn er zoveel huizen
weggeslagen dat dit nu diep water is waar soms vis wordt gevangen. Bij elke hoge vloed zullen
er huizen afvloeien. Er staan nu nog 51 huizen.

23. Gemeentearchief Delft, Ie afd., inv. nr. 1763. Familiegeld, Impost op het gemaal, 1680.
24. ARA, recht. arch. Monster, inv. nr. 164.
25. E.W. Petrejus, Oude zeilschepen en hun modellen (Unieboek NV), Bussum, 1971.

EEN 'WARRIG' VERHAAL

door mr. A.K. VINK

Toen ik in 1910 begon met het completeren van mijn 64 kwartieren, lagen de
'archivalia' nog in de steden en dorpen van de Zeeuwse en Zuidhollandse
eilanden en in betrekkelijk korte tijd had ik van de 64 kwartieren er 63
gevonden. Maar één wilde niet: de vrouw van Isaac Warre, een naam, die ik
ook als Werre en zelfs een paar keer als Werve vond. Veel tijd om onderzoek
te doen in 's-Gravendeel kon ik er trouwens niet voor uittrekken. Bovendien
had intussen de burgemeester kans gezien de doop- en trouwboeken van die
plaats 'op te stoken' zoals de bode die hem had geholpen, het uitdrukte. Een
neef van mij, een Van Rossum, had de boeken voor zijn genealogisch onder-
zoek nog in handen gehad, maar daar had ik weinig aan.

Aangezien ik de boeken van Zierikzee in 1914, vóór die naar Middelburg
waren overgebracht waar ze in 1940 zijn verbrand, had kunnen gebruiken,
bezat ik gelukkig wat aanknopingspunten. Dat jaar 1940 kan ik nog zo nauw-
keurig aanduiden, omdat ik met De Vos, een vermaard genealoog, op het
havenhoofd van Zierikzee naar de branden in Vlaanderen keek, waar de Duit-
sers hun 'auto-da-fe' vierden.

In Zzee - om het passend af te korten - had ik een en ander reeds uit de
doopboeken kunnen halen, doch helaas zijn vier boekjes met letterlijke
afschriften door een huishoudster bij een jaarlijkse schoonmaak later wegge-
gooid.

Als nummers 40 en 41 volgens de gebruikelijke nummering, had ik in mijn
kwartierstaat Lambertus van de Moer en Christina Isaacs Warre. Zij werd op
8 juni 1789 te Zierikzee begraven, terwijl haar huwelijk aldaar op 30 oktober
1750 was opgetekend. Onder de namen van haar kinderen komen er twee voor,
die bij de Van der Moers totaal vreemd waren en die vrij zeker van de kant van
de Warres moesten komen: Isaac en Geerardus. Isaac trouwens zagen we al als
patronymicum in de naam van Christina verschijnen. Misschien zou dus
'Gerardus' aan Christina's moeder moeten herinneren. Uit het huwelijk van
Lambertus en Christina werden alleen jongens geboren, zodat de grootmoeder
het dan maar met een jongensnaam als vernoeming moest doen.

Met deze kennis gewapend, ging ik er op af en vond in 's-Gravendeel wel
aanwijzingen. Isaac Warre, die ik nooit met een 'vadersnaam' vond, was blijk-
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baar iemand met een of andere officiële functie; hij woonde 'bij het Waghthuys
aan de Hille' en heet 'Sr.' en 'Monsieur'.

Isaac is tweemaal getrouwd geweest. Zijn eerste vrouw was Anna Aryens
Verboogh, die op 22 januari 1722 werd begraven. Toen Isaac Warre met zijn
tweede vrouw Geertruy Groote ging trouwen, werd vermoedelijk het mutueel
testament d.d. 16 maart 1731 opgemaakt, waarbij aan één dochter uit zijn
vorige huwelijk, aan Magdalena, een uitkering wordt gegeven. Er is daarbij
geen sprake van een Christina, welke laatste ik daarom durf te rekenen te
behoren tot de kinderschaar uit het tweede huwelijk. Dan zou ook de kleine
Geerardus van der Moer naar Geertruy Groote zijn genoemd.

In 1714 was Geertruy de Groot (Grote vinden we in de schrifturen niet zelden
als: De Groot, een kennelijk wat gebruikelijker naam) lidmaat en zij woonde
toen nog aan de Zuidvoorstraat. In 1723 woonde zij op de Waght, waar Isaac
Warre zetelde, wiens eerste vrouw het vorige jaar begraven was. Ik twijfel er
niet aan, dat Geertruy Grote nummer 83 in mijn kwartierstaat is, die ene
voorouder uit de reeks van vierenzestig die aanvankelijk niet kon worden vast-
gesteld. •

EEN DOOP MET HINDERNISSEN

Anno 1682 den 10 jann: Is Ammerenske Kievits dochter van Jan Kievits, op den Hill een bitteren
papist zijnde, in de kraem ghekomen van een jonge soon, en heeft de voornoemde Ammerenske
Kievits de vroetvrouwe versocht om het kindt bij mij te willen brengen om het selve te laten doopen,
't welck als de vroetvrouw wilde doen, en tot dien eijnde al opgehangh was is ghesteuijt en
verhindert gheworden door de soon van den voornoemden Jan Kievits; waerop dat doenmaels
Ammerenske Kievits van de vroetvrouw versocht eens bij mij te willen gaan om mij te versoecken
om het kint daer in huijs te willen komen doopen, opdat het doch niet van de paap en mochte
ghedoopt worden; welck versoeck mij quam de vroetvrouwe bekentmaecken; en hebbe daerop
gheresolveert derwarts te gaen met mijn kerckenraet gheassisteert van eenige van de ghereghten van
den Hill om het kindt van die benauwde en beklemde moeder (die het pausdom, in hetwelcke haer
de vader, na haer moeders doot, tegen sijn belofte opentlijck voor den predickstoel in onse kercke
ghedaen, hadde verlaten, en onse ghereformeerde religie, waervan dat haer moeder zaeliger oock
belijdenisse deede, en oock een groot liefhebster van was, hadde aengenomen) te doopen, maer
daerkomende en kloppende aen de deure, soo wierden wij gheresisteert, en wilden ons de deure niet
opendoen, en seijde de soon, te weten Jan, oock niet te sullen openen voor en aleer sijn vader te
huijs was; wij hebben hem ghereghtelijck laten afvraegen, of hij de deure wilde openen, waerop
hij tot antwoort gaff van neen: en daerop soo seijden wij, als dat wij hem waerschouwden van het
kint niet te laten doopen bij de paep, of dat wij souden sien wat dat wij met hem te doen hadden.

En daerop soo ben ick gevaeren na Meeuwen om de heer secretaris Brantwijck over dese saecke
te spreecken, die haer vooght was, en hebbe hem versocht, dat hij doch als vooght soodanige ordere
gheliefde te stellen, dat doch het kint niet van een paep, maer van mij, volgens het versoeck van
de moeder, mochte ghedoopt worden, en dat sijn E: tot dien eijnde sigh eens wilde begeven na het
huijs van Jan Kievits, 't welck sijn E: refuseerde, omdat hij belett hadde, maer dat hij wel een brieff
aan den voornoemden Jan Kievits soude schrijven om hem te recommanderen den doop van het
kint toe te laaten; ghelijck dan oock sijn E: gheschreven heeft; maer daerop en is niet ghevolgt.

En daerop soo hebbe ick geschreven eenen brieff aen de heer Henderick van Nispen, baliouw van
het Landt van Altena, indewelcke ick sijn E: ons wedervaeren bekent maeckte, en die resistentie
die wij aen het huijs van Jan Kievits gheleden hadden, met versoeck, dat sijn E: doch de moeder
in haer versoeck, en ons in onse functie gheliefde te adsisteren; waerop sijn E: mij op den 11 januar:
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wederom een brieff toesont en twee dienaers van de justitie tot onser adsistentie met dese last, soo
Jan Kievits de deure niet en wilde opendoen, dat sij alsdan de deure souden openslaen, en soo hij
eenige resistentie deede, datse hem bij de kop souden vatten, en brengen hem te Worcum; en dat
men sigh oock ernstigh daerop soude informeren, of dat het kint oock van de paep ghedoopt was.

Waerop dat nu dit is ghevolght, dat ick des maendaeghs smorgens zijnde den 12 januar: met de
kerckenraet en de ghereghten van den Hill, en de schoolmeester, en de twee dienaers van de justitie
wederom hebbe vervoeght aen het huijs van den voornoemden Jan Kievits, en hebbe daer aen
gheklopt, maer wierde mij doenmaels de deure wel openghedaen, en vraeghe ick doen, waer dat
Ammerenske in de kraem lagh, en wierde mij gheantwoort op de kelderkamer, waerop dat wij
gingen, en vonden aldaer de moeder met het kindt alleen, en seide ick doenmaels tegens haer, als
dat de vroetvrouwe des saeterdaeghs aen mijn huijs was gheweest, en mij uijt haeren name versocht
hadde daer in huijs het kint te willen doopen; vermits haer volck haer beletteden het kint in de
kercke te laten brengen, of sij sulcks de vroetvrouw belast hadden, waerop sij antwoorde van jae;
en daerop soo seijde ick, als dat ick met de kerckenraet en de ghereghten van den Hill aen het huijs
waeren gheweest volgens haer versoeck om het kint te doopen, maer dat haer broeder Jan Kievits
ons niet en hadde willen inlaten, en volgens dien doenmaels tot ons voornemen niet en hadden
kunnen komen: ende vraeghe ick verder of het kindt oock van de paep ghedoopt was, waerop sij
antwoorde van neen, en dat het kindt noijt van haer en was gheweest.

lek vraeghde dan daerop of dit nochmaels haer begeerte was, dat ick het kint soude doopen;
waerop sij antwoorde van jae, en oock selfs het kint ten doope te willende houden. En presenteerde
sigh doenmaels eenen seeckeren jonghman met namen Arien Cornelissen Stam, te peert aan het
venster van de kamer daer de voornoemde Ammerenske in de kraem lagh; vermits hij in Jan Kievits
huijs niet en mochte komen, door die Jan Kievits niet en wilde toestaen, dat sijn dochter Amme-
renske met den voornoemden Stam soude trouwen; ende ick vraeghde hem of hij daer quam om
sigh als vader over den doop van het kint te presenteeren; waerop hij antwoorde van jae; en
vraeghde ick oock daerop de moeder of sij hem erkende voor vader van het kint, waerop sij
antwoorde van jae.

En daerop soo hebbe ick haer het formulier van den doop voorgeleesen in tegenwoordigheit van
die voornoemde personen en haer die bekende vraegen voorgestelt; waerop sij antwoorden van jae,
ende het kint in de ghereformeerde religie te sullen opbrengen; en daerop soo heeft de moeder
sittende overende in het bedde het kint selve ten doope ghehouden en hebbe ick het doenmaels
ghedoopt, ende is het kindt ghenaamt gheworden Cornelis; ende heeft daerna oock de moeder haer
kerekghanek ghedaen in onse gereformeerde kercke.

(Uit: Het KerckenBoeck van Babiloniënbroek en Hille)

UIT HET GRAF OPGESTAAN

Cynus de Barisanis Florentijn, is op den sevende van Augustus te Treviso in 't
jaer 1379 overleden; dees was enige tijd te voren, voor dood, op een avond
begraven. Maar in de morgenstond hoorden de Munnicken in de kerk hun
getijden lezende, sulk een geraas ende gekerm omtrent zijn graf, dat ze de zerk
lieten opnemen. Toen vond men deze man nog levende die straks uit het graf
opstond, en naar zijn huis en bij zijn vrouw ging, met wie hij nog veertien jaar
leefde, zodat hij bij haar (die te voren in zestien jaar tijds bij hem nooit zonen
had gehad) nog twee zonen en een dochter teelde.

(Regionaal Archief Alkmaar, Collectie Aanwinsten, inv. nr. 38)
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NAZATEN VAN PREDIKANT MOOIJEN
IN MASTENBROEK

door A. TIMMERMAN

Mastenbroek is een polder gelegen tussen de steden Zwolle, Kampen, Gene-
muiden en Hasselt in de kop van Overijssel. Aanleiding tot onderstaand onder-
zoek was het verhaal van wijlen mijn moeder Margje van Dalfsen, dat haar
vader Klaas de bakker, zoals hij rond 1900 in Genemuiden bekend stond, altijd
lovend sprak over zijn pleegmoeder Margje Mooijen. Een 'aparte vrouw'! Ze
was de tweede vrouw van zijn vader Lammert van Dalfsen. Uit respect voor
zijn pleegmoeder had grootvader, Klaas de bakker, mijn moeder naar haar
vernoemd!

Dat respect kwam vooral voort uit het feit, dat Margje Mooijen Lammert
van Dalfsen trouwde, toen hij na de dood van zijn eerste vrouw Trijntje van
der Haar, achterbleef met zes zonen tussen de drie en achttien jaar oud en een
druk bezet leven leidde. Margje Mooijen schonk hem nog eens vier kinderen,
waarvan er één, Lambertus, slechts enkele maanden leefde en twee ongetrouwd
bleven, namelijk Berendina Elisabeth en Kobus.
De andere dochter, Elisabeth Berendina, trouwde met Harm Roetman. Zij zijn
de grootouders van mijn vrouw, die naar haar grootmoeder is vernoemd: Elisa-
beth Berendina.

Margje Mooijen, de pleegmoeder van mijn grootvader was dus de overgroot-
moeder van mijn vrouw; haar man Lammert ons beider overgrootvader. Wie
was deze vrouw Margje Mooijen? Hoe was de familierelatie precies en waar
kwamen deze Mooijens vandaan? Om daar achter te komen ben ik met mijn
vrouw begonnen.

