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Inleiding
De familie De Jongh, waarvan de genealogie hier wordt gepresenteerd, stamt
uit Poederoijen in het westen van de Bommelerwaard. Via Zuilichem vestigde
zij zich in de 18de eeuw te Nieuwaal en Gameren, en in 1881 te Zaltbommel.
Het is niet duidelijk waarom 'gekozen' werd voor de achternaam De Jongh.
Mogelijk heeft het te maken met het feit, dat Leonardt Baijensz. (II) het jongste
kind was, geboren uit het tweede huwelijk van zijn vader, die uit zijn eerste
huwelijk reeds een aantal kinderen had. Opmerkelijk is dat vier kinderen van
deze Leonardt Baijensz. in de tweede helft van de 17de eeuw de achternaam
'Hogerwerff' voeren. De dochter van Baijen Lenaertsen Hogerwerff voert ove-
rigens (weer) de achternaam De Jongh.

De familie behoorde van oudsher tot de kleine 'gesloten' kring van gegoede
landbouwers, waaruit de lokale bestuurders (schouten, schepenen, enz.) voort-
kwamen. Door 'goede' huwelijken nam het grondbezit der familie in de 18de
en 19de eeuw aanmerkelijk toe. In 1858 was Gerrit de Jongh (VII) met ruim 58
bunder land een der grootste 'autochtone' landeigenaren in de Bommeler-
waard. In de loop van de vorige eeuw kreeg de familie De Jongh ook belang

Wapen De Jongh gevoerd door Peter de Jongh (V) als
schout van Zuilichem, blijkens zijn lakafdruk op een
akte d.d. 5-7-1764 in het archief van de heerlijkheid
Zuilichem2

(Foto: Rijksarchief in Gelderland te Arnhem)
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bij de plaatselijke steenoven. In 1897 werd Gijsbert Frederik de Jongh (VlIIb)
enig eigenaar van deze steenfabriek.

De eerste twee generaties zijn mede gebaseerd op aantekeningen De Jongh
van de heren Hooft van Huijsduijnen en Rueb (resp. Centraal Bureau voor
Genealogie te 's-Gravenhage en Historische Kring 'Bommelerwaard' te Zalt-
bommel). Veel dank ben ik verschuldigd aan de familie De Jongh en aan de
heer drs. R. A.D. Renting te Mijnsheerenland, die aanvullingen verstrekten en
familiefoto's beschikbaar stelden, en aan de heer J.N.A. Groenendijk te
Gameren, van wie ik vele Gamerense gegevens, o.a. betreffende de boerderijen
en de steenfabriek, ontving.

Wapen
In blauw een 'merk' van goud, vergezeld rechtsboven van een vogel van zilver.
Helmteken: een vlucht van blauw en goud. Dekkleden: blauw en goud.
Dit wapen - al dan niet 'gespiegeld' - werd gevoerd door:
- Matthijs de Jongh, landmeter, die op 31 mei 1758 voor 60 gld. ca. 1 Vi hont

bos te Nieuwaal koopt van Cornelis Livens en Eelken van Heuckelom,
echtelieden1,

- Peter de Jongh, op 5 juli 1764 schout van Zuilichem2,
- Matthijs de Jongh, op 12 november 1794 schepen in de Hoge Bank van

Zuilichem3,
- Aarnout de Jongh, op 29 april 1804 schepen in de Hoge Bank van Zuili-

chem4.
Lakafdrukken met dit wapen komen ook voor in het archief van het Water-
schap Arnhemsche en Velpsche Broek5, en het archief van de Gelderse Leen-
kamer6.
De kleuren zijn ontleend aan een 20ste eeuwse wapentekening in het bezit van
de familie De Jongh.

Genealogie
I. Baijen Lenaertsz., van Poederoijen, gegoed te Zuilichem 'aan de Poederoij-
ense molen', overl. vóór 4-10-16087, tr. (1) vóór 28-8-15918 Trijntje
Geritsdr., overl. vóór 4-1-15969; tr. (2) Gorinchem 14-1-1596 Jenneke Corne-
lisdr. van Bueren, overl. na 25-4-163710; zij hertr. Aris Tonisz. (Casteleijn),
wedr. van Lijsbeth Cornelisdr. van Willigen.

Uit het tweede huwelijk:

I. Leonardt, volgt II.

II. Leonardt Baijensz., vermeld (onmondig) vanaf 1613", woont te Zuilichem,
eigenaar van hof en land (boomgaard en hopland) aldaar buiten de Meidij k
'omtrent de Poederoijense molen'12, overl. na 19-6-165313, tr. vóór 25-2-162914

Anthonisken Mathijsdr. (van Andel), overl. na 2-3-165315, dr. van Mathijs
Mertensz. (van Andel), schout van Zuilichem, en Willemke Jansdr., en weduwe
van Mauris Anthonisz.

Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend):

1. Baijen (Boudewijn) Lenaertsen Hogerwerff, korenmolenaar te Zoelen,
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overl. na 1-6-166916, tr. NN.
Uit dit huwelijk:
a. Aeghjen Bouclewijnsdr. de Jongh, van Zuilichem, lidmate te Gameren d.d. 23-12-1690,

overl. na 1-6-1706", tr. (1) Gameren 19-6-1687 (huwelijksdispensatie Hof van Gelderland
d.d. 31-5-1687 zijnde 'broeders kinderen') Hendrick Tijssen de Jongh (111,3) tr. (2) vóór
23-12-169018 Jacob Jansz. van Groeningen, smid te Eethen (1696, 1699).

2. Dirck Lenaertsen Hogerwerff, van Zuilichem, schout van Poederoijen
(1663)19, korenmolenaar te Brakel20, verwerft van zijn broers Boudewijn en
Cornelis Hogerwerf en zijn zwager Jan Ariensen Blancken hun 'recht in
zeker huis tot Zuilichem aan de Poederoijense Vleugel' afkomstig van hun:

grootmoeder Jenneken Cornelisdr. van Bueren (1668)21, korenmolenaar en
ouderling te Herwijnen, overl. na 2-7-168922, tr. (1) Zuilichem 6-8-1658
Teuntje Cornelisdr. Schokken, j .d . van Meeuwen; tr. (2) Herwijnen 19-4-
1679 Gijsbertje Adriaensdr. de Jongh (andere familie), j .d . van Herwijnen,
overl. na 20-5-170323.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Brakel:
a. Cornelia Hogerwerf)', ged. 20-5-1660.
b. Ariaentje Hogerwerff, ged. 27-4-1662, tr. (ondertr. Herwijnen 21-2) 1683 Aert Antonissen

de Fockert, schout van Herwijnen (1702), zn. van Antonis Aertsz. de Focquert, schout van
Herwijnen, en Maria NN.

c. Witlemken Hogerwerff, ged. 17-9-1664, tr. Eijsbrand Govertsz. de Fockert, te Herwijnen.
d. Maria Hogerwerff, ged. 16-6-1667.
e. Leenden Hogerwerff, ged. 1-11-1668.

3. Willemken Lenaertsdr. Hogerwerff, overl. na 29-10-168824, tr. Zuilichem
(otr. Brakel 27-11) 1653 Jan Ariensen Blancken, j .m. van Brakel, overl.
tussen 2-4-167225 en 29-10-168826.

4. Cornelis Lenaertsen Hogerwerff, overl. na 2-6-166827.
5. Mathijs, volgt III.

Het kasteel te Zuilichem in de 18de eeuw.
Grijs gewassen pensee/tekening (107x155 mm), tekenaar onbekend

(Collectie Gemeentemuseum te Arnhem; inv. nr. GM9958)
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III. Mathijs Leonard Baijens (Tijs Leenderts) (de Jongh), nabuur te Zuilichem
(1665)28, tr. Lijntje Hendricksdr. (van Rosmalen?); zij hertr. Zuilichem 10-1-
1669 Jan Jansz. Brandt, wedr. van Jenneke Aertsdr.

Uit dit huwelijk (volgorde niet bekend):

1. Mathijs, volgt IV.
2. Trijntje Thijssen de Jongh, j .d . van Zuilichem, tr. Zuilichem 19-1-1690

Dirck Willemsz. Timmerman, j .m. van Meeuwen.
3. Hendrick Thijssen de Jongh, j .m. van Zuilichem, is eigenaar van een huis

in de Beemsteeg aan de dijk te Gameren, overl. vóór 23-12-1690, tr. Zuili-
chem 19-6-1687 (huwelijksdispensatie Hof van Gelderland d.d. 31-5-1687
zijnde 'broeders kinderen') Aeghjen Boudewijnsdr. de Jongh (dochter van
II-D-
Uit dit huwelijk:
a. Aeltje de Jongh, ged. Gameren 4-3-1688.

4. Ariaentje Thijssen de Jongh, ged. Zuilichem 2-2-1662, begr. Driel febr.
1698, tr. Driel 5-3-1693 Christiaen Willemsz. Kakebeen, ged. Driel 11-4-
1669, begr. ald. 12-2-1721, zn. van Willem Diercksz. Kakebeen en Joostjen
Leenaertsdr.; hij hertr. Driel 23-7-1698 Jenneke Sterk, j .d . van Leeuwen.

IV. Mathijs Thijssen de Jongh, ged. Zuilichem 22-7-1666, gerichtsnabuur
(1711) en schout 1713-1714 ald., overl. vóór 6-3-171429, tr. Zuilichem 21-3-
1697 Fijken Andel, ged. Zuilichem 3-5-1668, overl. na 23-2-173830, dr. van
Peter Cornelis van Andel en Iken Andriesdr. Bock; zij hertr. Zuilichem 10-5-
1717 Aris Casteleijn, maanmeester der middelen, rentmeester en schout van
Zuilichem, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem, en wedr. van (1) Lijntje
van de Camer, en (2) Anna van Genderen.

Uit dit huwelijk:

1. Mathijs de Jongh, ged. Zuilichem 6-2-1698, landbouwer, molenmaker
(1754), gemenelandstimmerman en Iandmeter (1758) te Nieuwaal, buur-
meester van Gameren (1736, 1752), diaken te Nieuwaal (1753, 1769), overl.
tussen 8-6-177131 en 18-2-177532, tr. ca. 1735 Lijsbet Timmer, geb. Zuili-
chem 23-3-1717, overl. na 2-1-174833, dr. van Abraham Hermansz. Timmer,
bierbrouwer en steenbakker te Zuilichem, secretaris aldaar, schepen in de
Hoge Bank van Zuilichem, en Dirske Christiaansdr. Verzijl.
Uit dit huwelijk:
a. Mathijs de Jongh Junior, ged. Nieuwaal 13-1-1737, landbouwer, Iandmeter, molenmaker

(1807), timmerman (1807), buurmeester (1762, 1774) en schout (1767-1808) aldaar, collec-
teur der verpondingen over Nieuwaal 1769-1796, gecommitteerde tot de voormolens (1770/
1799), gecommitteerde tot de zaken van de Meidijk (1782), schepen in de Hoge Bank van
Zuilichem (1794), ringkiezer voor Zuilichem en Nieuwaal (1804), diaken te Nieuwaal (1777),
overl. na 9-12-18O834, tr. Nieuwaal 4-9-1790 Gijsbertje (van) Doeland, geb. Rumpt, overl.
na 9-12-18O834, wed. van Gijsbert Bastiaansz. Versteegh, dr. van Wouter Eimertsz. van
Doeland, landbouwer op de 'LeegpoeF te Rumpt, buurmeester aldaar, schepen in de Hoge
Bank van Deil, en Teuntje Jansdr. Romijn.

6-3-1764: Mathijs de Jongh Junior dient het verzoek in om zijn bejaarde oud-oom Staas
Timmer op te mogen volgen in de Hoge Bank van Zuilichem. Enkele schepenen hebben
echter bezwaar omdat naar hun mening alleen zoons, schoonzoons of broers - en geen
neven! - voor begunstiging in aanmerking komen. Matthijs de Jongh betoogt - zonder
succes overigens — dat de onderlinge afspraak over opvolging destijds is gemaakt opdat
elke schepen zelf over 'zijn' schepenplaats zou kunnen beschikken, 'en sal hieromtrent allen
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twijfel worden weggenoomen, en sulks ten nadrukkelijkste worden gecorrobeert (= onder-
steund) door den afstand welke den overleden schepen Dingemans ten behoeve van de Heer
Jan van Genderen heeft gedaan, want niet alleen den selven niet in den bloede bestond,
maar ook gemelde Dingemans heeft geresigneerd sonder sijnen broeder of famielje daar in
te kennen, jae selfs tegen dien haar sin en begeerte'. Mathijs de Jongh wordt niet verkozen;
Staas Timmer wordt opgevolgd door zijn broer David Timmer. Pas jaren later slaagt
Mathijs de Jongh wel, en wordt hij verkozen tot schepen in de Hoge Bank van Zuilichem34.

1807: Op een 'lijst van huizen te Nieuwaal' komt onder nr. 7 voor: 'Matthijs de Jongh.
Een Goet Timmermanshuijs door hem selfs en sijn vrouw bewoont. Een Moolemakers Baas
en doet bouwerij. 5'A paard, 1 kind 5-10 jr., 2 timmerknegts, een Boereknegt, een Meijdt.
3 hersteede, 1 backoven, 1 hersteede toegemetselt. 37-0-8 gld.'35

b. Hendrick de Jongh, geb. Nieuwaal, landbouwer, buurmeester (1762, 1774) en kerkmeester
(1788) ald., gecommitteerde tot de zaken van de Meidijk (1768), overl. na 8-8-179536.

2. Peter, volgt V.
3. Eijke(n) de Jongh, ged. Zuilichem 10-4-1705, overl. na 24-3-174837, tr. Zui-

lichem 7-4-1732 Jan Casteleijn, geb. Zuilichem, landbouwer ald., buur-
meester (1751, 1760), kerkmeester (1763-1765), diaken (1754, 1759), en
gerichtsnabuur (1761-1762) van Zuilichem, overl. na 176538 zn. van Aris
Casteleijn, rentmeester en schout van Zuilichem, schepen in de Hoge Bank
van Zuilichem, en (diens eerste echtgenote) Anna van Genderen.

4. Leijntje de Jongh, ged. Zuilichem 24-10-1706, overl. na 19-12-173439.
5. Agnes de Jongh, ged. Zuilichem 22-9-1709, waarsch. jong overl.
6. (Merij) Angenitha de Jongh, ged. Zuilichem 21-2-1712 (als Agnes), bewoont

een huis en hof in de Vleugelstraat te Brakel, overl. vóór 11-6-178140, tr. (1)
Arien Van Dalen, geb. Brakel, schepen (1745-1747) en substituut-secretaris
en -dijkschrijver ald., schepen in de Hoge Bank van Zuilichem (1749), overl.
(maakt mutueel testament d.d. 12-8)174941, zn. van Cornelis van Dalen,
herbergier en schout te Brakel, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem, en
Dirkje Ariensdr. Versteegh; tr. (2) Brakel 21-6-1755 Jan Valkhoff, ged.
Brakel 3-12-1698, steenbakker ald. (in compagnie met Govert van Balle-
goijen), schepen en dijkheemraad van Brakel, overl. ald. 18-4-176242, wedr.
van Ceuntje Grandia, zn. van Herman Cornelisz. Valkhoff, schepen, dijk-
heemraad en maanmeester der middelen te Brakel, en (diens 3e echtgenote)
Cornelia Gerritsdr. (van der) Salm.

V. Peter Thijssen de Jongh, ged. Zuilichem 3-2-1700, landbouwer, herbergier
(1741), schout (1732-1763), diaken (1738) en ouderling (1744, 1760) ald., provi-
sioneel-collecteur der verpondingen over Zuilichem (1758), gecommitteerde tot
de zaken van de Meidijk (1764), overl. (vóór 30-11) 1782, tr. Zuilichem 29-5-
1735 Cornelia van Beusecom (ook: van Beusichem), geb. Waardenburg, wed.
van Crijn Petersz. Hack (wedr. van Teuntje Arisdr. Casteleijn), dr. van Gerrit
Aertsz. van Beusecom en Willemijntje Gorisdr. van Wagtendonk.

In 1754 ontvangt Peter de Jongh het volgende korte briefje van de heer van Zuilichem inzake
de jaarlijkse aanstelling van buurmeesters met een naar onze huidige maatstaven merkwaardige
adressering:
(Op de omslag) 'Eersame, Discrete, Lieve, Bijsondere Peter de Jongh, scholtus der Heerlijk-
heyd en Dorp tot Zuylichem.
Schout P. de Jongh.
Sende door dese de acte van anstellinge der Buurmrs. met Bevel omme deselve in Eed op te
neme; ik ben U vriend.
(w.g.) F. Boellaard van Zuylichem.
Tuyl den 20e febr. 1754.'«

OcnsNostraXLVIIJ(1993) 3 1 7



Uit dit huwelijk:

1. Mathijs de Jongh, ged. Nieuwaal 19-12-1735, landbouwer te Zuilichem,
buurmeester aldaar (1757-1758), provisioneel-collecteur der verpondingen
aldaar, vestigt zich te Haaften, woont in 'De Steenegank aan de Zuidzijde'
ald., (1776), collecteur der verpondingen over Haaften (1794), heemraad
Tielerwaard (1806), overl. ald. 17-2-1822, tr. (1) Haaften 16-12-1759 Hilleke
van Houssel(t), geb. Haaften 28-11-1733, overl. ald. 29-5-1789, dr. van Jan
Egensz. van Houssel(t) en Kuijniera Boers; tr. (2) Anna Zalm, overl. na
17-2-1822.
'Request van Matthys de Jong, Collecteur der Verpondinge te Haaften in Thielre-Waard te
kennen gevende o.a. dat de Stad Bommel op den 27 December 1794 door de roemrijke wapenen
der Franschen in de magt derzelven gekoomen zijnde, de voorposten van dien dadelijk waren
doorgedrongen tot in den Thielrewaard, en dat te dier gelegenheid het voor Suppliant zoo
smertelijk ongeluk had gewild, dat een Hussaar, zoo Suppliant geïnformeerd was, door
anderen daartoe aangezet, en van Suppliants bezitting onderricht, ten zijnen huize gekoomen
was, met een blanke sabel in de hand, hem afpersend al zijn geld'.44

Uit het eerste huwelijk:
a. Kuniera de Jongh, ged. Haaften 27-6-1760, overl. na 177645.
b. Sophia (Feijke) de Jongh, ged. Haaften 28-2-1762, overl. ald. 1-8-1841, tr. (1) Haaften

20-12-1801 Jan van Willigen, ged. Haaften 7-3-1756, landbouwer ald., zn. van Hendrik
Huibertsz. van Willigen en Kaatje Blomhert; tr. (2) Haaften 2-7-1812 Peter Dingemans,
ged. Bruchem 28-11-1773, landbouwer ald., later te Haaften, buurmeester (1803) en taxa-
teur van 'het personeel en meubilaire goederen' (1803) te Bruchem, gecommitteerde tot de
zaken van de Meidijk (1806), overl. Haaften 29-7-1844, zn. van Jan Dingemans, land-
bouwer en herbergier te Bruchem, buurmeester, kerkmeester en maanmeester der middelen
ald., en Elisabeth Remina Brouwers.

c. Cornelis de Jongh, ged. Haaften 3-9-1764, jong overl.45.
d. Johanna de Jongh, ged. Haaften 24-8-1766, overl. na 177645.
e. Peter de Jongh, ged. Haaften 7-8-1768, landbouwer ald., schout van Haaften (1800, 1805),

schepen in de Hoge Bank van Tuil (1811), lid gemeenteraad en wethouder ald. (1841), overl.
na 1841, tr. Haaften 9-4-1797 Maria Sterrenberg ged. Hellouw 12-1-1776, overl. na 3-3-
1811, dr. van Chritoffel Sterrenberg, gecommitteerde voor Hellouw ter Kwartiersvergade-
ring te Nijmegen (1795), schepen in de Hoge Bank van Tuil, en Hester Verploegh.
Hieruit nakomelingen De Jongh in de Tielerwaard.

2. Willemina (Wilmke) de Jongh, geb. Zuilichem, ged. ald. 15-9-1737, overl.
na 3-4-178746, tr. Zuilichem (ondertr. ald. 9-6) 1759 Claas van Brakel(I),
ged. Zuilichem 5-10-1727, buurmeester (1751-1759), gerichtsnabuur (1757-
1758) en schout ald., overl. (Zuilichem) 22-8-1774, zn. van Arien Claesz. van
Brakel, buurmeester van Zuilichem, en Peterke Otten de Rijck.

3. Fijken de Jongh, ged. Zuilichem 16-8-1739, jong overl.
4. Gerrit de Jongh, ged. Zuilichem 18-12-1740.
5. Hendrik de Jongh, ged. Zuilichem 11-3-1742, jong overl.
6. Fijken de Jongh, ged. Nieuwaal 28-10-1743.
7. Hendrik, volgt VI.
8. Metje de Jongh, ged. Zuilichem 24-3-1748, overl. na 30-11-178247, tr. Zuili-

chem 6-1-1775 Huibert van Osselen, ged. Bleskensgraaf 25-12-1750, komt
d.d. 24-6-1770 met attestatie van Ridderkerk, schoolmeester en secretaris te
Zuilichem, vertrekt in 1775 met zijn vrouw naar Stolwijk, overl. na 30-11-
178247, zn. van Jan Hendriksz. van Osselen en Pieternella Cornelisdr. Boer.
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VI. Hendrik de Jongh, ged. Zuilichem 28-2-1745, landbouwer op 'Stoutenhof'
te Gameren, landbode in de Bommelerwaard (1788-1809), buurmeester (1783/
1795), kerkmeester en gerichtsnabuur te Gameren, collecteur der verpondingen
over Zuilichem (1789), ringkiezer voor Gameren (1803), schepen in de Hoge
Bank van Zuilichem (1804), overl. Gameren 23-5-1804, tr. Zuilichem 16-8-1770
Mereke van de Werken, ged. Gameren 13-5-1742, overl. ald. 14-12-1825, dr.
van Aernout Petersz. van de Wercken, buurmeester en kerkmeester van
Gameren, en Geertruij Petersdr. Lenshoeck.

'De Stoutenhof'.
Vanaf het ogenblik dat de familie De Jongh zich in Gameren vestigde, werd zij eigenaar van
enkele gezichtsbepalende boerderijen. Als Hendrik Petersz. de Jongh in 1770 trouwt met
Mereke van de Werken wordt hij eigenaar van de 'Stoutenhof', gelegen op de hoek van de
Nieuwe Steeg en de Achtersteeg, afkomstig van zijn schoonvader Aernout van de Wercken. In
het begin van de 17e eeuw is dit perceel in het bezit van de Zaltbommelse familie Van (den)
Oever, en wordt het vermeldt als 'Aryen van Oevershoff'.

Ott Jansz. van Heuckelom koopt de boerderij in 1640 van de erven Van Oever, waarna het
vervolgens in bezit is van Dirck Ottensz. van Heuckelom en Peter Petersz. van de Wercken, de
vader van Aernout. De ernaast gelegen boomgaard - oorspronkelijk genaamd Schilmanshoff
- is afkomstig van Dirck Egonsz. Stout en wordt in 1748 voor 315 gulden gekocht door
Aernout van de Wercken van Frederick van Hausselt, de rentmeester van de familie Van
Randwijck, eigenaar van de heerlijkheid Gameren. Vanaf dat moment wordt het samenge-
voegde bezit 'Stoutenhof'genoemd. Vervolgens komt het in het bezit van de familie De Jongh.

Uit dit huwelijk:48

1. Geertruij de Jongh, geb. Gameren 30-1-1772, overl. ald. 1-1-1785.
2. Pieter de Jongh, geb. Gameren 11-3-1775, overl. ald. 10-3-1795.
3 Aernout de Jongh, geb. Gameren 17-8-1778, landbouwer, buurmeester

(1806), en taxateur van het personeel en de meubilaire goederen (1803) ald.,
ontvanger der verpondingen over Zuilichem (1801-1804), schepen in de
Hoge Bank van Zuilichem (1804), lid municipaliteit van Gameren (1813),
overl. ald. 13-6-1813.

4. Cornelis de Jongh, geb. Gameren 11-2-1781, overl. ald. 24-6-1807.
5. Gerrit, volgt VII.

VII. Gerrit de Jongh, geb. Gameren 29-7-1785, landbouwer op 'Stoutenhof'
ald., mede-eigenaar en administrateur van de Gamerense steenovens ald.
(1860), buurmeester (1808), later poldermeester Polder van Gameren (1817),
lid gemeenteraad en wethouder van Gameren (1831-1862), zetter directe belas-
tingen (1818), hoofdgeërfde polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk
1838-1866, overl. Gameren 22-12-1867, tr. Gameren 24-7-1823 Adriana van de
Werken, geb.Gameren 10-9-1792, overl. ald. 12-5-1885, dr. van Peter Johan-
nese van de Werken, landbouwer, buurmeester en kerkmeester te Gameren, en
Fijke van Leeuwen.

Gerrit de Jongh is in 1858 eigenaar van 58 bunder 33 roeden 89 ellen land te Bruchem,
Delwijnen, Gameren, Nieuwaal, Zaltbommel en Zuilichem. Hij behoort daarmee tot de meest
gegoede grondeigenaren in de Bommelerwaard49.

'De Gemeente in den Appelkelder'.
Bekend is de geschiedenis van de eerste jaren van de 'Afscheiding' in Gameren. De gemeente
vergaderde vaak in de 'appelkelder' van de boerderij van Johannes Peterse van de Werken. Op
zondag 23 augustus 1835 wordt een kerkdienst in de boomgaard naast de boerderij — onder
leiding van dominee H.P. Scholte - door een detachement dragonders uiteen geslagen. Deze
boerderij wordt al vermeld vanaf het begin van de 17de eeuw en is achtereenvolgens in het bezit
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Gerrit de Jongh (VII, 1785-1867) en echtgenote Adriana van de Werken (1792-1885)

van Jacob Petersz. (van de Wercken), zijn zoon Jan Jacobsz., Jan Jansz. van Kerckwijck,
Hendrick Ariensz. Kool, Aernout van de Wercken, zijn broer Johannes Petersz. van de
Wercken, Cornelis Johannesz. van de Wercken en Johannes Petersz. van de Wercken. Diens
zuster Adriana trouwt met Gerrit Hendriksz. de Jongh, waarna de boerderij in het midden van
de vorige eeuw in bezit komt van de familie de Jongh. Eigenaren van het uit meerdere percelen
bestaande bezit zijn achtereenvolgens Gijsbert Frederik en Hendrik Arnoldus de Jongh, en
Gerrit Johan en Johan Arie de Jongh. Rond 1900 wordt de boerderij afgebroken. Thans is het
bezit geheel verkaveld; er zijn in de jaren zeventig meerdere moderne bungalows gebouwd.

'De Steenfabriek' te Gameren.
In de Gamerense uiterwaarden worden al vanaf het begin van de 17e eeuw steenovens vermeld.
Eigenaren zijn achtereenvolgens de Zaltbommeltse regentenfamilies Goris, de Ruuck, Verzijl
en Vermeulen.

Op 29 augustus 1860 verhuren J .M.G. Hoffmann van Hove, notaris te Zaltbommel (1/6
deel), Gerrit de Jongh, hoofdgeërfde te Gameren (1/3 deel), Hermannus Vermeulen, wet-
houder te Zaltbommel (1/6 deel), Hendrik Adrianus de Geus, landbouwer te Gameren (1/12
deel), Peter Cornelis de Geus, poldermeester te Gameren (1/12 deel), Willem Fredric de Geus,
polderontvanger te Gameren (1/12 deel) en Gerrit van Leeuwen, landbouwer te Gameren (1/12
deel) - de laatste vier zijn erfgenamen van Jan Hendrikse de Geus - tezamen eigenaren van
een perceel uiterwaard met daarop staande steenovens, gebouwen, loodsen, enz., groot 1
bunder 74 roeden en 14 ellen, dit bezit voor een periode van 10 jaar, voor ƒ1.226, — per jaar
aan de steenfabriekanten Arie Jacobus en Johannis Mijnlieff, resp. te Herwijnen en Vianen.

De gebroeders Mijnlieff betrekken hun zwager Jan Willem van Kerkwijk, burgemeester van
Gameren, bij hun steenbakkersaffaire, die zij drijven onder de firma Mijnlieff en Cie, en zij
krijgen het recht om ieder jaar met twee gewone steenvormerstafels 25 monden steen te vormen
en te bakken. In de eerste jaren voert Arie Jacobus Mijnlieff de administratie van de steenfa-
briek; in 1866 is dat Gerrit de Jongh en vanaf 1868 diens zoon Peter Cornelis. Het huurcontract
wordt na de eerste periode van 10 jaar verlengd en in de jaarlijkse afrekening worden uitke-
ringen vermeld aan de erven van de oorspronkelijke eigenaren. Na het overlijden van Peter
Cornelis de Jongh in februari 1897 gaan diens broer Gijsbert Frederik, Arie Jacobus Mijnlieff
en Arie Mijnlieff - de zoon van Johannis - over tot aankoop en vervolgens tot deling van
de uiterwaard.
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Steenfabriek Gebr. de Jongh G.F. zn. te Gameren. Links Johan Arie de Jongh (VIIW-4, 1875-
1944) en rechts Gerrit Johan de Jongh (VlIIb-3, 1872-1958)

Vanaf 30 mei 1897 is Gijsbert Frederik de Jongh de enige eigenaar van de steenfabriek. Hij
gaat direct over tot uitbreidingen. In het zelfde jaar krijgt hij van de Minister van Waterstaat,
Handel en Nijverheid toestemming om een voor kantoor bestemd gebouwtje te plaatsen en
medio 1898 voor een vormmachine, locomobielloods en waterreservoir. Na het overlijden van
Gijsbert Frederik in 1903 wordt de steenfabriek bij de boedelscheiding toebedeeld aan Gerrit
Johan en Johan Arie de Jongh; beiden worden dan al vermeld als steenfabrikant. De waarde
wordt getaxeerd op ruim ƒ89.000, - . Vervolgens richten beiden op 5 februari 1904 de 'Ven-
nootschap onder de firma Gebroeders de Jongh G.F.zn.' op en op 9 januari 1906 krijgen zij
van het ministerie toestemming om een nieuwe steenfabriek te bouwen naast de bestaande
steenovens. Uit de offerte van de architect H. Hendriks uit Hillegom blijkt dat het gaat om een
kalkzandsteenfabriek, ingericht met machines van de 'Eblinger Maschinenfabrik F. Komnick'
uit Duitsland. De bouwkosten bedragen ƒ64.000, - . Met deze bouw en de in latere jaren
plaatsvindende uitbreidingen ontstaat de steenfabriek zoals deze tot voor enkele jaren het beeld
van de Gamerense uiterwaard beheerste. Na de Tweede Wereldoorlog voltrokken zich verande-
ringen. In 1946 wordt een huurcontract gesloten met Paulus Janssens, steenfabrikant te Amers-
foort. Deze gaat werken onder de naam 'Ruga' (Ruijterwaard Gameren). Gebroeders De Jongh
B. V. bleef eigenaar. Eind zestiger jaren wordt het huurcontract verlengd en aan het eind van
de jaren zeventig wordt de fabriek stilgelegd. In 1980 wordt de fabriek verkocht aan een
niet-steenfabrikant. Tien jaar later begint de sloop van de gebouwen, vooruitlopend op de
dijkverzwaringsplannen van Rijkswaterstaat.

Uit dit huwelijk:

1. Mieke Hendrika de Jongh, geb. Gameren 25-9-1824, overl. ald. 11-1-1835.
2. Peter Cornelis de Jongh, geb. Gameren 11-12-1826, landbouwer ald., mede-

eigenaar en administrateur van de Gamerense steenoven en uiterwaarden,
lid gemeenteraad en zetter directe belastingen (1862) te Gameren, heemraad
polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk 1880-1897, lid commissie
van onderstand ingeval van watersnood te Gameren, overl. Zaltbommel
6-2-1897.
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Hendrik Arnoldus de Jongh, geb. Gameren
1830.
Hendrik Arnoldus, volgt Villa.
Gijsbert Frederik, volgt VlIIb.

15-2-1830, overl. ald. 20-5-

6. Mietje Geertrui} de Jongh, geb. Gameren 24-9-1838, overleden vóór 1921,
tr. Gameren 21-1-1885 Bastiaan van Bergeik, geb. Delwijnen 26-5-1848,
landbouwer en kerkvoogd hervormde kerk (1908) ald., brandmeester
(1893), lid gemeenteraad en wethouder (tot 1908), later burgemeester van
Kerkwijk (vanaf 1908), hoofdgeërfde polderdistrict Bommelerwaard boven
de Meidijk 1899-1921, lid Provinciale Staten van Gelderland, overl. Del-
wijnen 9-12-1921, zn. van Zweer van Bergeik (Bergeijk), landbouwer en lid
algemeen armbestuur te Delwijnen, en Adriaantje Valkenburgh.

Villa. Hendrik Arnoldus de Jongh, geb. Gameren 21-8-1833, landbouwer ald.,
vanaf 1881 te Zaltbommel, overl. ald. 5-7-1913, tr. Ammerzoden 10-11-1865
Maria Bok, geb. Well 5-11-1839, overl. Zaltbommel 21-7-1899, dr. van Arie
Jansen Bok, landbouwer te Well, en Johanna Valkenbure(h).

Hendrik Arnoldus de Jongh (Villa, 1833-1913) en echtgenote Maria Bok (1839-1899)

Uit dit huwelijk:

1. Gerard Adrianus de Jongh, geb. Gameren 2-10-1866, lid gemeenteraad van
Zaltbommel 1919-1925, voorzitter Polder van Zaltbommel (1919),
hoofdgeërfde polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk 1922-1925,
overl. Zaltbommel 24-6-1925.

2. Johanna Aria de Jongh, geb. Gameren 30-4-1868, overl. Utrecht 18-4-1934.
3. Arie Jansen de Jongh, geb. Gameren 26-3-1870, lid gemeenteraad van Zalt-
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bommel 1927-1936, hoofdgeërfde polderdistrict Bommelerwaard boven de
Meidijk 1926-1938, lid bestuur Coöperatieve Boerenleenbank te Zalt-
bommel (1934), overl. ald. 14-11-1941.

4. Adriaan de Jongh, geb. Gameren 20-11-1871, rentenier te Zaltbommel,
overl. Arnhem 12-10-1954.

5. Adriana Maria de Jongh, geb. Gameren 13-5-1874, overl. Baarn 28-2-1939,
tr. Zaltbommel 17-8-1898 ds. Gerhardus Renting, geb. Groningen 3-10-
1867, gereformeerd predikant te 's-Gravendeel 1897-1900 en te Winterswijk
1900-1935, overl. Baarn 19-4-1941, zn. van ds. Harm Renting en Hilligje ten
Brink.

6. Dirk Andries de Jongh, geb. Gameren 12-12-1877, winkelier in comestibles
te Bodegraven, later werkzaam bij een bank ald., overl. Bodegraven 25-9-
1939, tr. Woerden 4-12-1902 met Baletta Geertruida Snel, geb. Hazers-
woude 31-7-1878, overl. Bodegraven 8-6-1946, dr. van Pieter Snel en Ger-
brandina van Diejen. Uit dit huwelijk vier dochters.

VIHb. Gijsbert Frederik de Jongh, geb. Gameren 21-2-1836, landbouwer op de
'Ploeghnagel' en steenfabrikant ald., overl. Gameren 24-4-1903, tr. Ammer-
zóden 23-10-1868 Gerritje Bok, geb. Well 18-10-1846, steenfabrikante te
Gameren, overl. ald. 30-6-1915, dr. van Arie Jansen Bok, landbouwer te Well,
en Johanna Valkenburg (ook: Valkenburgh).

'De Ploeghnagel'.
De oorsprong van de naam Ploeghnagel is niet bekend. Wel is zeker dat op deze plaats tot
ongeveer 1680 een huis heeft gestaan (aan de Delkant, naast de voormalige kerk). In 1630 wordt
dit bewoond door Cornelis Jansz. Timmer, en in 1649 is de weduwe van Johan Ingenhousz
eigenaresse. Na 1680 is het een boomgaard die door de nazaten van Johan Ingenhousz wordt
verpacht. In 1737 koopt Jacob van Kerckwijck, schout van Gameren voor 750 gulden 'seven
hond boomgaard en griendingh den Ploeghnagel genaamt' van Elisabeth en Jenneken van
Beumingen.

der Stesnfabrikanfe
• ' " V S

•%>

Boerderij 'De Ploeghnagel' in 1868 gebouwd door Gijsbert Frederik de Jongh (Vlllb, 1836-1903)
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Cèrritje Bok (VlIIb, 1846-1915), echtgenote van Gijsbert Frederik de Jongh, en haar dochter
Adriana Gerardina de Jongh (1869-1896)

Vanaf dat moment is een belangrijk deel van het 'Kwelblok' in bezit van de schouten-familie
Van Kerkwijk: de achter de 'Ploeghnagel' gelegen 'Vergt' (boomgaard), de ernaast gelegen
boerderij (thans Delkant 5) en de 'Spiegelhof' aan de 'Nieuwe Steeg'. In het midden van de 19e
eeuw - na het overlijden van burgemeester Jacob van Kerkwijk - valt het bezit van de familie
Van Kerkwijk uiteen. De boerderij Delkant 5 wordt gekocht door Willem van de Werken, de
(oorspronkelijke) 'Ploeghnagel' door Gijsbert Frederik de Jongh, die er in 1868 een huis met
koetshuis en schuur bouwt. Het huis wordt vervolgens bewoond door Johan Arie en Pieter
Cornelis de Jongh. Sinds 1980 is de 'Ploeghnagel' niet meer in het bezit van de familie De
Jongh.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Gerardina de Jongh, geb. Gameren 1-8-1869, huishoudster bij haar
oom Pieter Cornelis de Jongh (VII-2) te Gameren, later te Zaltbommel,
overl. ald. 18-5-1896.

Ariena de Jongh (VIIlb-2, 1871-1951) en echtgenoot Jacob de Ridder (1851-1930)
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2. Ariena Johanna de Jongh, geb. Gameren 8-3-1871, overl. ald. april 1951, tr.
Gameren 11-9-1895 Jacob de Ridder, geb. Herwijnen 20-12-1851, woont op
'Spiegelhof' te Gameren, burgemeester en secretaris ald., dijkgraaf polder-
district Bommelerwaard boven de Meidijk 1907-1923, lid bestuur Geldersch-
Overijsselsche Maatschappij van Landbouw (1899), voorzitter Coöperatieve
Boerenleenbank te Zaltbommel, secretaris en administrerend-kerkvoogd
hervormde kerk te Gameren (1899), overl. ald. 26-5-1930, zn. van Chris-
tiaan Nicolaas de Ridder, rijksontvanger te Gameren, en Willemke van
Kerkwijk.

Gerrit Johan de Jongh (VIIIb-3, 1872-1958) en echt-
genote Nicolasina Elisabeth Brussen (1875-1960)

3. Gerrit Johan de Jongh, geb. Gameren 22-9-1872, lid firma Gebr. de Jongh
GFzn., steenfabrikant ald., later commissaris N.V. Waalsteenfabriek 'De
Ruijterwaard' Gebr. de Jongh GFzn. te Gameren, kerkvoogd hervormde
kerk ald. (1899), overl. Zaltbommel 17-12-1958, tr. Schoonhoven 17-5-1906
Nicolasina Elisabeth Brussen, geb. Schoonhoven 22-8-1875, overl. Zalt-
bommel 21-2-1960, dr. van Hendrik Brussen en Jannetje Hoogenboezem.
Uit dit huwelijk vier kinderen.

Johan Arie de Jongh (VIIIb-4, 1875-1943)
en echtgenote Woutje Hendrika van den Heuvel (1893-1973)
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4. Johan Arie de Jongh, geb. Gameren 15-1-1875, lid firma Gebr. de Jongti
GFzn., steenfabrikanten ald., lid gemeenteraad, wethouder en loco-burge-
meester van Gameren, lid dagelijks bestuur Coöperatieve Aankoopvereni-
ging van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw te Zalt-
bommel (1919), voorzitter Coöperatieve Boerenleenbank te Zaltbommel
(1934) heemraad polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk 1935-
1944, president-kerkvoogd hervormde kerk te Gameren, overl. 's-Hertögen-
bosch 11-6-1944, tr. Hilversum 17-6-1925 Woutje Hendrika van den Heuvel,
geb. Gameren 23-9-1893, overl. Middelharnis 16-12-1973, dr. van Wouter
van den Heuvel, opzichter steenfabriek te Gameren, en Jacomijntje van
Rumpt. Uit dit huwelijk zes kinderen.

5. Maria Hendrika Geertruida de Jongh, geb. Gameren 13-12-1876, overl.
's-Gravenhage 22-3-1949, tr. Gameren 23-2-1902 Steven van Dalen, geb.
Brakel 13-5-1873, burgemeester en secretaris van Brakel en Poederoijen,
secretaris en ontvanger polderdistrict Bommelerwaard beneden de Meidijk
1898-1935, lid raad van toezicht Coöperatieve Spaar- en Voorschotsbank
voor Visscherij te Arnhem, ere-voorzitter Visscherijvereeniging Bommeler-
waard, 2e luitenant 14e bataljon rustende schutterij van Gelderland, overl.
Brakel 2-5-1935, zn. van Jan van Dalen, burgemeester van Brakel en Poede-
roijen, secretaris polderdistrict Bommelerwaard beneden de Meidijk, en
Maria de Jongh (andere familie).
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Marius Pieter de Jongh (VUIb-6, 1879-1918)
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Familiegroep De Jongh voor de 'Ploeghnagel' te Gameren (foto ca. 1902).
Achter v.t.n.r.: Jacob de Ridder (1851-1931), Gerritje de Jongh-Bok (1846-1915), Nicolasina

Elisabeth de Jongh-Brussen (1875-1960), Gerrit Johan de Jongh (1872-1958);
Midden v.l.n.r.: Ariena Johanna de Ridder-de Jongh (1871-1951), Christiaan Nico/aas de Ridder
(1896-?), Gijsbert Frederik de Ridder (1897-?), Steven van Dalen (1873-1935), Maria Hendrika

Geertruida van Dalen-de Jongh (1876-1949);
Voor v.l.n.r.: Marius Pieter de Jongh (1879-1918), Adriana Gerardina ('Zus') de Ridder (1900-?),

Johan Arte de Jongh (1875-1944), onbekend

6. Marius Pieter de Jongh, geb. Gameren 5-2-1879, woont op 'Stoutenhof'
ald., houthandelaar te Zaltbommel, tenslotte melkfabrikant te Ammer-
zoden, buitengewoon-heemraad polderdistrict Bommelerwaard boven de
Meidijk, overl. Gameren 24-11-1918, tr. Kerkwijk 28-8-1912 Elizabeth
Ariene den Treffer, geb. Kerkwijk 27-5-1890, overl. 's-Hertogenbosch 12-5-
1969, dr. van Jacob Gijsbert den Treffer, landbouwer op 'Het Hemelrijk'
te Kerkwijk, lid gemeenteraad en wethouder aldaar, heemraad polderdistrict
Bommelerwaard boven de Meidijk, Ie luitenant-adjudant 14e bataljon rus-
tende schutterij van Gelderland, en Maria Geertruida Zijp; zij hertr.
Gameren 6-8-1924 Anthonie de Hoop, gemeente-secretaris van Gameren.
Uit het huwelijk De Jongh-den Treffer twee zoons.
In 1912 laat Marius Pieter de Jongh ter gelegenheid van zijn huwelijk met Elizabeth den Treffer
op de plaats van de 'Stoutenhof' een nieuw huis bouwen naar ontwerp van architect G.G.
Lodder te Zaltbommel. (De tekening en het bestek van dit huis bevinden zich nog in het
gemeente-archief van Gameren). Op oudejaarsdag 1944 wordt de nieuwe 'Stoutenhof' bij een
bombardement verwoest. Anthonie de Hoop, in 1924 gehuwd met Elizabeth den Treffer,
herbouwt het huis en woont er tot zijn overlijden in 1989.

7. Pieter Cornelis de Jongh, geb. Gameren 26-12-1880, overl. ald. 8-11-1889.
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Noten
Gebruikte afkortingen: CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Graven-
hage; HBZ = Archief Hoge Bank van Zuilichem; RAG = Rijksarchief in
Gelderland te Arnhem; SAB = Streekarchivariaat Bommelerwaard te Zalt-
bommel.

l.RAG: HBZ, inv. nr. 702.
2. RAG: Archief heerlijkheid Zuilichem, inv.

nr. 69.
3. CBG: Heraldische collectie Muschart,

lakafdruk in de Volmachtten der Gelderse
Leenkamer.

4. RAG: HBZ, inv. nr. 716, 'Besloten Testa-
menten'.

5. Gemeentearchief Arnhem: Archief Water-
schap Arnhemsche en Velpsche Broek, por-
tefeuille 29a.

6. CBG: Heraldische collectie Muschart,
lakafdruk in de Volmachten der Gelderse
Leenkamer;
N.B. Remmit Blanken, 18-8-1770 te Zuili-
chem, leenman van Vianen, zegelt met het
wapen de Jongh; hij gebruikte waarschijn-
lijk het cachet van de schout Peter de Jongh
(V).

7. RAG: HBZ, inv. nr. 671, f. 212.
8. RAG: idem, inv. nr. 670, f. 186.
9. RAG: idem, inv. nr. 671, f. 42.

10. RAG: idem, inv. nr. 674, f. 95.
11. RAG: idem, inv. nr. 671, f. 3O2vs.
12. Zie noot 10.
13. RAG: HBZ, inv. nr. 675, f. 227.
14. RAG: idem, inv. nr. 673, f. 135.
15. RAG: idem, inv. nr. 675, f. 215vs.
16. RAG: idem. inv. nr. 677, f. 1 lOvs.
17. RAG: idem. inv. nr. 679, f. 1 lvs.
18. RAG: RBS Gameren, inschrijving lidmaten

d.d. 23-12-1690.
19. RAG: HBZ, inv. nr. 676, f. 163vs;

N. B. het is niet geheel zeker of de in de acte
genoemde 'Dirck Lenerssen, scholtus tot
Poederoijen' identiek is met 11,2.

20. Genealogisch tijdschrift voor midden en
west Noord-Brabant en de Bommelerwaard
15 (1991), blz. 84.

21. RAG: HBZ, inv. nr. 677, f. 83.
22. RAG: idem, inv. nr. 678. f. 149vs.
23. RAG: RBS Herwijnen, inv. nr. 930, getuige

bij doop van Pieter en Leenden, zoons van
Aert Anthonisse de Fockert en Ariaentgen
Hoogerwerff.

24. RAG: HBZ, inv. nr. 678, f. 137.
25. RAG: idem, inv. nr. 677, f. 180.
26. RAG: idem, inv. nr. 678, f. 137.
27. RAG: idem, inv. nr. 677, f. 84vs.

28. RAG: idem, inv. nr. 677, f. 2vs.
29. SAB: Oud-archief polderdistr. Bommeler-

waard, Dorpsboek van Zuilichem (1707-
1815), inv. nr. 1406.

30. RAG: RBS Zuilichem, getuige bij doop van
Aris, zoon van Jan Casteleijn en Eijken de
Jongh.

31. SAB: Oud-archief polderdistr. Bommeler-
waard, Groot Dorpsboek van Nieuwaal
(1720-1801), inv. nr. 1039.

32. SAB: idem, Stukken betr. aanstelling tot
div. ambten te Nieuwaal (1704-1838), inv.
nr. 1046.

33. RAG: HBZ, inv. nr. 20.
34. Bijdragen en Mededelingen 'Gelre' 1941,

blz. 143.
35. SAB: Oud-archief polderdistr. Bommeler-

waard, Lijst van huizen te Nieuwaal (ca.
1807), inv. nr. 1050.

36. RAG: HBZ, inv. nr. 687.
37. RAG: RBS Zuilichem, getuige bij doop van

Metje, dochter van Peter de Jongh en Cor-
nelia van Beusecom.

38. RAG: Archief heerlijkheid Zuilichem, inv.
nr. 69.

39. RAG: RBS Nieuwaal, getuige bij doop van
Tijs, zoon van Peter de Jongh en Cornelia
van Beusecom.

40. RAG: HBZ, inv. nr. 685.
41. RAG: idem. inv. nr. 683.
42. RAG: idem, inv. nr. 731, boedel J. Her-

manse Valkhof 1762: 'Item heeft den over-
ledene met Goverd van Ballegoijen te samen
voor de helft in compagnie off contract met
wijle den HWgb Heere Baron Piek Heer van
Braekel en Zoelen voor de weederhelft,
steenbackerije gedaan, e t c ' .

43. Zie noot 38.
44. De Navorscher 1916, blz. 514.
45. RAG: RBS Haaften, inschrijving lidmaten

1776.
46. RAG: HBZ, inv. nr. 686.
47. RAG: idem, inv. nr. 685.
48. De geboorte- en overlijdensdata zijn ont-

leend aan aantekeningen in een familie-
bijbel in familiebezit.

49. SAB: Nieuw-archief polderdistr. Bomme-
lerwaard boven de Meidijk, Alphabetische
lijst van kiezers (1858), inv. nr. 284.
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DE KINDEREN VAN CORNELIS ANDRIESZ VOSCH
EN BARBARA HARMENS VAN HAGENAUWEN

door C A . VAN BURIK

In zijn artikel 'De 17e-eeuwse Rotterdamse wijnkoper Thomas Vosch van Ave-
saet' (Gens Nostra 47 (1992), pag. 403 e.v.) geeft R.G. Vos van Avezathe o.a.
een interessante beschrijving van de escalatie van het conflict tussen de broers
Andries en Thomas Vosch van Avesaet. Hij besluit zijn artikel met een
beschrijving van de kinderen uit het huwelijk van Cornelis Vosch (van Avesaet)
en Barbara Harmens van Hagenauwen. Het is jammer dat dit artikel wordt
ontsierd door een aantal fouten en gebreken. Zo heeft het er de schijn van dat
de heer Vos voorbij gaat aan een eerder van mijn hand verschenen artikel'
wanneer hij schrijft 'Uit dit huwelijk was tot nu toe één zoon bekend: Johan
Vosch van Avesaet'. Met noot 13 van zijn artikel, waarin wel naar mijn artikel
wordt verwezen, logenstraft hij echter zijn bewering en is hij dus met zichzelf
in tegenspraak.

De auteur had binnen het bestek van zijn artikel moeten en kunnen streven
naar volledigheid wat betreft het aantal kinderen van het genoemde echtpaar.
Dat dit niet het geval is geweest, moge uit de onderstaande (aanvullende)
opmerkingen blijken. Ook zal ik daar aantonen dat bij de beschrijving van de
beroepen van mr. Herman Vosch (van Avesaet) een vraagteken geplaatst kan
worden en dat er t.a.v. de zoon Andries een persoonsverwisseling heeft plaats-
gevonden. Tevens zal ik nog enkele verschrijvingen(?) corrigeren.

Tot slot wil ik hier de wenselijkheid benadrukken van juiste en volledige
informatie in de noten bij artikelen in ons maandblad m.n. daar waar het
verwijzingen naar archiefstukken betreft2. Noten zijn er per slot van rekening
voor bedoeld om ons werk door anderen te kunnen laten verifiëren.

Cornelis Vosch (van Avesaet) (zn. van Andries Jansz. Vosch en Anna Peter
Thomaszdr.3), tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 19-11-1628 Barbara Harmens
van Hagenauwen, dr. van Harmen Jacobsz. van Hagenauwen4 en Margreta
Cornelis de With5.

Uit dit huwelijk:

1. Margaretha Vosch (van Avesaet)6, zij is waarschijnlijk de oudste dochter en
vernoemd naar haar grootmoeder van moederszijde. Zij overlijdt vóór 11-5-
1684 en tr. (als Margaretha Vosch) Wijk bij Duurstede (gerecht) 8-3-1660
Jacob Vernoy, overl. vóór 30-7-16987, zn. van Adriaen Samuelsz. Vernoy
en Meyntje Cors Janszdr. (van de Nyendyck)8. Hij tr. (2) (als wedr. van
Margaretha Vosch van Avesaet) Wijk bij Duurstede (gerecht) 11-5-1684
Willemina van Bemmel, dr. van Willem Cornelisz. van Bemmel en Deliana
Eelgis van Bemmel9. Uit dit tweede huwelijk worden nog een zoon Adriaen,
en dochter Margaretha Vernoy10 geboren die beiden zonder nakomelingen
overlijden11.
Uit dit huwelijk12 (volgorde onbekend):
a. Cornelis Vernoy, overl. vóór 7-10-173813, tr. (3de gebod Wijk bij Duurstede (gerecht)

16-5-1708 met attestatie naar Amersfoort)14 Maria Moyaert, j .d . van Amersfoort, overl.
tussen 7-1O-173813 en 26-5-174615, dr. van Cornelis Moyaert en Maria Koedijck16.
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b. Barbara Vernoy, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 20-4-1687 Peter Cool.
c. Jacoba Vernoy, tr. Wijk bij Duurstede (gerecht) 14-11-169317 Gijsbert Stiltingh'*, j .m. van

Jaarsveld, zn. van Jan Gijsbertsz. Stiltingh en Cornelia Gijsberts de Coolen.

2. Mr. Herman Vosch (van Avesaet), otr. Wijk bij Duurstede/Utrecht 13/16-
7-1664 Clara Isabella de Munter19, wonende te Buren.
zijn ondertrouw te Wijk bij Duurstede en Utrecht advocaaat voor het Hof van Utrecht was, en
een mr. Herman Vosch20 die in 1657 te Utrecht als notaris werd beëdigd.

In het archief van de gemeente Utrecht bevindt zich een verklaring van schepenen van Wijk
bij Duurstede waaruit blijkt dat Herman Vosch pas in 1659 Wijk bij Duurstede metterwoon
heeft verlaten21. In 1657 woonde hij dus blijkbaar nog niet in Utrecht. Het feit dat zowel in de
'Inventaris van de notariële archieven... '22 als in de 'Octrooien om te testeren'20 slechts één mr.
Herman Vosch (van Avesaet) wordt vermeld, maakt de twee personen-mogelijkheid echter
minder waarschijnlijk. Hoe het ook zij, er zijn indirecte aanwijzingen dat mr. Herman Vosch
wel degelijk het notarisambt heeft uitgeoefend23. Net als van enkele andere notarissen te
Utrecht zullen van hem de protocollen verloren zijn gegaan.

3. Andries Vosch van Avesaet, 'apothecaris', medisch doctor.
In mijn artikel 'De oudere generaties... ' maakte ik reeds gewag van het bestaan van een tweede
Andries Vosch (van Avesaet) t.w.: de zoon van Jan Andriesz. Vosch (van Avesaet) en Elisabeth
van Eyndhoven. Voorzichtigheid was dus geboden bij het toeschrijven van historische feiten
aan zijn gelijknamige neef24. Ook in dit geval bleek voor de identificatie van gelijknamige
personen vergelijkingsmateriaal onontbeerlijk. Zo kon ik de identiteit vaststellen van Andries
Vosch van Avesaet die op 4 oktober 1660 een huis in de Stroystraat te Wijk bij Duurstede
verkoopt. Wat wil namelijk het geval: op 13 oktober 1654 verkoopt Neeltgen Hendricks van
Peeren, weduwe van Bedito Parabello, haar huis in de Stroystraat aan Jan Michielsz. Ley-
decker. Als belendingen worden dan genoemd 'boven de weduwe van Jan Andriesz. Vosch,
beneden Dirck den Houtsager'25. Als dan op 4 oktober 166026 Andries Vosch van Avesaet zijn
huis in de Stroystraat verkoopt aan Gerrit Cornelisz. van der Lee27 met belendingen 'boven
Herbert de Kemp, beneden Jan de Leydecker', kunnen we wel aannemen dat Andries de zoon
is van Jan Andriesz. Vosch28. Overigens had de leeftijd in 1660 van Andries (zoon van Cornelis)
al te denken kunnen geven. Hij was immers volgens de heer Vos van Avezathe geboren in 1639
en kon dus in 1660, nog minderjarig zijnde, niet zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Van hem werden verder nog de volgende vermeldingen gevonden:
30-1-1666, Andries Vos van Avesaet, apothecaris, machtigt Jacob van Bijlier29.
22-4-1667, Andries Vos van Avesaet, 'der medicijnen doctor, voor hem zelven in privé en als
mede erfgenaam van Cornelis Vos van Avesaet en Barbara van Hagenauwen in 'leven echte-
lieden en laeckenkopers alhier zijn comparants overleden vader en moeder za. ende de rato
caverende voor alle zijne verdere mondige en onmondige broers en zusters erfgenamen' mach-
tigt Jacob van Bijlier30.
8-6-1674, Andries Vosch van Avesaet, 'medicijnen doctor alhier en do. Theodorus a Steen-
winckel, predicant alhier' getuigen bij het opmaken van het testament van vrouwe Cunera van
Nestelraet vrouwe douarière van Nattevisch [lees: Natewisch]31.
16-10-1674, Andries Vosch van Avesaet, medicijnen doctor, voor hem zelve en sterkmakend
voor de andere mede kinderen en erfgenamen van za. Cornelis Vosch van Avesaet en Barbara
van Hagenauwen 'in leven gewesene echtelieden des comparants gewesene vader en moeder'
machtigt zijn broer Thomas Vosch van Avesaet om in te vorderen penningen 'als Chathalina
Jans gewesene dienstmaacht van za. jo. Anna van Daecken wed. Thijs aen de voorschreven
boedel haars ouders van geleverde winkelwaren volgens haer boek des meninge(?) gehouden
schuldig is'32.