Links Elisabeth Berendina van Dalfsen (nr. 1), in de klederdracht van haar schoonmoeder Margje
van Dalfsen; rechts deze Margje van Dalfsen in rouwdracht, genoemd naar de pleegmoeder van

haar vader, Margje Mooijen (nr. 15)

1. Elisabeth Berendina van Dalfsen, geb. Genemuiden 26-3-1919, tr. ald. 5-9-1945 Arend Tim-
merman, gep. ing. natuurbeheer en ornitholoog, Saksisch dialectschrijver, oud-ouderling/
visitator der Ned. Herv. Kerk, oud-voorzitter der CHU Harderwijk en oud-lid van de
besturen der Chr. Scholengemeenschappen aldaar, zn. van Arend Timmerman, gemeente-
secretaris van Genemuiden, secretaris/penningmeester van het Waterschap De Zuiderzeepol-
ders bij Genemuiden en andere maatschappelijke functies, en Margje van Dalfsen (zie bij 14).
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Hendrikje Hellenthal (nr. 5; 1852-1885)

2. Hendrik van Dalfsen, geb. Genemuiden 21-5-1884, veehouder, riethandelaar, kassier, direc-
teur Boerenleenbank te Genemuiden, vervulde verschillende functies in het openbare leven,
commandant BS in de Bezettingstijd, overl. Genemuiden 26-2-1968, tr. ald. 30-4-1908

3. TruitjeRoetman, geb. Genemuiden (Kamperzeedijk) 16-3-1886, overl. Genemuiden 2-5-1964.
4. Hendrik van Dalfsen, geb. Genemuiden 21-1-1842, boerenknecht, kweker, veehouder, overl.

Genemuiden 10-4-1884, tr. (1) ald. 6-7-1867 Trijntje Busepol, geb. Zwollerkerspel 18-8-1844,
overl. Genemuiden 22-3-1877. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, die alle op
jeugdige leeftijd stierven; tr. (2) Genemuiden 21-6-1883

5. Hendrikje Hellenthal, geb. Genemuiden 30-8-1852, overl. ald. 22-5-1885; uit dit huwelijk
alleen een zoon Hendrik (= 2).

6. Harm Roetman, geb. Genemuiden 27-1-1843, veehouder aan de Kamperzeedijk bij Gene-
muiden, overl. ald. 18-6-1930, tr. ald. 26-5-1872

7. Elisabeth Berendina van Dalfsen, geb. Genemuiden 13-12-1844, overl. ald. (Kamperzeedijk)
11-5-1901.

8. Willem van Dalfsen, geb. Genemuiden 17-3-1806, arbeider, veehouder, overl. ald. 14-10-
1873, tr. ald. 2-5-1840

9. Trijntje van Dijk, geb. 27-2-1819, overl. Genemuiden 10-8-1858.
10. Peter Hellenthal, geb. Genemuiden 23-10-1817, bakker, overl. ald. 25-1-1855, tr. ald. 11-8-

1847
11. Maria Mooijen, geb. Genemuiden 11-1-1819, overl. ald. 28-10-1859, wed. van Tijmen Dirks

Brouwer.
12. Alben Cerrits Roetman, geb. Mastenbroek 13-12-1800, veehouder, overl. Kampen 2-12-1881,

tr. Zwollerkerspel 4-3-1824
13. Truigjen Zwier de Leeuw, geb. 's-Heerenbroek (gem. Zwollerkerspel) 26-1-1806, overl.

Kampem 5-8-1885.
14. Lammert van Dalfsen, geb. Genemuiden 22-4-1803, koopman, winkelier, schipper, kerk-

meester, overl. ald. 30-8-1859, tr. (1) ald. 23-2-1825 Trijntje van der Haar, geb. 1804/05,
naaister, overl. Genemuiden 8-8-1842. Uit dit huwelijk werden te Genemuiden zes zoons
geboren: Jan Lammert 12-8-1825; Hendrik 17-11-1827; Berend Jan 11-1-1831; Johannes
14-7-1833; Klaas 30-6-1838 [de vader van Margje van Dalfsen (zie bij 1)] en Willem 13-12-
1840; tr. (2) Genemuiden 18-2-1843

15. Margje Mooijen, geb. Genemuiden 19-8-1816, overl. ald. 14-7-1882. Uit dit huwelijk te
Genemuiden vier kinderen: Elisabeth Berendina 13-12-1844 (= 7); Lambertus 2-3-1847;
Berendina Elisabeth 18-9-1851 en Jacobus 21-4-1857.

22. Johannes Gerhardus Mooijen, geb. (Genemuiden?) 1786/87, boerenknecht, winkelier, overl.
Genemuiden 12-2-1824, tr. ald. 7-10-1814 ('s avonds om zeven uur)

23. Elisabeth van de Wetering, geb. (Genemuiden?) 1789/90, overl. Genemuiden 2-2-1824. Uit
dit huwelijk te Genemuiden geboren: Johanna, geb. 11-4-1815, overl. ald. 12-8-1887, tr. ald.
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3-5-1846 Hendrik Fuite (geen nakomelingen); Margje, geb. 19-8-1816 (= 15); Maria, geb.
11-1-1819 (= 11) en Jacobus Jans, geb. 30-7-1823, overl. ald. 29-9-1833.

30-31 = 22-23.

Zover gekomen met het onderzoek, was het duidelijk dat mijn vrouw Elisabeth
Berendina (= 1) van vaderszijde afstamt van Maria Mooijen en van moeders-
zijde van Margje Mooijen (= 15). Beide overgrootmoeders waren zusters. Nu
restte nog de vraag: Waar komen de Mooijens vandaan?
In Genemuiden was het een weinig voorkomende naam.
In de trouwakte van Johannes Mooijen (= 22/30), staat dat hij de zoon was
van Izaac Franciscus Mooijen en Margarita Zwijghuizen, beiden overleden. Na
enig zoeken vond ik in het doopboek van de kerk van Mastenbroek: 1744, 1
maart gedoopt Isaac Franciscus, zoon van Jacobus Mooijen Eccl. en Lucija
van Eijbergen. Deze Jacobus Mooijen was predikant in Mastenbroek!

44. Izaac Franciscus Mooijen, ged. Mastenbroek (gem. Zwollerkerspel) 1-3-1744, medicus te
Genemuiden, overl. tussen 1781 en 1814, tr. Mastenbroek 16-1-1766 Johanna Margretha
Swighuis (Swighuisen, Zwijghuis, Sweijghuis), ged. Amsterdam 14-2-1748, overl. Gene-
muiden als weduwe, (ten huize van Jannes Bonthuis) 13-3-1814, dr. van Conrad Antony
Swijghuijsen en Johanna Margaretha Gijsius.
Izaac Mooijen ging op 8 december 1765 met attestatie van Mastenbroek naar Kampen en op
20 december met zijn a.s. vrouw resp. van Kampen en Amsterdam naar Mastenbroek. Of hij
zich direct in Genemuiden heeft gevestigd, is niet bekend. Van Genemuiden ontbreken de
DTB's en andere bronnen vrijwel geheel! Maar volgens het Vuurstedengeld Salland (dl. I)
bewoonde dokter Mooijen pand 149 in Genemuiden tesamen met Jannes Timmerman, oud-
burgemeester van de stad1. Voorts blijkt uit een akte van het recht. arch. van Genemuiden
eveneens, dat hij arts was in Genemuiden: 'Transportacte door Andries Maalman en echtge-
note Roelofje Timmerman enz. burgemeester Jacob Visscher en Luitjen Noordstra van een
huis en Erve . . . gelegen te Genemuiden ten noorden bewoond door D(okte)r I.F. Mooijen
. . . 2 ' . Stellig was hij niet onbemiddeld, want in een andere transportakte lezen we de koop
van een stuk land: 'aan Izak Franciscus Mooijen en echtgenote Johanna Margaretha Swijg-
huis van een stuk land aan de Seven Campies gelegen bij Genemuiden in Mastenbroek . . . 3 ' .
Aangezien hij geen boer was, zal hij hiermee zijn geld wel hebben willen beleggen.
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend:
a. Johanna Suzanna, geb. (Genemuiden?) 1772/73, overl. Genemuiden 20-7-1847, vermeld

in het boek van Ter Pelkwijk4 over de watersnoodramp van 1825, wegens haar spectacu-
laire redding, als 'Naatje' Mooijen (ze was naaister).

b. Johannes Gerhardus, (= 22/30).
88. Jacobus Mooijen, geb. Harderwijk 25-12-1703, in 1727 prop. el. Amsterdam, beroepen te

Mastenbroek 19 juni 1728 en bevestigd 19 sept. d.o.v. door ds. Petrus van Heinenberg,
predikant te Kamperveen met Jes. 30: 20, intrede 26 dito, stond ald. van 26 sept. 1728 tot zijn
overl. op 30-10-1765, tr. Harderwijk 29-6-1729

89. Lucia van Eijbergen, geb. Harderwijk 31-7-1707; zij vestigde zich na de dood van haar man
met de kinderen in Kwadijk, waar haar zoon Hendrikus predikant was5, overl. 23-8-1779
(begr. in de geref. kerk te Hippolytushoef op Wieringen, waar thans nog haar grafsteen
aanwezig is).

Tot zover gekomen, zou ik hebben kunnen stoppen; de vraag waar de Mooijens
vandaan kwamen was beantwoord. Aangezien wij thans echter reeds meer dan
een kwart eeuw in de stad Harderwijk wonen en de namen Mooijen en Van
Eijbergen niet meer voorkomen, leek het mij toch interessant genoeg om nog
één geslacht verder in het onderzoek te betrekken en voorzover mogelijk na te
gaan wie de broers en zusters waren van Izaac, de arts, en waarheen zij
getrokken zijn.
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Uit het huwelijk van predikant Jacobus Mooijen en Lucija (of Lucia) van
Eijbergen werden te Mastenbroek gedoopt:

1. Jacoba Everarda Mooijen, ged. 25-3-1731, woonde (e Zwolle, tr. in 1765 Adam Sigebertus
Brouwer, wedr. te Wieringen.

2. Johannes Gerardus Mooijen, ged. 5-3-1732, predikant te Hippolitushoef op Wieringen, van 17
aug. 1758-1765 en te Nieuwe Niedorp tot zijn overlijden in 1811.

3. Maria Cornelia Mooijen, ged. 11-4-1734, tr. Mastenbroek 1764 Jan de Vries, uit Amsterdam.
4. Gerharda Cunera Mooijen, ged. 2-12-1736, tr. (verm. te Hierden) Jan Frederik Willem

Sandtman.
5. Hendrikus Mooijen, ged. 3-8-1738, predikant te Kwadijk, vanaf 13-1-1765 tot zijn overlijden

in 1808, tr. (verm te Kwadijk) 1765 Anna van der Ster.
6. A rnold Hendrik Mooijen, ged. 21 -6-1741.
7. Isaac Franciscus Mooijen, ged. 1-3-1744, arts te Genemuiden ( = 44).
8. Johanna Hermanna, ged. 8-5-1747.
9. Dorothea Geerlruid, ged. 16-4-1752.

Jacobus Mooijen was een zoon van Jan Mooijen geb. Harderwijk vóór 1673,
begr. ald. 28-1-1748, tr. Elburg 5-4-1696 Jacobje Jacobs van der Beek. Hij was
oud-burgemeester van de stad Harderwijk6, hetgeen ook blijkt uit de verpon-
dingsopgaven. Daarnaast was hij koopman in hout, weigerde een verkiezing tot
diaken (1702), werd genomineerd voor luitenant van de schutterij (25 6-1703),
werd verkozen tot schepen (10-11-1704), als zodanig afgezet (16-2-1707). Zijn
ouders waren: Jan Jansz. Moyen (Mooijen), begr. Harderwijk 10-5-1699, tr.
(otr. Harderwijk 14-4-1661 met att. naar Ermelo) Geertgen Pannekoeck, van
Apeldoorn, begr. Harderwijk 0-1-1703, ws. dr. van Claes Pannekoeck,
gerichtsman, onderschout van ampt Apeldoorn, en Marry Lamberts7.

Lucia van Eijbergen was een dochter van Gerhardus van Eijbergen, con-
rector, predikant, begr. Harderwijk 3-10-1744 en Maria Ravensberg, geb. Uit-
geest, begr. Harderwijk 10-12-1757, dochter van Cornelis Ravensberg, ged.
Oostzaan 21-11-1642, predikant te Opperdoes 1666, te Uitgeest 1668 en te
Harderwijk 1682, onder-tekenaar request rijkste burgers (1704), begr. Harder-
wijk 17-1-1719, otr. (1) Amsterdam 3-6-1669 Maria Abrahamsdr. Witte, geb.
Amsterdam 1647, overl. Uitgeest vóór 1679; tr. (2) Haarlem 8-10-1680 Lucia
van Tesselen, ged. ald. 15-2-1652, begr. Harderwijk 25-3-1718 (dr. van dr.
Willem van Tesselen, vroedschap, schepen en burgemeester van Haarlem en
Paulina Snellincx). •

Noten
1. Vuurstedengeld Salland I, p.-1070 e.v. (1781).
2. Recht. arch. Genemuiden 3320, nr. 156v (3-12-1780).
3. Idem, inv. nr. 5, dl. 2, / 19, - (6-11-1780).
4. J. ter Pelkwijk, Beschrijving van Overijssels Waternood in Februari 1825. Zwolle 1826.
5. Handschrift Mastenbroek. Predikantenregister (1728).
6. Boekzaal nov. 1765, p. 552-554.
7. Genealogie Huijsman, in: Nederland's Patriciaat 58 (1972), p. 124-140.
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DE JOODSE BEGRAAFPLAATS IN BEEK (L)

door MANFRED BACKHAUSEN*

De toenemende belangstelling in zowel joodse als niet joodse kringen voor
joods familieonderzoek', maakt ook bijdragen over joodse begraafplaatsen
zinvol. Deze zijn het toch, die na de periode van fascisme in Europa, vaak als
enige bronnen voor joodse genealogie beschikbaar zijn. Dikwijls zijn ze zelfs
het enig zichtbare teken van het joodse erfgoed in Europa.