4. Maria Vosch van Avesaet.
Kennelijk is zij 26 september 1687 ongehuwd. Zij moet daarom onderscheiden worden van
Maria Vosch van Avesaet die op 24 juni 1669 als j .d . wonende te Wijk bij Duurstede voor het
gerecht aldaar haar huwelijk met Gerardt Meyborg, j .m. van Utrecht, laat aantekenen33. Deze
laatste zou een dochter kunnen zijn van Jan Andriesz. Vosch (van Avesaet) of van zijn broer
Thomas.

5. Thomas Vosch van Avesaet, tr. Geertruyd Maria Stout.
Hij wordt op 16 oktober 1674 door zijn broer Andries gemachtigd om schulden te innen (zie
hierboven).
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6. Johan Vosch van Avesaet, tr. (1) Amersfoort 30-1-1678 Margaretha van
Mehen, wed. van Johan de Bruyn34; tr. (2) Amersfoort 6-3-1683 Aleida van
Lilaer, wed. van Assueris van Dolre, dr. van Diederik van Lilaer en Geer-
truyt de Beer35.
De heer Vos vermeldt in zijn artikel dat haar moeder Agatha van Sevenster was genaamd. Een
bronvermelding geeft hij hierbij niet aan en hij laat ons zodoende in het ongewisse omtrent de
reden van deze filiatie. In het tijdschrift Taxandria36 wordt evenwel vermeld dat Agatha van
Seventer moei (= tante) was van Margaretha van Mehen. Zou de heer Vos wellicht moei ten
onrechte hebben 'vertaald' in moeder en zou Van Sevenster een verschrijving zijn voor Van
Seventer?

7. Geertruyt Vosch (van Avesaet), otr. (1) Wijk bij Duurstede (gerecht) 15-9-
1658 NicolaesRijnboom (Renboom), j.m. van Delft, overl. vóór 25-1-1660;
tr. (2) Wijk bij Duurstede (gerecht) 25-9-1662 Arnoldus van Mehem, j.m.
van Amersfoort.
15-9-1658, verklaring van schepenen van Wijk bij Duurstede 'dat Nicolaes Rijnboom j .m. met
Geertruit Vosch j .d . alhier van de Stadhuize ongehinderd hebben gehad hare eerste huwe-
lijksproclamatie'37.
25-1-1660, Geertruyt Vosch, weduwe van mr. Nicolaes Renboom, wordt burgeres van Wijk bij
Duurstede38.
6-6-1671, 'jov. Geertruyt Vosch van Avesaet, wed. Mehem' verklaart 58 gld. schuldig te zijn
aan Gerrit Clasen van Bemmel39.
1-3-1672, 'jov. Geertrud Vosch van Avesaet wed. van Arnout van Mehem' machtigt Harman
van Werckhoven, procureur hof van Utrecht, in zake jegens Dirck Alertsz. van Ingen39. •

Noten
Gebruikte afkortingen: GAU = Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht; RAU =
Rijksarchief Utrecht; WbD = Wijk bij Duurstede.

1. C A . van Burik, De oudere generaties Vosch (Vosch van Avesaet) te Wijk bij Duurstede, in:
Gens Nostra 45 (1990), pag. 553-558. In dit artikel vermeld ik met zekerheid vijf kinderen en
een mogelijk zesde kind van het echtpaar Cornelis Andriesz. Vosch (van Avesaet) en Barbara
Harmens van Hagenauwen.

2. Het artikel 'De 17e-eeuwse Rotterdamse wijnkoper... ' laat wat dat betreft ook nog wel wat
te wensen over. De verwijzingen naar archiefstukken bij de Gemeentelijke Archiefdienst van
Utrecht en het Rijksarchief van Utrecht, worden steevast zonder inventarisnummers
beschreven. Voor de meeste verwijzingen is daar met enig zoekwerk nog wel overheen te
komen, maar noot 2 van dat artikel zal met deze inhoud m.i. niet in het Rijksarchief van
Utrecht terug te vinden zijn.

3. In mijn artikel 'De oudere generaties.. . ' werd zij abusievelijk Anna Peter Thonisdr.
genoemd. In het testament d.d. 6-9-1613 (zie onder lila t.a.p.) hebben schepenen van WbD
zich waarschijnlijk vergist. Zij noteerden Peter Thonisz. i.p.v. Peter Thomasz. (zie noot 15
t.a.p.).

4. De Van Hagenauwens zijn zeer waarschijnlijk afkomstig van Amersfoort. Herman Jacobsz.
van Hagenauwen huwt ald. voor het gerecht op 12-7-1608 en werd daarbij geassisteerd door
zijn vader Jacob Hermansz. (Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 28 (1974), pag. 169).

5. Margreta Cornelis de With werd bij haar huwelijk geassisteerd door mr. Johannes Gesselius
(zie noot 4). Hij woonde te Amersfoort en was gehuwd met de nicht van Margreta: Catharina
Tymansdr. de With. Deze familie De With was reeds meer dan twee eeuwen woonachtig te
WbD (zie De Nederlandsche Leeuw 83 (1966), kol. 367-369).

6. Margaretha Vosch (van Avesaet) wordt door de heer Vos niet genoemd in zijn artikel. Johan
Vosch van Avesaet wordt echter vermeld als oom van haar zoon Cornelis (zie noot 11). Dit
feit gecombineerd met enig DTB-onderzoek had de heer Vos op andere gedachten kunnen
brengen.

7. RAU, not. arch. (n.a.) 2511, nots. C. van Sandick.
8. Zie voor de kinderen van dit echtpaar RAU, n.a. 2499, nots. J. van Sandick, d.d. 17-10-1671.
9. RAU, n.a. 2507, nots. C. van Sandick, d.d. 10-2-1693.
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10. RAU, n.a. 2506, nots. N. Keppel, d.d. 6-3-1696: Willemina van Bemmel, ziekelijk te bedde
liggend, huisvrouw van Jacob Vernoy, benoemt tot voogd over Margretha en Adriaen haar
na te laten kinderen, Peter Cool en Gijsbert Stiltingh neffens de vader Jacob Vernoy.

11. Deze twee kinderen hadden dus als moeder Willemina van Bemmel. Zij behoorde van vaders-
zijde tot een familie Van Bemmel die reeds eeuwenlang in het Kromme Rijn-gebied woonde
(M. S. F. Kemp, Stamreeks Van Bemmel herzien?, in: Gens Nostra 40 (1985), pag. 537-546).
De grootvader van Willemina van Bemmel, Cornelis Aelbertsz. van Bemmel, verkrijgt in 1577
na het overlijden van zijn vader Aelbert Jansz. van Bemmel, van het St. Barbara- en St.
Laurensgasthuis te Utrecht de erfpachtsrechten van de helft van 7 morgen in de Nederwegen-
maten (Nederleegmaat) te WbD. Dit is een mooi voorbeeld hoe erfpachtsrechten jarenlang in
de familie konden blijven. Na Cornelis Aelbertsz. van Bemmel en zijn zoon Adriaen (1647)
ontvangt namelijk zijn kleinzoon Cornelis Willemsz. van Bemmel de erfpacht (1666). Als deze
laatste zonder nakomelingen overlijdt, gaan de rechten over op Jacob Vernoy als vader/
voogd van zijn onmondige zoon Adriaen Vernoy (1695). Adriaen op zijn beurt overlijdt
zonder nakomelingen en de erfpacht komt dan terecht bij Maria Moyaert als weduwe van
Cornelis Vernoy (1738). Na haar overlijden in 1746 verkrijgt haar zoon Jacobus Vernoy de
rechten die ze tenslotte in 1747 verkoopt (GAU, Bewaarde Archieven II 1455 1 t/m 10, archief
St. Barbara- en St. Laurensgasthuis).

12. Deze kinderen worden o.a. d.d. 7-10-1698 genoemd in een akte van nots. C. van Sandick
(RAU, n.a. 2511).

13. GAU, Bewaarde Archieven II 1455-8, archief St. Barbara- en St. Laurensgasthuis.
14. Volgens Taxandria 15 (1908), pag. 294, werd het huwelijk te Amersfoort gesloten op 19-4-

1709 en werd Cornelis Vernoy geassisteerd door zijn oom Johan Vosch van Avesaet.
15. Als noot 13, nr. 1455-9.
16. Taxandria 15 (1908), pag. 294.
17. De huwelijkse voorwaarden worden 24-10-1693 voor nots. Cornelis van Sandick gesloten

(RAU, n.a. 2507). Gijsbert Stiltingh wordt daarbij geassisteerd door zijn schoonvader ( =
stiefvader) Corstiaen Vernoy, die op 11-8-1670 voor het gerecht van WbD het 3de gebod laat
afroepen voor zijn huwelijk met Cornelia Gijsberts de Coolen, wed. van Jan Gijsbertsz.
Stiltingh. Corstiaen Vernoy was tevens de oom van Jacoba Vernoy.

18. Zie voor dit echtpaar en hun zoon Joannes ook De Nederlandsche Leeuw 74 (1957), kol. 422.
19. De heer Vos noemt haar Isabella de Munter. Zowel in het gerechtelijk trouwboek van WbD

als in het publicatieboek van de stad Utrecht komt zij met de voornamen Clara Isabella voor.
20. In J .H .M. Putman, Octrooien om te testeren 1641-1678 toegang 9 van het Rijksarchief

Utrecht, Utrecht 1985, is in de 'Lijst aanvragers octrooien' bij mr. Herman Vosch de toenaam
'Van Avesaet' tussen haakjes geplaatst.

21. GAU, Stadsarchief II 3295 (1653-1661) d.d. 8-8-1659, stukken overgelegd aan huwelijkscom-
missarissen.

22. W.B. Heins en J .A.C. Mathijsen, Inventaris van de notariële archieven in de provincie
Utrecht (1346) 1560-1895, Utrecht 1982-1986.

23. Bijvoorbeeld RAU, 580-12, fol. 67v-68v d.d. 7-8-1661, rechterlijk archief WbD, transporten-
en plechtenregister; volgens een akte d.d. 2-5-1661 voor nots. Herman Vosch te Utrecht
verleden, heeft Cornelis van Eyndhoven procuratie van zijn broers en zusters verkregen.

24. Aan het feit dat hij n.a.v. twee vermeldingen in het rechterlijk archief van WbD in mijn
artikel 'De oudere generaties.. . ' zonder de toenaam Van Avesaet werd opgenomen, mag
geen al te grote waarde worden toegekend. Leden van deze familie komen gedurende de
tweede helft van de 17de eeuw wisselend zowel met de naam Vosch als met de naam Vosch
van Avesaet voor.

25. RAU, 580-11, fol. 84v-85, recht. arch. WbD, transporten- en plechtenregister.
26. RAU, 580-12, fol. 29-30, recht. arch. WbD, transporten- en plechtenregister
27. De heer Vos van Avesaet noemt hem abusievelijk Gerrit Cornelis van der Loo.
28. De transportregisters van WbD van de periode 1654 tot 1660 zijn bewaard gebleven en werden

door mij integraal doorgenomen. Gedurende de genoemde periode vonden geen eigen-
domsoverdrachten plaats die de conclusie zouden kunnen doorkruisen.

29. RAU, 585-14, fol. 106v, recht. arch. WbD, protocollen van estimaties, procuraties etc.
30. Idem, fol. 125v-126.
31. RAU, n.a. 2500, nots. J. van Sandick d.d. 22-7-1674.
32. Idem d.d. 16-10-1674.
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33. Zie ook GAU, Stadsarchief II 153, publicatieboek d.d. 26-6-1669.
34. Nederland's Adelsboek 1953, pag. 194.
35. Idem, pag. 195.
36. Taxandria 19 (1912), pag. 42.
37. RAU, 585-13, recht. arch. WbD, protocollen van estimaties, procuraties etc. (losbladig).
38. RAU, Burgereed-boek WbD (NB, een kopie van het burgereed-boek is ingebonden bij de

(kopieën van de) gerechtelijke trouwregisters van WbD. Deze registers hebben geen inventa-
risnummers).

39. RAU, n.a. 2499, nots. J. van Sandick.

ADVOCAAT, PROCUREUR EN NOTARIS

Als een der redacteuren van dit maandblad heb ik gemerkt, dat bij vele mensen
het juiste begrip ontbreekt inzake de sociale positie en de onderlinge verhou-
ding tussen de beoefenaren van de beroepen advocaat, procureur en notaris in
de 17de en de 18de eeuw.

Ter precisering van de begrippen nu eerst iets over het huidige procesrecht.
In civiele zaken is het de procureur die in eerste instantie en in hoger beroep
voor zijn cliënt de meeste processuele handelingen verricht: hij brengt door
middel van een deurwaarder de dagvaarding uit, doet de zaak op de rol
inschrijven, brengt de conclusies van eis, van repliek, van dupliek uit, vraagt
om uitstel enz. De advocaat houdt pleidooien, verzorgt comparities enz. In
cassatie treedt alleen de advocaat op. In strafzaken vinden we zelfs het woord
advocaat niet terug; de raadsman staat de verdachte (niet beklaagde!) bij. In
feite is de procureur, de advocaat, de raadsman één en dezelfde persoon;
sociaal op gelijke hoogte staat de notaris.

Zo niet tijdens de Republiek. Door samenspel tussen lands- en locale over-
heid werd een notaris op een bepaalde plaats toegelaten, nadat hij het vak op
een notariskantoor had geleerd. In de praktijk trad hij dikwijls ook op als
procureur voor het verrichten van de vereiste processuele handelingen voor de
stedelijke en plattelandsgerechten. Voor zaken van voldoende belang werd de
hulp van een advocaat ingeroepen, voornamelijk voor het houden van de plei-
dooien en voor het hoger beroep bij een Hof of de Hoge Raad. Hij was een
rechtsgeleerde, afgestudeerd aan een universiteit. Het waren vooral de zoons
van stedelijke regenten die rechten gingen studeren. Dit was van belang voor
het geval zij later zouden worden gekozen tot schepen, om de stedelijke recht-
bank te bemannen.

Hoewel er natuurlijk zeer vele uitzonderingen waren, kunnen we wel zeggen
dat de advocaten voortkwamen uit de stedelijke toplaag, terwijl de notaris/
procureur maatschappelijk behoorde tot de direct daaronder liggende laag van
de bevolking. Het kwam ook wel voor dat iemand eenmaal notaris zijnde,
vervolgens rechten ging studeren, waardoor hij na voltooide studie advocaat
werd en een stukje hoger kwam op de sociale ladder.

In Engeland, dat de Franse tijd niet heeft gehad, wordt de procureur (soli-
citor) nog duidelijk onderscheiden van de advocaat (lawyer), hetgeen een der
oorzaken is van het feit dat procederen daar veel kostbaarder is dan bij ons.

Mr. W. DOWNER
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BOEKEN

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

Biografieën
W. van der Kooij en Sj. van Tuinen, Hel was een schoone dag. Autobiografie van Tijmen van der
Kooy (1875-1957). Almere/Heemskerk 1993.

De autobiografie werd gevonden in een doos met papieren, afkomstig van de betrokkene en
geërfd door een van de kleinzonen. Tijmen van der Kooy was een zoon van een Hindelooper
kruidenier uit het milieu van de Afscheiding. Hij was werkzaam als schoolmeester en schoolhoofd
en bekleedde vele nevenfuncties te Sint Annaparochie, Oppenhuizen (Sneek), Utrecht, Midwolda,
De Krim, Bolsward, Wildervank en Vlaardingen. Ook als gepensioneerd onderwijzer, laatstelijk
wonend te 's-Gravenhage, was hij actief in het kerkelijk en maatschappelijk leven. A] met al een
boek dat, als men het ter hand neemt om er wat in te bladeren, al gauw boeit en waarin dan hele
stukken gelezen worden. Vooral de overval van de Duitsers op 10 mei 1940 en de gevolgen daarvan
worden boeiend beschreven. Naast een bloemlezing uit Tijmens vele pennevruchten bevat het boek
onder meer enkele beknopte genealogische overzichten van de families Van der Kooij, De Koe,
Sikkes en Koopmans, allen uit Hindeloopen en omgeving. Een index op de namen vermeld in de
autobiografie is toegevoegd.

Prijs ƒ 6 5 , - excl. verzendkosten. Nadere inlichtingen bij de heer W.D.M, van der Kooy,
Sportmark 118, 1355 KJ Almere.

C.W. DELFORTERIE

J.M. Doijer-Brunting, Uit het dagboek van Derk Doijer 1827-1896, 's-Gravenhage 1991.
Hoewel de nadruk in dit boekje ligt op de levensloop van Derk Doijer tot zijn benoeming als

hoogleraar oogheelkunde te Leiden in 1869, wordt ook over verscheidene andere leden van het
geslacht Doijer alsmede over de aanverwanten - voornamelijk in de plaatsen Zwolle, Zutphen,
Amsterdam, Haarlem - het nodige te berde gebracht. Doijer, geboren te Zwolle, groeit op te
Amsterdam en Zutphen in welke plaatsen hij ook de Latijnsche School bezoekt, om vervolgens aan
's-Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskundigen en aan de Hogeschool te Utrecht medicijnen
te studeren. Na zijn benoeming tot officier van gezondheid 3e klas dient hij korte tijd in het leger
in Nederland, om vervolgens van 1850-1868 (onderbroken door enkele jaren Europees verlof
waarin verdere medische specialisaties de hoofdmoot vormen) in het Oost-Indisch Leger te dienen,
laatstelijk als officier van gezondheid Ie klas. Behalve Batavia, zijn ook Semarang en Salatiga
(Midden-Java) zijn standplaatsen waar hij, naast zijn militair-geneeskundige bezigheden, ook een
particuliere praktijk heeft.

Het boekje is interessant vanwege de verstrekte achtergrondinformatie van binnenuit. Doijer
beschrijft de gang van zaken aan de Latijnsche School, de problemen die er zijn om als aankomend
militair-arts óók gevormd te worden als universitair geschoold arts, de kuiperijen en chicanes
binnen het leger, enzovoorts, terwijl hij als particulier arts van o.m. de plaatselijke bovenlaag in
Batavia, ook daarover soms het één en ander prijsgeeft.

Te bestellen bij de schrijfster, Galileïstraat 124, 2561 TJ 's-Gravenhage. Prijs ƒ 45 , - inclusief
verzendkosten.

J.N. MACINROY

Bronnenpublikaties
Dave Verdooner en Harmen Snel, Trouwen in Mokum 1598-1811 — Jewish Marriage in Amster-
dam, 2 Vol., z.p., z.j. (= Amsterdam, 1992).

Dit boek werd op 20 januari 1992 in Amsterdam op een wel zeer passende plaats, het Joods
Historisch Museum, gepresenteerd. Aan de uitgave is een groots opgezette sponsoractie voorafge-
gaan, nodig om de middelen voor deze buitengewone en kostbare uitgave bijeen te krijgen. Het
resultaat is een indrukwekkend en uitermate nuttig boek, waarbij ook de computer zich van zijn
beste kant heeft laten zien. Alle Amsterdamse ondertrouwakten uit de aangegeven periode waarbij
Joodse personen zijn betrokken, zijn bewerkt op jaar van ondertrouw, namen van bruidegom en
bruid, (globaal) terugberekende geboortejaren (in Amsterdam worden bij de ondertrouw van hen
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die voor het eerst gaan huwen de leeftijden vermeld; in veel gevallen zijn de opgaven niet heel
nauwkeurig, zodat de terugberekende geboortejaren ook vaak iets zullen afwijken van de werke-
lijke), namen van de getuigen en hun eventuele familierelatie met de aspirant-echtgenoten, en
verder nog op plaatsen van herkomst van bruidegom en bruid. Een verwijzing naar register en folio
in de originele bron completeert het geheel.

De gegevens zijn op allerlei verschillende ingangen alfabetisch gerangschikt tot in totaal 21
indexen. Hierdoor biedt het werk voor de uiterst moeilijke opbouw van Joodse genealogieën vóór
1800 een optimaal hulpmiddel. Opgemerkt zij nog, dat de Sefardische en de Ashkenazische Joden
door elkaar heen zijn gerangschikt.

Ook al zal zelfs na het verschijnen van Trouwen in Mokum het onderzoek naar Joodse voorou-
ders moeilijk blijven, het boekwerk heeft dermate veel te bieden dat conclusies beter onderbouwd
zullen kunnen worden en verbanden beter en gemakkelijker gelegd! De uren die de samenstelling
gekost heeft, zullen we qua tal niet trachten te taxeren; meer dan 15.000 akten moesten worden
geëxtraheerd en bewerkt. De samenstellers, de heren Verdooner, een ijverig amateur-genealoog, en
Snel, leeszaalambtenaar bij het Amsterdamse gemeente-archief, zijn we er dankbaar voor.

R.F. VULSMA

Genealogieën
Albert van Wersch, 800 jaar - Een historisch-genealogisch verslag uit het leven en werken van een
zuidlimburgs geslacht, hun nazaten, verwanten en de streken waar zij woonden, Alphen aan den
Rijn 1992.

Dit fraaie, ruim 460 pagina's beslaande boekwerk, geeft meer dan de lange - maar niet logische
- titel reeds doet vermoeden. In het eerste van drie delen passeren personen, gebeurtenissen en
achtergronden de revue vanaf Arnold ridder van Werst (vermeld in 1215) via de jonkersfamilie tot
de vestiging van nazaten in de Vrije Rijksheerlijkheid Wittem in de 16de eeuw. In het tweede deel
worden van het midden van die eeuw tot circa 1700 de personen gevolgd en uitvoerig beschreven,
met toelichtingen door middel van kaartjes, teksten en schema's. Hierbij loopt één lijn door naar
de auteur. In het derde deel zijn de diverse takken beschreven. De samenhang daarvan wordt echter
niet altijd even duidelijk bewezen, ondanks de bijgevoegde losbladige tabellen.

De 'stamplaats' Warsage (Weerst), het graafschap Daelhem, de landen van Valkenburg, het zijn
stuk voor stuk voor de auteur onderwerpen van studie geweest waarbij veel literatuur is verwerkt
en kritisch werd bekeken, aangevuld met resultaten van zijn onderzoek o.a. in de rijke archieven
van Wittem. Dit leverde een goed gedocumenteerde verhandeling op die de kennis van die streek
en de bewoners kan vergroten.

Genealogen die dichter bij huis en bij de tijd willen blijven, zullen naar het derde gedeelte van
het boek grijpen. Dit begint met een stamreeks vanaf de genoemde ridder Arnold als eerste
generatie om dan te eindigen met de 22ste. Als bijlagen volgen de verschillenden 'takken' waarvan
er enige onmiskenbaar 'stammen' zijn, sommige thans levend onder de naam Van Werst maar de
meeste onder Van Wersch. Er is niet direct gestreefd naar volledigheid: worden bij de dopen
meestal nog wel de peters en meters vermeld, bij de aangehuwde personen uit de 19de en 20ste eeuw
ontbreken veelal het beroep, de datum en plaats van geboorte en overlijden alsmede de namen van
de ouders.

Mede door de hiaten die voorkomen — volgens de auteur in zijn 'Woord vooraf' niet te ver-
mijden - is het derde gedeelte niet het sterkste deel van het boek. Weliswaar zullen naamgenoten
daar het eerst in zoeken en zich er meestal in kunnen terugvinden, toch is dit niet altijd eenvoudig.
Is op de eerste twee delen een zeer goed register gemaakt, het register op het laatste gedeelte laat
te wensen over. Een naamdrager kan men pas vinden door bekendheid met de ouders, want alleen
op de echtparen is een index gemaakt. Alle andere namen, bijv. getuigen bij een huwelijk in de 18de
eeuw, zoekt men tevergeefs.

Wel echter goed verzorgd zijn de lijst van geraadpleegde literatuur en andere bronnen (6
pagina's) en de verklarende woordenlijst (10 pagina's). De verklaringen van de woorden zijn hier
en daar wel wat te eenvoudig en soms zelfs onjuist. Zo is 'godspenning' in de betekenis van
godsheller of godsdaler verklaard als 'koopbevestiging', terwijl het feitelijk een soort leges is,
bestemd voor de armen, die bij elke ingeschreven transportakte betaald moet worden; pas als deze
is voldaan, is de koop daadwerkelijk vastgelegd.

Maar dit alles doet weinig of niets af aan het totaal van dit prachtige werk, waarmee de auteur
van harte wordt gelukgewenst. Voor belangstellenden is het boek verkrijgbaar voor ƒ 7 9 , - bij de
auteur A.H.C, van Wersch, Ericapark 10, 2403 EG Alphen aan den Rijn.

N. A. HAMERS
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K. J. Slijkerman, Het geslacht van Aert Heynrickxz. met de tak van der Heul te Heeroudelandsam-
bacht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, Kapelle (Zld.), 1993.

Dit boekje is deel 10 in de serie Geslachten van het eiland IJsselmonde. De genealogie vangt aan
met Aert Heynrickxz. (geboren naar schatting ca. 1505 en ca. 1530 gehuwd met Truycken Ste-
vensdr.) en splitst bij de tweede generatie in twee takken. De eerste is rond het midden van de
zeventiende eeuw uitgestorven, de tweede vóór 1750. Zoals we van de auteur gewend zijn, worden
veel persoonsgegevens verstrekt, alles volledig gedocumenteerd door middel van bronvermelding
in voetnoten. Aan het eind van het boekje enkele aanvullingen en correcties op voorgaande
uitgaven in de serie. Indexen op geslachtsnamen en op voornamen completeren het geheel.

Het boekje kan worden besteld door overmaking van ƒ 15,- (inclusief verzendkosten) naar
girorekening 2330011 t.n.v. K.J. Slijkerman, Conferencestraat 14, 4421 DS Kapelle (Zld).

G.J.J . VAN WlMERSMA GREIDANUS

J.C.F, van Osch, Genealogisch onderzoek van toen en heden van het geslacht met de naam Van
Osch, Heiloo 1992.

Het boek vangt aan met een onderzoek naar willekeurige personen met de naam Van Osch. De
gegevens zijn afkomstig uit gedrukte bronnen en gerangschikt tot een drietal genealogieën.

De geschiedenis van de familie waar het hier om gaat, vangt aan met Daniel (te Oss), zoon van
wijlen Henrick Danielsz. van Os, die in 1548 genoemd wordt als schuldenaar. Een register en
duidelijke schematische overzichten zorgen er met de illustraties voor dat het geheel een goede
indruk achterlaat.

Het boek is verkrijgbaar bij de samensteller, Heersmeeth 4, 1851 EJ Heiloo. Prijs ƒ49,95,
verhoogd met ƒ 8,95 verzendkosten.

M.C. van Ritbergen-Vanderley, Our Dutch Heritage. A History of the Families of: van Rit bergen,
Hendriksen, van den Ouden, Keesmodel, Vree and van der Leij 1586-1991, Franklin 1992.