Ook in de kleine Limburgse gemeente Beek bij Maastricht was driehonderd
jaar lang een joodse gemeente2. Alvorens in te gaan op de Beekse joodse
gemeente en haar begraafplaats, wil ik wijzen op het joodse begrafenisritueel,
dat op belangrijke punten afwijkt van het christelijke. Het richt zich streng
naar de Tanach (oude Testament) en de Talmud. De dode mag niet van de
plaats waar hij stierf verschoven worden. In zijn tegenwoordigheid mag niet
openlijk worden getreurd, noch mogen begrafenisvoorbereidingen worden
getroffen. De dode mag een kwartier lang niet worden aangeraakt, waarmee
wordt vastgesteld of de dood werkelijk is ingetreden. Pas dan volgt het opbaren
met de voeten in de richting van de deur; de aanwezige mannen moeten een
hoofdbedekking dragen. Een lid van de in iedere gemeente bestaande Heilige
Broederschap 'Chewra Kadisha' waakt erover dat het niet om een schijndode
gaat.

Na de rituele reiniging wordt het lijk in een doodsgewaad gekleed, daarover-
heen wordt de 'tallit', de gebedsmantel gelegd. De in de joodse diaspora
gebruikte kist is zonder enig onderscheidingsteken en geheel onopgesmukt. In
Israël wordt een dode slechts in een laken begraven. Er dient erop te worden
gelet dat op bepaalde dagen geen begrafenissen mogen plaats vinden; leden van
de priesterstam (Cohen) mogen niet op een begraafplaats mogen komen. De
begraafplaatsen liggen tradietiegetrouw buiten de bebouwde kom; dat is ook
in Beek het geval. Echter, vandaag-de-dag heeft de bebouwing de joodse
begraafplaatsen veelal omsloten.

Ontwerp van het monument ter nage-
dachtenis aan de joodse gemeenschap
te Beek

* Vertaling: mevr. J. Christen-Boorsma, Hoogeveen.
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De joodse begraafplaats te Beek

De teraardebestelling moet zo spoedig mogelijk plaats vinden. Als de kist met
aarde is bedekt, spreken minstens tien mannen (een zogenaamd Minjen) het
dodengebed (Kaddish) uit.

Op joodse begraafplaatsen vinden we grafstenen met Hebreeuwse
opschriften, met opschriften in bepaalde landstalen en gemengdtalige graf-
stenen, waaruit goed de assimilatie van de joden blijkt. Dat blijkt ook uit het
feit dat grafstenen rechtop zijn gezet, terwijl het oorspronkelijk een joods
gebruik was deze plat op het graf te leggen. In Nederland geldt dit laatste echter
in hoofdzaak voor de Askanaarse, resp. hoogduitse begraafplaafplaatsen,
minder voor de sephardische, resp. Portugees-joodse kerkhoven3.

De te Beek in 1866 gebouwde synagoge werd in 1954 verkocht4, deed later
dienst als woonhuis en werd tenslotte gesloopt5; de begraafplaats bestaat nog,
aan de rand van het dorp. In het koopcontract verplichtte de gemeente Beek
zich de begraafplaats te blijven onderhouden. Toen de begraafplaats midden
van de tachtiger jaren een erg verwaarloosde aanblik bood, heb ik mij tot de
gemeente Beek gewend en vanaf dit tijdstip wordt de begraafplaats weer keurig
onderhouden6.

De in 1690 genoemde Helene Meijers wordt als eerste joodse bewoonster van
Beek aangemerkt7. In het laatste kwartaal van de 19e-eeuw was er echt sprake
van een joodse gemeente: in 1860 bijvoorbeeld, waren er 43 leden. In 1954
eindigt de geschiedenis van de joodse gemeente in Beek. In de tachtiger jaren
leefde daar nog één joodse inwoner. Een gedenkteken houdt de nagedachtenis
levend aan de joodse gemeente en haar synagoge in Beek.

In het begin van de nazitijd in Duitsland emigreerde de familie Kanarek8 van
Dortmund-Hörde naar Beek. Johanna Kanarek-Ehrlich, kwam uit Sindorf bij
Duren in Rijnland, haar zuster Dora Heymann-Ehrlich woonde in Stommeln
(thans behorend bij Pulheim, vlak bij Keulen). Hun vader was jarenlang hoofd
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van de joodse gemeente in Sindorf. Johanna Ehrlich en haar zoon Frans
Kanarek werden door de gebroeders Theo en Maxim Hennekens in de sigaren-
fabriek Hennekens in Beek verborgen gehouden en overleefden zo de naziter-
reur9. Na de bevrijding door Amerikaanse troepen meldde Frans zich bij de
Koninklijke Stoottroepen, maar overleed reeds na korte tijd aan een door het
lange leven ondergronds opgedane ziekte. Postuum werden hem verscheidene
militaire onderscheidingen toegekend. Hij werd met militaire eer begraven. In
1984 werd ook Frans Kanarek vermeld op het eregedenkteken voor de slachtof-
fers van het fascisme in Beek10.

Johanna Kanarek-Ehrlich overleed in 1972; zij werd op de joodse begraaf-
plaats ter aarde besteld11. Zij was de laatste jodin die in Beek woonde en daar
ook werd begraven; in 1977 werd Johanna Meier daar begraven, maar zij was
in Sittard overleden. Inmiddels werd door de gemeente Beek het kleine lijken-
huis afgebroken en nieuw opgebouwd.

Nu volgen de beschrijvingen van de afzonderlijke grafstenen. Er bevinden zich
nog zeventien grafstenen op de begraafplaats, maar enkele zijn niet meer te
ontcijferen. De teksten van de nog leesbare grafstenen zijn veelal in het
Hebreeuws; hieronder wordt volstaan met de Nederlandse vertaling daarvan12.
Men zij erop bedacht dat bij sommige van de Hebreeuwse opschriften de
maand- en jaaropgaven die van de joodse kalender zijn, en dat bij andere de
joodse namen niet met de burgerlijke voor- en achternamen behoeven overeen
te stemmen. De grafstenen worden in volgorde, beginnend rechts op de Beekse
begraafplaats, genoemd.

1. Hebreeuws:
Hier ligt begraven (Efrajiem) zoon van Efrajiem, die overleed op heilige sabbat 15 Adar 5555
[15 Adar 5555 = vrijdag 6 maart 1795; omdat het reeds sabbat was, moet het overlijden
hebben plaatsgevonden 's avonds na zonsondergang]

Links de oudste grafsteen op het kerkhof (nr. 1);
rechts de grafsteen van de familie Kanarek (nr. 8)
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2 tot en met 5: onleesbaar.

6. Hebreeuws:
Hier ligt begraven een eenvoudig mens op leeftijd gekomen die een rechtvaardige weg ging
(Meijer de zoon van Abraham) op maandag Chesjwan en begraven op woensdag 5615
[Hier ontbreekt de dag van de maand; 1 Chesjwan zou kunnen, want die dag (23 oktober
1854) viel op een maandag; maar evengoed zou 8, 15, 22 of 29 Chesjwan kunnen (resp. 30
oktober, 6, 13 of 20 november 1854)]

7. onleesbaar.

8. Nederlands/Hebreeuws:
Hier rusten Adolf Kanarek, geb. 10-6-1880, overl. 9-10-1942 / hier ligt begraven Jacob zoon
van Tswie overleden vrijdag 28 Tisjri 5703;
Frans Kanarek, geb. 23-9-1915, overl. 15-3-1945 / hier ligt begraven Abraham zoon van
Jacob overleden donderdag Nieuwenmaansdag Niesan 5705);
Johanna Ehrlich, geb. 12-3-1887. overl. 14-12-1974 / hier ligt begraven Chana dochter van
Samuel overleden 9 Tewet 5733).

9. Hebreeuws/Nederlands:
Hier ligt begraven Meinlee, dochter van Menachem en de naam van haar moeder was Sarah,
overleden 9 Tewet 5682
Hier ligt begraven . . . overleden 30 Aw 5713
Hier rusten onze lieve ouders en grootouders Julie Meier Jacobs, geb. 23 jan. 1898, overl. 9
Tewet 5682/9 jan. 1922; Bernard Meier, geb. 6 nov. 1897, overl. 30 Menachem Aw 5713/11
aug. 1953.

10. Nederlands:
Lion Wolf, * 15-7-1869, t 9-5-1939
en Rosalie Frenkel, * 6-3-1871, t 7-10-1926.
[de tekst is dus uitsluitend in het Nederlands; opmerkelijk is het gebruik van het Christelijke
overlijdensteken "f", voor een joodse grafsteen eigenlijk ontoelaatbaar]

11. Hebreeuws/'Nederlands:
Hier ligt begraven de rechtvaardige man en begaafd in al zijn eigenschappen, was een steun
voor zijn vrouw en kinderen, de hr. Mozes zoon van Izak, leider van de gemeenschap,
overleed plotseling in de bloei van zijn leven op dinsdag 7 Chesjwan 5675 / Hier rust onze
beminde vader Mozes Meier geliefde echtgenoot van Frouwke Wolf, overl. te Beek in den
ouderdom van 52 jaar den 7 Cheswan 5675/27 october 1914.

12. Hebreeu ws/Nederlands:
Hier ligt begraven de dappere vrouw die zich afwendde van het kwade en het goede deed,
Fretchen dochter van Natan, overleden op de heilige sabbat 25 Sjewat 5700 / Hier rust onze
beminde moeder Frouwke Wolf echtgenote van Mozes Meier, overleden in den ouderdom van
75 jaar, 25 Sjewat 5700 [= 4 februari 1939].

13. Hebreeuws:
Hier ligt begraven de gelovige man die volmaakt was in zijn daden, die goed en volledig
waren, die de tora liefhad en haar voorschriften nakwam, Rafael de zoon van Eliezer, die
overleed in goede ouderdom vrijdag 16 Sjewat 5671 [= 14 februari 1911].

14. Hebreeuws:
Hier ligt begraven de dappere glorieuze vrouw Tittele dochter van Mozes, de vrouw van
Rafael, overleden op maandag voor Pesach en begraven op de 2e dag van Pesach 5669 [ =
7 april 1909].
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Links de grafsteen van Johanna Meier (nr. 15);
rechts die van Mendela, zoon van Abraham (nr. 16)

15. Hebreeuws/Nederlands:
Hier ligt begraven mijn vrouw en onze diebare moeder Chana, dochter van Moshe / Hier rust
onze innig geliefde vrouw mama en oma Johanna Meier, echtgenote van Louis de Leeuw,
geb. 22-5-1901, overl. 8-5-1977.

16. Hebreeuws:
Hier ligt begraven Mendela zoon van Abraham, gestorven op zondag Rosj Chodesj Chesjwan

17. Hebreeuws:
Hier ligt begraven de verstandige gekroonde vrouw was altijd echtgenote, zij was wetsge-
trouw, Kasbet dochter van Eliezer, vrouw van Efrajiem (Berchreim) en begraven op 2 Adar
5609 [= 24 februari 1849]. •

Noten
1. Zie o.a. H. Winkel, Genealogisch onderzoek naar joodse voorouders, in: Gens Noslra 26

(1971), pag. 401-415.
2. J .C .G.M. Jansen en J .M.G. Anssens (m.m.v. M. Backhausen (foto's en Hebreeuwse tek-

sten), Joods Boek, een geschiedenis van drie eeuwen joods leven in een Limburgse plattelands
gemeente, Heemkunde Vereniging Beek 1991; hierin bevinden zich ook genealogische
opgaven van de verschillende joodse families in Beek. In dit boek worden enkele grafstenen
vermeld, echter zonder genealogische gegevens.

3. Een uitvoerige verwijzing hiernaar o.a in: Manfred Backhausen en Eli-Josef Schneider, Die
Friedhöfe der jüdischen Gemeinden in Stomme/n und Fliesteden, in: Juden in Stommeln,
Geschichte einer jüdischen Gemeiden im Kölner Umiand Band 1 (2 Sonderveröffentlichung
des Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V.), 1983. Hierin ook verwijzingen naar joden
in Beek; o.a. zijn de grafstenen afgebeeld van voorouders van Johanna Kanarek-Ehrlich.

4. Koopcontract tussen het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de gemeente Beek van
29 juni 1954 (kopie in het archief van de auteur).

5. De synagoge in Maastricht en de synagogen elders in Limburg, afb. 20 uit M.H. Gans,
Memorboek; Platenatlas van het leven der joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940,
(uitg. Bosch en Keuning N.V.), Baarn.

6. De desbetreffende briefwisseling van de auteur met het gemeentebestuur van Beek bevindt
zich in zijn archief.
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7. Als noot 5, pag. 13.
8. Manfred Backhausen, Die Geschichle der jiidischen Familien aus Stommein, Sinnersdorf,

Fliesteden und Umgebung, in: Juden in Stommein, Geschichte einer jiidischen Gemeinde im
Kölner Umiand, Band 2 (3 Sonderveröffentlichung des Verein fïïr Geschichte und Heimat-
kunde e.V.), 1987. Hierin ook genealogische verwijzingen (incl. stambomen) naar joodse
personen uit Beek en Sittard.

9. Theo Henneckens en Maxim Henneckens (postuum) uit Beek worden door de gedenkplaats
Jad Washem in Jeruzalem met de eretitel 'Rechtvaardigen der Volken' onderscheiden.

10. Zie hiervoor o.a. Limburgs Dagblad van 18 en 21 september 1984 (originelen in het archief
van de auteur). Theo Henneckens heeft zich in 't bijzonder verdienstelijk gemaakt voor dit
eerbetoon van zijn vriend Frans Kanarek.

11. Correspondentie met mevrouw Henny Blasczyk te Beek (in het archief van de auteur). Henny
Blasczyk is een geboren, niet joodse Duitse; zij was reeds vóór 1933 in dienst bij de familie
Kanarek en is met de familie naar Nederland geëmigreerd. Zij bleef bij Johanna Kanarek tot
deze in 1972 overleed. Inmiddels heeft zij het Nederlandse staatsburgerschap verkregen.

12. Voor de vertalingen ben ik veel dank verschuldigd aan rabbi D.J. van Gelder en Eli-Josef
Schneider uit Espelkamp/Duitsland. Ook W. Downer te Leiden heeft meegeholpen met de
'vertaling' van de joodse jaartallen; hij maakte gebruik van W. E. van Wijk, New and decimal
tablesfor the reduction of Jewish dates, (uitg. A.A.M. Stols), 's-Gravenhage 1947.

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.

Genealogieën
C.C. J. van Rijn-Broeders, Genealogie van Schijndel uit Raamsdonk, z.pl. (1992).

Eerder werd over deze naam gepubliceerd door B.W. van Schijndel uit Brussel, die zich vooral
bezig hield met de periode 1400-1750. Deze publikatie houdt zich bezig met de afstammelingen van
Adriaan van Schijndel, die in 1787 naar Raamsdonk kwam. Het blijkt dat de beperkte gegevens
die Van Schijndel over die tak vermeldde veelal onjuist zijn. De hier behandelde tak bestaat veelal
uit schippers, Biesbosch-, griend- en grondarbeiders. Alfabetische indices en schematische over-
zichten completeren het geheel.

A.H. W.M. Pelkmans, Evers. Een geslacht uit Lichtenvoorde, Beek-Ubbergen 1992.
De genealogie vangt aan met Harbert Harberts, overleden in de tweede helft van de 17de eeuw,

waaruit kinderen te Zieuwent. De familie is later gevestigd in o.a. Hoogland, Hilversum, Utrecht,
's-Hertogenbosch en Tilburg en de Verenigde Staten van Amerika. De publikatie bevat behalve de
genealogische basisgegevens ook achtergrondinformatie en een aantal transcripties van akten.

Prijs ƒ 2 4 , - excl. verzendkosten. Telefonische inlichtingen en bestellingen: 085-336835.

L.M. Sinke, De familie Lijk/Liek. Pieter Lijk, poorter van Zierikzee en zijn nakomelingen, z.pl.
(1992).

De oudst bekende voorvader van deze familie is Pieter Lijk, geb. in Heinsberg (Dld, Nordrhein-
Westfalen), die tr. (2) Zierikzee 17-10-1760 Anna Jacobs en tr. (3) Zierikzee, Cornelia Derhage. De
oorspronkelijke naam luidt vermoedelijk Lie(c)k, naar een dorp van die naam nabij Heinsberg.
Later werd de naam bij Koninklijk Besluit gewijzigd in Liek en Lijkema. De opzet van deze
genealogie is eenvoudig en duidelijk. Aardig zijn de door vier personen geschreven jeugdherinne-
ringen.

Prijs ƒ30, - excl. verzendkosten. Adres van de samensteller: Catharina van Renneslaan 28, 3533
SC Utrecht.

C.W. DELFORTERIE
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Dick Klapwijk, Vier eeuwen Klapwijk, de geschiedenis van een Hollands boerengeslacht, Brielle
1992.

Een zeer uitvoerige genealogie (740 bladzijden) met gegevens over 1732 mensen die de naam
Klapwijk droegen of dragen, uitgegeven door de Genealogische Vereniging Klapwijk. De genea-
logie vangt aan met Cornelis Dircksz. die zich ca. 1577 als boer in Pijnacker vestigde in de
buurtschap Clapwijck. Er is geen gebruik gemaakt van de normale genealogische nummering,
maar van een door de auteur zelf ontworpen systeem waarbij de computer optimaal kon worden
aangewend: alle nazaten hebben een registratienummer waarvan de eerste twee cijfers de generatie
weergeven en de overige cijfers een volgnummer; in een Wegwijzer wordt het systeem uitgelegd en
bij iedere behandelde persoon wordt de naam en het nummer van zijn vader vermeld, waarmee de
weg inderdaad kan worden gevonden. Een voornaamregister en een familienaamregister maken het
werk verder toegankelijk. Aanvullingen worden driemaandelijks gepubliceerd in het verenigings-
blad De Drudenvpet (dit is een verwijzing naar het handmerk van Cornelis Dircksz.) en aan de
bibliotheek van de NGV toegezonden.

Het boek is verkrijgbaar voor ƒ125 , - (voor leden van de Genealogische Vereniging Klapwijk
ƒ 9 0 , - ) bij het secretariaat van de Genealogische Vereniging Klapwijk, Maasstraat 3d, 3016 DB
Rotterdam.

Diversen
C M . Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt, Stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en
vroegmoderne tijd, Hilversum 1990 (Hollandse Studiën 26).

Een proefschrift waarvan de titel voor zichzelf spreekt; keurig verzorgd, uitvoerig gedocumen-
teerd. Niet genealogisch, maar wel zeer interessant voor genealogen die belang stellen in historische
achtergronden, en welke genealoog doet dat niet?

D.J. Noordam, Leven in Maasland, Een hoogontwikkelde plattelandssamenleving in de acht-
tiende en het begin van de negentiende eeuw, Hilversum 1986 (Hollandse Studiën 18).

Nog een proefschrift met voor zichzelf sprekende titel; eveneens keurig verzorgd en uitvoerig
gedocumenteerd. Evenmin genealogisch als de hiervoor genoemde dissertatie, maar meer demogra-
fisch van aard; de paragrafen over huwelijk en celibaat, leeftijd bij eerste huwelijk, keuze van de
huwelijkspartner, natuurlijke vruchtbaarheid en andere die onder het hoofdstuk Ritme zijn samen-
gebracht, zullen ongetwijfeld aan genealogen belang inboezemen. Het boek bevat een aantal
portretten en - in tegenstelling tot het voorgaande - een register op persoonsnamen.

Jozeph Michman, Hertog Beem en Dan Michman, Pinkas Geschiedenis van de joodse gemeen-
schap in Nederland, Ede/Antwerpen 1992.

Vertaling uit het Hebreeuws van het in 1985 te Jeruzalem uitgegeven oorspronkelijke werk. Een
zeer uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van de joden in Nederland, beginnend in de
Middeleeuwen en lopend tot de Opbouw en continuïteit na 1945. De helft van het boek wordt in
beslag genomen door deze algemene geschiedschrijving; de tweede helft bevat het Lexicon van de
joodse gemeenten, waarin in alfabetische volgorde alle joodse gemeenten vermeld worden die,
voorzover bekend, binnen het Israëlitisch Kerkgenootschap of vanaf 1870 binnen het Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap een zelfstandige status hebben gehad.

Gerrit van den Beidt, Spaarndam 700, Geschiedenis ven het dorp tussen Spaarne en IJ 1285-1985,
Alphen aan den Rijn 1990 (2e druk).

Een aardig en rijk geïllustreerd boekje over de geschiedenis van het kleinste ambacht van Kenne-
merland en van Rijnland met het gelijknamige dorp Spaarndam dat voor een deel ook in de ban
van Spaarnwoude lag, zoals in de inleiding te lezen valt. Niet genealogisch maar ongetwijfeld van
belang voor genealogen met voorouders uit deze omgeving.

M. H. V. van Amstel-Horak en R. W. G. Lombarts, Regestenboek van het hoogheemraadschap van
Rijnland, april 1253 - oktober 1814, Leiden 1992.

Na een verklarende inleiding met korte beschrijving van de geschiedenis van het waterschap,
volgen 1100 regesten in chronologische volgorde met een index van persoonsnamen. Het behoeft
nauwelijks betoog dat hiermede ook voor genealogen een zeer belangrijke bron toegankelijk is
geworden.

G.J .J . VAN WlMERSMA GRE1DANUS
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J .H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra, Dopen gereformeerde gemeente Amersfoort 1579-
1811, Hollandse Rading 1992. Dit 24ste deel van de Eemlandse klappers is de omvangrijkste van
de tot nog toe verschenen delen: 801 blz.

De bladzijden zijn verkleind (maar goed leesbaar) naast elkaar afgedrukt. In dat afdrukken
schuilt naar onze mening de enige onvolkomenheid van dit overigens prachtige werkstuk. Het is
namelijk zo dat de koppen van de bladzijden altijd naar de rug zijn gekeerd, waardoor men tijdens
het raadplegen het boek voortdurend moet draaien. Voor het overige is de uitvoering en samenstel-
ling van de goede kwaliteit die wij van deze serie gewend zijn. De belangstellende in familieonder-
zoek in Amersfoort en omgeving mag de heer Putman, die destijds het initiatief nam om deze reeks
samen te stellen, zeker dankbaar zijn.

Het boek is te bestellen door overmaking van ƒ75, - op postrekening 3812378 of bankrekening
64.47.32.962 van Genealogische Documentatie Service te Hollandse Rading onder vermelding van
'EK 24'.

C.W. DELFORTERIE
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Bibliotheek, Amsterdam 1919.
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1799-nov. 1807), alfabetisch, Utrecht 1992.
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rische Bibliotheek, Amsterdam 1911.
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sche Historische Bibliotheek, Amsterdam 1912.
J. Toirkens, Voorlopige genealogie van de familie Roijmans te Reusel, Bladel, Hapert, Dongen,
Ravels, Arendonk, Turnhout etc, periode 1640-1990, Bakel 1992.
J.G. en R. Voortman, Kirchspiel Gehrde (Artland) Ev.L. Doop 1713-1779, Huwelijk 1714-1744
(chron.), Zaandam 1992.
J. Warnawa e.a., Repertorium van Genealogische-, Heraldische- en Geschiedkundige publikaties
en bronnen, HIL-HUR, Nijmegen 1992.
D. Westerhof, Aanvullingen op 'De naam Westerhof', oorsprong, betekenis en verspreiding, zes
eeuwen geschiedenis, (zie Gens Nostra 43 (1988), pag. 448), Bergen op Zoom 1992.
J. Wilschut, Correcties en aanvullingen op hel supplement van 'Mijn vader en voorvaderen en hun
naaste familieleden', genealogie van een familie Wilschut uit Usselstein, (zie Gens Nostra 45
(1990), pag. 573).
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Th.P.M. van Yperen, Genealogie der Benthuizense van Yperen's, deel 8 en 9, Kopenhagen z.j.
Th.P.M. van Yperen, Genealogie der Leerdamse van Yperen's, Kopenhagen z.j.
Th.P.M. van Yperen, Biografie van Mia van Yperen (1924-1991), Kopenhagen 1991.

Genealogieën
Werkgroep Boonstra, 'Naar de bron van Boonstra'. Herkomst van naam en van geslachten,
Leeuwarden 1992.

Overzicht van alle Boonstra-geslachten in Friesland vanaf 1812-1852. Gegevens uit latere of
eerdere perioden zijn alleen meegenomen voorzover ze reeds in bezit van de werkgroep waren.

M. en T. Bijl en J. Bijl-van Slooten, 'Een wandeling door de eeuwen'. De genealogie van Bull-Bijl,
Assendelft 1992.

Nicolaes Janszoon Buil moet rond 1620/1630 zijn geboren. Als weduwnaar trouwt hij te Blokzijl
in 1664 met de in 1625 aldaar geboren Hermtje (Gerritje) Hendriks Raevens. Het boek is te
bestellen door overmaking v a n / l 5, - p l u s / 5 , - porto op girorek. 5112807, t.a.v. 'Bijlboek't.n.v.
M. Bijl, Vaartdijk 12, 1566 PM Assendelft.

K.W. J. van Rossum, 'Van Rossum'. Genealogie van een Stichts geslacht 1691-1991, 2e druk,
Nijmegen 1992.

De geschiedenis van dit geslacht begint in 1691 te Wijk bij Duurstede. In dat jaar trouwt
Hendrick Willemszoon van Rossum met de Wijkse jongedochter Christientje Jansdr. de Bie. In
1698 koopt Hendrick een huis aan de Waterpoort op de dijk. Daar heeft hij een herberg genaamd
Het Schippershuijs. Ruim een eeuw hebben de Van Rossums zich in Wijk gehandhaafd. Zij waren
o.m. tapper, schilder, bakker, stoffenverver en winkelier. Tegen het einde van de 18de eeuw
trokken zij naar Utrecht. Het boekje is voor ƒ19,50 te verkrijgen bij: K.W.J. van Rossum,
Dingostraat 58, 6531 PD Nijmegen.

K. Terpstra, Genealogy fan il geslacht Syt(t)ema ut Grou, Veenwouden 1992.
Stamvader van dit geslacht is Yes Ruurds (vermoedelijk een zoon van Ruurd Hotses en Jaaike

Rommerts) die te Grouw trouwt met een NN Sibolts. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren.

L. P. H. Verkooijen, De nazaten van Stephanus Schreurs uit Horn, Tegelen 1992.
Stephanus zal omstreeks 1640 te Horn geboren zijn en heeft daar zeker tot 1703 gewoond. Dit

blijkt uit akten van de schepenbank aldaar. Later is hij pachter van een boerderij in het Ham te
Roermond, alwaar hij op 30 april 1719 overlijdt. Op 2 mei 1719 wordt hij te Horn in het familiegraf
begraven. Zijn zoon Johannes vertrekt naar St. Odilienberg. Thans zijn vele mannelijke nazaten
te Venlo en Blerick te vinden.

F. H.J . van Vilsteren, Genealogie van Vilsteren, Zwolle 1989/1990.
Beschrijving van vijf generaties Van Vilsteren beginnende met de katholieke Derk Egbertsz.,

geboren ca. 1678 te Vilsteren. In 1708 verkrijgt hij het Klein Burgerschap van Zwolle. In dat zelfde
jaar trouwt Derk met Hellena Hendricks.

Th. P.M. van Yperen, Genealogie der familie Goldenbaum (sedert 1956 ook mogelijk Kaernaes),
Kopenhagen 1991.

De stamvader van de Deense familie Goldenbaum, ook wel Gollenbaum genaamd, is Johann
Friedrich, in 1777 Luthers gedoopt te Rhena in Meckklenburg nabij Schwerin. Hij is een zoon van
Johann Matthias Goldenbaum en Catharina Maria Brauer. Vermoedelijk begin 1800 vertrekt hij
naar Denemarken en vestigt zich als weversgezel in de omgeving van Roskilde. In 1802 trouwt hij
met Anne Catherine Abrahamsdatter (Sortenstjerne).

Bronnen
Uit de serie publikaties van de Vereniging Veluwse Geslachten, ontvingen wij de hierna te noemen
werken. Deze publikaties zijn door leden van de vereniging te bestellen door overschrijving van het
achter elke publikatie vermelde bedrag (het bedrag tussen haakjes geldt voor niet-leden) op post-
banknummer 3566652, t.n.v. de penningmeester van de Vereniging Veluwse Geslachten te Ben-
nekom, met vermelding van het nummer van de gewenste publikatie:
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144. G. J. de Beer-van Asselt, Index op: Het regisier van huijsen, heerdsteden en persoonen van
de stadl en het schependomb van Harderwijk, ƒ5, - (ƒ7,50).