De families vonden hun oorsprong in Oldenzaal (1699, Van Ritbergen), Doetinchem (1797
Hendriksen), Bruinisse (1586 Van den Ouden), Grobendorf, Saxen (1791 Keesmodel), Amsterdam
(1814 Vree), Groningen (1774 Van der Leij). Aardige verhalen over leefomstandigheden van leden
van deze families, vooral in Nederland en Nederlandsch-Indië, met een aantal illustraties maken
het tot een prettig lees- en kijkboek.

Het boek is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 57,50 op postgirorekening 3229442 t.n.v. mevr.
H. Henninger te Ede.

K.W. J. van Rossum, Van Rossum. Genealogie van een Stichts geslacht 1691-1992, tweede druk,
Amsterdam 1992.

Deze tweede druk gaat helaas niet verder terug in de tijd dan reeds bekend was in de eerste druk.
Stamvader Hendrik Willemszoon van Rossum blijft geboren rond 1665 te 'Ass.. in Keulslant'. De
werkelijke geboorteplaats blijft niet achterhaald. De gegevens over personen, levend in de laatste
decennia, zijn aanmerkelijk uitgebreid, waardoor het aantal bladzijden toenam van 31 naar 40.

Het boek is verkrijgbaar voor/ 19,50 op het besteladres Dingostraat 58, 6531 PD Nijmegen.

R.O. Roffel, Hendrik Jans Roffel 1749-1813. Aeltje Derks 1754-1837. Plus 9 generaties nage-
slacht. Een tussentijdse balans.

De samensteller schrijft in een brief waarmee hij ons het boek toestuurde, dat 'Plus 9 generaties'
fout is. Het gaat namelijk om negen generaties inclusief de stamvader. Een duidelijk overzicht van
een omvangrijke, echt Groningse familie, waarin de 'état-présent' opvallend compleet is uitge-
werkt. Schematische overzichten, een lijst van de uitgeoefende beroepen en uitvoerige indices
completeren het geheel.

Adres van de samensteller: Pleiadenlaan 220, 9742 NM Groningen.

J.B. Glasbergen e.a., Zandbergen afgegraven. Genealogie van de familie Zandbergen afkomstig
van de familie Zandbergen afkomstig van de Zuidhollandse kuststrook, z.pl. 1992.

De genealogie vangt aan met Pieter Cornelisz. Decker, bouwman, schepen, ambachtsbewaarder
en Heilige Geestmeester te Voorhout eind 16de en begin 17de eeuw. Kleinkinderen van deze Pieter
Cornelisz. noemen zich (tevens) (Van) Santbergen. Aan elk van de 14 generaties wordt een hoofd-
stuk gewijd, waarin op overzichtelijke wijze strikt genealogische gegevens en veel achtergrondin-
formatie is gerangschikt. In bijlagen vinden we enkele letterlijke afschriften van akten (inventa-
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rissen en boedelscheidingen, transport van een huis, testamenten en huwelijkse voorwaarden).
Schematische overzichten verduidelijken en illustraties verluchtigen het geheel. Uiteraard is een
index op de aangehuwde personen toegevoegd. Een uitgave waar de samenstellers trots op kunnen
zijn.

Te bestellen door het overmaken van ƒ 67,50 op girorekening 6267487 van mevr. C. Zand-
bergen-Bakker te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Auke Sietsma en Klaas Kramer, Genealogie Kramer (Urk). IJmuiden, 1991.
Dit omvangrijke werk (doordat de bladzijnummering in 13 stukken is verdeeld is het aantal

bladzijden niet zonder meer op te geven) vangt aan met Lubbert Pietersz., geb. Urk ca. 1695,
trouwt aldaar 17 augustus 1721 met Grietje Evers. Van de vele nakomelingen Kramer worden
alleen de strikt genealogische gegevens vermeld. Wij betreuren het dat er alweer een nieuwe num-
mering is uitgevonden en er geen gebruik is gemaakt van het internationaal meest toegepaste
systeem. Nu ontstaan er nummers als: 522.356.23A.5 enz. Indices op voornamen van hen die
Kramer heten en op de overige vermelde achternamen zijn toegevoegd.

Adres van de eerste samensteller: Reigersbossenlaan 61, 1974 XV IJmuiden.

Geschiedenis
T. van Drunen e.a. (samenst.), Tussen herinnering en historie. De Betuwe in terugblik, Kesteren
1992.

Het goed uitgevoerde boek bevat een bloemlezing van verhalen die in de afgelopen 25 jaar in de
diverse verenigingsbladen van de Historische Kring Kesteren en Omstreken zijn verschenen. Het
resultaat is een 40-tal artikelen. Wij noemen er enkele:
- Een Ochtenaar nam deel aan de tocht naar Rusland in 1812.
- Over de dominees Prins en Koppen.
- Hoe een Tielenaar stierf voor de paus (over de zouaaf Lambertus van Haaf).
Het boek is telefonisch te bestellen bij het Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe, Stations-
straat 40, 4041 CJ Kesteren. Telefoon 08886-2205. Prijs ƒ 19,50 (ISBN 90-9005560-6).

H.M. Brokken en W.Th.M. Frijhoff (red.), Idealen op leven en dood. Gedenkboek van de
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767-1992.

Dit gedenkboek werd samengesteld ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de Maatschap-
pij tot Redding van Drenkelingen. Het belicht het ontstaan van de Maatschappij, de ontwikkeling
van de medische opvattingen over dood en leven, en de methoden bij het redden van drenkelingen
tijdens de vroege geschiedenis van de Maatschappij. Tenslotte bevat het boek een volledige, rijk
met portretten geïllustreerde prosopografie van alle bestuurderen sinds de oprichting. Dit laatste,
het grootste deel van het boek omvattend, zal de genealogisch geïnteresseerde het meest aan-
spreken. In schema's worden de familiebanden aangegeven. De 164 biografieën van bestuurderen
maken het boek tot een belangrijk naslagwerk.

Het boek (ISBN 90-72627-10-5) is te bestellen door overmaking van ƒ 65, - op postgirorekening
5529035 t.n.v. de Stichting Hollandse Historische Reeks, Postbus 95904, 2509 CX 's-Gravenhage.

J. Brouwers, Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis, Tilburg 1992. ISBN 90-361-
9912-3.

Het boek geeft een selectie van bijna 1000 van de, naar de mening van de auteur, belangrijkste
titels over de geschiedenis van de provincie. Alle aspecten van de Noordbrabantse geschiedenis
komen aan de orde: van sociale en economische geschiedenis tot kerkgeschiedenis en volkskunde.
De nadruk ligt op recente publikaties. Archiefinventarissen zijn niet opgenomen, bronnenpublika-
ties in beperkte mate. Zo ontbreken bijvoorbeeld de vele bronnenpublikaties van het echtpaar
Leget geheel. Indices op auteursnamen, geografische namen en trefwoorden maken het boek goed
raadpleegbaar. De prijs van het boek bedraagt ƒ 24,50.

P. Veenstra e.a., In een ommezien. 125 jaar Protestants-Christelijk Onderwijs in Andijk, Schoorl
1992.

In deze keurige en rijk geïllustreerde uitgave vinden we naast de 'gewone' geschiedenis van het
protestants-christelijk onderwijs in Andijk verschillende aardige verhalen van onderwijzers en
bestuursleden. Maar wat vooral opvalt, is het grote aantal klassefoto's waarbij (vanaf 1906!) van
vrijwel elk kind de naam is vermeld.
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Het boek is verkrijgbaar bij de Vereniging voor Prot. Chr. Basisonderwijs, Kleingouw 123,
Andijk. Postgirorekening 66728. De prijs bedraagt ƒ 30, - verhoogd met ƒ 6, - verzendkosten.

C.W. DELFORTERIE

A.G. van Dalen, Bergh, Heren, Landen Volk, Nijmegen 1979.
Dit boek verscheen in 1979 ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van 's-Heerenberg als stad.

Het bevat een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het huis Bergh en, zoals de titel zegt,
van de heren, het land en het volk, maar ook van de stad 's-Heerenberg. Tegen het eind van het
boek wordt een serie tijnsregisters uit het achief van het Huis Bergh behandeld. Daarin staan lijsten
van bewoners van de huizen in de stad en daarbuiten (ook b.v. Zeddam, Vinkwijk, Kilder en
Braamt) over de periode van ca. 1650 tot 1900. Ook voor genealogen een interessante bron! De
auteur heeft zijn in het voorwoord uitgesproken wens dat hij aan hen, die de historie van Bergh
interesseert een dienst heeft bewezen, ongetwijfeld in vervulling zien gaan. Heel jammer en onbe-
grijpelijk is het echter dat een namenregister ontbreekt.

G . J. J. VAN WlMERSMA GREIDANUS

Heraldiek
S. Dumont en M. Kleijnen, 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en plaatsnamen in de
Bommelerwaard, Zaltbommel 1992.

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van het Streekarchivariaat Bommelerwaard verscheen
bij de Europese Bibliotheek dit fraai geïllustreerde boekje, waarin zelfs met kleurenreproducties
is gewerkt. De schrijvers hebben van de verschillende dorpen en gemeenten gelegen in de Bomme-
lerwaard niet alleen de wapens en hun herkomst opgespoord en weergegeven, ook is aandacht
besteed aan het ontstaan van de plaatsnamen. Voor beide onderwerpen is onderzoek verricht in
allerlei archieven. Daarnaast is een kort overzicht gegeven van de geschiedenis van de diverse
gemeenten. Men heeft daarvoor begrijpelijkerwijs uitsluitend geput uit de bestaande literatuur,
waarbij de schrijvers constateren dat er over de vroegste geschiedenis van de streek erg weinig
bekend is.

Thans zijn in de Bommelerwaard acht gemeenten gelegen: Ammerzoden, Brakel, Hedel, Heere-
waarden, Kerkwijk, Maasdriel, Rossum en Zaltbommel. Voor de samenvoegingen in 1955
bestonden bovendien de gemeenten Poederoijen, Zuilichem, Gameren, Nederhemert en Hur-
wenen; hun wapens alsmede die van de polderdistricten Bommelerwaard en Groot Maas en Waal,
komen eveneens aan de orde in dit boek.

Aangezien bij de tot standkoming van gemeentewapens vaak werd teruggegrepen op oude heer-
lijkheidswapens — op hun beurt weer terug te voeren tot familiewapens — is dit boek ook
interessant voor geïnteresseerden in de genealogie en de familieheraldiek. Zo komt bijvoorbeeld het
Chatillonwapen in deze streek erg veel voor via de familie De Cock. Daarnaast zijn er de wapens
van de geslachten Gelre, Vianen, Brakel, Huygens, Arkel, Polanen, Rossem en Dieden.

Het boekje is via de boekhandel verkrijgbaar voor de prijs van ƒ 29,90. Het ISBN-nummer is
90.288.5396.0.

T. N. SCHELHAAS

Wapengekletter - Heraldiek, uitg. SVS (Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoorsbedrijf);
eindredactie mevr. drs. E.G. v.d. Paauw en J.H.P. Heesters, Waddinxveen 1992.

De inleiding van deze fleurige uitgave, A-5 formaat, 52 blz., zegt dat de bedoeling ervan is om
geïnteresseerden wegwijs te maken in de grondprincipes van de heraldiek. Het boekje verliest zich
dan ook niet in uitgebreide historische verhandelingen aangaande de heraldiek, maar richt zich in
eenvoudige termen tot de praktijk. Een flink aantal tekeningen, deels in kleur, verduidelijken de
tekst. In het hoofdstuk 'Praktische Voorbeelden' treffen we o.a. aan een weergave van de ANWB-
borden, voorzien van provinciewapens, waarmede de grensovergangen van de provincies Noord-
Holland en Utrecht zijn opgesierd.

Het valt niet aan te nemen dat de reeds meer ingevoerde belangstellende in de heraldiek veel
nieuws of onbekends in deze uitgave zal aantreffen. Voor hen is het ook niet in de eerste plaats
geschreven. Wel kunnen wij ons voorstellen, dat het boekje bij sommigen belangstelling en mis-
schien ook wel enthousiasme voor de heraldiek zal opwekken. Het is te bestellen door overmaking
van ƒ 24,75 op girorekening 665819 t.n.v. Stichting Vakopleiding Schilders- en Stukadoorsbedrijf
te Waddinxveen.

R.F. VULSMA
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G.A. Brongers en A.B Dull tot Backenhagen, Noord-Nederlandse heraldiek. Familiewapens.
Drenthe, Friesland, Groningen, Hoogezand 1987.

Het doorbladeren van dit boek is een waar genoegen. De tekeningen van de hand van P. Bultsma
zijn een lust voor het oog, met misschien als enige kritiek dat de figuren van mensen en dieren soms
wat minder vlot zijn getekend. Het is verwonderlijk dat vóór het titelblad het wapen van Willem
de Zwijger, en na het titelblad het Rijkswapen is opgenomen. De logica ontgaat ons.

Een belangrijker punt van kritiek is het ontbreken van een heraldische annotatie bij de meeste
van de geslachtsnamen in de index op blz. 227 e.v. We kennen allemaal de klacht van de gebruikers
van de vele wapenboeken uit het verleden, dat het zo jammer is dat de vindplaats van het wapen
niet aangegeven wordt. Bij een werk uit het laatste kwart van de 20ste eeuw mag een dergelijk
manco eigenlijk niet meer voorkomen. Het is dan misschien begrijpelijk dat men veronderstelt dat
de vindplaatsen van de geslachten die tot de Nederlandse adel behoren, wel snel getraceerd kunnen
worden, maar wat te zeggen van de vele geslachten waar bij de naam niet meer dan wat cryptische
aanduidingen voorkomen. Een voorbeeld. Bij de naam Alsem staat: 'Friesland, Leeuwarden; o.m.
voogd Ritske Boelema-gasthuis'. Wie van de vele personen met de naam Alsem was voogd? Was
hij degene die een zegel gebruikte waarin het afgebeelde wapen voorkomt? En hoe heeft men dan
de kleuren van dit wapen gevonden? Een doornemen van de eerste vijftig namen in de index leert
dat slechts in 13 gevallen enige, soms zeer summiere, indicatie wordt gegeven waar het wapen te
vinden is. Maar zelfs een omschrijving als: 'grafsteen van Jan Geerdts Bosscher' is natuurlijk ten
enenmale onvoldoende om de lezer op weg te helpen.

Een ander punt is de blazoenering. Waarom bij bepaalde wapens wordt gesproken over 'de
Friese halve adelaar' en bij andere over 'in goud een halve zwarte adelaar' is niet duidelijk en ook
ongewenst. En om bij het wapen Hoft na 'langwerpig geschaakt etc.' toe te voegen 'turven' is
natuurlijk zonder meer fout: een turf is in de heraldiek een losstaande figuur die we niet in een
'geschaakte stapeling' kennen. Mocht er ooit een vervolg op dit boekwerk verschijnen, dan hopen
wij dat bovenstaande onvolkomenheden worden vermeden.

A.H. HOEBEN

Inventarissen
J .M.M. Jansen en F.M. Verheijen, Inventarissen van de gemeentelijke, kerkelijke en verenigings-
archieven van Kethel, Spa/and en Nieuw/and, Schiedam 1992.
Beschreven worden:
- De archieven van de ambachten Kethel, Spaland en Nieuwland, van de daar gelegen heerlijk-

heden, van de gemeenten met die naam en van notaris Vooght te Kethel (1520) 1560-1941
(1951);

- De archieven van de Hervormde gemeente en het Heilige Geestarmenfonds te Kethel en Spaland
(1471) 1559-1964;

- De archieven van de parochie van de Heilige Jacobus de meerdere te Kethel en Spaland ca.
1620-1977 (1984) en het archief van de sociale dienst van de Martinusparochie (1962-1984);

- De archieven van diverse kruisverenigingen e.d. 1921-1969;
- Het archief van de Woningbouwvereniging voor Kethel e.o. 1914-1989;
- De archieven van de Katholieke Land- en Tuinbouwbond 1916-1992 en de Katholieke Platte-

landsjongeren, afd. Kethel (1939) 1951-1972 (1990);
- Het archief van de Ver. Kethelse Burgerwacht 1937-1940.
Verkrijgbaar bij het Gemeente-archief Schiedam, Korte Haven 133, 3111 BH Schiedam. Afgehaald
ƒ 25, - , toegezonden ƒ 35, - . Girorekening 481672.

Kwartierstaten en Stamreeksen
J. Bos-Bliek e.a. (red.), Onze voorouders II, Kwartierstaten en stamreeksen, Leiden 1992. ISBN
90-800291-2-2.

In januari 1989 verscheen bij de Afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereni-
ging een omvangrijk boekwerk met kwartierstaten en stamreeksen, bijeengezocht door meerdere
leden van de afdeling; reeds thans krijgt deze eersteling een vervolg. Deel II (196 bladzijden) bevat
de kwartierstaten Alkemade - Aanhane, Blijleven - Rodenburg, Van Dijk - Van der Waals,
Van Kessel - Luyerink, Meijer - Dik, Regeer - Van Klaveren, Snels - Alblas, Verbout -
Wamsteeker, Van Weerlee - Steenstraten; de stamreeksen Gaykema, Sandifort, Slats, Van
Weerlee en Wendel; de genealogie Van den Bent en aanvullingen op publikaties opgenomen in deel
I. Uiteraard komen de vermelde personen niet alleen uit Leiden en omgeving; alle Nederlandse
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provincies, België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, enz. komen veelvuldig voor, al was het
alleen al om het feit dat er naast Leiden nauwelijks een tweede stad in Nederland te vinden is, waar
de oorsprong van de huidige bevolking zo gemêleerd is. Het is boeiend om te zien dat zovele
vreemdelingen die om politieke, religieuze of economische redenen hun geboortegrond hadden
verlaten, in deze stad een samenleving konden vormen.

Onder andere om 'pronken met andermans veren' te voorkomen heeft de redactie gesteld dat
vermeld dient te worden wanneer gegevens uit genealogische publikaties zijn verkregen. Ook in
andere gevallen is de bron vaak vermeld. Zeer prijzenswaardig! Normaal gesproken zou uw recen-
sent het hierbij laten, maar wellicht staat u hem toe - gezien het feit dat hij zelf zo vele uren in
het Leidse archief doorbrengt - nog enkele zaken aan te stippen. Een dergelijk werk bevat meestal
wel enkele reeksen waaraan best nog wat meer eer valt te behalen. Ik noem er twee (tussen haakjes
zijn de bladzijnummers vermeld):
- Annetje Pietersdr. Elders, geb. Driel (243 en 359) is ged. Driel 23 februari 1645, als dochter van

Peter Elders, schoolmeester, en Teuntje Pieters (Leiden, gasthuisarchieven, inv.nr. 1102i).
- Houda (Oudaert) Bertram wordt vermeld als geb. te Sedan. Nu is Sedan een van de plaatsen

die zeer goed verwerkt zijn in het bekende Fichier Wallon, en een zeer beperkt onderzoek bracht
het volgende aan het licht. Oudar Bertram wordt in februari 1683 lidmaat van de Waalse kerk
te Leiden op getuigenis en geboortig van Sedan (daarna vertrekt hij weer en komt weer terug.)
Hij is gedoopt Sedan (geref.) 6-2-1664 als zoon van Isaac Oudart, marchand (elders mattre
tailleur) en Anne Fournier. Isaac Bertrand, zoon van Abraham, marchand, en van Marthe
Routier, maïtre tailleur, wonende Sedan, tr. Sedan 10-2-1658 Anne Fournier, file d'Isaac (dit
de la'Faille), marchand tailleur, en Sara Billot, wonende te Sedan. Isaac Bertrand voornoemd
is gedoopt Sedan (geref.) 13-4-1636. Nauwkeuriger onderzoek brengt ongetwijfeld meer aan het
licht betreffende deze familie.

Van de vermelde personen is de plaats van herkomst uiteraard van groot belang. Het maakt immers
verschil of een persoon afkomstig is uit Kassei (D, Hessen) of Cassel (F, Nord). Sommigen maken
zich er vanaf door de plaats te vermelden zoals in de akte vermeld, anderen (mevr. Verbout-
Wamsteeker bijvoorbeeld) hebben klaarblijkelijk wel moeite gedaan de vermelde plaatsnaam zo
goed mogelijk te interpreteren. Bij het doorbladeren viel mij het volgende op: Goodtsvelde (49) zal
wel Godewaersvelde (F, Nord) zijn. Sint-Amands wordt bij diverse personen vermeld met daar-
achter '(België)'; het lijkt mij een wat te gemakkelijke oplossing: in Frankrijk zijn minstens 17 (!)
plaatsen Saint-Amand, al of niet met een achtervoegsel. Wanneer men dan weet dat uit Saint-
Amand-les-Eaux (F, Nord) velen naar Leiden trokken, dan ligt het veel meer voor de hand aan die
plaats te denken. Bij Bovene (74) wordt vermeld: 'Bovigny?, België'. Ik denk eerder aan Bouvines
(F, Nord). Wervik (76) kan behalve in België ook in Frankrijk gelegen zijn (Wervicq-Sud, F,
Nord); de plaats ligt juist op de grens en bestaat uit een Belgisch en een Frans deel.

Soms spreekt men van Lille (77), meestal van Rijssel. Ik ben voorstander van het vermelden van
de plaatsnamen in de taal van het land waar zij gelegen zijn. Utvord bij Moers (138) - elders (258)
vermeld als Mors - moet zijn Utfort (D, Nordrhein-Westfalen); Koesfeld (Duitsland) (146) moet
zijn Coesfeldt (D, Nordrhein-Westfalen). Waarom er een keer 'van Swol' (189) staat, ontgaat mij
geheel; daar dient natuurlijk 'Zwolle' te staan. Den Doel (189) is Doel (B, W.-Vl.); Osnabrüg (189)
is wel zeer vreemd, waarom niet gewoon Osnabrück (D, Niedersachsen)? Benthem (191) dient
uiteraard Bentheim (D, Niedersachsen) te zijn. Casselberg (197) lijkt wat moeilijk, maar is het niet
als we zien dat bij de vader Cassel in Vlaanderen staat. Casselberg is dus met zekerheid het
tegenwoordige Mont des Cats (F, Nord, heerlijkheid Godewaersvelde, dat op z'n Vlaams Katsberg
heet). Marequech bij Rijssel (248) is vanzelfsprekend Marquette-lez-Lille (F, Nord); met Rhé (249,
258) zal wel Ile de Ré (F) bedoeld worden; Lutsenburch (254) dient als Luxembourg vermeld te
worden, 'Gouwerack' (255) als Gouderak, IJsenberch in Vlaenderen (256) als Izenberge (B, W.-
Vl.), Houburch (Hessen) waarschijnlijk als Homburg en Rodenburg zal wel Rothenburg zijn in de
voormalige DDR en tegenwoordig aangeduid met het Postleitzahl 4341, 8921 of 8923. Mouveaux
(259) is Mouvaux (F, Nord), Tourcogne (359) is uiteraard Tourcoing (F, Nord) zoals elders wel
juist is vermeld. Wellicht dat in een volgende uitgave, waar recensent met verlangen naar uitziet,
aan het bovenstaande aandacht geschonken kan worden.

Het boek is voor de prijs van ƒ 37,50 af te halen bij het Gemeentearchief Leiden, Boisotkade 2a,
2311 PZ Leiden; bij storting van ƒ44,50 op postgirorekening 4254241 t.n.v. penningmeester
NGV-afd. Rijnland te Zoeterwoude, wordt het boek franco toegezonden. Ook deel I is nog
verkrijgbaar voor dezelfde prijzen als deel II.

G.W. DELFORTERIE
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A.C. van 't Hoog, Stamreeks van Cornelis Huibert Lekkerkerker, Maarssen 1992.
Een keurig verzorgd boek dat wel iets meer bevat dan de titel zou doen verwachten, namelijk

uitvoerige levensbeschrijvingen van de in de stamreeks behandelde personen, beginnend met Pieter
Jacobsz. die naar schatting omstreeks 1580 in Lekkerkerk of omgeving moet zijn geboren en ca.
1610 trouwt met Merchen Jacobs Volcken. De naam Lekkerkerker verschijnt bij de tweede gene-
ratie Gerrit Pietersz., die zich omstreeks 1648 in Benschop vestigt. Bij de zesde generatie splitst de
stamreeks in twee takken, die in de achtste resp. negende generatie weer bijeenkomen doordat
Johannes Lekkerkerker in 1876 trouwt met zijn achternicht Grietje Lekkerkerker. Haar stamreeks
wordt in een tweede hoofdstuk behandeld, terwijl een derde hoofdstuk bijlagen bevat. Een
geslaagde uitgave die door een namenregister toegankelijk is gemaakt.

G . J. J. VAN WlMERSMA G R E I D A N U S

Genealogisch onderzoek
J. Buitkamp, Op zoek naar je familie. Houten 1992.

In een keurige band zijn los ondergebracht een geniete brochure, omvattend 32 blz., met sum-
miere aanwijzingen voor genealogisch onderzoek en invulling van het eveneens bijgevoegde album
voor stamboomonderzoek (ca. 24 blz.). Aan het Centraal Bureau voor Genealogie wordt (terecht)
vrij veel aandacht besteed (VA blz.). Wij achten het echter onjuist dat aan onze Nederlandse
Genealogische Vereniging en haar verzamelingen, noch aan welke andere vereniging dan ook,
totaal geen aandacht wordt besteed. Geldt hier voor de schrijver 'onbekend maakt onbemind'?

Er wordt in het boekje ingegaan op registers van de burgerlijke stand en van de burgerlijke
bevolking en de doop-, trouw- en begraafboeken van de kerken. Andere archivalia worden hooguit
bij naam genoemd. Eén bladzijde is gebruikt voor latijnse woorden voorkomend in r.-k. registers
en er worden in alfabetische volgorde lettervoorbeelden gegeven van het oude schrift. Anderhalve
bladzijde is gebruikt voor aanwijzingen voor genealogisch onderzoek in België. Ook hier wordt het
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek wel vermeld, maar niet bijvoorbeeld de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde. Er wordt niet verwezen naar de goede en uitvoerige handleiding
voor genealogisch onderzoek in België, die vorig jaar van de hand van de heer Van Roelstrate
verscheen.

Het album bevat een aantal formulieren ter invulling als kwartierstaat. Zeker de ruimte bestemd
voor biografische gegevens achten wij te klein. De overzichtelijke formulieren, uitgegeven door het
CBG, zijn nota bene over twee bladzijden van de handleiding afgebeeld. Over de ons inziens goede
formulieren van de NGV wordt niet gesproken. Al met al geen aanrader. (ISBN 902696458/7; prijs
/ 29,90).

Parentelen
J. van Egmond en J.B. Glasbergen, Een Rijnsburgse familiekring, deel II (I94I-I99I) en een
afzonderlijk deel met persoonsregisters, Rijnsburg/Nuenen 1992.

Een parenteel samenstellen is, zoals onder genealogen bekend is, een gigantisch karwei. Het
tweede deel van deze parenteel bevat 582 bladzijden boordevol genealogische gegevens. De per-
soonsregisters beslaan 160 bladzijden!

Na een inleiding over de veranderingen in het dorp in de laatste halve eeuw volgen aanvullingen
en verbeteringen op de eerste elf generaties, gepubliceerd in deel I, en vervolgens de gegevens over
nog zes generaties. Het samenstellen van een 'état-présent' van een genealogie is vaak al een
omvangrijke en moeilijke taak, het hier gebodene is daarvan een veelvoud en, zo te zien, is het
karwei met grote nauwkeurigheid en consequent uitgevoerd.

Het boek is verkrijgbaar door overmaking van / 83,75 voor deel II en het deel met de persoons-
registers, of ƒ 135, - voor alle delen op postgirorekening 2764960 t.n.v. J.B. Glasbergen, Plataan-
straat 3, 5671 AL Nuenen.