145. G. Noorderijk, Elspeet, doopboek 1772-1826, ƒ12,50 (ƒ15, - ) .
146. M. Martens-Niemeijer, Scherpenzeel doopboek 1715-1811, begraafboeken 1794-1811 en

1785-1810, ƒ20 , - (ƒ25,-).
147. [in feite nrs. 147A + B] A.G.J.A. Freijsen, Doopboek van Nunspeet 1630-1817, ƒ40 , -

(ƒ45,-).
148. G.M. Boerse, Hierden, gemeente Harderwijk, doop- en trouwboek 1741-1811, ƒ17,50

(ƒ20,-).
149. G. Martens en M. Martens-Niemeijer, Gezinsboek van Scherpenzeel samengesteld aan de

hand van de doop- en trouwboeken 1610-1715, ƒ17,50 (ƒ20, - ) .
150. M. Martens-Niemeijer, Ledendocumentalie september 1992, ƒ12,50 (ƒ15, - ) .
151. G.M. Boerse, Hierden, doop- en trouwboek (vervolg op publikatie 148), lidmaten 1741-

1839, f25,- (ƒ30,-).

Van de heer A. van der Laan, ontvingen wij de volgende DTB's: Dopen Opperdoes 1662-1699
(ƒ25,-), Dopen Schellinkhout 1631-1699 (ƒ25,-) en Doopregister van de Geref. Kerk te Twisk
1657-1699 (ƒ35, - ) . Deze werken zijn te bestellen door overmaking van het tussen haakjes vermelde
bedrag op rek.nr 84.89.38.453 of op girorek. 3072806 t.n.v. A. van der Laan, Schuine Hondsbos-
schelaan21, 1851 HN Heiloo.

W.H. VAN DER HORST-HARKBMA

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.

Jahrbuch/Annuaire, 1991. Schweizerische Gesellschaft für Familienforschung. Twee van de zeven
onderwerpen in dit jaarboek zijn gesteld in de Franse taal. Eén ervan (door E. Nusslé) geeft de
resultaten van een breed onderzoek in Zwitserland en aanpalende gebieden naar de familie Nusslé
en naamgenoten Nüsslin, Nisslin, Nüssle, Nusslé, zich uitstrekkend van 1379 tot 1991. Het tweede
franstalige artikel van P.-A. Borel is een monografie over de Zwitserse schrijver Guy de Pourtalès
(1881-1941), wiens stamreeks teruggaat tot vóór 1500. Een interessant artikel van H. Stricker is:
Romanische Personen- und Familiennamen im südlichen Teil des Kantons St. Gallen, in Liechten-
stein und im Vorarlberger Oberland. Voorts van J. Schürmann-Roth: Luzerner und Inner-
schweizer Familiennamen von katholisch Frauenfeld, 1656-1798 [namen van landvoogden, fami-
lies en gezinssamenstelling] en: Namen von Luzernen und Innerschweizern in elsassischen Lokalge-
schichten [ca. 500 namen]. Het jaarboek sluit met een ontboezeming (van M. Aicher) over de
hantering van de wet op de privacy (Datenschutz) in Zwitserland.

Van belang voor genealogisch onderzoek in Zwitserland, of naar Zwitserse emigranten, is de
bijdrage (eveneens van M. Aicher): Die Zentralstelle für genealogische Auskünfte der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Familienforschung. De (beroeps)beheerder van dit bureau gaat hierbij in op
de geschiedenis ervan en op diensten die deze instelling aan leden (en niet-leden!) kan leveren. In
een databank zijn tot nu toe ca. 70.000 gegevens op familienaam en -plaats opgenomen, die
verwijzen naar betrokken genealogische publikaties. Geclaimd wordt dat praktisch alle publikaties
over Zwitserse families in de databank zijn verwerkt. Voor ZwFr. 15, — ontvangt men een derge-
lijke verwijzing over één familienaam/plaats. Geïnteresseerden wordt aangeraden een overdruk
van dit artikel (10 pagina's) aan te vragen (bij de Dienst Bestellingen).

J. THOMASSE
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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
Amstelodanum, 79e jg., nr. 5, sept./okt. 1992. J. Sterk: Adriaan van Couwenbergh OFM, missio-
naris in 'De Boom' [geb. Waalwijk 1683].

It Beaken (Fryske Akademy), jg. 54 (1992), nr. 1/2. Themanummer 'Ondernemende Friezen'. J. L.
van Zanden: De Friese economie in de negentiende eeuw; K. E. Sluyterman: Het familiebedrijf als
speciaal aandachtsveld binnen de bedrijfsgeschiedenis; H. Nicoiai: Het functioneren van een
familie-economie: de Kingma's in Makkum, ± 1750-1919; R.S. Wegener Sleeswijk: Omvang en
financiering van de Friese vrachtvaart in de 18e eeuw [genoemd worden o.a. Cornelis Feensma te
Leeuwarden en Anne Wiegers Visser (1718-1787) te Heeg, beleggers in scheepsparten, en de parten-
rederijen van Hylke Jans Kingma te Makkum en Workum en Age Hylkes Tromp te Woudsend];
B.P.A. Gales: Ondernemen en onderlinge waarborg in de Algemeene Friesche Levensverzekering-
Maatschappij 1844-1913.

Bijdragen en mededelingen betreffende de gechiedenis der Nederlanden, deel 107 (1992), afl. 3. F.
Colombijn: Uiteenlopende spoorrails. De verschillende ideeën over spoorwegaanleg en ontginning
van het Umbilin-kolenveld in West-Sumatra 1868-1891.

Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis, nr. 11, 1992. K. G. van Manen: Verboden en getole-
reerd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Arnhem in de
zeventiende en achttiende eeuw; H.J. Jaanus: Het album van ds. Fortmeijer [Johannes Gottfried
Ernestus Pupke F., overl. Rotterdam 1849].

Genealogische tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 7, nr. 4, okt. 1992. P. L. Leget-Kuijlen & J.N.
Leget: Huwelijksproblemen voor notarissen te 's-Hertogenbosch [vele voorbeelden met huiselijke
details, 1621-1809; o.a. 1670 Jenkins/Baltus, 1696 Van Walcheren/Van Arnhem, 1708 Souvee/
Wording, 1709 Pardijck/Donckers, 1715 Den Ouden/Deckers, 1721 Hogenheijm/Van Soes-
bergen, 1724 Van der Laagen/Van Emmerick, 1733 Van Beresteyn/Van Midlum, 1779 Berswiel/
Guillet, 1804 De Gallieris/Hansen; J. Th.M. Melssen: Begraven in de kerk van Strijp, 1698-1760;

Idem: De geërfden te Hapert 1569-1571; Verv. Genealogie Van Poppel; Verv. Testamenten te
Rosmalen [1709-1762]; Verv. Kwst. Pijnenburg [met zo mogelijk gegevens uit secondaire
bronnen]; Aanv. Jonkheren Van Enttenfues; Aanv. Kwst. Van Berkel; Antw. o.a. De Cort en
Sweens.

GensData, 9de jg., nr. 5, sept. 1992. l.P. Back: GensData/D90 nu geschikt voor de MAC?; R.M.
Malingré: Twee nieuwe testrapporten [PRO-GEN 2.1 v/h STAMBOOM 2.0 en PAF (Personal
Ancestral File)]; In gesprek met.. .!: J. W. Koten: Rijksarchief in Noord-Brabant; A. K. Oudman:
PAF-nieuws; R.M. Malingré: Orde scheppen in een zee van naamgenoten; J. W. Koten: Foutmel-
dingen voor beginners; J.J. Harts: Overgeslagen persoonsnummers in GensData; Idem: O, die
fout 76 in GensData/D90; Idem: Persoons- en kwartierstaatnummers in GensData/D90.

Hasselthistoriael, jg. 9, no. 3, 1992. Artikelen betr. De ontwikkeling van de scheepsvaart en de
Dedemsvaart; H. Oosterhoff: De familie Galenkamp [oorspr. Gallenkamp en mogelijk Galgen-
kamp; te Rheda, Amsterdam en Hasselt; genealogie 17de-2Oste eeuw].

Heemtijdinghen, 28e jg., no. 3, sept. 1992. C. Hamoen: Woerdens politie-optreden in 1681 [in de
Stadsherberg; waard en waardin waren Nicolaas van Eijck en Anna Mulock; o.a. werd gearres-
teerd het echtpaar Zacharias Kroonenburch en Maria Holsman]; M.A. Ringeling: De Woerdense
kunstschilder Cornelis Vreedenburgh [1880-1946; met fragmentgenealogie]; P.G. Knol: Oudewa-
terse gevelstenen in Amsterdam; Verv. Akten van indemniteit van Waarder.
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Helmonds Heem (secr.: mvr. R. Boudewijns, Harmoniestraat 44, 5702 JG Helmond), 18de jg., nr.
3, 1992. Deze forse aflevering is geheel gewijd aan de dagboeken van Jeanne en Marie Bijlo (geb.
Helmond 1887 resp. 1889), met een inleiding over de families Bijlo en Sterk door C. Laros (zoon
van Marie). Mede door de vele oude foto's krijgt men een aardig beeld van Helmond rond de
eeuwwisseling. Een namenindex completeert het-geheel.

Historische Kring Weesp, Contactblad, 8e jg., no. 1, sept. 1992. Verv. Huis te Capelle; Verv.
Greep uit vijftig jaar processen-verbaal (1838-1888); C. Draijer: Genealogie familie Willijns
[oorspr. Willin; beknopte stamreeks, voornl. te Weesp].

Historisch Magazine voor Noord-Holland (uitg. Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-
Holland, Postbus 5212, 2000 GC Haarlem; a b t . / 15 , - ) , Ie jg. (1992), nr. 1, april, nr. 2, juli en
nr. 3, okt. Behalve nieuws- en activiteitenrubrieken wordt aandacht geschonken aan onderzoeks-
projecten. In afl. 2 is dat het burgemeestersonderzoek in Zeeland. In het hoofdartikel 'Elite-
onderzoek: aangeklede genealogieën van een kleine, vooraanstaande groep personen' gaat K.
Bossaers in op de achtergronden en mogelijkheden van zo'n onderzoek. In afl. 3 gaat hij in op lokale
bestuursgeschiedenis. Voorts resultaten van de enquête onder Historische verenigingen in Noord-
Holland. Hoe men een onderzoek opzet naar de geschiedenis van een gebouw wordt behandeld in
afl. 1, onderverdeeld in bepaalde periodes. Aan de daarvoor te raadplegen bronnen is een apart
hoofdstuk gewijd.

In de Gloriosa (Ankeveen - 's-Graveland - Kortenhoef), jubileumnummer [1992]. 10 Jaar Histori-
sche Kring 1982-1992. Hieruit noemen wij: W.J. Kozijn: Een bijzonder Heer in 's-Graveland
[Henry Tindal, 1852-1902]; A. D. Wumkes: Hierinneringen aan jonkheer Willem Six [1859-1919].

Kronieken (gewijzigd adres: Ver. Prometheus-Kronieken, Sibeliuslaan 4, Delft). H. de Tongh jr.:
Kwartierstaat De longh-Endt [de kwst. is in zijn geheel in deze afl. opgenomen; kw. 4 (De Iongh/
Jong heeft voornl. Dordtse voorouders w.o. Crena, Groenenberg en Annocque; De Iongh zelf
komt echter uit Hoorn. Kw. 5 Keppel Hesselink is Zutphens met door kw. 11 Viëtor wat Gronings.
De kwn. 6 en 7 Endt en Dekker leiden naar de Zaanstreek. Hogerop waaiert e.e.a. natuurlijk uit].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 20 (1992), nr. 3. R. de La Haye: Franstalige familienamen
in Zuid-Limburg [her-opname, nu mét voetnoten]; Verv. In Maastricht overleden Nederlandse
militairen 1814-1818 [mooie bron voor heel Nederland om 'zoekgeraakte' verwanten in die tijd
terug te vinden; bijv. Hendrik Heil uit Veere, Okke Sjoerd Faber uit Ijlst, Gerrit Engelsman uit
Amsterdam, Eijmert Lijnsveld uit Harskamp (Gld.)]; H.J. Knoors: Johannes Cornelis Knoors,
pastoor van de parochie van St. Jacob te 's-Gravenhage [1812-1864]; H. J. L. M. Boersma: Genea-
logie Knibbens (ca. 1600-ca: 1700) [te Breust e.o.]; Verv. Soldaten onder Napoleon; L.J. Jonk-
hout: Arnoldus Dolders in vreemde krijgsdienst, maar niet lang. Stamreeks Dolders [te Geulle;
18de eeuw]; Verv. Genealogie Ritzen [te Heerlen en Amstenrade; 18de eeuw]; J. M. H. Mosmuller:
Josef Mosmuller (1719-1790): van Regensburg naar Aken; P. Werdens: Tafel V-bis [hulpmiddel
bij het zoeken naar een memorie van successie of niet te vinden overlijdens; in 1856 ingevoerd; 1896
opgeheven]; W. H. van Bergen: Zomaar een voorvader [Willem van Bergen, korporaal bij de Friese
Garde, tr. Leeuwarden 1790 Lamberdina Frewerda].

Met gansen trou (Onsenoort), 42e jg., nr. 9, sept. 1992. T. van Schijndel (t): Losse feiten uit de
historie van Engelen [1372-1971].

Misjpoge, Jubileumnummer 1987-1992. De Joodse bijdrage aan de Nederlandse cultuur. Samen-
stelling en redactie T. Spaans-van der Bijl. Chr. Roosen: Joodse landgenoten in de Nederlandse
beeldende kunst; H. Boas: Joodse auteurs in de Nederlandse literatuur; W. Noske: Wat Joods
Nederland bijdroeg aan het Nederlandse muziekleven; /. B. van Creveld: Joodse bijdragen aan de
bouwkunst in Nederland; W. lbo: Joodse pioniers in ons nationale cabaret.