C.W. DELFORTERIE

AANWINSTEN

A.Th. Bloemendal en P. Meerdink, Boerderij- en veldnamen in Winsterswijk, Doetinchem 1992.
D. A. Brinkerink, Beredeneerde index op de Bijdragen en Mededelingen I-XL van de Vereeniging
'Gelre', herdruk uit 1938, Werken uitgegeven door de Vereeniging 'Gelre', deel 20, Arnhem 1992.
M.A. Cramer, Baden-Württembergisches Pfarrerbuch. Pfarrerbuch Württembergisch Franken,
Band II teil 1, Die Pfarreien, Stuttgart 1985.
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Z. M. Deurvorst, Kwartierstaai van Zeno Melchior Deurvorst, geboren te Hummelo en Keppel op
14 juni 1928, zoon van Zeno Willem Marie Deurvorst en van Alida Maria Adriana Louisa van der
Hardt Aberson, verbeterde versie, Warnsveld 1992.
J. Drost, Index Bijdragen en Mededelingen XL1 (1938)-LXXVIII (1987) van de Vereeniging
'Gelre', Werken uitgegeven door de Vereeniging 'Gelre', deel 40, Arnhem 1992.
W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen, deel 2, Biografisch-genealo-
gisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en sinds 1816 de Hervormde
gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend, Bedum 1992.
L.L.M. Eekhout e.a., 500 Jaar Marine, onder redactie van de Afdeling Maritieme Historie van
de Marinestaf, Amsterdam 1988.
L. Eijssen, Kwartierstaten Eijssen-Alofs en Oosterbaan-Quant, 2e druk, (zie Gens Nostra 43
(1988), pag. 450), Roermond 1992.
M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland 1400-1700, 3 dln., Assen
1971/1975/1977.
A. de Jong, Kwartierstaat van Hugo, Gustaaf en Willem de Clercq, Surrey 1992.
L.P. van Kessel, Publications de mariages dans 'Ter Aar' en 1813, Werkgroep archief Cultuur
Historische Vereniging Ter Aar 1992.
L.P. van Kessel, Ter Aarse krantenberichten in de Rijnbodeperiode 1874-1883, Ter Aar 1992.
W. Kok, Genealogie Thöne, 3e herziene uitgave (zie Gens Nostra 47 (1992), pag. 424), Heemstede
1992.
R. Loenen, Dorpsgerechten Loosdrecht. Stukken betreffende voor het gerecht gevoerde lijfstraffe-
lijke en boetstraffelijke processen 1623-1647 / 1693-1721 / 1722-1737, Austerlitz 1991/1992.
R.E. de Maar, Het uit Delft afkomstige geslacht de Maar. Een voorlopige inventarisatie, 's-
Gravenhage 1992.
J. C. H. de Pater, De familie Falck in den patriottentijd en de reis van Anton Reinhard Falck uit
het bezette gebied van Holland naar Frankrijk in het jaar 1795, Amsterdam 1943.
C.H. J. Peters, Vlissingen in de tijd. Geschiedenis in kort bestek, Vlissingen 1982.
W. Ribbe en E. Henning, Begründet von Friedrich Wecken, Taschenbuch für Familiengeschichts-
forschung, 10e erweiterte und verbesserte Auflage, Neustadt a/d Aisch 1990.
F.M. Takes, Inleiding tot de familienaam Takes. Parentelen van enkele geslachten van 1600 tot
heden, Rotterdam 1992.
J.J.Th.M. Tersteeg en W.F. Scheepsma, Cartularium van de brieven van het O.L. Vrou-
wenklooster te Renkum 1383-1609, Werken uitgegeven door de Vereeniging 'Gelre', deel 41,
Arnhem 1992.
J. Tiggelaar, Genealogie van het Groninger geslacht Tichelaar, Assen 1992.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Antwerpen, Inventaris V. V.F. Bibliotheek. Bewerkte
bronnen en plaatselijke geschiedenissen, Antwerpen 1991.
Veldnamen in Enschede, 2 dln., onder redactie van de commissie voor veldnamen van de culturele
raad Overijssel, Enschede Reeks 6, Enschede 1992.
Samenwerkingsverband Bibliografie van Groningen, Bibliografie van Groningen 1991, Haren/
Groningen 1992.
Aanwinstenlijst 1991 van de Bibliotheek R.A. Noord-Holland.
SDU Uitgeverij, Supplement Meestertekens van Nederlandse Goud-en Zilversmeden, 's-Graven-
hage 1992.
Idem, Internationale handleiding Burgerlijke Stand, 4e wijziging, 's-Gravenhage 1992.

Archiefinventarissen
Van het Rijksarchief in Noord-Holland ontvingen wij: R. Janssen, Inventaris van de archieven van
de Vereniging tot bevordering van Katholiek bijzonder onderwijs in het Bisdom Haarlem en van
de Bisschoppelijke Kweekschool Beverwijk, later Katholieke Pedagogische Akademy Beverwijk,
1869-1984, deel 1 van de nieuwe inventarisreeks van het Rijksarchief in Noord-Holland, Haarlem
1992.

P.U. van der Laaken en B.N. Leverland, Inventaris van het archief van de firma Jacob en
Abraham Ie Poole en van het archief van de familie Ie Poole 1680-1936 (1959), Leidse Inventarissen
9. Uitgave Gemeentearchief Leiden, Leiden 1992.

Het archief van de firma Le Poole, fabrikanten van greinen en vlaggedoek sedert 1680, is een
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van de oudst bewaard gebleven Leidse bedrij f sarchieven. De firma is erin geslaagd om in de tweede
helft van de 18de eeuw, tegen de algemeen economische achteruitgang in, te groeien. In het midden
van de 19de eeuw voerde de toenmalige vennoot, mr. Samuel Ie Poole, een vooruitstrevend perso-
neelsbeleid, o.a. op het gebied van de kinderarbeid.

Deze inventaris is te verkrijgen voor / 17,50 bij: Gemeentearchief Leiden, Boisotkade 2a, 2311
PZ Leiden of te bestellen door overmaking van ƒ 17,50 + ƒ 5 , - porto op giro 194276 t.n.v.
Gemeentearchief Leiden, o.v.v. Inventaris Ie Poole.

Genealogieën
A.G.P. Beernink, Heuveldop's in Nederland, Velp 1992.

Hierin o.m. de familie Heuveldop-Koelman, Heuveldop-Joosten (resp. van Gelder), Bruns-
Heuveldop, Heuveldop-Rinkes en Heuveldop-Schoth. Lange tijd woonden zij te Leeuwarden, later
ook in Bolsward, Zwolle, Amsterdam en Den Haag.

J.A. Tasseron, Genealogie van der Voet, Rotterdam-Lekkerkerk, Leiden 1992.
De genealogie vangt aan met Cornelis Leendertz. van der Voet die in 1701 huwde met Maeritie

Aertsdr. van Blesgraef.

J. Veekens en C. Verberk, 400 Jaar Verberk(t), Oss/Oploo 1992.
De bakermat van de familie Verberk(t) ligt in Grubbenvorst in Noord-Limburg. Stamvader is

Rijnier van dy Neyberckt, pachter van de Nieuwe Berkt, overleden op 12-11-1635 te Grubbenvorst,
begraven te Sevenum. Hij was gehuwd met Petronella NN. Uit dit huwelijk zijn zeker drie kinderen
geboren.

Diversen
Werkgroep Blasijntje Danckaerts, Kwartierstaat van Margrieta Pieterse Oostdijck, Zuid Beveland,
Oudenbosch 1992.

Margrieta gedoopt te Ellewoutsdijk in 1752 en overleden te 's- Gravenpolder in 1819, huwt 1771
met Jan van der Pas, geboren te Tilburg, zoon van Norbertus Johannes van der Pas en Johanna
Willems van Woensel. Hij was van beroep wagenmaker, landman en secretaris van Ovezande. Deze
kwartierstaat is te bestellen door overmaking van ƒ 3 1 , - (incl. porto) op giro 5856014 t.n.v.
Werkgroep Blasijntje Danckaerts te Ovezande.

Van de Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop te Elburg ontvingen wij publikatie 20
(tevens tijdschrift 46, dec. 1991), Themanummer 'Arent thoe Boecop', met o.a. de (beknopte)
genealogie van het geslacht Thoe Boecop en die van verwante families. Prijs ƒ 10, - excl. porto,
te bestellen bij de penningmeester J. W. Kuiper, Havenstraat 4, 8081 GN Elburg, tel. 05250-3887.

R. Koopman, Lammert Smit (1805-1876). De levensloop van een Tesselse Koopvaardij Kapitein,
Zaandam 1992.

Lammert werd op 13 februari 1805 in de katholieke kerk van Den Burg op Texel gedoopt als
zoon van Reijer Smit en Antje Rademaker. In 1817 begint hij zijn loopbaan als stuurmansjongen
op het birkschip 'Almelo'. Het boekje is te bestellen door overmaking van ƒ 39,50 (incl. porto) op
postgiro 4234705, t.n.v. R. Koopman, Korvetstraat 19, 1503 TA Zaandam.

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA

VERNIETIGING VAN HUWELIJK

Requeste van Cornelis Boo, wonende te Geersdijk, en Dina Verburg te Cort-
gene, verzoekende vernietiging van het huwelyk der laatste requestrant met
Willem Janse Vermeulen. [Gedecimeerd].

(Index der besluiten van het wetgeevend lighaam, 28-12-1801)
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PERIODIEKEN

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

Jaarboek Oud-Utrecht 1992.
De Vereniging Oud-Utrecht, opgericht in 1923, heeft ook het afgelopen jaar een fraai jaarboek het
licht doen zien.

Een stuk recente historie wordt belicht in 'De stad met de mooiste maquettes, Plannen voor
Utrechts centrum en binnenstad 1954-1971', door H. Buiter. We zouden dit een verkorte geschied-
schrijving van ruim vijftien jaar plannenmaken, reacties daarop, besprekingen en stedelijke poli-
tiek willen noemen. Marieke Knuit beschrijft in 'Utrecht in fragmenten' de geschiedenis van het
papierbehang in Utrecht tussen 1765 en 1900. Bijbehorende foto's tonen o.a. behangselfragmenten
uit de 18de eeuw, in onze dagen in Utrechtse woningen aangetroffen. Interessant is ook de tabel
met behangselproducenten, leveranciers en behangers in de 19de eeuw in de Domstad. R. H. Pegel
schrijft uitvoerig over de prediking voor de leken in de stad Utrecht in de 15de eeuw. Zijn bijdrage
heet: 'Heer ghy neemt uselven bij der noes', een uitspraak daterende van 1498 en komende uit de
mond van een Utrechtse, die kennelijk geen vrede had met het door een priester tijdens een preek
naar voren gebrachte.

Verder bijdragen over het toneelgezelschap 'Het Schouwtoneel', over de domtoren en een
Utrechtse kroniek betreffende het jaar 1991.

R.F. VULSMA

Genealogysk Jierboek 1992. Genealogysk Wurkferban fan de Fryske Akademy (ƒ 32,50 + porto
via: Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden).

J. Tjaardstra: Genealogie Ferf [van Willem Heerts, Terzool ca. 1575 via Horatius Ferf (1638-
1672) tot heden in dertien generaties]; J. Belonje: Een adellijke Friezin verlaat haar familie [Bar-
bara van Buijgers, geh. met Jan Willem baron van Scharenberg, woont in het Land van Luik]; R.
van der Ley: Kertiersteat Dam Jaarsma (1914-1991), publicist en volkskundige [tot ca. 1500 in
dertien generaties; —, (Glastra) van Loon, Bosgra, Hagel]; D. J. van der Meer. Feddrick Philippus
üt Boalsert en R. Schriele: Frederick Philipse in Nieuw Nederland [met stamboom geslacht Philipse
1556-1808]; H. Zwart: Langdurige twist om erfenis [van Lyeppe Rintses in de Zuiderdrachten,
overl. ca. 1575]; G. Verhoeven: Het voor-reformatorisch doopregister van Molkwerum [dateert
van kort na 1559, bedoeld als wapen in strijd tegen Wederdopers]. Voorts vervolgen op de
rubrieken: Lijst van dorpen en steden (1707-1710), uit het register van decretale verkopingen III28
van het Hof van Friesland, en: Friezen in Groningen, uit de huwelijksproclamatieboeken van deze
stad. Tenslotte de rubriek Wapenregistratie met ditmaal tien nieuwe wapens (en vlaggen). Een deel
van de bijdragen is gesteld in de Friese taal.

Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, No. 18 (1992). Heemkundige Kring De Beve-
landen. Goes 1992. (Franco thuis voor ƒ 4 8 , - op postgirorek. 3411889 t.n.v. Penningmeester
Heemkundige Kring, 4421 BN Kapelle.)

Zeven bijdragen in dit weer keurig uitgevoerde jaarboek: W. P. den Toom/A. J. Barth: Vage-
bonden van de zelfkant [grote en kleine misdaden in de 16de en 17de eeuw (o.a. Blomme, Die-
rickssen, Corcil, Stuart, Madrant, Wagenaar, Carpentier, Goeree, Van der Logt)]; W.P. Bal-
kenende/'A.J. Barth: Sociale onrust in Wolphaartsdijk in de jaren twintig [strijd tussen machtige
boeren en zich organiserende arbeiders (Koert, Luikenaar, Lanting, Katsman)]; J. Boogaard: Het
ontstaan van de Ambachtsschool in Goes; L.J. Moerland: De hoeren van Ter Goes [over de
prostitutie in Goes in de tweede helft van de 19de eeuw (Lindenberg, Van der Straate, Back,
Stofregen, Gerritse, Hendrikse, Van den Boogaard, Van de Bovenkamp)]; P.S.G. Raas: De
veldnamen van Ellewoutsdijk [met kaart]; G.J. Lepoeter: Kerkpatrocinia op de Bevelanden [de
meeste kerken behielden hun oude naam na de reformatie]; P.J. van Voorst Vader: De ware
geschiedenis van het conflict tussen dijkgraaf Willem Lodewijk Vader en Izak de Moor [Jacoba-
en Kamperlandse polder in Wissenkerke].
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Historische Werkgroep Arcen - Lomm - Velden, Jaarverslag 1991. Cahier Nr. 20. Velden 1992.
Naast de gebruikelijke vermeldingen in dit cahier wederom - speciaal ten pleziere van genea-

logen! - een weergave van een aantal bladzijden uit het 'Oudt Legerboeck der Kercke rinten van
Velden 1422-1663' [tijns-boek]. Voorts een uitvoerig verslag van de gang door de tijd van het
archief van de Heren van Arcen, dat uiteindelijk terecht kwam in Schloss Thurnstein en daar
onlangs is geïnventariseerd. Verder het resultaat van een onderzoek naar veldnamen in Velden.

Jaarboek Achterhoek en Liemers, Deel 16 (1993). Oudheidkundige Vereniging 'De Graafschap'.
Wederom een groot aantal bijdragen die een gevarieerd beeld geven van mensen en leven in dit

deel van Gelderland in vroeger jaren. Enkele hiervan: M. J. F. Lindeijer. In memoriam J. H. W. E.
baron van Goltstein van Hoekenburg (1793-1835); W. Stevens: Uit de historie van Oud-Zeve-
naar...; J. van den Broek: De voormalige boerderij-herberg 'De Wientjesvoort' in Vorden; W. J.
Winands: Het kantongerecht in Gendringen [strafzaken, rechtspraak, enz.]; A.K. Kisman: De
bestuurlijke organisatie in Oost-Gelderland na . . . 1813; Red.: Literatuur in beeld [herinneringen
in beelden, plaquettes, straatnamen aan oostgelderse auteurs].

Oud-Castricum, 15e Jaarboekje (1992). Stichting Werkgroep Oud-Castricum (per post thuis na
storting ƒ 20,- op postbankgiro rek. nr 1851360 t.n.v. Penningmr. WG Oud-Castricum).

Zoals gebruikelijk goed verzorgd en rijk geïllustreerd memoreert dit jaarboek het 25-jarig jubi-
leum van de Werkgroep. Hoofdthema is ditmaal de geschiedenis van de Nederlands Hervormde
Kerk, die in 1991 werd gerestaureerd en waarvan ontstaan (ca. 900) en gebruik vóór en na de
reformatie worden beschreven. In de serie Wie was . . . een portret van Cor Peperkamp (1880-1952,
zn. van C. Peperkamp en A.C.C. Stadegaard, geh. met C.M. R. Berkhout), hoefsmid en speciale
figuur in Castricum. De jaarlijkse stamboom betreft de familie Groentjes. Voorvader Hendrik
Groentjes (geb. 1713, zn. van Jan Gruntjes en Ida Mensen) komt uit Wissen in het Land van Kleef.
Aangetrouwden eerste vijf generaties: De Wit, Groenveld, Van Riek, Van Egmond, Schoorl,
Dekker, Mors, Waasdorp, Kuyper, Koper, Machielse. De meeste naamgenoten van deze familie
wonen (1947) in Noord-Holland. Verder de vaste rubrieken: '100 jaar geleden' en 'Kroniek 1991'.

Altpreufiische Geschlechterkunde. Familienarchiv Bd. 14 (1991). Verein für Familienforschung in
Ost- und WestpreuBen. Hamburg 1991.

Titels van de bijdragen: Die Familien Zischke [Ziescke, Ciske, Ciyska, Cisk, Ziske, Cziska, enz.]
in Beek (Westpr.); Ahnenliste Holger Zischke; Die direkten Vorfahren des Jochen Borchert
(verv.); Ahnenliste der Geschwister Sigrun, Volker und Rüdiger Krause; Die Familie Harbrucker/
Haarbrücker; Ahnenliste der Geschwister Legien; Ahnenliste Gerken/Steinbacher; Familie und
Herkunft des Miterbauers der Dirschauer Brücke Eduard Schinz; Stammfolge Unterberger /
Ahnenliste Unterberger-Fromelt. Verder aanvulling/verbetering op publikaties in eerdere delen,
t.w. Gartner, Schnöberg, Zierep, Boretius, Westphal, Back, Beek, Stein, Schesmer, Untermann,
Steppuhn.

Idem, Neue Folge, Hamburg 1992. Van de vele bijdragen in dit nummer noemen wij: F. Naun-
heim: Dragoner, Wibranzen und Enrollierte zur Zeit der GroBen Pest 1711. Teil III: die nordwest-
lichen Amter [lijst van te stellen militaire diensten, gebied ongeveer Regierungsbezirk Königsberg];
R. Wenzel: Zur schreibweise eines Familiennamens mit B, ss, hs oder sh [ontstaan en betekenis van
deze schrijfwijzen]; S. Hungerecker: Wandernde Handwerkgesellen aus Ost- und WestpreuBen in
Mecklenburg und Vorpommern 16.-19. Jahrhundert [m.n. uit Danzig]; R. Wenzel: Die Herrnhuter
in Ost- und WestpreuBen; H.H. Wasserberg: Königsberger Dorfgeschlechter nach den
Hubenbüchern des 17. und 18. Jahrhunderts; L. Rohfleisch: Die altesten Prastationstabellen des
Ermlandes. 6. Teil: Tabelle des Amtes Frauenburg 1773 [o.a. belastingen op basis van gezins-
grootte]; A. Goertz: Grunderwerb 1833-1866 durch Mennoniten in WestpreuBzen / Mennonitische
RuBlandwanderer 1853-1855 aus WestpreuBen / Mennonitische RuBlandwanderer 1820-1841 aus
dem Regierungsbezirk Danzig [Nederlandse namen o.a. Bestvater, ClaaBen, Dijck, Janzen, Mar-
tens] / Mennoniten in der Memelniederung um 1855. Daarnaast nog 150 pag. vermeldingen van
vondsten, literatuurverwijzingen en een groot aantal recensies van tijdschriften, jaarboeken en
kranten. De registers vermelden ruim 6300 persoons- en 5000 plaatsnamen

Idem, Beiheft. Dit extra deel van deze jaargang is geheel gevuld met een aflevering van 'Die
altesten Prastationstabellen des Ermlandes' en wel L. Rohfleisch: Teil 4, Tabelle des Amtes Allen-
stein - Die Mühlenliste des Amtes Allenstein aus dem Jahre 1775 [registratie gezinssamenstel-
lingen i.v.m. belastingaanslagen; met registers].
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Beitrage zur westfalischen Familienforschung, Bd. 47/48 (1989/1990); westfalische Auswanderer
aus dem Regierungsbezirk Minden. Deel II, Heimliche Auswanderung 1814-1900.

In het eerste deel (ook in onze bibliotheek) van dit uitvoerige werk kwamen de landverhuizers
uit genoemd landsdeel aan de orde die in het bezit waren van officiële uitreispapieren. In dit deel
vermelding van de persoonsgegevens van ruim 18.000 mannen die zich door - uiteraard illegale
- emigratie aan hun militaire dienstplicht onttrokken. Drie registers (persoonsnaam, plaats van
afkomst en emigratieland/plaats) en een concordantie (op de vindplaatsen) completeren deze
uitgave.

Dürener Geschichtsblatter, Mitteilungen des Dürener Geschichtsvereins e. V., Nr. 81.
Uit de inhoud: S. Corsten: Die Reichsburg Berenstein in Bergstein; K. Ventzke: Dürener Bürger-

stiftungen zwischen 1815 und 1914; H.J. Domsta: Goldschmiedearbeiten in Kirchen des Dürener
Landes und der Eifel, VII. Teil.

Familiengeschichtliche Quellen. Zeitschriftfamiliengeschichtlicher Quellennachweise. Band 1 t/m
12. Verlag Degener & Co./Franz Heinzmann Verlag. Neustadt/Düsseldorf 1926-1953 (totaal 3881
pag.), en Bibliographie zu den Familiengeschichtlichen Quellen. Band 1-18. Franz Heinzmann
Verlag. Düsseldorf 1992 (128 pag.).

Uit de nalatenschap van ir. A.P. Vogelpoel (een van de oprichters van onze vereniging) ont-
vingen wij o.a. een aantal delen van de serie 'Familiengeschichtliche Quellen', dat door aankoop
verder door ons werd aangevuld. Deze Duitse serie, in 1926 begonnen door de genealoog Oswald
Spohr en die tot op heden wordt voortgezet, bevat per deel een geïntegreerd register van de
persoonsnamen die zijn vermeld in een groot aantal met name genoemde zgn. bronnen. Deze
bronnen zijn genealogische boekjes, kwartierstaten, brochures, tijdschriften, verhandelingen enz.
Per deel worden honderd tot tweehonderd bronnen behandeld; bij de twaalf delen in onze biblio-
theek betreft het in totaal 1576 bronnen met ruim 2 miljoen naamsverwijzingen.

Voor verder onderzoek is het dus nodig deze bronnen te raadplegen. Waar het daarbij gaat om
bekende bronwerken zijn deze in een Nederlandse bibliotheek in te zien; in onze bibliotheek zijn
enkele tientallen van de aangegeven titels voorhanden. Het merendeel van de verwerkte bronnen
betreft echter minder courante uitgaven, die wellicht in een Duitse bibliotheek voorhanden zijn,
maar waar ook de uitgever over kan beschikken. Hieruit gevraagde informatie kan door hem -
tegen betaling van zoek-, kopie en portokosten - worden verstrekt.

Bent u bij het zoeken naar een Duitse voorouder helemaal vastgelopen, dan opent deze serie
misschien een nieuwe mogelijkheid.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins. Jg. 63 (1991) der Mindener Heimatblatter. Min-
dener Geschichtsverein. Minden 1992.

Van de zes onderwerpen over de geschiedenis van de stad Minden en omgeving noemen wij: H.
Nordsiek: Vom 'Landratlichen Büro' zur Kreisverwaltung [over de geschiedenis van het openbare
bestuur 1815-heden]; Chr. Neuhann: Bettler und Vagabunden in Minden [over de armenzorg in
de 19de eeuw]; Chr. Peczynsky: Das Hospital St. Nicolai in Minden [betr. de kerkelijk-sociale
geschiedenis]. Tevens twee bijdragen over Joods kinderleven in de jaren '30 (J. Meynert) en Joodse
begraafplaatsen (H.E. Brandhorst).

J. THOMASSE

HUWELIJK NIET AANGEGEVEN

Voordragt S. B. (dato 13 February 1804, no. 12/27 om aan Mr. Simon Banning
Clifford Cocq en Catharina Jacoba van Breugel, wonende te Schalkwyk, te
verleenen dispensatie van de poenaliteiten, in de ordonnantie op het middel van
het trouwen en begraven geëmaneerd, wegens het niet aangeven van hun huwe-
lijk. [Conform geconcludeerd].

(Index der besluiten van het wetgeevend lighaam, 24-2-1804)
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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
Amstelodamum, 80e jg., nr. 1, jan./febr. 1993. S.A.C. Dudok van Heel: De blauwe keizerskroon
op het wapen van Amsterdam [reactie op een artikel in Ons Amsterdam, okt. 1992 van R. van
Answaarden, De mythe van de keizerskroon].

It Beaken, (Fryske Akademy), jg. 54 (1992), nr. 3. R. Faber. It patronaatsrjocht fan de tsjerke fan
Tearns [Juwsma, Jongema, Van Minnema, Van Cammingha; met 8 kwn. van Wyts Juwsma (15de
eeuw)].

Fries Museumbulletin, dec. 1992. Voorraden van Leeuwarder zilversmeden voor 1700.

Gelders Erfgoed, 1992-6. Proza voor graaf Reinald I van Gelre [Nederrijns Moraalboek]; Mechteld
van Gelre's poëziealbum; Een Gelderse hofcultuur in de late middeleeuwen? [recensie]; Spiegel van
ridderschap [recensie].

Genealogie zonder grenzen, nr. 16, dec. 1992. Verv. Registers Walen Dragonders; Verv. Inventaire
général des archives de families [d'Eysden t/m (De) Fyes; met o.a. (De) Fays, (De) Fraipont, (De)
Fo(u)malle]; J. Kirches: Wo haben sich die Heiratsakten von Eupen versteekt?; Verv. Familie-
archieven in RA Hasselt [Van der Heyden t/m Van Hilst].

Genealogische/Historische Vereniging Hoeksche Waard (Corr.-adres: Lepelaar 47, 3263 BG Oud-
Beijerland; contr. ƒ 1 0 , - per kwartaal), 4e jg. (1991), nrs. 1-4. Het geslacht Zoeteman
[Soetman(s), Soeteman; te Rijsoord, Barendrecht, enz.; 16de-20ste eeuw] (in nr. 1); Stamreeks
Naaktgeboren [te Dubbeldam en 's-Gravendeel; 17de-20ste eeuw] (nr. 1); Genealogie Benne [te
Geervliet; 17de-20ste eeuw] (nr. 2); Kwst. Ton de Geus [geb. Rotterdam 1948; - , Van Willigen,
Van Sleeuwen, Dekkers] (nrs. 2, 3); Kwst. De Bruin [alleen voorouders uit de Hoeksche Waard:
De Bruin en Kruithof] (nr. 2); Het geslacht Van Bochove in de Hoeksche Waard 1600-1970 (nrs.
3, 4); Parenteel stamvader Arie Dirkse Kruithof [16-19de eeuw; met aanv. door A. Th. Polet] (nr.
3); Geschiedenis van Oud-Beijerland (nrs. 3, 4).

Idem, 5e jg. (1992), nrs. 1-4. Kwst. Cornelia A. van der Schoor [geb. Oud-Beijerland 1948; - ,
Stolk, Van der Linden, Blaak] (nr. 1); Personen uit de Hoekse Waard in het gereformeerde
trouwboek van Dinteloord en Prinseland 1701-1760 (nr. 1); Verv. Van Bochove (nrs. 1, 2, 3/4);
Kwst. Hendrik Boer [geb. Amsterdam 1889; Boer (afk. van Westmaas) Kruythof, Massink,
Sesink/Seesing] (nr. 1); Kwst. Klootwijk [Samuel K., otr. 's-Gravendeel 1800 Maria Arijs Baren-
drecht; - , Weeda, - , Van der Giessen] (nr. 2); Verv. Kwst. De Geus (nr. 2); Antw. Stolk (nr. 2);
Personen uit de Hoeksche Waard in het Gereformeert Trouwboek van Hoge- en Lage Zwaluwe
1700-1810; Voor u genoteerd uit het trouwboek van Ridderkerk (nr. 3/4).