Nederlands Archievenblad, jg. 96, nr. 3, sept. 1992. Archieven in de Europese gemeenschap:
Denemarken, door S. Ringkvist; S. Creuzberger/R. Veltmeijer: Archiefonderzoek in Moskou.
Problemen en perspectieven.
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De Nederlandsche Leeuw, jg. CIX, nr. 7, juli 1992. Geheel gewijd aan het symposium Ontwikke-
lingen in het Nederlandse adelsrecht van Koning Willem I tot een wet op de adeldom. Thema-
nummer onder redactie van P.P.G. Hofman Kolk. C.J.M. Bruin: Notities bij recente ontwikke-
lingen in het Nederlandse adelsbeleid; P.H.M. Keesom: Hoofdlijnen van het Nederlandse adels-
recht sedert het ontstaan van het Koninkrijk; E. Loeb: De relatie tussen het naamrecht en het
adelsrecht; D. P. de Blocq van Schellinga: Enkele opmerkingen over de positie van de adel in de
huidige samenleving; Samenvatting van de discussie en slot van het symposium. P. P. G. Hofman
Kolk: Nawoord. Bijlagen o.a. Beknopte bibliografie van het Nederlandse adelsrecht en de adelsge-
schiedenis in de 19de en 20ste eeuw. [De aflevering die hier voor ons ligt, leent zich niet direct voor
een gedetailleerde bespreking in een rubriek als deze. Daarvoor worden te veel aspecten binnen het
gekozen thema aangeroerd. Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat de bijdragen goed
leesbaar zijn verwoord en verwijzingen bevatten die het overdenken waard zijn. Een interessante
uitgave; een gelukwens daarvoor aan de Nederlansche Leeuw.] Exemplaren van deze publikatie
zijn verkrijgbaar door overmaking van / 18,50 (incl. verzendkosten in Nederland) op bankreke-
ning 41.22.85.851 t.n.v. Comité Symposium, Postbus 3334, 2001 DH Haarlem.

Een nieuwe chronyke (Graft-De Rijp-Schermerhorn; secr. C. Booy, Heikeshof 21, 1483 XE De
Rijp; losse nrs. ƒ 2,50), jg. 9, nr. 4, sept. 1992. P. Schotsman: Jan Tensen en zijn ezelwagen (2)
[Johannes T., geb. Wervershoof 1869; exm. Vormer]; D. Aten: De vissers van Laen- en Barnde-
huysen en droogmaking van de Starnmeer; J. Pielage: De meesterschilder van het boekje en de
Rijper schutters op patrouille bij 't Zant [Klaas Pauw, geb. 1793].

Omheining (Contactblad van de Vereniging voor Heemkunde 'Omheining' te Heino; secr. J.K.
Pruim-Reinders, Davenschot 1, 8141 BB Heino), 12e jg., nr. 3, sept. 1992. Themanummer De
Oude Bom. G.A. Hutten: De Oude Born en haar bewoners aan de Nieuwe Wetering onder Heino
[ligging, naamgeving (erve oorspr. geheten 'de Borch' en/of 'Wermels/Warmoes'), bronnen, eige-
naars, bewoners (familie Van Born(e), ook Borren en een enkele keer Borreman), geschiedenis tot
heden; met fragmentgenealogieën Van Born en Rosendaal].

De Omroeper (Naarden), jg. 5, nr. 4, okt. 1992. Hierin o.m. Herinneringen van Antje en Johanna
van der Vaart aan hun jeugd in het weeshuis, Het kampeerterrein Oud Valkeveen, Het huis De
Bonte Hond, Naarden in 1672 en 1763, en Naarden's jubelfeest in 1864.

Ons Voorgeslacht, no. 430, 47e jg., sept. 1992. F.J. van Rooijen: Akten betreffende Honselersdijk
in het archief van de Nassause Domeinraad [14/17de eeuw; met duidelijke foto's van zegels]; Verv.
Derde 'schuldboek' van Rotterdam [1546-48]; Antw. Boelhouwer [te Heukelum; 17/18de eeuw],
Van Hamont.

Idem, no. 431, okt. 1992. H.M. Kuypers: 'Is Arentje het wel?' Het belang van vernoemen [de
in de literatuur genoemde vrouw van Rochus Jansz. Lipsius te Rijnsburg, Arentgen Claesdr., bleek
niet de moeder van zijn kinderen; begin 17de eeuw; met de vermoedelijke kwn. van zijn eerste
vrouw]; B. van Doren: De Waard [te Sliedrecht, Wijngaarden en Hardinxveld; 17/18de eeuw];
A.B. de Haan: 'Naamlijst van de ledemaaten der gemeente te Hendrik ldo en Zandelingen
Ambacht, beginnende van den jaare 1792' [t/m 1810]; C, Hoek: Kerkmeesters, heilige geestmees-
ters en schepenen te Overschie (1600-1656).

Ons Waardeel, 92/5. M.G.J. Duijvendak: Regionaal-historische biografieën; Verv. Olden
Schaange te Benneveld [Schaange, Schaank]; E.G. Schrage: Binders op Roswinkel [17/18de
eeuw]; G. Gommer: 'een Kind genaamd Geesje'. Samenvatting van een genealogisch onderzoek
[betr. Geesje Swart, geb. Amsterdam 1797, overl. Dalen 1853, en de families Jalving(e) uit Erm,
Swart te Amsterdam, Holthuis te Dalen en Gommers].

Oud-Nijkerk, 11de jg., nr. 3, 1992. F. Kragl Hz.: Gerrit van der Pol Jzn. (1807-1877) [schilder];
Verv. Glasfabriek in Nijkerk; Voortzetting van de aardige serie foto's van bedrijven vroeger en nu.

Oud Rhenen, elfde jg., no. 3, sept. 1992. J. Belonje: Oude grafstenen op de oude begraafplaats
te Rhenen in 1957; H. P. Deys behandelt hetzelde onderwerp voor 1992.
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Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstei, jg. 8, nr. 3, okt. 1992. De polder Groot-
Duivendrecht III. De Grote Molen [molenaars o.a. Jan Dirksz. Helling v.a. 1763, overl. 1772,
Huybert van Heemert tot 1780, Cornelis Bleekendaal 1871-85, Cornelis Compeer tot 1799, Gerrit
van Snellenberg, overl. 1815, Willem Griffioen, v.a. 1835, overl. 1847, enz.; Wie was wat in de 18e
eeuw (XI) [1796]; Verslag van het op kaart brengen van het Oud-archief van Ouderkerk.

Tussen Rijn en Lek, jg. 26, nr. 3, sept. 1992. A.A.B, van Bemmel: De Bemmelhofstede in
Overlangbroek [onderzoek naar de ligging; met fragment-genealogie Van Bemmel].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 78, jg. XXVIII, sept. 1992. A. Vos: Muziekleven in Zalt-
bommel gedurende de 18e eeuw: Hauff, Schutte en andere 'meesters'; S.E.M, van Doornmalen:
Van schuurkerk tot waterstaatskerk. Drielse bedehuizen in de achttiende en negentiende eeuw;
S. H.A.M. Zoetmulder: De stedelijke schutterij van Zaltbommel.

Van Zeeuwse Stam, nr. 78, sept. 1992. M. T. Sprangers: De familie Priester op Noord-Beveland
in de 18de eeuw; Verv. Genealogieën Sikkelerus en De Brauwer [19de-20ste eeuw]; Middelburgse
sprokkels [met o.a. gegevens (Van) Vendelo, Hoveyn en fragment Honingh te Veere, 16de eeuw];
Conscripts op alfabet [geb.plaats en datum (geb. 1789-92), ouders, enz.]; Antw. De But [met
Goudswaert, Corstanje en Clement; te Wissekerke, 18de eeuw], Wilderom, Haringman [corr. door
J. W. Zondervan], Sandijck [17/18de eeuw].

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, Med. jg. 18, nr. 3, sept. 1992. R.A.J. Dix: De
kartotheek vernieuwd; L. W.A. Berenbroek: Das Klever.Land und das Mosaic-Archiv in Kleve
[lezing; Nederl. tekst].

Westfriese Families, 33e jg., no. 3, sept. 1992. J. W. Joosten: Turkstra in West-Friesland [afk. van
Wijnaldum; 18de-20ste eeuw]; C.M. Korven Kwartierstaat De Groot-Zentveld [ - (teCastricum),
Van Weenen, - , Leijen (te Egmond)]; P. van Dijk: Genealogie Van Dijk, uit Blokker en omgeving
[r.-k. familie; 18/I9de eeuw].

Uit onze afdelingsbladen:
Gens Propria (Kennemerland), nr. 8, sept. 1992. Genealogische en heraldische literatuur in Haar-
lemse bibliotheken.
Twente genealogisch, 8e jaar, no. 4, okt. 1992. R.F.A. Rorink: Hofhorigheid en genealogie in
Twente; (korte) kwartierstaten van Jakob ter Beek [1825 Hengelo 1899], Joanna ter Horst alias
Horsthuisof ten Tie [ 1748 Delden Stad 1817], Maria ter Horst [geb. Delden Stad 1815], Berendina
Fransen [geb. Holten 1764], corr. kwst. Lichtenberg.

Uit Familiebladen:
Blanckensteijn-bulletin, 4de jg., nr. 2, okt. 1992. Stamreeks van Uona van Daalen-Blanckenstein
[geb. Boedapest 1938].
C/Krapels-krabbels, 12e jg., no. 2, juni 1992. Tweemaal Joannes Crapels te Grevenbicht [18de
eeuw]; schema Delftse tak Krapels. Idem, no. 3, sept. 1992.
Het Didden-Blaadje, jg. 5, nr. 3, herfst 1992. Op zoek in de gichtboeken van Eksel [betr. Did Baten
en zoons Heyn en Thoenis, 1550].
Familietijdschrift van Horstingen Horstink, 3de jg., nr. 3, sept. 1992. Het raadselachtige einde van
Otto Horsting [geb. Doetinchem 1886; exm. Ankersmit]; Het geslacht Horsting uit Drente; Naam-
genoten in noord-Twente.
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, Med. nr. 44 [okt. 1992]. Verv. Gorcumse tak Verdonk.
Genealogisch familieblad Olijve, 2de jg., nr. 3, sept. 1992. Fragment parenteel nageslacht Feike
Olijve (1851-1937) [te Smilde en Assen].
Kroniek van de families Steculorum-Stekelorum en aanverwanten, jg. 2, nr. 1, okt. 1992. Verv.
Sissen Stekelorum (1814-1885) [uitvoerig verslag van het proces wegens poging tot moord]; In
memoriam Henri Cornelius Lejeune (1892-1965), molenbouwer van de Westhoek.
Het Patertje, jg. 8, nr. 3, sep(t). 1992. Pater te Nunspeet e.o. [18de-2Oste eeuw].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 41, okt. 1992. G.M. Mes/and: Wie was Jan Ruychrock; Verv.
Heerlijkheid 's-Heer Hendrikskinderen II. In het bezit van de familie Ruychrock van de Werve
(1448-1642); Jhr. Joos Ruychrock maakt een volmacht.
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De Sorband, no. 10, okt. 1992. Johann Jacob Sorber (geb. 1714), hoogleraar in de Rechten te
Marburg 1754-1794.
Ter Perre, 2de jg., nr. 3, herfst 1992. In deze afl. worden de oudst bekende generaties van deze
familie (Van de) Perre behandeld die eind 15de, begin 16de eeuw te Lier, Nijvel en Antwerpen
woonden. Zeer gedetailleerd (kopieën van alle teksten, met transcripties) wordt het onderzoeksre-
sultaat ons gepresenteerd.
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 8, nr. 4, okt. 1992. Voorou-
ders en nakomelingen van Renerus van den Bempt (1884-1957) [stamreeks te Antwerpen en Ber-
chem].
Van Krimpen nieuwsbrief, 2e jg., nr. 2, okt. 1992. Schema's verschillende stammen Van Krimpen.

Voor het eerst in deze rubriek stellen wij aan u voor:
Informatieblad Rasecht, nr. 1, sept. 1992. Contactadres: H. Meijer, IJselstraat 5, 9406 TN Assen.
Uitgave van een werkgroep, bestaande uit leden van de Friese familie Ras (zie ook GN 47 (1992),
blz. 377). Overwogen wordt naamgenoten Ras, Raas, Rase, Raes(ch), enz. bij de activiteiten te
betrekken.
Van helden en heldinnen. Informatieblad over de families Van Helden. Contactadres: J. van
Helden, Reigerlaan 7, 2661 BV Bergschenhoek. Wij ontvingen 10e jg., no. 20 (jan. 1992), no. 21
(april), no. 22 (juli); 1 Ie jg., no. 23 (okt. 1992). Verv: Genealogie Van Helden [te Wijk (NB) e.o.,
later te Almkerk. In alle afleveringen wordt uitvoerig ingegaan op de gevonden gegevens].

België
Bochten de kupe, 34e jg., nr. 5, sept.-okt. 1992. Uit een kroniek van 1794 [zevende zoon voor
Jacobus de Visscher en Idonia de Pooster, te Diksmuiden].

L'Intermediaire/De Middelaar, No. 281, Ao. XLVII, 5/1992, sept.-oct. J. Evariste: La familie
Casback a Philippeville [ook Gasback, Gasbaque, e.d.; 17/18de eeuw]; Verv. Verstrepen [met in
de noten fragmenten Struyf, Somers, Van Naemen, Vermylen, Vande Moortel, Marnef, Morgan/
Mergan, Vanden Eynde, De Vuyst, Debaille, Van Reet(h), De Weerdt, Van Bulck, De Wachter,
Pauwels; alle voornl. 17/18de eeuw].

Idem, Nouvelles brèves, No. 281, 5/1992, sept.-oct.

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1992, nr. 3, sept. L. Custers: Drie Custers-stammen uit
Grote-Brogel; Verv. Huwelijken van 'Belgen' in Geulle [1789-1816].

Duitsland
Emslandische und Bentheimer Ahnenlisten, Heft 15, Okt. 1992. Kwst. Bouwman/Baumann [eigl.
stamreeks; te Getmold en Dissen]; Kwst. Cappenberg [met Metelerkamp, Hoogklimmer en
Buscher]; Kwst. Holzberg [eigl. (korte) stamreeks; te Oldenburg en Goslar; met Duvendack te
Lingen]; Deelkwst. Kamphuis [te Westerbork en Veldhausen; met Wegman, Piccardt. Zie ook
'Westerwolde' 1982]; Kwst. Kip [te Bimolten; - , Völlink, Wassink, Lefers/Levers].

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 20, Sept. 1992. J. Grave: Die Bibliothek
des Emslandischen Heimatbundes in Meppen - auch eine Adresse für Familienforscher; G. L.
Nobbe: Das Geschlecht Bregenbeck [zie ook 'Westerwolde' 1990].

Familie und Geschichte (Saksen-Thüringen), Bd. 1, 1. Jg., Heft 2, Juli-Sept. 1992. Verv. Kinder
des Rechenmeisters Adam Ries; E. Stimmel: Der Dresdener Bildhauer Zacharias Hegewald und
seine Familie [1596-1639]; M.-L. Lange: Zwischen Lockwitz und Erdmannsdorf. Neues zu den
Familien Alnpeck, Schütz und Klinge [15/16de eeuw]; Verv. Leipziger Familie Graff; G. Kallauch:
Auf falscher Fahrte. Ein methodisches Beispiel [Haase te Kötzschenbroda; 18de eeuw]; P. Gram:
Das Kirchliche Archiv Leipzig; M. Wermes: Leichenpredigtenfunde in Bibliotheken, Archiven und
Pfarramtern Mitteldeutschlands. ['. . . In alphabetischer Folge sollen einige Sammlungen vorge-
stellt werden, da gerade Leichenpredigten als Quellengattung für den Genealogen eine
unerschöpfliche Fundgrube für den Darstellung des Lebens seiner Vorfahren sind. Obschon in den
Jahren bis 1945 zahlreiche Fundorte publiziert und die Sammlungen oft detailliert beschrieben
wurden, haben sie doch in den Nachkriegsjahren Veranderungen ergeben, die es ratsam erscheinen
lassen neuerlich auch auf solche Sammlungen einzugehen.'] 1. Altenburg.
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Hessische Familienkunde, Bd. 21, Heft 2, Sept. 1992. J.-G. Fuchs: Wer stiftete das Wandgemalde
im Limburger Dom? [Langenbach, Kalckoffen, Zander; 16/17de eeuw]; W.H. Slurf. Eine hessi-
sche Linie der Familie v. Wurmb [17/19de eeuw; met 4 gen. kwst. van Anna Juliana Sophia
Leidhauser (ook Leutheuser), 1759-1805]; J.J. G. Jung: Vorfahren des Lindenholzhauser Bürger-
meisters Georg Rompel (1816-68) [ - , Hilge, Löw, Ries]; H. Brede: Einwohner der Gemeinden
Bergshausen, Niederzwehren, Nordshausen und Oberzwehren 1732; Hessische Wappenrolle: Bert,
Hölzer, Kolb, Muller (te Bromskirchen en Homberg), Napp, Pullmann, Schaab, Volger, Wetz-
stein.

Mitteilungen der Gesel/schaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Nr. 42, Sept. 1992. Verslag
van een tentoonstelling in het Lübecker Burgkloster: Aspekte jüdische Lebens in Lübeck.

Idem, Mitglieder Verzeichnis Stand Sept. 1992.

Mosaik (Klever Land), Heft 3, 1992. W. Weber. Herkunft und Vorfahren der Pfalzdorfer Kolo-
nisten Conrad [Conrad, 17/18de eeuw; met Wendling, KalbfuB en Parthemer]; M. Janssen/H, van
de Linde: Die Kirchenregister der reformierten Gemeinde Goch zur Zeit der französischen Fremd-
herrschaft (1794-1814) (verv.).

Roland, Bd. 9, Jg. 26, Heft 3, 1992. K.-A. Goldacker: Goldacker zu Ufhoven - Stammtafeln der
1735 erloschenen Goldacker-Linie zu Bad Langensalza-Ufhoven (Thüringen); E. Stein: Vornamen
im Vogelsberg (Hessen) zwischen 1617 und 1807.

Saarlandische Familienkunde, Heft 69, Bd. 7, Jg. XXV (1992). W. Petto: Die ersten Generationen
Berrang im Saarland [oorspr. Beran; 17/18de eeuw]; E. Bergstrasser: Varianten der Schreibweise
des Namens BergstraBer; Aanv./Corr. Geibel en Klauck.

Idem, Informationsdienst Nr. 104, Sept. 1992.

Saarlandische Ahnen- und Stammreihen, Nr. 41. Beitrage zur Einwanderung aus dem Hohenlohi-
schen: Eva Barbara Friedrich und ihre drei Ehemanner Brümmer-Bühler-Vogel [met kwstn.];
Die Forstfamilie Bühler aus dem Hohenloher Land in der Pfalz und im Saarland [16de-20ste
eeuw]; Die Saarlandischen Familien Schmees/Schmierer aus dem Hohenlohischen.

Frankrijk
Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 35, juillet-sept. 1992. Kwst. Flahaut [-, Machart, Dufour,
Carnez; o.a. te Ebblinghem, Busnes en Lillers]; Kwst. Carbonnier [-, Potier, Deliere, Telliez; o.a.
te Wissant, Desvres en Audinghen]; Klappers op de huwelijken van Herbinghen 1736-1804, Huclier
1737-1792,Hocquinghen 1658-1804, Hesdres 1694-1792, Vimy 1737-1792, Hernicourt 1737-1792(2
parochies), Hersin-Coupigny 1686-1736, Humieres 1737-1792, Farbus 1737-1792, Izel-les-Equer-
chin 1737-1792, Houdain 1678-1736.

Stemma, Cahier No. 55, 14e année, tome XIV, fase. 3, 1992. R. Clouard: Les régiments de
Zouaves; Mariages a Gonesse Saint-Nicolas [1695-1791]; D. Rouvel: Les Rouvel.

Zwitserland
Maajan/Die Quelie (Schweizerische Vereinigung für jüdische Genealogie, P.O. Box 876, CH-8021
Zürich), Heft 24, 6. Jg., 1992/3, Sept. Y. Gottraux: Die jüdische Gemeinde von Avenches; Die
Judeos - interview met S. Carmeli [Portugese joden - Marranen - naamgeving, geschiedenis];
Nachfahren des Jehoschuah Kalman Fromer [schema]; Verv. Mohelbuch Levaillant.

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 5, Nr. 3, Sept. 1992. H. Bruhin: Die Wappen der Bruhin aus
dem Kanton Zug [oorspr. Brui, Bruy, Bruchli(n), Bruchi, Bruhi of Bruching]; H.B. Kalin: Ein
historisches Buchstabenratsel auf dem Virginal des Andreas Ryff [Baseier koopman en politicus,
1550-1603; met schema's voor- en nageslacht]; Idem: Die Basler Familie David und ihr Wappen
[met fragment (Suter genannt) David (von Oltingen) in schema; 14/16de eeuw]; J.K. Lindau:
Luzerner in Pfarrbüchern des Schwarzbubenlandes [1626-1812]; Ein Archiv von über 1300 erf-
orschten Familien: Archiv Robert Oehler im Staatsarchiv Bern [alfabetische lijst met plaats, tijd,
omvang en inhoud].

Idem, Bijlage; Basler Kostbarkeiten 13: Das Szepter der Universitat Basel.
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Verenigde Stalen van Amerika
The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 123, Nr. 3, July 1992. Americans
married on Curacao 1715-1781 [veel 'Nederlandse' namen); Verv. Origins of some New Netherland
families: Boerum [Willem Jacobs, van Burum, otr./tr. Amsterdam/Haarlem 1643).

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Pyttersen's Nederlandse Almanak, 85 (1986).
Loeach 5752 (1991-1992). Uitg. van het Nederlands-Israëlitisch kerkgenootschap en het Portugees-
Israëlitisch kerkgenootschap.
Nederlandse Historiën, 26e jg. (1992), nos. 1 t/m 4. Hierin o.a. Van gasthuis tot bejaardencentrum
(no. 1); De Blauwe Hand in Purmerend, zoutkeet en azijnmakerij (no. 1); De Pinksterdagen van
1574 (no. 2 en 3); Joan Maetsuycker (no. 2); Dubbele roofmoord nimmer opgelost (no. 4) [te
Haarlem 1892; Jacoba en Agatha van der Wensch, geb. 1808 resp. 1810); De tegelfabriek (van
Paardekoper) in Purmerend (no. 4). Bijlage bij no. 1: Uitgeknipt, Ie jg., no. 1, maart 1992.

Verder ontvingen wij:
Arbeitsberich der Arbeitsgemeinschafl ostdeutscher Familienforscher e. V, Fünfte Folge, Nr. 6,
April 1978.
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thiiringen e. V., Mitt. Nr. 23, Okt. 1992.
Bayerischer Landesverein fiir Familienkunde e. V., Inf. blatt Bd. 2, Nr. 5, Sept. 1992.
The British Columbia Genealogist, Vol. 21, No. 3, Sept. 1992; Newsletter, Vol. 17, No. 5, Sept.
1992.
Buijsenissen, no. 36, 9e jg., okt. 1992 [verv. stamboom Buijsen).
Caert-Thresoor, l le jg., nr. 3, 1992.
Der Deutsche Hugenott, 56. Jg., Nr. 3, Sept. 1992.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 1 Ie jg., nr. 3, okt. 1992.
De Eendenkooi (Van der Kooy), 19de jg., nr. 3, okt. 1992.
Familiekrant Stam Joosten, nr. 11, jg. 3, okt. 1992.
Gens-Dunia (Verduin), 29e jg., nr. 3, sept. 1992.
Gesel/schaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e. K, Rundschreiben 131, Sept. 1992.
Johanniter Orde in Nederland, Med. nr. 172, jg. 43, sept. 1992.
Library of Congress, Inf. buil. Vol. 51 (1992), Nos. 18, 19.
Mars et Historia, 26e jg., nr. 3, juli/sept. 1992. Themanummer 75 jaar Marineluchtvaartdienst
1917-1992.
De Miedbringer (Terschelling), jg. 31, No. 9209-118, sept. 1992.
The NYG&B Newsletter (New York), Vol. 3, No. 3, Fall 1992.
Nijmeegs Katern, jg. 6, nr. 4, okt. 1992.
De Oanbring (Ryksargyf, Friesland), jg. 5, nr. 3, okt. 1992.
Old Ni-js (Bergh), nr. 23, jg. 10, okt. 1992.
Olsthoorn kroniek, 6e jg., no. 4, okt. 1992.
Ons Heem (Vlaanderen), jg. 46, nr. 2, juni 1992. Themanummer Openbaar vervoer in Vlaanderen.
Historisch overzicht.
Oostvlaamse Zanten, 67e jg., nr. 3, juli-sept. 1992.
Oud-Scherpenzeel, 4e jg., nr. 3, okt. 1992.
De Panne (Aalten), 12de jg., nr. 4, okt. 1992.
Het Personeel Statuut, 43e jg., nr. 10, okt. 1992.
Ribbens kroniek, nr. 2, jg. 1, sept. 1992.
Rond De Staakenborgh (Velema), nr. 5, sept. 1992.
Stichting Historische Kring Laren (NH), no. 41, jg. 11, sept. 1992.
Üt de smidte fan de Fryske Akademy, 26ste jg., nr. 3, sept. 1992; Jierferslach 1991/1992.
Van Hilten, ongenummerd [okt. 1992).
Vereniging Oud Leiden, Med. jg. 14, nr. 7, okt. 1992.
Vreugde-schakel (Vreugdenhil), nr. 23, 10e jg., okt. 1992.

M. VULSMA-KAPPERS
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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 vragen (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

174. BONKENBURG(H) (XLI (1986), p. 339)
Gerrit Krijgsman geeft op 1-11-1766 het voorgenomen huwelijk aan van zijn zuster Maartje (Bar-
thelomelis) Crijgsman met Klaas Alderts Bonkenburgh. Zij is dochter van Bartholomeus
Krijgsman, burgemeester van Schoorl, die tr. (1) Aagje Pieters en (2) Aagje Jans. Er wordt een
doop van een Maartje ingeschreven op 8-1-1736 met als vader Jan en moeder Aagje Pieters (een
verschrijving?). Bartholomeus Crijgsman is zoon van Gerrit Crijsman, notaris, en Maartje Gaar-
brants Levendigh (otr. Schoorl 20-5-1685). Gezinssamenstellingen aangetroffen in lidmatenboek
van Schoorl.
BAK

1. Frederik Cornelisz. Bak, ged. Uitgeest 24-4-1763, landman op 'Het Veldhuis', overl. ald.
13-4-1820, tr. Aagje Klaasdr. Bonkenburg, ged. Uitgeest 8-1-1769, overl. ald. 29-1-1820, dr.
van Klaas Alderts Bonkenburg, broodbakker, schepen, en Maartje Bartholomeusdr.
Crijgsman.

2. Cornelis Frederiks Bak, j .m. van Krommeniedijk, boer, otr./tr. Uitgeest/Krommeniedijk
23-4/9-5-1762

3. Gaasje'Cornelis Vierhuijsen, j .d . van Uitgeest.
4. Frederik Cornelisz. Bak, ged. Krommeniedijk 21-10-1708, boer met 16 koeien, overl. ald.

19-6-1772, otr./tr. Uitgeest/Krommeniedijk 16-7/2-8-1733
5. Grietje Klaas Molenaer, geb. Koedijk tussen 1700 en 1710, overl. Krommeniedijk 15-6-1758.
6. Cornelis Claasz. Vierhuijse, j .m. van Akersloot, otr. Uitgeest 23-2-1726
7. Zieuwtje Dircks, j .d . woont in de banne van Uitgeest.
8. Cornelis Germetsz. Bak, geb. Krommeniedijk ca. 1685, zeepverkoper, raad in de vroedschap

te Krommeniedijk, overl. ald. 30-1-1751, otr./tr. Krommeniedijk 17-4/2-5-1706
9. Hendrikje Freriks.

10. Claes Cornelisz. Molenaar (zn. van Cornelis Jansz. Molenaar) otr. Koedijk 23-3-1681 Anne
Davids (niet waarschijnlijk als moeder van Grietje Klaas Molenaer, doch noch doop, noch
tweede huwelijk gevonden).