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 8, nr. 1, jan. 1993. J. W. van de Mond: De
volkstellingen te Oeffeit in 1799 en 1801 [naam, leeftijd, beroep, inwoner s inds . . . , aantal kin-
deren]; J.N. Leget: De restitutie van de Sint-Peterskerk te Heesch; korte med. betr. Van Flodrop
1668, Tisot 1679, het overlijden van Iken Jasper Meddegaels 1680, registratie te Oeffeit 1636, Van
den Eynde (later Van Bussel) 1531, Van Dinter 1698, lasten ingezetenen van Stiphout 1698; C. C. J.
Wildenberg: Kwartierstaat Wildenberg [veel kwn. te Helmond en Venray e.o.; - (afk. van Lex-
mond en IJsselstein), Van Lieshout, Franssen, Beclet]; H. van den Brink: Afgegeven borgbrieven
in Zuidoost-Brabant (8): Aalst [Van den Baar t /m Leijten]; P. Kooien: Onze voorouders klommen
in hun stamboom [Vervoordeldonk, Verouden; Rechterlijk archief Vlierden, akten uit 1749 en
1765]; J. Th.M. Melssen: De geërfden te Hoogeloon in 1569-1571; Aanv. Kwst. Sengers [Van de
Morselaer]; J. A.H.H. Verhulst: Kwartierstaat Verhulst [ - (te Helvoirt, Udenhout en Schijndel),
Van Rooij (te Schijndel), Bots, Van de Besselaar (beide te Valkenswaard)]; Antw. o.a. Van de
Wiggelaer.
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Gens Humana (HCC-genealogie-gebruikersgroep), nr. 21, 6e jg., nr. 4, dec. 1992. A.J. van den
Eist: Brouwersdochter op drift. Een schaking in de achttiende eeuw [Willem Post en Maria Catha-
rina van Bijlevelt, Utrecht/Vianen 1718]; J. W.F. Trip: Mijn Archief. Hoe ik mijn genealogische
gegevens beheer; H. de Vries: GENKWAST versie 4.2; Verv. Bierbrouwerijen . . . in Utrecht.
Brouwerij de Bijl; H. Hijdra: 'Familiegeschiedenis' in een nieuwe versie 3.4 uitgekomen; R.C.
Croes: Computerfaciliteiten voor de genealoog bij de Mormonen; A. Oudman: Een nieuwe versie
aangekondigd van het programma PAF (Personal Ancestral File).

Hasselthistoriael, jg. 9, no. 4, 1992. Verv. Ontwikkeling scheepvaart; Stikkeldrecht [polder];
Onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw; Verv. Familie Galenkamp [met schema;
16de-20ste eeuw].

Helmonds Heem, 18de jg., nr. 4, 1992. J. van der Heijden/A. Vergoossen: Heerlijke grondcijnsen
in Peelland [beschrijving van de cijnsadministratie en de organisatie van de cijnsinning]. Bijlage:
De dateringen van de cijnsboeken; Verv. Protocollensprokkelingen [Helmond na 1621]; A. Bode-
meijer: Kwartierstaten van echte Helmonders. 1. Maria Cornelia Coolen [geb. Helmond 1920; - ,
Van Horrik, Kamp, Van Lierop].

Historische Kring Eemnes, jg. 14, nr. 4, dec. 1992. H. van Hees/B, van Wijk-Blom: Korte geschie-
denis van het geslacht Frantsen [afk. van Wanneperveen en Zwartsluis; 18de-20ste eeuw].

Historische Kring Kesteren e.O., Nieuwsbrief, l le jg., nr. 1, jan. 1993. Schema Van den
Toorn - Sipman - Tap [18de-20ste eeuw]; Het huis Andelst (1); Over perceelsnamen [historische
gegevens over Heteren].

Historische Kring West-Betuwe, Med., 20e jg., no. 3, dec. 1992. Geldermalsen is op zoek naar
wapens; Uit archief familie Verstegen [aantekeningen van Floris Melchior V. (1795-1868) en zijn
zoon Floris Cornelis (1840-1924) betr. verpachting van landerijen in Enspijk, Beesd, Rhenoy en
Acquoy].

Historisch geografisch tijdschrift, 10e jg. no. 3, 1992. De inrichting van het Land van Vollenhove
na 1945.

Holland, 24e jg., nr. 4/5, sept. 1992. Thema-nummer Stedelijke ontwikkeling in de 19e en 20e
eeuw, met o.a. de volgende bijdragen: /. Teijmant: Grondeigendom en stadsontwikkeling: de
invloed van de grondeigenaar op de ontwikkeling van Amsterdam; H. Schmal: De laat 19e-eeuwse
gordel van Den Haag; differentiatie en dynamiek; M. van Rooijen: De vergroening van de Hol-
landse steden.

Kronieken (Prometheus), 2e jg. (1993), nr. 1. J. Hengstmengel/F. Nachtergaele/ H. K. Nagtegaal:
Stamreeks Nagtegaal. Van de Kasselrij van Oudenaarde tot Zuid-Holland [via Gent en Middel-
burg; 15de-20ste eeuw]; B. de Keijzer: Borst-Trouwborst [te Capelle a/d IJssel, Ouderkerk a/d
Ussel e.o.; 16-18de eeuw]; J. H. van Eis/F. M. van Eis-van der Waals: Het Amsterdamse geslacht
Swagerman [de opgegeven trouwdata zijn eigenlijk die van de ondertrouw].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 20 (1992), nr. 4. L. W.M. van Hout: Blerick in het jaar
1610. Gezinsstaten per buurtschap; H. C. J. M. Kreijns: Willem van Strijthagen. Zijn verwanten en
voorouders [Willem tr. (huw. voorw. 1510) Elisabeth van Palant; oorspr. Judenkop(f)/Jodencop;
Van Lieck/van Leick, Van Ubachsberg, Van Retersbeek; 14-16de eeuw].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CIX, nr. 10-11, okt.-nov. 1992. Themanummer: De Nieuwe Wereld.
Het New Netherland Project: een vertalingsproject van 17de-eeuwse Nederlandse documenten in
Noord-Amerika; M.S.F. Kemp: Krommerijners in de Nieuwe Wereld. Een onderzoek naar de
achtergrond en onderlinge verwantschap van vroege kolonisten in Nieuw Nederland (voornamelijk
Rensselaerswijck), afkomstig uit het Utrechtse Krommerijngebied [fragment Van Schayck; 16-
17de eeuw; met verwantschapsschema Van Schayck, Otterspoor, Van Oostrum, De Reus, Van
Rossum, e.a.]; CE. G. ten Houte de Lange: Van Sinderen [te Sneek en Dokkum; 17-18de eeuw;
fragment Van Zinderen]; E.J. Wolleswinkel: Carel Delin (1756-1818), schilder van portretten van
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(o.a.) Amerikaanse zeekapiteins; A. Gatema: Over de wereldzee naar de grote stad: Pieter Ypes
Groustra met zijn gezin in Chicago rond de eeuwwisseling; P.J.M, de Baar. Leiden en Amerika
[betrekkingen door de eeuwen heen].

Idem, nr. 12, dec. 1992. O.D.J. Roemeling: Van Schonevelde genaamd van Grasdorp [13-16de
eeuw; in het Bentheimse]. Bijlage I: Andere naamdragers Van Grasdorp. Bijlage II. Van Grasdorp
te Steenwijk; J.J.M, van Ormelingen: De stand van het genealogisch onderzoek in België [genea-
logen, hun uitgaven, het ontstaan van verenigingen, enz.].

Niewsbrief NFg (Nederlands Fotogenootschap), No. 1, dec. 1992/jan. 1993. De Nieuwsbrief zal
vier keer per jaar verschijnen met informatie die betrekking heeft op de ontwikkelingen rondom
het beheer van foto- en negatievencollecties. Secr.: mw. A. van Veen, p/a Amsteldijk 67, 1074 HZ
Amsterdam; abt. / 50, - p. jr. In deze afl. o.m. inleidende stukjes over fotografiebeleid prov.
Noord-Holland, buitenlandse deskundigen fotoconservering, Pilot-projecten en het Nationaal
Fotorestauratie Atelier, en de foto- en filmcollectie van het GA Venlo.

Old-Ni-js (Heemkundekring Bergh; secr. J. Thoben, Kellenstraat 38, 7041 AL 's-Heerenberg), nr.
24, jg. 10, dec. 1992. Het Kerspel Beek in de Liemers; Noodgeld als spiegel van de geschiedenis;
Kroniek van de Kemnade [in Wijnbergen; 1179-1858].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 8, nr. 4, dec. 1992. Verv. Polder
Groot-Duivendrecht [met lijst van poldermeesters]; Een bijzondere aanwinst [herdenkingsprent
huw. 1816 van Jacobus Johannes van Eeke en Geertje Schapestalder].

Tabula Batavorum, jg. IX, no. 3, 1991. Y. de Boer-Ravestein: Een joodse bruidegom te Gendt in
1793 [Nehemia Salomons-1793-Hanna Jacobs].

Idem, jg. X, no. 3, 1992. J.R. Mulder. Plaats- en perceelsnamen in het rivierengebied met het
bestanddeel 'oord'.

Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden (niet te
verwarren met de gelijknamige krant voor de Hogeschool Midden Nederland), jg. I (1992), nrs. 1
t/m 4. Hieruit noemen wij uit nr. 1: Brabantse mystiek in Europa; Noord- en Zuidnederlandse
katholieken tussen Jansenisme en Ultramontanisme. Nr. 2: Kerkhistorische produktie in België
(1959-1992) betreffende de middeleeuwen; Religieus en cultureel leven in het NW-deel van het
hertogdom Brabant (1587-1609). Nr. 3: De Nederlanden en de vroege Reformatie in Europees
perspectief; Een volksparochie te Antwerpen [Sint-Andries, 1865-1914; de familie Meeüs: een
portret van een katholiek ondernemersgeslacht]. Nr. 4: De jezuïeten en de Zuidnederlandse kerkge-
schiedschrijving (1542-1796); Richtlijnen voor geestelijke maagden(klopjes) in de Noordelijke
Nederlanden in de 17e eeuw; Brusselse kanunnik en kapelaans in de spiegel van hun testamenten
(1600-1650).

Tussen Rijn en Lek, jg. 26, nr. 4, dec. 1992. Begraafplaatsen-special. Na een inleiding Begraven
in het verleden, worden behandeld kerkhoven, begraafgewoonten, e.d. te Odijk, Bunnik, Wijk bij
Duurstede en Houten.

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 79, jg. XXVIII, dec. 1992. Monumentennummer. Aanzetten
tot volledige dorpsbeschrijvingen [van Bruchem, Nederhemert (het huis van Jan Bastiaan Vos,
1741-1829), Zaltbommel, Gameren (Bijlage: Het kasteel en de heren van Gameren) en Delwijnen
(beleningen van het Hoge Huis)] en het beschrijven van de waterbeheersing van de Bommeler-
waard.

Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis, Ie jg., nr. 1, mei 1992. H. Schmal: De Haagse grachten
en het Verversingskanaal [hoe het euvel van verontreiniging van grachten o.a. ontstaan door
ontbreken van doorspoeling, eind 19de-, begin 20ste eeuw in Den Haag werd aangepakt; met effect
op de ruimtelijke orde van de zich uitbreidende stad]; W.F.A. Heemskerk: Oude molen- en
stuwrechten. Relicten van regalia minora; D. Vreugdenhil: Waterkracht in Nederland. Van
waterrad tot buisturbine; Glossarium van waterstaatstermen. Inleiding op de eerste proeve. K. [Ka
t/m kwelweg; verklaring van woorden als kantregel, keube. kielsponde en kolkmoot].
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Uit Eijsdens verleden, nr. 58/59, okt. 1992. Thema-nummer Nettie Bromberg (1920-1990), schil-
deres.

Idem, nr. 60, dec. 1992. W.A.J. Munter. Complicaties bij het simultaangebruik van de Sint-
Christinakerk in Eijsden in het laatste kwart van de achttiende eeuw.

Van Zoys tot Soest, 13e jg., nr. 3, winter 1992-1993. G. Staalenhoef: De familie Van Muylwijck.
De Rouw- of wapenborden; G. J. M. Derks: De meest gunstig in de kom der gemeente Soest gelegen
boerenhofstede [aan de Lange Brinkweg; eigenaren en bewoners vanaf 1748; met schema Van
Logtensteijn, 17de-20ste eeuw].

De Vesting. Nieuwsbulletin van het Nederlands Vestingmuseum, 4e jg., no. 1, dec. 1992. G.
Pikkemaat: De vesting Naarden tijdens Het beleg in 1813-1814.

Volkscultuur, jg. 9, nr. 3, 1992. De Nederlandse culturele identiteit; Een Amerikaans kinderboek
uit de vorige eeuw over Holland (Hans Brinker or the silver skates); Nederland en Vlaanderen in
Europa (samenvatting lezingen congres).

Werkgroep genealogisch onderzoek Duitsland, Med., jg. 18, nr. 4, dec. 1992. W.J.M, van Gent:
Genealogisch spitwerk. Wat een geMeijer! [Meijer te Schiedam, afk. van Osnabriick en Welling-
holtshausen; met Markmeyer en Steur/Stür]; Kwst. Paulina Walerina Fischer [geb. Rotterdam
1922; - , Blumtritt, Van Rijst, Brockhus]; J.M. Brinkman: Wetenswaardigheden: Het Begrafenis-
register van Damme [bij Osnabriick]; G.H. Paetzel-Veenstra: Nieuw archief in Wertheim; Stadt
Duisburg - Personenstandsangelegenheiten.

Zijper Historie Bladen, 10e jg., nr. 4, dec. 1992. J. T. Bremer/M. L. Wissekerke: Armoede en
onderstand bij de inpoldering van de Anna Paulownapolder (gemeente Zijpe); W. Sieuwertsen:
Een hals[s]tarrige vrouw uit Petten [Trijntje Teunis Visser, vrouw van Aalbert Slager; 1766]; L.F.
van Loo: Zijper jaren 1864; Werkgroep boerderijnamen: T. Paarlberg-Waiboer: Zorg en Hoop,
Belkmerweg 20, Burgervlotbrug [met eigenaren sedert 1835].

Uit onze afdelingsbladen:
Amersfoort e.o., jg. 2, nr. 1, jan. 1993. F.G.M. Manche: Dank zij de getuigen [Brehler, Bam-
berg(en); Hattem 1825]; B. Meeboer: Het aankleden van een kwartierstaat [Buissonnet, Bowier].
1340 (Rotterdam), jg. 6, no. 4, dec. 1992. R. K. Vennik: De remonstrantse gemeente te Rotterdam.
Predikantenlijst (1632-1830), aangevuld met enige biografische gegevens.
Gooi en Eemland, 4de jg., nr. 1, jan. 1993. H.J. Th. van der Voort: Bijdrage tot de kennis van
joodse families te Hilversum. De familie Van Thijn/Van Buuren [fragment Cohen]; W. Otten:
Kohlbrugge en Kuyper een dagje in Hilversum [biogr. gegevens Hermann Friedrich Kohlbrugge
(1803-1875) en Abraham Kuyper (1837-1920) en het huwelijk in 1899 van diens zoon Abraham jr.
met Hendrika van Oordt].
Hollands Noorderkwartier, nr. 17, jg. 7, jan. 1993. J.P. Geus: Familienaam (De) Waart werd
Boogaart [te Koedijk; 17-18de eeuw]; H. Zonneveld-Aupers: Declaraties van gedupeerde burgers
in Koedijk van het jaar 1799; Vraag met fragment Warmenhuysen [Alkmaar 1709].
NoordKOPstukken, 7e jg., nr. 1, jan. 1993. Verv. Transportregisters Huisduinen en Den Helder
[1769; met o.a. Van Brederoede, Platevoet, Kint, Kool - Deck-Roodt -Kamp] ; De loodsen van
Den Hoorn op Texel; Verv. Registre civique [Kroon t /m Muts; met o.a. Krul, Mol en Mooij].
Twente Genealogisch, 9e jaar, no. 1, jan. 1993. Kwstn. van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam
(geb. Delden Stad 1692, beperkt tot oost-Nederlandse kwn.), Willem Meijer (geb. Enschede 1856),
Nicolaas Christiaan ter Beek (geb. Oldenzaal 1810), Jacob ten Hove (geb. Hengelo 1830), Gezina
Weyschede (geb. Goor 1838), Jenneken Wilmink (geb. Hengelo 1805), Frederika Guitink alias
Guikink (geb. Hengelo 1835).
West Noord Brabant, 1993-1. R.A. van Bezooyen: Kwst. Van Bezooyen [ - (te Sint Maartensdijk
en Klundert), Eekman, Seldenthuis (te Lemmer), Ten Tije (Stad Delden)]; D.P.M. Machielse-
Schouteren: Maria Catharina Schouteren van huis weggelopen [tr. 1792 Lucas van Gogh].
Zaanstreek-Waterland, Med. nr. 13, jan. 1993. Kwst. van Tony Gerard Moester [geb. Amsterdam
1927; - , Tel, De Jong (afk. van Scherpenzeel), Kempers]; M.C. Schaap-Jongens: Het 'Genood-
schap van wapen-handel' en de schutterij van Westzaandam (1785-1787) [Jan Noome, redevoe-
ringen]; CA.E. Groot: Drie generaties Groot in Monnickendam [17-18de eeuw]; A.R. Vogel-de
Waal: De persoonskaart; H. Sinkeldam-Buschmann: Meesterbakker Muijs uit Wormer geslagen
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door zijn stiefzonen (1755); Idem: Lijs Bul in conflict met Claas Jonges te Neck (1734); Verv. Kwst.
Helena Pronk [kw. 1818 Elbert C. van Sijpestein tr. Westbroek 26-12-1664 (met att. van Loenen
en Breukelen) met Heyltje Jans (van Proostdye). Scheiding van hun boedel 5-4-1703 (nots. H.
Verwoert te Breukelen). Zijn vader Cornelis Jansz. (van S.) otr. als j .m. van Westbroek ald.
16-10-1640 (att. naar Loenen 30 okt.) met Metgen Gijsberts van Roijen, wed. Antonis Jans (ws.
een Okhuijsen). Cornelis hertrouwt ws. ca. 1647 Emmetje Wiggers (van Ockhuys) en te Vreeland
2-6-1672 Gerrittie Jacobs, wed. Abram Ariss Roos].

Uit familiebladen:
Blanckensteijn-bulletin, 4de jg., nr. 3, dec. 1992. W. Spies: Testament van Cornelis Cornelisz
Blanckesteijn en Fijchjen Hendricksdr. [te Doorn 1671].
Familiekontakten Galle, nr. 42, 1 Ie jg., winter 1992. De naam Galle met aanverwante schrijfwijzen
in Nederland [met verzoek om inlichtingen betr. naamdragers Gallé(e), Gallen, Galjee, (Van) Gaal,
(Van) Galen, e.d. aan R. Galle, Wetterensteenweg 31, B-9260 Wichelen].
Familiekring Groeneveld, nr. 12, dec. 1992. Een zeventiende-eeuwse verbanning [Jacob Cornelisz.
Groeneveld, 1663 te Strijen, vermoordde familie Bergheijck]; Schema nageslacht Jan Leenderts
Groeneveld tr. 1689 Marchien Derks.
Familienverband Avenarius, Heft 11, Dez. 1992. B.Th. Avenarius: Der Landgraflich Hessen-
Kasselsche Regimentfeldscherer Johann Samuel Avenarius, seine Söhne und Enkel [o.a. Ernst
Friedrich A. tr. Dinxperlo 1772 Dorothea Schuring]; Aanv. Eisenacher Stamm.
Familietijdschrift van Horsting en Horstink, derde jg., nr. 4, dec. 1992. Carl Gottlieb en Johann
Georg Horstig [Carl (1763-1836), levensbeschrijving; tr. 1794 Susette Engelbronner; gegevens
Engelbronner/Engelbrunner/Englprunner].
Genealogische Vereniging Klapwijk, nr. 5, dec. 1992. De boerderijen 't Haantje en Breedam;
bewoners Abraham Klapwijk (geb. 1780) en nageslacht.
De Halsbergier/L'Haubergier, l le jg., no. 3-4, 1992. Nageslacht van Joseph Derijcke en Isabella
Clara Vanhalsberghe, tr. Otegem 1745; Het gezin van Roger Buyssens en Margrieta Halsberch, tr.
Heestert 1612, buitenpoorters van Kortrijk; Onze neven uit Amerika.
't Pioentje, nr. 4, jan. 1993. Parenteel Victor Bavo Cornelis [familie Cornelis te Lochristi, St. Jan
in Ereno, e.o.; 18de-20ste eeuw].
Ribbens kroniek, nr. 3, jg. 2, jan. 1993. Presentatie van verschillende stammen in drie schema's:
A. Rub(b)ens/Ribbens 1695 te Etten Leur. B. Ribbe/Ribbens 1646 te 's-Grevelduin Capelle, naar
Zierikzee. C. Ribbens in Oost Vlaanderen.
De Schakel (Familiearchief Sinkeldam-Buschmann), 5e jg., nr. 1, febr. 1993. Asuereus Ratelband
[overl. Middelburg 1819]; Het geslacht Veen te Wormer [17-18de eeuw]; Hoe het Kees Sinkeldam
verging in Amerika [geb. Amsterdam 1927].
Scone Jhan, nr. 6, jg. 2, nr. 3, dec. 1992. Onze Stamfamilie uit Okegem [nageslacht van Adriaen
Schoonjans, overl. ald. 1662 (107 jr. oud); Kwst. Theophiel Schoonjans [geb. Teralfene 1912; - ,
Vaerman, De Nil, De Coninck].
Ter Perre, 2de jg., nr. 4, winter 1992. Eerste deel van de gekopieerde tekst met transcriptie van het
Mirakelboek, bewaard in het Lierse kerkarchief. Laurentius Perre, notaris en priester, noteerde
tussen 1475 en 1499 232 mirakels, waaronder die van de volgende genezen personen: Willem van
Leemputte van Brussel (een jaar mank geweest), Jan Bellens van Bergen o/Z (kon zijn krukken
achterlaten), Rutgheert van Randwijck 'uten lande van Gelre' (was zeer ongezond geweest), Jan
van Drakenborch, kanunnik van Sint Merten te Utrecht, en Cornelijs Jans van de Werve uit Bergen
o/Z (anderhalf jaar kreupel geweest).
Tichelpost, nr. 9, 1992. Levensloop van Gerardus Tichelman (geb. Maasland 1813).
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 9, nr. 1, jan. 1993. De families
De Prato of Vanderbem(p)den en Vandenbampt te Sint-Truiden (aktes burgerlijke stand 1580 tot
1782) [d.w.z. doop- en trouwinschrijvingen].
Van menark tot meneer, no. 8/9, jg. 4, 1992. De joodse synagoge (te Hattem); Genealogie Kassing
[te Utrecht en Amsterdam; 19de-20ste eeuw]; B. Karssen/B. Dijkmans: Genealogie Karssen [te
Harderwijk; 18de-20ste eeuw].
Verenigingsblad van Van Hi(e)ltens, jg. 2, nr. 4, blad 7. Verv. Harmen van Hilten te Ankeveen
(18de eeuw).

Gens Nostra XLVIII (1993) 351



Onze bibliotheek werd uitgebreid met een nieuwe uitgave:
De Stichting Diderich tho Brinckhus geeft een familieblad uit (waarvan de juiste spelling van de
titel kennelijk nog niet vaststaat), gewijd aan de familie Brinkman. Zij stamt af van Johann
Frederik Brinkmann (geb. Sudmerzen 1807), die naar Haskerdijke in Friesland vertrok; schema
van zijn gezin en de achternamen van het nageslacht. Secr.: R. Bout-Brinkman, Knappersveldweg
2, 7776 PA Slagharen.

België
Genealogie & Computer, jg. 10, nr. 1, jan. 1993. Genealogische BBS-en. Een eigen genealogisch
BBS: G&C-VVF-ROOTS (B); P. Donche: Ariadne, een Genealogisch Informatie Systeem voor de
VVF; Software Nieuws: J. Debeurme: Wat is er nieuw te verwachten in PRO-GEN 2.2?; P.
Donche: Het Kwartierstaatschema van Vlaamse Stam in PRO-GEN; The Master Genealogist
[TMG; Amerikaans programma in ontwikkeling]; ROOTORG v4.0 [conversieprogramma]; PC
voor beginners. Manipulaties met bestanden.

Le Parchemin, No. 283, 58e année, janv.-fév. 1993. Chev. Ie Pas de Sécheval: La familie du peintre
Jean Potheuck [stamreeks Potheuck; te Verviers; 15-17de eeuw]; H. Douxchamps: Les archives
départementales de la Cöte-d'Or (Dijon) du point de vue beige: note complémentaire; B. La
Fontaine: Les brisures de la familie de Marbais; Baron Bonaert: Les échevins de la vilie d'Ypres
et leur familie jusqu'en 1794; Antw. Jamar/de Jaymart, Maigret.

Ons Heem, jg. 46, nr. 3, herfstmaand/sept. 1992. J. Gerits: Straatmeubilair; De heem- en naam-
kundige nalatenschap van Jozef van Overstraeten [zijn naamkundige documentatie wordt bewaard
in het archief van het Instituut voor Naamkunde te Leuven].

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), In Memoriam Francis Goole (1929-1992); Drie Custers-stammen
uit Grote-Brogel. Custers 3. [afstammend van Lenaert Sijmons (geb. ca. 1525) tr. Marij Custers];
Nog enkele akten van ondertrouw uit de parochieregisters van Geulle (Nederlands-Limburg) [1764-
1785]; Openbare verkoop van de roerende goederen van Maria Agnes Pelenders [geb. Kermt;
1820]; Verv. Taalgidsje voor genealogen [Latijnse termen].

WH-info (Westhoek), jg. VIII, afl. 4, jan. 1993. Verv. Geschiedenis van de drankcultuur in de
Westhoek: II. Herbergen in de Acht Prochiën anno 1779; Verv. Inwoners van Reninge (1790);
Diksmuidse herbergen in 1574 [namen van herbergiers, hun leeftijden en geboorteplaatsen]; M.
Pattyn: De familie Bouchillioen te Dranouter in de troebelen [bij ontbreken van DTB-registers
vormen de Registers van wettelijke passeringen een belangrijke bron voor genealogen. Als voor-
beeld een akte uit 1742, waarin o.a. genoemd worden Joanna en Anthoinette Wils, won. te Goes
en Guillain Bouchillioen, te Leiden overleden]; Schatten uit de Biekorf [Openbare Bibliotheek te
Brugge]. Europese cultuur in postincunabelen 1501-1540.

Duitsland
Computergenealogie, 8 (1992), Heft 25. Eine neue genealogische Mailbox; Was ist FIDO? Genea-
logische Mailboxen in Benelux und GroB-Britannien; SOUNDEX-Code [codering baseert zich
vooral op de klank van een naam]; Familie + Geschichte. PC-erstellte, genealogische Histo-
gramme; Neues von der CD-ROM; GENEA 3.5 für Atari ST; Der Laptop in der Ahnenforschung
[bespreking AHN-DATA]; Namens-Register für niederlandische Archivbestande Frieslands; Ver-
schlüsselung von ostfriesischen Ortsnamen nach LOCATOR; Ortskennzeichnungsverfahren.

Der Deutsche Hugenott, 56. Jg., Nr. 4, Dez. 1992. Dr. med. Robert Scott (1646-1714); Die
Hugenottenfamilien Blanc in Wurmberg-Lucerne-Neu-Barental in Württemberg.