E.C. VERMAAS, Heemstede

457. VAN DER NEUT-TRIMP (XLVII (1992), p. 441)
1. Jan van der Neut, ged. Zwammerdam 29-4-1754 (of 8-9-1751),lanbouwer, tr. Waarder 17-1-

1773 Maria Trimp, ged. ald. 3-5-1750, dr. van Pieter Pieters Trimp (overl. 15-10-1752) en
Marretje Pieters Verweij.

2. Petrus Jansse van der Neut, ged. Bodegraven 16-7-1724, tr. (1) Bodegraven 8-1-1750 Dieuwke
Bouman; tr. (2) ald. 21-4-1753 Catharina Hendriks van Wijck (niet bekend is uit welk van beide
huwelijken Jan (nr. 1) is geboren).

4. Jan Pieterse van der Neut, ged. Zwammerdam 19-8-1696, tr. Bodegraven 15-8-1723
5. Fijtje Jans van den Bergh.
8. Pieter Jans van der Neut (zn. van Jan Pieters van der Neut, kleinzn. van Pieter Jans van der

Neut), tr. vóór 1695

9. Ariaantje van der Wolf. w FRANSMAN, Hilversum
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460. LOOYEN (XLVII (1992), p. 442)
1. Adriana Looyen, geb. Woensdrecht, ged. Huijbergen 13-11-1759.
2. Adriaan Looyen, ged. Huijbergen 17-3-1702, landbouwer, overl. ald. 29-10-1773, tr. Ossen-

drecht 15-2-1739
3. Magdalena van Mechelen, ged. Huijbergen 28-6-1716, overl. Woensdrecht 19-3-1780.
4. Digman Petrus Looyen (zn. van Petrus Looyen en Catharina Gabriels), landbouwer, overl.

Huijbergen 12-10-1722, otr./tr. ald. 24-4/5-5-1688
5. Elisabeth Janssen Snaeken (dr. van Joannes Cornelissen Snaeken en Joanna Janssen Cabus),

begr. Huijbergen 26-1-1720.
6. Joannes van Mechelen, geb. ca. 1688, wagenmaker, overl. na 1765, tr.
7. Joanna Maria van der Heyden, geb. 1693, overl. Huijbergen 8-11-1765.

C. NAGELKERKEN-VAN DER RIET, Eindhoven

Mevr. l .S.C. DEWALD, Dordrecht

464. HOES(T) (XLVII (1992), p. 442)
In september 1985 verscheen het boek 'Genealogie en geschiedenis van het geslacht Hoefs en Hoes'
van de hand van G.H. Hoefs, J .A.J .M. Hoefs en G.B. Wienk. De gevraagde gegevens zijn te
vinden op de pagina's 144 en 284 e.v. In de bibliotheek van vele archieven is dit werk in te zien;
zo ook in het Streekdocumentatiecentrum van de Historische Vereniging Tweestromenland te
Wychen en in het Verenigingscentrum van de NGV te Naarden.

W. ARTS, Wychen
P. J.K. VAN WERKHOOVEN, Hilversum

465. GLISNER-VAN WESEL (XLVII (1992), p. 443)
Gerrit Glisner is niet geboortig van 'Leyden', maar afkomstig uit het Duitse plaatsje Heiden. Zijn
ouders zijn Gerd Glisners en Margaretha Kreijs (bron: Oud Archief van het gerecht Vleuten,
inventaris 1783, gemeente Vleuten).

L. LEMMENS, Utrecht

467. OUTSHOORN (XLVII (1992), p. 443)
— Willem Cornelisz. ende Fijtgen Florisdr. sijn huijsvrouw met Floris, Cornelis, Maritgen ende

Jan heure kinderen ('Hooftgelt van Rijnlandt' 1622/23). Zij woonden in het Lageland onder
Alkemade op de laatste boerderij aan de (nu gedempte) Stroomsloot. Het land behorende bij
dit bedrijf (de 'Drie Ambachtshoeve') lag in drie ambachten: Alkemade, Esselijkerwoude en
Leiderdorp. In de 17C eeuw was deze boerderij een pachtboerderij. Eigenaar was een familie
Knotter uit Leiden. In 1820 werd deze woning met nog drie andere bedrijven door de toenma-
lige eigenaar (Dirk Bus) gelegateerd aan de 'Roomsch Catholieke Armen van Amsterdam'.

— Floris Willemsz. volgt zijn vader op als pachter, getuige de verlenging van de pachtovereen-
komst op 10-1-1654 (nots. Traudenius te Leiden).

— Willem Florisz. Outshoorn is daarna pachter; hij tr. (1) Jannetje Cornelisdr. van Raephorst
(overleden vóór 1698); tr. (2) Alkemade 23-12-1700 Maria Pietersdr. van Leeuwen, 'j.d.
gewoont hebbende te Leyden, nu te Alckemade'. Kinderen: 1. Cornelis Willemsz., geb. ca.
1678, tr. (pro deo) Alkemade 21-5-1701 Maartje Jansdr. van Dijk, 'j.d. uyt Lant van Vliet bij
Oudewater'; 2. Annetgen Willemsdr., geb. ca. 1684; 3. Jan Willemsz., geb. ca. 1686; 4. Floris
Willemsz., geb. ca. 1686. Voogden over de kinderen zijn (1-3-1677, nots. Stam te Leiden) Pons
Janz. van Griecken (die in 1700 als onwillige voogd is vervangen door de vader, Willem Florisz.
Outshoorn, als gefingeerd toeziend voogd) en Pons Cornelisz. van Raephorst (akte van alimen-
tatie 20-12-1700; Alkemade, oud recht, arch., nr. 88).

T. J. VAN DER POEL, Hillegom

VRAGEN

507. BOS(CH)-D1DAMA
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Cornelis Bos(ch), van Grootebroek, gerechtsbode, otr.
Grootebroek 23-9-1735 Trijntje Didama, van Westwoud. Van dit echtpaar werden tussen 1736 en
1757 veertien kinderen geref. gedoopt te Grootebroek.
BOS(CH)-KLOK
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van de echtgenote van Rens Bos(ch), ged. Grootebroek
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16-11-1740 (zn. van bovengenoemd echtpaar Bos(ch)-Didama), otr. Grootebroek/Bovenkarspel
8/9-8-1766 Trijntje Klok, van Bovenkarspel, begr. ald. 20-10-1777. Van dit echtpaar werden tussen
1766 en 1777 zeven kinderen geref. gedoopt te Bovenkarspel.

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

508. VERZOEKSCHRIFT DEVENTER KOOPLIEDEN
In het boek 'Het Geheim van Appeltern' van Hella S. Haasse (blz. 359 en 360) wordt gesproken
over een verzoekschrift van Deventer kooplieden aan de Staten van Overijssel. Bij navraag verwees
het Deventer Archief naar Zwolle; het Prov. Archief ald. verwees naar Den Haag. Daar kende men
het hele stuk niet en verwees naar de uitgever. Van de uitgever werd op een schriftelijk verzoek om
informatie geen enkele reactie ontvangen. Wie kent dit verzoekschrift en hoe is daarin inzage te
verkrijgen?

H.E. METZ-BASTIAANS, Apeldoorn

509. NOTENBOOM
Pieter Notenboom (zn. van Maarten Gerritsz. Notenboom en Catharina Timmermans), ged.
Zevenbergen 9-3-1755 (geref.), verm. begr. Fijnaart 15-2-1796 (onder de naam Jan), tr. (1) Zeven-
bergen 28-5-1778 Bastiaantje Rollaff/Roellof, geb. Lage Zwaluwe 7-4-1750, begr. Klundert 25-6-
1779; tr. (2) Klundert 23-2-1780 Catharina Zangers, van Willemstad, overl. 1780; tr. (3) Fijnaart
12-12-1780 Maghelina van Breuge/van Brugge, ged. ald. 15-8-1756, begr. Fijnaart 23-8-1790. Van
de drie kinderen, uit de drie huwelijken geboren, blijven er twee in leven, t.w. Dirk, geb. Fijnaart
20-10-1781, en Maarten, geb. ald. 30-9-1783. In maart 1796 wordt te Fijnaart een borgbrief
afgegeven t.n.v. de wezen Dirk en Maarten Notenboom 'om te gaen na Sevenberge'. In Zeven-
bergen is deze borgbrief niet in het borgbriefregister opgenomen. In de begraafboeken en BS-
registers van Zevenbergen en omliggende gemeenten is niets te vinden over Dirk en Maarten
Notenboom. Wat is er van beide jongens geworden?

Mevr. E.C. NOTENBOOM, Bergen op Zoom

510. (VAN) GROENHOVEN
Joost Hendrikszn., begr. Amsterdam 24-11-1672 als Joost Heinderiks van Groenhoven, otr. ald.
18-12-1666 Steyntje Egber(t)s, begr. Amsterdam 2-4-1714 als weduwe van Joost Groenhoven. De
enige, gevonden kinderen zijn Neeltie en Aeltie, ged. Amsterdam 19-4-1673 (tweeling). Er onder-
trouwen ald. drie jongens onder de naam Groen(en)hoven, waarbij moeder Steyntje assisteerde,
t.w.: Hendrik, tr. 1700, oud 32 jaar; Jan, tr. 1694, oud 25 jaar; en Pieter, otr. 1698, oud 23 jaar
[Red.: hij zou dan echter wel zeer postuum zijn geboren; waarschijnlijk heeft hij enkele jaren van
zijn werkelijke leeftijd afgetrokken om beter bij zijn 19-jarige bruid te passen]. Wie kent de
geboortegegevens van deze jongens en zijn er nog meer kinderen bekend uit bovengenoemd huwe-
lijk?

J.B.G. KORENHOF, Amsterdam

511. SNIJDEN1ER/SUYDENIER
Op 15-9-1729 ondertrouwden te Amsterdam Emanuel Josephs, 'van Snijdenier', wdr. van Ester
Boas, 'in de Joodekerkstraet' en Ester Rebekka Samuels, 'van Breslouw', wed. van David Josephs,
'woond als vooren'. Waar lag/ligt de plaats Snijdenier/Suydenier?

Mevr. H.S. SPEELMAN, Amsterdam

512. HACKENBERGH
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van de gebroeders Joannes en Jacobus Hackenbergh. Joannes
tr. Nijmegen 27-4-1737 Maria Aens (statie Augustijnen) en Jacobus tr. ald. 6-11-1736 Hendrina
van Kampen (statie Augustijnen).
VAN BENTUM
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van:
- Joannes van Bentum, tr. Nijmegen 9-11-1745 Esther van Megen/Vermegen, ged. Zijffelich

7-10-1723;
- Theodorus van Bentum, tr. Petronella van Megen/Vermegen, ged. Zijffelich 8-11-1730.

J.W. HEISEN, Wychen
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513. COMBRINK-NUUEN
Willem Combrink, geb. (ws. Duitsland) ca. 1760, timmerman, overl. Amsterdam 21-2-1812, tr.
Apeldoorn 5-12-1790 Machteld Nuijen, ged. Apeldoorn 16-3-1760, overl. ald. 14-10-1837. Uit dit .
echtpaar in Apeldoorn geboren: Johanna Christina 1791; Nuy 1794; Jan Kasper 1797 en Hendrik
1801.
Gevraagd zijn doop en voorgeslacht.

B. J. VAN DER ENK, Apeldoorn

514. ZONDAG-GROENEWEGEN
Jan (Berends) Zondag, van Gilhuis, tr. Assen 17-5-1778 Fennigje Jans. Hij noemt zich later Jan
van Assen. Gevraagd zijn voorgeslacht (zijn ouders zijn mogelijk Jan Zondag en Ale Groene-
wegen).
FROENTJES
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Cornelis Cornelis Froentjes, geb. ca. 1749, tr. Lutjegast
1770 Boukje Meiners. Een zoon is verm. Hendrik Cornelis, geb. Lutjegast 1778.
KLATTER
Gevraagd voorgeslacht van Jan Harms, tr. Midwolda 1776 Klaaske Jans. Hun nakomelingen
noemen zich Klatter.
OUDMAN/HUIZINGA
Jan Clasen tr. Grootegast 11-1-1705 Jantien Jans. Geen der gevonden kinderen is vernoemd naar
de voorouders. Een zoon Koene heeft nageslacht Huizinga/Huisinga en een andere zoon Focke
heeft nageslacht Oudman. Gevraagd nakomelingen van Jan Clasen en informatie over zijn verm.
ouders Claas Jans en Femke Alberts.

A.K. OUDMAN, Stiens

515. ROTH
Rudolph (Rodolph) Roth, geb. ca. 1746, afk. uit kanton Bern, overl. Middelburg 24-7-1802, tr.
(1) ald. (Waals) 21-4-1783 Marie Suzanne Chatteau, geb. Middelburg 26-1-1757; tr. (2) ald. 27-9-
1794 Maria Seraphina Ravia. Kinderen geb. te Middelburg: Abraham Rudolph (20-11-1784) en
Maria Elisabeth (7-3-1787). Rudolph tekent febr. 1765 voor vier jaar bij de 'Leib Comp. Hern
general Major Sturler', en in febr. 1774 voor vier jaar bij 'Comp. Lt. Coijonel Gross/Generaal
May'. Hij geeft dan als geboorteplaats op Affoltern'/Aarburg, doch hij komt niet voor in de
doopregisters van die plaats. Zoon Abraham Rudolph werd 1-10-1806 aangesteld als chirurgijn
'Eléve Supernumeo' met als standplaats Leiden. Hij zou daar een ingelijste oorkonde hebben
ontvangen als dank voor de bewezen diensten i.v.m. de Kruitramp op 12-1-1807. Weet iemand hier
iets meer van?

H.A. ROTH, Bergen

516. STEVENS/STEEVENS/STEVENZ
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Hendrik Harmensz. Ste(e)vens(z), tr. ('in het
Regthuys') Westzaan 22-9-1782 Neeltje Harmens Oud. Diezelfde dag wordt het huwelijk ingeze-
gend in de r.-k. kerk St. Odulphus te Assendelft.

T. J. STEVENS, Heemstede
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