Familiengeschichte in Norddeutschland/Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 41./67.
Jg., Heft 2/1992. Nicolaus Krüger (1571-1645) in Stade, ein Theologe von Rang als Prediger und
Padagoge; Aanv. Gerhard Bertholdi aus Wilstedt; Franz Anton von Weber, Amtmann von Steuer-
wald, und sein Verwandtenkreis [geb. Zeil (Baden) 1734; met verwantschapstabel W. A. Mozart -
Carl M. von Weber - Ernst A. von Wildenbruch]; Die Hauser und deren Besitzer in Uelzen nach
der Feuerbrunst vom 20. September 1646; Wandernde Handwerksgesellen aus Norddeutschland
und Mecklenburg-Verpommern in Rostock vom 16. bis 19. Jahrhundert.
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Idem, Heft 4/1992. H.G. en E. Triiper. Ein 'Kirchenbuch'-Fragment der ev.-ref. Gemeinde
Neuenkirchen (jetzt Schwanewede 2, Kreis Osterholz) aus den Jahren 1606 bis 1616 [notities van
de predikant Jacob Frojar over zijn naaste familie, en een registratie van inkomsten uit huwelijken,
dopen en begraven van inwoners van de dorpen Neuenkirchen, Rade, Rekum en Vorbruch; o.a.
Droge, Greving, Has(e)lop, Keiser/Keyser, Marisse, Schild, Schnirring, Stademan/Stahemann/
Stamann]; H. von Spreckelsen: Über einst in Bremen amtlich aufgestellte Familienstammtafeln
[het Bremer Civilstandsamt stelde van 1824 tot 1875 9199 gezinsstaten samen; nu gebonden in 14
delen met chronologisch naamregister bewaard in het Staatsarchiv Bremen; de tussen 1876-1933
gemaakte staten worden bewaard bij het Standsamt; op microfiches]; Die schwierige Suche auf den
Spuren der alten Beamtenfamilie Hedemann; Firmengeschichte - Familiengeschichte. 200 Jahre
Buchhandlung und Verlag Gerstenberg in Hildesheim.

Der Crafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm, 1992. Die Synagoge in der Klinkhamerstrafle.
Erinnerungen an die judische Gemeinde in Neuenhaus (in Nr. 6); Das Patronatsrecht in Brandlecht
(Nrs. 6, 7); 200 Jahre 'Schümersmühle'. Kornbrennerei seit Generationen im Familienbesitz
[Schümer; sedert 1789 te Schüttorf].

Der Herold, N.F. Bd. 13, 35. Jg., Heft 10, 1992. J. Sarnowski: Die wirtschafts- und kulturge-
schichtliche Bedeutung der Brakteaten und Hohlpfennige im Kontext der mittelalterliche Münz-
und Geldgeschichte; Zum Begriff der Medaille und dem Stand ihrer Fachbibliographie; Genealogi-
sche Bestrebungen in St. Petersburg, Moskau und Perm/Ural.

Idem, Heft 11, 1992. H. Jager-Sunstenau: Über den seidenverkehrten Orden vom Goldenen
Vlies und die Symbolik einer Collanen; Die Ehrenstiftsdamen vom Kloster Heiligengrabe; Der
wiedische Hausorden de la Fidélité; H. v. Kalm: Der Begriff des Uradels als adlesrechtlicher
Terminus im ausgehenden 18. und 19. Jahrhundert.

Hessische Famüienkunde, Bd. 21, Heft 3/4, Dez. 1992. H. Henkei: Von Flandern nach Hessen.
Schicksalswege eines alten Geschlechts [De Bary te Doornik en Frankfurt; verhalenderwijs van de
13de naar de 20ste eeuw]; Egelsbacher auswanderer im 18. und 19. Jahrhundert [o.a. Anthes, Betz,
Breidert, Bretsch, Fink, Leiser, Muller Oppermann, Rüster, Schlapp, Schroth, Werkmann,
Werner]; Zwei Silhouetten Wagner aus Darmstadt; Besthaupter in der Herrschaft Breuberg 1630-
1675 [Besthaupt: recht van de Heer om na overlijden van een lijfeigene uit diens bezit het beste dier
te nemen]; Die Pfarrer zu Gründau auf dem Berg 1340-1600; Verv. Fremde in Ruppertsburger KB
[1838-1850]; Die Briefe des Johannes Koster aus Amerika in den Jahren 1859-1862; Hessische
Wappenrolle: Bock, Hofmann (te Erbach), Jung (te Lindenholzhausen), Deutscher, Hormann,
Künzel.

Mosaik, Heft 4/1992. Verv. Genealogisches Ortsbuch für den Kreis Kleve: Wyler/Zyfflich;
L. W.A. Berenbroek: Deutsche Ortsfremde in den niederlandisch-reformierten und in den
römisch-katholischen Kirchenbüchern von Groesbeek NL; Verv. Herkunft und Vorfahren der
Pfalzdorfer Kolonisten Conrad [nageslacht van Zacharias Partenheimer, te Langenlonsheim, 16-
18de eeuw; Johann Valentin Conrad, schoolmeester 1728-1744; fragmenten Eisenhauer en Post].

SachsischeHeimatblatter, 38. Jg., Heft 6/1992. Christian Lehmann (1611-1688), der bedeutendste
Chronist des Erzgebirges [met stamreeks Lehmann, en schoolmeester Benedikt Kirsch]; Jacob
Leupold (1674-1727), Leipziger Mechanicus.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 97 (1991). E. Boshof: Aachen und die Tronerhe-
bung des deutschen Königs in salisch-staufischer Zeit; W. Gartner: Das Chorherrenstift Kloster-
rath in der Kanonikerreform des 12. Jahrhunderts; Th.R. Kraus: Die Aachener Deputierten auf
dem Weg nach Frankfurt zur Krönung Karls Vil. (1742 Januar 20 - Marz 10); K. Muller: Aachen
im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons Umbruch und Kontinuïtat; Boekbespre-
kingen.

Idem, 3. Beiheft (1990). C. Rotthoff-Kraus: Die politische Rolle der Landfriedenseinungen
zwischen Maas und Rhein in der zweiten Halfte des 14. Jahrhunderts.
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Frankrijk
Cercle généalogique d'Alsace, Bulletin No. 100, 1992-4. Les recherches généalogiques dans les
Seigneuries de Ribeaupierre et de Würtemberg en Haute Alsace; artikelen betr. onderzoek in
Duitsland en Zwitserland.

Nord Genealogie (Flandres- Hainaut-Artois), No. 114, 1992/1. Verv. Liste des passagers . . . a
destination des Antilles [Enoc t/m Lambert]; E. Halflants: Genealogie de la Morel, de Saint-Omer
[18de-20ste eeuw]; Kwstn. Blanquart en Lefebvre; Jules Brabant 1814-1891 et sa familie [te
Kamerik]; Motte [te Quevy-le-Grand; 16-17de eeuw]; D'Harveng/de Harveng [16-18de eeuw];
Moreau [17-18de eeuw].

Idem, No. 116, 1992/3. Les pierres tombales de l'église d'Attre; Kwst. Cuvelier; Verv. Not.
archieven van Orchies [1710-1711, 1722]; E. Boutmy de Katzmann: Fragments généalogiques
Boutmy alias Boutemy; Etude sur les Watremetz [met genealogie W.; 18de-20ste eeuw].

Idem, No. 118, 1992/5. Actes passés devant maltre J.-J. Piat, notaire a Wattrelos [1739];
Christophe Jovet (1750-1826); E. Derreumaux: Contribution a la genealogie de la familie De
Courchelles (alias De Courcelles) [te Carihem (Roubaix) en Leers; 15-17de eeuw]; Contrats de
mariage passées devant mattre Bayart notaire a Lille [1547-1548]; Th. Leuridan: Genealogie
Lefebvre [te Englos, Salomé e.o.; 17-19de eeuw]; Verv. Archives notariales d'Orchies [1722-1724];
La bourgeoisie de Douai [1703-1710; namen, geboorteplaatsen, leeftijden]; M. Leleux: Profes-
sions, fonctions, états et titres relevés dans les archives anciennes de Roubaix de 1370 a 1642; Les
inhumations dans l'église de Mouchin au XVIIIe siècle; La familie Castelain [Chastellain, enz.,
fragmenten; 16-18de eeuw].

Groot-Brittannië
The Coat ofArms, No. 160, N.S. Vol. IX, Winter 1992. The heraldic leopard as a punning insult;
Heraldic symbols of the future; The Corona Doble of Aragon and Sicily; The crest of de Beau-
champ and de Hungerford; W. van Anrooij: Gelre Herald and late medieval chivalric culture.

Computers in genealogy. Vol. 4, Nr. 8, Dec. 1992. Genealogy & Familiy History Programs;
Changing computers; Fastfile - another database; Computerising the census: towards a county
database for Hertfordshire 1851; Software reviews: Family Scrapbook.

The Scottish Genealogist, Vol. XXXIX, No. 4, Dec. 1992. J.P. Lawson: Passengers on the
'Alexander' [in 1772 emigreerden Hooglanders o.l.v. John MacDonald of Glenalladale naar St.
John's Island; reconstructie passagierslijst]; H. Hinchliff: Finding Scottish ancestors by computer
[hoe de IGI (International Genealogical Index) kan helpen bij het vinden van voorouders; als
voorbeelden Archibald Bruce (geb. 1795), George Hewett (geb. 1656) en Allan Cameron (geb.
1799)].

Oostenrijk
Adler, 16. (XXX.) Bd., Heft 8, Okt./Dez. 1992. Österreichisches Adelsrecht; Das Turnier
[beknopte uitleg ontstaan en (sportieve) inhoud van toernooien]; Zum Namen Ostarrich; Verv.
Artztberufe in den Linzer Kirchenmatriken; Verv. Österreichische Ahnenliste 29 [o.a. v. Metnitz,
Luschin, Heller/Holler, Mündler vulgo Steinhauer, Wei(3 vulgo Weber].

Polen
Gens, 1992-1. Artikelen betr. familiegeschiedenis Borzyszkowski, het nageslacht van Franciszek
Leo [leefde ca. 1700-1760 in Bohemen], de onbekende heraldicus Boleskaw Kurosz en watermerken
met heraldische afbeeldingen.

Idem, 1992-2. Michael Sendivogius (1566-1636) [Pools alchemist; met verwantschapstabellen en
wapens]; Grafschriften gevonden in kerken van Murowana Goslina en omringende dorpen.

Scandinavië
Genos (Finland), Arg. 63, 1992-4. Artikelen betr. Sjöblom en Olsbo.

Norsk Slektshistorisk tidsskrift, Bd. XXXIII, Hefte IV. Aremarks prestehistorie til ca 1750 [predi-
kanten, o.a. Krog, Morbach, Heerfordt]; A. Bjannes: Lilje og kroner. Et norsk middelaldervapen
brukt i en slektshistorisk argumentasjon; Peter Groter [alias Trompeter; stadsmuzikant te Chris-
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tiania 1634, later in Gothenburg]; Discussie over bisschop Olav van Bergen [zie ook NST 30
(1986)]; Antw. Werge.

Idem, Medlemsblad, 6. Arg., Nr. 1/92.

Verenigde Slaten van Amerika
Everton's Genealogical Helper, Vol. 46, No. 6, Nov.-Dec. 1992. Genealogy Research Trip to
Poland; Genealogical Periodicals - An untapped resource in genealogy.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 123, Nr. 4, Oct. 1992. Joost Goderis,
New Amsterdam burgher [geb. Haarlem ca. 1628, zoon van Hans G., zeeschilder; fragment
Goderis; 17de eeuw]; Verv. Americans married on Curacao [1751-1781]; Family Record of Elias
Schoonmaker of New Paltz [19de eeuw].

Idem, Newsletter, Vol. 3, No. 4, Winter 1992. Using the publications of the New-York Historical
Society.

Zuid-Afrika
Familia, jg. XXIX (1992), No's 3 &4. Dieavontuurlikeloopbaan van H.B. Deyermans 1788-1826;
Cornelia Villion [geb. 1680], her husbands and Watervliet farm; Stamregister Symms; Meer oor
Susanna Biebouw [geb. 1687]; Frederik Jacobus and his descendants [tr. 1773 Johanna Mars-
hoorn]; Die nageslag van Cornelis Johannes Erasmus (1816-1900); Military records as a genealo-
gical source in South Africa; The early Stellenbosch British; The Ueckermanns of Mecklenburg.

Idem, Nuusbrief Nr. 47, Nov. 1992.

Zwitserland
Maajan/Die Quelle(Jüdische Familien-Forschung), Heft 25, 6. Jg., 1992/4, Dez. Y. Gottraux: Die
jüdische Gemeinde von Avenches. Liste der von 1828 bis 1945 in Avenches geborenen Kinder
[Bernard, Bernheim, Bloch]; L. Jung: Aus dem Leben der Familie Jung [te Hegenheim (Elsas)];
Kwst. Micha Martin Bloch [geb. Zürich 1967; - , Ruckstuhl, Kahn, Esser].

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 5, Nr. 4, Dez. 1992. H.B. Kalm: Schweizer Vorfahren von
Bundeskanzler Helmut Kohl [Hoecker, Enzenauer, Devevey]; B. Steiger-Trippi: Die Familie
Enderlin von Maienfeld [schema's Enderli/Enderlin, 15-19de eeuw; wapens van enige Walser
families w.o. Enderli, Nigg, Riederer, Salzgeber en Zindel].

Aankopen:
Bent heimer Jahrbuch, Band 102 (1983). Uit de vele artikelen noemen wij: Zur deutung, Herkunft
und Verbreitung des Namens Hersping und seiner Varianten Hesping, Heerspink, Heersche, usw.;
Die grafliche Echte - zur Stellung von freien, wachszinsigen und keurmedigen Bauern in der
Graftschaft Bentheim; Die Besiedlung des Osterwaldes [met Osterwalder Hofliste 1680/1770;
kwamen de kolonisten uit Staphorst?; Hofliste van Alte- en Neue Piccardie 1767]; Das Holzgericht
im Isterloh; Die Schrifttafeln und Wappen am Pulverturm des Schlosses Bentheim; Die Mitglieder
des Kirchenrates der ev. ref. Kirche zu Nordhorn 1739-1799; Johan van den Mynnesten als Maler-
Diplomat [eind 15de eeuw]; Aus der Chronik der Neuenhauser Geerligs [met schema's Geerligs,
17de-20ste eeuw]; Die Hartgers in Hilten [met schema's Hartger, 19de-20ste eeuw]; 'Merks' aus
dem Kirchspiel Gildehaus [handmerken].

Schriften zur Bevölkerungsgeschichte der pfalzischen Lande:
Folge 2. H. v. Jan: Das Türkensteuerregister des kurpfalzischen Oberamts Neustadt von 1584

[in Frankenthal voornl. zuid-Nederlandse namen als Hufnagell, Verheiden, Vercruysse, Behagel;
in Lambrecht grotendeels Franse namen].

Folge 7. G.F. Anthes: Untertanenlisten des badischen Oberamtes Birkenfeld und der pfalz-
zweibrückischen Pflege Achtelsbach aus dem Jahre 1776.

Folge 8. O. Polier: Kameral-Hohe-Schule zu Lautern 1774-1784. Staatswirtschafts-Hohe-Schule
zu Heidelberg 1784-1804. Lebensbeschreibung und Abstammung der Professoren und Studieren-
den [veel biografische gegevens, ook van verwanten; met stamreeksen en literatuuropgaven].

Folge 9. G.F. Anthes e.a.: Pfalzische Untertanen-, Huldigungs- und Musterungslisten aus den
Jahren 1587-1609-1612-1624-1731-1776.

Folge 11./?. Kilian: Schatzungsregister des kurpfalzischen Oberamtes Stromberg 1683 und 1722.
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Folge 12. K. Stuck: Personal der kurpfalzischen Zentralbehörden in Heidelberg 1475-1685.
Folge 13. K. Stuck: Personal der Oberamter Neustadt, Germersheim, Kaiserslautern, Alzey,

Oppenheim vor 1685 [Folgen 12 en 13: met zoveel mogelijk genealogische gegevens (niet beperkt
tot de opgegeven plaatsen) en literatuurverwijzingen. Aanvullingen verschenen in het tijdschrift
Pfalzisch-Rheinische Familien- und Wappenkunden. Dit soort publikaties (ook bijv. Folge 8)
altijd even nalopen op zoekgeraakte voorouders].

Verder ontvingen wij:
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. V., Mitt. Nr. 24, Jan. 1993.
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e. V., Informationsblatt, Bd. 2, Nr. 6, Dez. 1992.
Buijsenissen (Buijsen nr. 37, 10e jg., jan. 1993.
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 107 (1992), afl. 4.
Themanummer 'de Nederlandse identiteit'.
Caert-Thresoor, 1 Ie jg., nr. 4, 1992. Register jgn. 1-10(1982-1991), door J. Cramer.
Dijkbrief, 1 Ie jg., nr. 4, dec. 1992.
Familie Knobbe, rondschrijven 11, dec. 1992.
Familiekrant Stam Joosten (Joosten te Hamont), nr. 12, jg. 3, jan. 1993.
Fries Museumbulletin, sept. 1992.
Frison-magazine, No. 64, 17de jg., mei 1992.
Gesellschaft für Familienforschung in Franken e. V., Mitt. Nr. 6, Jan. 1993.
De Heraut Gelre, jg. 9, nr.4, dec. 1992.
Historische Kring Kesteren, Nieuwsbrief, 10e jg., nr.2, april 1992; l l e jg. nr. 1, jan. 1993.
Historische Kring West-Betuwe, Nieuwsbrief, jan. 1993.
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 31, nr. 2, dec. 1992.
Informatieblad Rasecht, nr. 2, jan. 1993.
Johanniter Orde in Nederland, Med. nr. 173, jg. 43, dec. 1992.
Katwijk van A tot Z, '87-'88.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nr. 66, dec. 1992.
De Kruijdboom (Kruit), 9e jg., nr. 1, jan. 1993.
Library of Congress, Inf. bulletin, Vol. 51, No. 24, Dec. 14, 1992.
Loage-Tijdschrift, nr. 20, jg. 5, mei 1990; nr. 21, jg. 6, aug. 1990.
't Meisterbenksken (de Graafschap), nr. 35, jan. 1993.
De Miedbringer (Terschelling), jg. 27 (1988), nr. 102 (sept.), 103 (dec); jg. 28 (1989), nr. 104
(maart); jg. 31 (1992), nr. 119 (dec).
Nederlands Archievenblad, jg. 96, nr. 4, dec. 1992.
Nederlands Historisch Data Archief, Nieuws, nr. 4, winter 1992/1993.
Nieuws van Archieven, jg. 11, nr. 12. dec. 1992.
NoordKOPstukken, 6e jg., nr. 4 ( = 5), okt. 1992.
Nijmeegs Katern, jg. 6, nr. 6, dec, 1992.
Olsthoorn kroniek, 7e jg., no. 1, jan. 1993.
De Omroeper (Naarden), jg. 6, nr. 1, jan. 1993.
Onze Stam (Van Soom), nr. 56, dec. 1992.
Oostvlaamse Zanten, 67e jg., nr. 4, okt.-dec. 1992.
Oud Katwijk, Med. nr. 31, jan. 1987.
Oud-Scherpenzeel, 4e jg., nr. 4, dec 1992.
Slemma, Cahier No. 56, 14e année, tome XIV, fesc. 4, 1992.
Stichting Federatie van Nederlandse Familieorganisaties, Med. nr. 23, 6e jg., dec. 1992.
Streekmuseum Hoeksche Waard, bulletin 50, aug. 1989.
Tijdschrift voor geschiedenis, 105e jg. (1992), afl. 4.
Van Helden en Heldinnen (Van Helden te Wijk), No. 24, 11de jg., jan. 1993.
Vereniging Oud Leiden, jg. 15, nr. 1, jan. 1993.
Zicht op Haringcarspel, Ie jg., nr. 2, dec. 1992.
Zijper Historie Bladen, 8e jg. (1990), nr. 1 (jan.); nr. 2 (mei).

M. VULSMA-KAPPERS

356 GensNostraXLVIII(1993)



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

460. VAN HEES (XXXV (1980), p. 392)
1. Pieternel(le) de Vroo, ged. Grave 20-12-1673.
2. Adriaan de Vroo, j .m. , soldaat, tr. Grave 24-3-1669
3. Lijsbeth Staats/Staes, ged. Grave 5-2-1645, doet op 73-jarige leeftijd belijdenis ald. 6-9-1717.
6. P(i)eter Staes, overl. vóór 3-5-1681 (RA Grave 261, f. 229), tr.
7. Margriet Daems, overl. vóór 3-5-1681.

A.J. STASSE, Utrecht

625. VAN LEENINGEN (XXXVII (1982), p. 126)
1. Arien Gabriels van Leeningen, ged. Sleeuwijk 2-12-1703.
2. Gabriel Cornelis , ged. Sleeuwijk 16-8-1676, tr. ald. 13-4-1697
3. Anneken Ariens van . . . (onleesbaar), j .d .
4. Cornelis Pietersen (zn. van Peter Cornelissen en Maijken Alberts, die te Sleeuwijk kinderen

laten dopen in 1644 en 1647), 'raymaker', tr.
5. Jenneken Gabriels.

A.J. STASSE, Utrecht

729. BOR (XXXVII (1982), p. 495)
Glorichien is gedoopt te Meerkerk 4-5-1665 als dochter van Dirck Geerlofsen Donck. Haar huwe-
lijk met Cornelis Cornelisse Bor is mogelijk te Meerkerk gesloten (het trouwboek van Meerkerk
ontbreekt).

A.J. STASSE, Utrecht

278. VAN DONGEN-DIJCKHOFF/DIECKHOFF (XLVI (1991), p. 94)
Jacobus van Dongen, j .m. van Rotterdam, koopman in rum, otr./tr. ald. 26-10/11-11-1721
(geref.) Neeltje Dijckhoff, j .d . van Rotterdam. De kwartieren van Neeltje:

1. Neeltje Dijckhoff, ged. Rotterdam 6-5-1695.
2. Abraham Dijckhoff, won. in de Langelijnstraat te Rotterdam, otr./tr. ald. 18-4/4-5-1688
3. Lijsbeth de Vriendt (dr. van Johannes de Vriendt en Neeltje Leenderts), ged. Rotterdam

30-10-1670.
4. Jacob Jansz. Dijckhoff, van Holstein, otr./tr. Rotterdam/Overschie 28-2/14-3-1666
5. Neeltje Abrahamse de Groot (dr. van Abraham Jansz. de Groot en Elysabeth Pietersdr.),

wed. van Jan Ariensen, won. in de Langelijnstraat.
Gevraagd kwartieren van Jacobus van Dongen en verdere gegevens Dijckhoff.
MATTHAEUS-ESSELINGH

1. Geertruij Esselingh, ged. Maassluis 20-2-1686, won. te Brussel (1707), tr. Monster 21-8-1707
Hermannus Wilhelmus Matthaeus, predikant te Ter Heijde.

2. Hendrick Esselingh, ged. 's-Gravenhage 11-3-1650, overl. ca. 1686/98, commies te Maas-
lantssluis, tr.

3. Alyda Wittelingh, overl. na 1698.
4. Hendrick Esselinck(x), ged. Arnhem 23-4-1611 (geref.), overl. ca. 1650/60, bode van de

Generaliteit te 's-Gravenhage, otr. ald. 13-10-1639
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5. Geertruyt Jansdr. Zegermans, geb. Utrecht, begr. 's-Gravenhage 20-1-1696. Zij otr. (2) 's-
Gravenhage 11-3-1660 Jan Pietersz. Lunack, wedr. van Grietje Lucasdr.

8. Hendrick Esselinx, overl. Arnhem 20-7-1650, tr.
9. Merrike Moersz.

10. Jan Gijsbertsz. Zegerman (zn. van Gijsbert Jansz. Zegerman en Geertje Willemsdr. van
Schaik; en kleinzn. van Jan Zegerman, burger te Utrecht (1543), en Petronella Jan Splinters),
schoolmeester te Utrecht, koster en voorganger van de Sint Nicolaaskerk ald., tr.

11. Suzanna Jansdr. Vessenick (dr. van Hans Michiels Vessenick en Fijtje Willemsdr.
Met dank aan de heer Ph.J . van Dael te Rhenen. Gevraagd aanvullingen over Alyda Wittelingh.

Ir. A.I . GRABOWSKY, Eindhoven

455. BAKKER (XLVII (1992), p. 441)
Cornelis Ariens Bakker is zoon van Arij Jansz. Backer en diens tweede vrouw Marritje Cornelisdr.
van der Vliet. De bewijsvoering is als volgt:
In 1704 en 1708 zijn bij de doop van kinderen van Cornelis Ariens Bakker resp. getuige Neeltje
Ariens Bakker en Emmetje Ariens Bakker, van wie aan te nemen is dat zij zusters van Cornelis zijn.
Cornelis, Neeltje en Emmetje komen voor onder de kinderen van wijlen Arij Janse Backer die op
26-1-1713 diens nagelaten onroerende goederen transporteren1. Andere kinderen van Arij Janse
Backer zijn Jan, Leentje en Maertje. Het overlijden van Arij Janse Backer is op 1-3-1712 te
Zevenhuizen aangegeven door zijn zoon Jan.
Arij Janse Backer otr. (1) Zevenhuizen 18-3-1663 Neeltje Cornelis Matse, j .d . van Zevenhuizen,
dr. van Cornelis Leendert Matse en Leentje Dirx Vermeer2; tr. (2) Zevenhuizen 28-1-1672 (civ.)
Marritje Cornelisdr. van der Vliet, overl. na 24-1-16853, dr. van Cornelis Leenderts van der Vliet
en Emmetje Leendertsdr.4.
Op grond van het feit dat Cornelis Ariens Bakker wel een dochter Maertje vernoemt en niet een
Neeltje, is aan te nemen dat hij uit het tweede huwelijk van zijn vader is.
Arij Janse Backer, geb. ca. 1637, is zn. van Jan Willem Lourisz. en Maertje Jansdr. van Alphen5

en kleinzn. van Willem Lourisse6. Jan Willem Lourisz., j .m. van Zevenhuizen, overl. na 6-3-16647,
tr. ald. 14-12-1636 Maertje Jansdr. van Alphen, j .d . van Zevenhuizen, overl. vóór 16575, dr. van
Jan Jansz. van Alphen en Maertje Claesdr.7. Jan Willem Lourisz. is zn. van Willem Lourusz. en
diens eerste vrouw Aechgen Lenertsdr. (van Nieuwerkerck)8, die overl. vóór 23-6-16288. Willem
Lourusz., overl. na 6-3-16539, hertr. als wedr. Zevenhuizen 23-7-1628 Barbar Bastiaense, wed. van
Gangert Ariensen, dr. van Bastiaen Diertsz. en Annitgen Aryensdr. Huysman10.
Willem Lourusz. is zn. van Louris Willemsz., overl. tussen 15-1-1607" en 7-12-161012, en diens
tweede vrouw Geertge Jaspersdr.12, overl. na 7-12-161012. De eerste vrouw van Louris Willemsz.
was Maritge Dirksdr.12.
Jannitje Pieters Schipper (de eerste vrouw van Cornelis Ariens Bakker) is dr. van Pieter Cornelis
Schipper en Aeltje Pleunen de Groot. De bewijsvoering hiervoor: Jannetje Pieters Schipper is op
20-12-171113 getuige bij de doop van een kind van Aalbert Pieterze Schipper. Deze doet te Zeven-
huizen op 20-12-1723 aangifte van het overlijden van zijn vader Pieter Cornelisse Schipper, en op
14-3-1729 van zijn moeder Aaltje Plonen de Groot.
Aaltje Plonen de Groot is te Zevenhuizen op 3-2-1706 getuige bij de doop van Aeltje, dr. van
Cornelis Ariens Bakker en Jannitje Pieters Schipper. I.p.v. Aaltje Plonen de Groot, heet zij hier
Aeltje Pleunen Schipper. Volgens DTB Zevenhuizen 5, f. 7, zijn op 30-10-1672 te Nieuwerkerk
getrouwd Pieter Cornelisse, j .m. van Nieuwerkerk, en Aeltje Pleunen, j .d . van Zevenhuizen.
Noten:

1. RA Zevenhuizen 67, f. 133, d.d. 26-1-1713.
2. NA Zevenhuizen 8928, nr. 123, d.d. 3-6-1690 en 8930, nr. 154, d.d. 1-12-1710.
3. Idem 8923, nr. 8, d.d. 24-1-1685.
4. WK Zevenhuizen 5, f. 50v, d.d. 16-1-1640.
5. Idem, f. 238, d.d. 1657.
6. NA Zevenhuizen 8928, nr. 167, d.d. 3-11-1691.
7. WK Zevenhuizen 6, f. 38, d.d. 6-3-1664.
8. Idem 4, f. 94, d.d. 23-6-1628.
9. Idem 5, f. 178, d.d. 6-3-1653.

10. RA Zevenhuizen 46, f. 208, d.d. 22-12-1606 en 51, f. 273v d.d. 2-4-1628.
11. WK Zevenhuizen 1, d.d. 15-1-1607.
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12. Idem d.d. 25-1-1607 en 7-12-1610.
13. DTB Zevenhuizen 3, f. 338, d.d. 20-2-1711.

J. HEEMSKERK, Voorburg

B. DE KEIJZER, Capelle aan den IJssel

483. SCHIERHOLT (XLV11 (1992), p. 530)
Vermoedelijk moet vraagsteller deze familie niet zoeken in Wilsum, gemeente IJsselmuiden, maar
in de gemeente Dalfsen. Daaronder valt nl. het plaatsje Welsum, waar de naam Schierholt voor-
komt.

M.W.H. LEMMENS-GOOSSEN, Utrecht

460. VAN OTTENSTEIN-DORASE (XLVI1 (1992), p. 442)
2. Hermanus van Ottensteyn, geb. Leiden, broodbakker wonend op de Vismarkt, otr./tr. ald.

19-4/4-5-1754
3. Francina Christina Dorassé, geb. Leiden, wonende in de Rijnstraat.
4. Gerardus/Gerrit Ottensteyn, geb. Leiden, ged. ald. (bij de Jezuieten) 28-1-1703, banketbakker

wonend op de Vismarkt op de hoek van de Stadhuispoort, overl. na 19-4-1754, otr./tr. ald.
8/23-7-1729

5. Maria Ockhuysen, geb. Leiden, wonende op de Delftse Vliet.
6. Christiaan Dorassé, geb. 's-Gravenhage, 'cladschilder', wonend te Zoeterwoude, otr./tr.

Leiden 22-7/13-8-1730
7. Judith Groeneveld, wonende op de Groenhazengracht, overl. na 19-4-1754, wed. van Assar

Jees.
8. Joannes/Jan Ottesteyn, in 1729 wonend in de Lange Diefsteeg, tr.
9. Helena Bordes.

Mr. W. DOWNER, Leiden

498. COLLIGNON (XLVII (1992), p. 579)
Onder 'het Güliksche' wordt verstaan het hertogdom Gulik, ook wel het 'Gulikerland' genaamd,
dat een groot gebied bestrijkt in West-Duitsland, nl. in het Rijnland. Sommige delen van Neder-
lands-Limburg behoorden tot dit hertogdom. Zo lag ook Düsseldorf in dit gebied. Thans bestaat
nog steeds de gemeente Jülich (Duits voor Gulik) tussen Aken en Keulen. Wellicht heeft de naam
Hersier iets te maken met de in die streek zeer bekende vildersfamilie Herselers, die gekend waren
als bokkenrijders.

M. PHILIPPE, Hasselt (België)

501. HEINE TJAPKES (NIEBOER) (XLVII (1992), p. 579)
Heine Tjapkes tr. Zuidbroek 19-2-1702 Geertje Wijbes, van Muntendam. Zijn dochter Esse
Heines, tr. (1) (als afk. van Muntendam) Zuidbroek 11-1-1711 Harmen Alberts, van Zuidbroek;
tr. (2) Zuidbroek 30-1-1724 Hindrik Klaassens, van Sappemeer. Zijn zoon Wijbe Heines, tr. (als
afk. van Muntendam) Zuidbroek 27-4-1732 Okke Frieses, van Muntendam.
(Bron: Klappers op de huwelijken vóór 1750 in de provincie Groningen, deel 18, Noordbroek en
Zuidbroek).

K. BIJSTERVELD, Groningen

Heine Tjapkes en zijn vrouw Geertje Wijbes worden genoemd als broer en schoonzus van de bruid
in het h.c. d.d. 23-2-1705 te Zuidbroek (V.x.16) van Duirt Pieters en Sibrich Tjapckens. Behalve
deze broer werden voor de bruid genoemd: Jantje Wilckes wed. Tjapcko Tjarcks als moeder,
Marten Joesten en Geeske Tjapckes als zwager en halfzuster. Sibrich kwam uit Muntendam en tr.
(2) Nieuw Beerta 28-6-1722 Joest Hansen.
Tjapcko Tjarcks tr. (1) Anje Heines, waaruit een zoon Heine en mogelijk een zoon Tiarck. Hij tr.
(2) vóór 16-6-1668 Grietje Claesen. Hieruit Geeske, gehuwd met Marten Joesten, die twee zoons
in Noordbroek lieten dopen. Hij tr. (3) Jantje Wilkes, waaruit Heine, gehuwd met Geertjen
Wijbes; Sibrich, zie boven, en Tiarck, geb. Zuidbroek, tr. Meeden 27-9-1696 Aeltijn Hindrix, van
Zuidbroek. In R. A. V.x. (Zuidbroek) enige aktes betr. Tiapcko Tjarcks:
3-5-1660 Jannes Hermens en Jantien verkopen aan Tiapko Tiarckx en Anneke e.l. 'haere behui-
singe staende tot Suidbroeck op Mr. Wibbe Tammes land'.
16-6-1668 Ebel Meertens, Lambert Berents en Sijert Harmens zijn voogden over Tiapko Tiarcks
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moederloze kinderen bij Anje Heines geproc. Tiapko Tiarckx is dan al gehuwd met Grietien
Claesen.
4-6-1674 Schuldbekentenis van Tiapke Tiarx en Grietie Claesen, zijn huisvrouw.
3-3-1675 Tiapke Tiarx, Tiapke Berents, Arent Eppes, voogden over Siben Lamberts, dr. van
Lambert Arents en Aeltien NN, die is overleden. Lambert is hertr. met zekere Poppe.
7-2-1685 O.a. Tiapke Tiarx 'tot Zuijdtbroeck' als vreemde voogd.

K.A. REUVERS, Lelystad

506. VAN DER DOELEN-KALFMOUW (XLV1I (1992), p. 580)
Naar alle waarschijnlijkheid wordt hier het onder 1 genoemde echtpaar bedoeld:

1. Henrietta Johanna Halfmouw, geb. Doesburg 6-9-1817, overl. 's-Hertogenbosch 13-12-1897,
tr. Breda 24-11-1838 Johann Philipp Doelen, geb. Dillenburg 26-9-1806, militair, overl.
's-Hertogenbosch 5-10-1872, zn. van Rudolph Doelen en Catharina Elisabeth Huthsteiner.

2. Johannes Halfmouw, ged. Doesburg 14-2-1790, koopman, winkelier, overl. ald. 29-11-1822,
tr. Doesburg 19-6-1810

3. Anna Hermsen (Annaatje Harmsen) (dr. van Arend Hermsen en Francina Brouwer), ged.
Doesburg 29-8-1792, overl. na 26-1-1863. Zij tr. (2) Doesburg 28-4-1830 Johannes Baptist
Ruijter, geb. Maastricht 11-6-1796, ged. Maastricht (r.-k. St. Nicolaaskerk), militair, overl.
Breda 6-2-1834, zn. van Gabriel Joseph Ruijter, handschoenmaker, en Anna Catharina
Baljus.

4. Hendrik Halfmouw, geb. Zwartsluis 14-1-1760, schipper, commissaris der beurtschepen,
overl. Doesburg 24-2-1833, otr./tr. Doesburg/Angerlo 9/10-6-1783.

5. Geurdina Angenis Maria Jansen (dr. van Johannes Jansen en Henrietta ter Swaak), geb./ged.
Doesburg 3/6-5-1753, overl. ald. 10-1-1831.

8. Hendrik Halfmouw, schipper, overl. Doesburg vóór 28-12-1800, tr.
9. Annigjen Bartels, geb. 1739, overl./begr. Doesburg 28-12-1800/1-1-1801.

16. Hendrik Jans Halfmouw, begr. Hoogeveen 11-5-1769, tr.
17. Jentjen (Jenden) Hendriks.

A. HALFMOUW, Leiderdorp

506. VAN DER DOELEN-NEYENHOF (XLVII (1992), p. 580)
Bovengenoemd echtpaar heeft niet bestaan, immers: op 8-5-1869 trouwen te 's-Hertogenbosch
Joannes Andries Ignatius van den Berg en Everdina van Deelen. Vraagstelster heeft waarschijnlijk
uitsluitend gebruik gemaakt van de databank Bossche burgerlijke stand, waar de achternaam Van
Deelen abusievelijk is ingevoerd als Van Doelen (niet Van der Doelen), zonder de originele huwe-
lijksakte te raadplegen!

T H . P . J. VAN HERWIJNEN, 's-Hertogenbosch

VRAGEN

538. ABBINK
Jan Johannis Abbink (zn. van Jan Abbink en Elisabeth Voerman), scheepstimmerman, geb.
Amsterdam 11-11-1821, tr. ald. 14-6-1846 GerritjeFlorij, geb. ald. 16-4-1823. Bij het huwelijk van
dochter Christina Frederica (Amsterdam 14-6-1881) met Hendrik Snellaars wordt vermeld dat Jan
Johannis Abbink sedert enkele jaren absent is. Wie weet meer over hem?
AELDOORN/APELDOORN
Uit het Bev. Reg. van Amsterdam blijkt dat Willem Apeldoorn is afgevoerd op 23-3-1874, K.B.
5-5-1878. Hij was weduwnaar van Alida van Zuylen en gehuwd met Gerritje Florij. Dit echtpaar
had Amsterdam al eerder verlaten i.v.m. vertrek naar Veenhuizen. Het lijkt erop, dat Willem alleen
is teruggekomen. Wie weet meer over hem c.q. het echtpaar?
ZIJDELAAR
Christoffel Florie doet in Amsterdam aangifte van de geboorte op 2-2-1818 va zijn dochter Ger-
ritje, waarvan moeder is Christina Frederica Zijdelaar. Van de moeder in Amsterdam geen gege-
vens meer aangetroffen. Wie weet meer over haar?

J .H.F. FLEURY, Oosthuizen
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539. VAN ALPHEN-VAN BOCKHOVEN
Gevraagd voorgeslacht (kwartieren) en nageslacht van Gerrit van Alphen, verm. begr. Utrecht
september 1723, en Josina van Bockhoven, begr. Utrecht 6-4-1748. Van hen de navolgende kin-
deren gedoopt te Utrecht: Johannes van Alphen 7-7-1698; Elisabeth van Alpe 9-5-1700; Anthonie
Alpe 9-5-1700; Anthonie Alpe 18-8-1701, tr. Belichjen van Schoonhoven (r.-k.); Paulus van Alpen
18-2-1703, vermoord te Utrecht, begr. ald. 12-8-1769, tr. Margrietje van Swol; Cornelis 31-10-
1704, begr. 13-5-1784, tr. Maria van Londen; Johannes 31-10-1704. In 1702, 1703, 1704 en 1701
worden kinderen van Gerrit van Alphen begraven. Die naam komt echter vaker voor. Zijn er nog
meer kinderen van dit echtpaar bekend? Gegevens over de aangehuwden zijn eveneens welkom.
FRIES
Michael Borle Fries (zn. van Niels Fries en Anna Catharina Holm), geb. Stromsee 4-3-1809, komt
vanuit Drummen, Noorwegen naar Nederland, overl. Amsterdam 17-4-1878, tr. Catharina Elisa-
beth Scheepemaker. Waar ligt/lag Stromsee? Gevraagd voorgeslacht van Michael Borle Fries.
[Red.: Stromsee = Strömsö, bij Drammen, omgeving Oslo, Noorwegen; zie Andrees Handatlas
Noorwegen 7e dr. (1921)]
LOURENS-SWERIS/SWERUS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het uit Noorwegen komende echtpaar Matthijs Lourens,
geb. Drogbak [Red.: lees Dröbak, ten zuiden van Oslo] ca. 1720, begr. Amsterdam 25-12-1795, en
Anna Sweris/Swerus, geb. Kristiansand ca. 1721.

F.H. BOER, Amsterdam

540. VAN AKEN/WOLLEWEVER
In het oud recht. arch. van RA Gelderland komen onder het kerspel Wijchen in verschillende
schrijfwijzen voor: Hendrik Peters Geurts Wollewever en Maria Hendriks van Aken, echtelieden.
Vanaf 1714 worden te Wijchen doopakten gevonden van kinderen van genoemd echtpaar, t.w.:
Petrus 15-8-1712, Maria Catharina 24-10-1714, Maria Anna 2-2-1717, Christianus 16-11-1718,
Catharina 19-1-1721, Helena 26-2-1723 en Ida 27-4-1726. Vermoedeljk zijn vóór 1712 elders ook
kinderen geboren, want zoon Henricus, geb. ca. 1700, blijft onvindbaar. Enkele van deze kinderen
— waaronder Henricus — noemen zich later Van Aken. Gevraagd verdere gegevens en voorge-
slacht van genoemd echtpaar, alsmede doopgegevens van Hendricus Hendriks van Aken. Tevens
zijn gegevens over de familie Van Aken uit het land van Maas en Waal van harte welkom.

A.J .M, VAN AKEN, Olst

541. VAN STAVEREN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Derek Jacobs van Staveren (Theodorus Jacobi; zn. van
Jacob Frericks), predikant, ingeschreven aan de universiteit van Leiden 15-5-1599, lidmaat te
Zwolle 1-6-1621, beroepen te Hattem op 8-8-1626 en ald. begr. 24-4-1652, tr. (1) Zwolle juni 1609
Anna Gerrits den Toren; tr. (2) Zwolle 26-5-1612 Hendrikje Alberts, dr. van Jan Alberts. Hij had
tenminste drie kinderen, t.w. Annichen, Aeltjen en Frederik (later predikant te Coevorden).
VALENTIJN-L1TTELTON
Gevraagd nadere gegevens van het echtpaar Isaek Valentijn en Anna Elisabeth Littelton. Anna
wordt begraven te Amsterdam 12-2-1754, zijnde 'laatst' weduwe van Isaac Valentijn'. Uit dit
huwelijk twee kinderen bekend: Abraham, geb. ca. 1725, en David, ged. Amsterdam 30-9-1727
(get.: Samuel Sybrands en Geertruy Roelofs).

Mevr. I.S.C. DEWALD, Dordrecht

542. LALLIER-HARWIG
Alexander Lallier, geb. Bour (Normandië, Frankrijk) 1788, tr. Johanna Harwig, van 'Altwigdorf
in der Grafschaft Glatz' (Polen) 1792. Beiden zijn dan 'in Diensten zu Grabschen'. Waar lagen/
liggen de plaatsen Bour en Altwigsdorf en hoe luiden de huidige namen? Wat betekent 'in Diensten
zu Grabschen'? Om wat voor reden zou een jongeman uit Frankrijk in Polen verzeild raken?
[Red.: Andrees Handatlas 7e druk (1921) kent geen 'Bour', wel Bourg (vele plaatsen van die naam);
Alt-Wilmsdorf, bij de plaats Glatz (in Schlesien), ten zuiden van Breslau]
LINDEMAN
Gezocht nadere gegevens en voorgeslacht van Adam Lindeman, tr. Vriezenveen 22-10-1699
Susanne Maria Harwig, geb. ca. 1675. Adam dient in het Regiment Infanterie onder Kapitein
Bergh. Dit regiment vertrok 10-4-1701 van Zwolle via Sas van Gent, Willemstad en Bergen op
Zoom naar Meenen (België), waar het februari 1708 arriveerde. Het regiment was 8-7-1708
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betrokken bij de slag om Oudenaarde, op 23-9-1708 bij de slag om Wijnendaal en van 23-7-1710
tot 28-8-1710 bij het beleg en de inname van Bethune, dit alles in België. Waar is Adam overleden?

F. HARWIO, Hasselt (België)

543. WOUGR1N/WAUGRIN/WOUGR1M/WOEGERING
Geertruida Roeters, weduwe van Michel Wougrin, vestigt zich in 1825 te 's-Gravenhage, komende
van Amsterdam (aldaar niets te vinden). Er wordt dan melding gemaakt van drie kinderen Wou-
grin, t.w. Anna, geb. Namen 1817; Jozeph, geb. Luik 13-9-1819, en Christina, geb. Luik 1823.
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Michiel Wougrin, en van Josephine Wougrin (dr.
van Jan Wougrin en Gertrude Reijnders) die volgens Bev. Reg. 's-Gravenhage te 's-Hertogenbosch
ca. 1810 zou zijn geboren (aldaar niets te vinden). Is Geertruida Roeters identiek met Geertruida
Roeters, ged. Sint-Michielsgestel 3-3-1795?

Mevr. N. ROETERS, Huizen

544. MULLER-COENEN
Gezocht huwelijksdatum en verdere gegevens van Johan(n) Adam Muller/Mulder/Müller en
(Maria) Anna Coenen. Zij laten op 7-8-1796 te Amsterdam r.-k. dopen dochter Catharina, die tr.
Amsterdam 22-9-1819 met Gerardus van Tooren.
KROON-CASTRICUM
Gezocht huwelijksdatum en verdere gegevens van Cornelis Klaasz. Kroon en Neeltje Willems
Castricum. Op 11-12-1763 werd te Assendelft hun dochter Neeltje gedoopt.
BLOM/STIP-SPOOR
Circa 1750 zijn gehuwd Meijndert Jacobsz. Blom (ook Stip genaamd), overl. Bergen 9-9-1782, en
Trijntje Krijns Spoor, overl. ald. 16-2-1787. Gevraagd huwelijksgegevens.

Drs. F. Buus, Breda

545. TEUNISSEN/BOSMAN
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Hermanus (Mannus) Teunissen (Bosman), geb.
Wijhe 3-1-1755 (vlgs. eigen opgave), overl. buurschap Hengeveld, gem. Wijhe 9-5-1828 (71 jaar
oud), tr. Wijhe 8-5-1791 (geref.) Zwaene Klaessen, wed. van Hendrik Janssen van Strijtveen, later
genoemd Bosman (r.-k.). In de overl.akte van Hermanus zijn de namen der ouders niet vermeld.
JANSEN/MARSMAN/RIETBERG
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Machteld Jansen/Marsman/Rietberg; als Magtelt Jans
otr./tr. zij Wijhe 10/24-4-1774 Jacobus Lucassen Tempelman, won. Caaterstede te Herxen.
DERCKSEN/VAN DEN BOSCH
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Joannes (Jan) Derckxen (van den Bosch), overl. Hien,
gem. Dodewaard vóór 30-7-1795, tr. Afferden 16-3-1771 Geertruit Jansen van der Linden.

J. VAN INOEN, Dieren

546. BERG-BLOOS, WALRAVEN-VAN DIEMEN
Lambert Cornelisz. Berg/Bergh/Bargh en Neeltje Dircks Bloos laten op 24-6-1644 te Naarden
geref. dopen hun zoon Derk, die otr. Grambergen 4-12-1664 (geref.) Geertruid Walraven, verm.
geb. ald. ca. 1640/45 als dr. van Egbert Lodewijks Walraven, burgemeester van Grambergen, en
Lambertje Jansdr. van Diemen. Gevraagd hun kwartieren.
(DE) MEYER-NICOLAI
Frederick de Meyer, j .m. van 's-Gravenhage, kamerheer van de heer Van der Mijle, otr. ald.
29-9-1630 Maria Nicolai, j .d . van 's-Gravenhage. Gevraagd hun kwartieren.
STAMERS, FABRICIUS
Abraham Pabritius (zn. van Jan Fabricius/Fabries en Anna de la Tombe), ged. Amsterdam
26-6-1629 (geref.), tr. (1) Margarita Stamers; otr. (2) Amsterdam 17-10-1670 Hester Geens; otr. (3)
Amsterdam 17-12-1683 Anna Heyns. Gebvraagd kwartieren van Margarita Stamers en van Jan
Fabricius/Fabries die eerder weduwnaar was van Barbara van Ouwen.

Ir. A . l . GRABOWSKY, Eindhoven

547. VEROLME
Justus (Joost) Verolme (zn. van Cornelis Willemsz. Verolme en Paulina van der Steen), ged.
Sommelsdijk 27-11-1672, studeert in 1694 aan de Universiteit van Utrecht en promoveert ald. tot
doctor medicinae. Tussen 1698 en 1705 is hij schepen van Sommelsdijk, laatste vermelding Som-
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melsdijk 23-11-1708. Gevraagd informatie over het verdere leven van Justus.
Petrus (Pieter) Verolme (zn. van Johannis Pietersz. Verolme en Elisabeth van den Kerckhoven),
ged. Sommelsdijk 28-9-1687, is uitlandig op 1-6-1713. Gevraagd nadere informatie over het verdere
leven van Petrus*. Gezien de handelsbetrekkingen van de familie Verolme heeft hij mogelijk bij de
VOC of WIC aangemonsterd.
In Gens Nostra 11 (1956) is het familiewapen Verolme afgebeeld; in jrg. 39 (1984), pag. 416,
nogmaals. Volgens J.L. Braber (auteur) zou zijn zegel zich bevinden in het GA Sommelsdijk,
aldaar echter niet gevonden. Waar bevindt zich het originele zegel?

M.A. VEROLME, Zoetermeer

548. ESSENIUS
Gezocht nazaten van Samuel Essenius te Zaltbommel, die in 1674 bij wijze van 'premie voor zijne
naarstigheid' van de Curatoren der Stadsscholen een 'historische school- en huisbijbel' ontving. In
het bijbeltje is tot 1859 nog een aantal DTB-gegevens vermeld. Graag wil ik deze bijbel aan
eventuele nazaten overhandigen.

Ir. A.C. DE GAAIJ, Arnhem

549. HANNESSEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Fredrik Hannessen, tr. Weesp 27-4-1783 Aaltje Martens
van den Brink, uit Eemnes. Hij geeft bij diverse gelegenheden tegenstrijdige berichten over zijn
herkomst, t.w.
- bij zijn huwelijk: ouderloos, afkomstig uit Den Haag, geb. in 1747;
- in het Registre Civique te Weesp staat: geboortedatum 1-11-1738;
- bij de doopaangifte van dochter Geertje geeft hij op afkomstig te zijn uit Hagen;
- bij zijn overl.aangifte wordt als geboortejaar opgegeven 1734.

W.H. VAN DER PLAS-VAN IEPEREN, Huizen

550. DE CARIS
Gevraagd nadere gegevens en voorouders van Franciscus Josephus de Caris, die te 's-Hertogen-
bosch op 17-3-1773 een onwettige zoon Joseph laat dopen. Hij is verm. een zoon van Pierre de
Caris, kapitein in het regiment Wallon, o.a. te Venlo (1748).

J.G.W. VAN HASSEL, 's-Hertogenbosch

551. BOLTEN
Gevraagd kwartieren van Adriaentje Bolten, overl. Meeuwen 4-10-1754 (impost), tr. ald. 15-9-1706
(impost) Cornelis van Tilburg. Bestaat er verwantschap met: Adriaan Bolten, j .m. van Meeuwen,
otr./tr. 's-Grevelduin-Capelle 20-11/5-12-1717 Cornelia Paans; en: Daniel Bolten, schoolmeester
te Doeveren, op 2-10-1659 getuige bij een huwelijk?
VAN LEUWEN/VAN LEEUWEN-VAN HEMERT
Gevraagd kwartieren van het echtpaar Hendrik van Le(e)uwen, j .m. van Neerrijnen, otr. (1) Est
9-1-1751 Hendrijn de Kroon; otr. (2) Est 15-5-1761 Maria van Hemert, geb. Wadenoyen, won. Est.
Hun dopen te Neerrijnen en Wadenoyen niet gevonden.
VAN OOIJ-VAN BALGOIJEN/VAN BALLEGOIJEN
Gevraagd kwartieren van het echtpaar Aart Jansze van Ooij, geb. Dreumel, won. Est, otr./tr.
Opijnen 2/23-3-1759 Willemijntje van Bal(le)goijen, geb. Est. Ook van deze personen de dopen
niet gevonden.

A.J. STASSE, Utrecht

552. SCHOONWATER
Gevraagd huwelijk en voorgeslacht van Willem Schoonwater en Maria Sietjens of Lietjens. Zij
laten vanaf 1754 kinderen dopen in Oud-Heusden en Elshout. Hun oudste(?) zoon overlijdt
Nijmegen 17-1-1830, 80 jaar oud, vlgs. de overlijdensakte geb. te Cleve (D). Aldaar echter niets
gevonden. Overigens zijn alle gegevens over de familienaam Schoonwater welkom.

C.E.W. VERBERK, Oploo

553. PAULI-VOS
Gevraagd huwelijks- en overlijdensgegevens van Pieter Engelbert Pauli, ged. Maastricht 24-2-
1740, otr. Nederhemert (geref.) 5-11-1773 Geertrui Vos, ged. Wijk (bij Aalburg) 22-11-1739. Van
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de geref. kerk te Rotterdam ontvingen zij attest om op 28-11-1773 te mogen trouwen te Nederhe-
mert; dit huwelijk heeft daar echter niet plaats gevonden.

R. PAULI, Ermelo

554. VAN DE GRAAF/GRAEFF
Gevraagd informatie over Wilhelmina van de Graaf/Graeff, geb. Herwijnen 23-5-1748, tr. Bok-
hoven 30-1-1772 Adrianus Hanssen, koopman won. Bokhoven, geb. Achelen (België) ca. 1733,
overl. Bokhoven 31-5-1806. Wilhelmina doet 4-6-1806 te Heusden aangifte van successie en sinds-
dien is zij spoorloos.

P. P. J. HANSSEN, Vught

555. VAN WE(E)RDEN-VOET
Harmen Courts van We(e)rden (begr. Deventer 21-1-1717) en Derkjen Voet/Vaat/Vaelt (begr.
Deventer 18-12-1724) komen met zoon Alexander rond 1698 in Deventer wonen, alwaar nog geref.
worden gedoopt: Cornelis 23-11-1699, Joannes 21-5-1702, Anna Catarina 24-6-1704 (overl. ald.
5-7-1728) en Samuel 6-11-1707. Cornelis en Alexander worden 'canonier onder de Comp. Stef-
fens', beiden overlijden niet te Deventer. Een zoon wordt begraven Deventer 15-4-1720. Welke
zoon wordt jong begraven en wat is er van de anderen geworden? Verder gevraagd gegevens en
voorgeslacht van het echtpaar Van Weerden-Voet.
SLATBOOM
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Gerrit Slatboom, otr. Eibergen 3-3-1695 Elisabeth ter
Hasselt, beiden 'van Eibergen', doch beider doop ald. niet te vinden. Gerrits vader heette Jan en
was op 3-3-1695 reeds overleden. Uit genoemd huwelijk worden tussen 1696 en 1710 gedoopt
(geref.): Jan, Willemina, Catharina, Ludolph, Arent, Anneken, Jan Willem, Aaltien en Gerrit.

Mevr. H. GEUKES FOPPEN, Uitdam

556. ROS-WIGMANS, ROS-KRUUP/KREEK
Barend/Berend Ros, begr. Zegwaard 15-4-1774 (aangever is Gerrit Ros), tr. (1) Marijtje Hendrikse
Wigmans, begr. ald. 24-9-1737; otr./tr. (2) Zegwaard 25-6/13-7-1738 Anna Casperse Kruup/
Kreek, overl. na 1780. Uit het tweede huwelijk zijn zes kinderen bekend, allen r.-k. gedoopt te
Berkel. De huwelijkinschrijving van 1738 vermeldt geen herkomst van beide echtelieden. Gevraagd
nadere gegevens omtrent het eerste huwelijk en het voorgeslacht van beide echtgenoten.

G. Ross, Roosendaal

557. GLE1SLI/KLUZELIJ/KLEISTERLEE
Gevraagd herkomst, gegevens en voorgeslacht van Johannes Gleisli (naam later verschillend
gespeld), tr. Nijmegen 6-3-1785 Maria Walraven, geb. 1759 (zij is familie van meesterkleermaker
Reinier Walraven). Johannes overlijdt Nijmegen 15-1-1803 'De Bos'.

L.G.P.M, DE SCHEPPER-RIKKEN, Nijmegen

558. WEESENBERG
Gevraagd voorgeslacht van Hendrik Janssen (Weesenberg), geb. Voorst 13-9-1711, tr. ald 14-4-
1733 Hendrina Willems. Uit dit huwelijk o.a. Arent Henrix (1738) en Gerardus (1742).
VAN OS/VAN OSCH
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Willem Hendrik van Os, tr. Rossum 12-3-1692 Lijsbeth
Huyberts van de Werken, 'beide uit Rossum'. In Rossum niets te vinden.

E. VAN OS-VERBURGT, Assen
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