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DE GRAVEUR WA: EEN SPEURTOCHT

door A. WEGENER SLEESWYK

Inleiding
In het kader van een studie van de ontwikkeling van de verstaging van de
scheepsmast in de 15de eeuw, die in 1989 werd gepubliceerd, voerde ik een
onderzoek uit naar de identiteit van een Vlaamse graveur uit die tijd, de meester
die niet nader bekend was dan als, onder andere, de 'monogrammist WA'1.
Hier volgt nu het verslag van deze speurtocht.

Figuur 1. De kraak, gravure van WA
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Het uitgangspunt was een vijftal gravures van schepen uit het eind van de 15de
eeuw, die waren gesigneerd met het monogram WA. Deze afbeeldingen bete-
kenen een belangrijke bron voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de toen-
malige scheepsbouw. De vijf scheepsgravures maken een klein deel uit van het
tegenwoordig bekende oeuvre van deze meester, dat 70 a 80 gravures omvat.
Dit werk bezit niet alleen documentaire waarde, maar het vormt bovendien een
belangrijke schakel in de vroegste ontwikkeling van de grafiek, die als een vorm
van beeldende kunst opbloeide in het midden van de 15de eeuw.

Het is daarom geen wonder dat door kunsthistorici vrij veel aandacht aan
deze meester is besteed. Aan zijn werk wijdde Max Lehrs2 in 1895 een mono-
grafie, en in 1930 nogmaals een belangrijk deel van zijn verzamelwerk over de
Nederlandse en Franse graveurs uit de 15de eeuw3. In 1927 promoveerde Wolf-
gang Boerner aan de universiteit van Bonn op een detailonderzoek betreffende
het oeuvre van deze graveur4, dat in grote lijnen het werk van Lehrs bevestigde,
zonder daar overigens veel nieuws aan toe te voegen.

De identiteit van de meester is ruim honderd jaar lang een onopgelost pro-
bleem geweest. Of dit probleem ook belangrijk was, hing in feite af van de wijze
waarop de vraag naar de identiteit beantwoord kon worden. Boerner merkte
al op dat een identificatie pas dan waardevol wordt als deze, behalve een naam
die met deze gravures verbonden mag worden, ook nieuwe gegevens aandraagt.
Hij was verder van mening dat de vermoedelijke omvang van het nodige
archiefonderzoek in geen redelijke verhouding zou staan tot de magere resul-
taten die dit zou kunnen opleveren. Bij mijn onderzoek van de historische
context van de ontwikkeling van de techniek van het graveren en van de
scheepsbouw in die periode bleek echter dat het merendeel van de benodigde
gegevens uit gepubliceerde bronnen kon worden geput. Zoals in het volgende
wordt uiteengezet, leverde dit in combinatie met een studie van enige heraldi-
sche aanduidingen en de monogrammen in het werk van de graveur sterke
aanwijzingen op voor een identificatie. Het nodige archiefwerk bleek van
slechts bescheiden omvang te zijn.

Gegevens
Lehrs en Boerner waren het er over eens dat de meester in Brugge werkzaam
moet zijn geweest tijdens de regering van Karel de Stoute, 1465(67)-1477. De
watermerken in het papier waar een aantal van de gravures op was afgedrukt,
waren typisch voor Brugge en in iets mindere mate voor het Rijnland in deze
periode. Lehrs dacht dat hij een goudsmid was die aan het Bourgondische hof
gewerkt moet hebben, Boerner meende daarentegen dat hij bovenal een graveur
was geweest van voorbeelden voor de gildehandwerken. Bovendien was al lang
geleden gesuggereerd5 dat de meester de bekende grote gravure van het wapen-
schild van het Bourgondische huis, omgeven door de wapens van de bezittingen
waar Karel graaf of hertog van was, gemaakt zou hebben ter gelegenheid van
het huwelijk dat Karel de Stoute op 3 juli 1468 sloot met Margaretha van York,
zuster van Edward IV, koning van Engeland. De huwelijksplechtigheid werd
gevolgd door een feest te Brugge dat acht dagen duurde. Het was een van de
grote spektakels uit die periode, dat zowel door tijdgenoten en deelnemers,
zoals John Paston die uit Engeland meekwam, als ook door latere historici van
de Bourgondische periode, zoals Huizinga6 en Vaughan7, is beschreven.
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Als de meester inderdaad te Brugge werkzaam was, ook voor dit huwelijks-
feest, lag het voor de hand gebruik te maken van een aantal gepubliceerde
bronnen die de Brugse geschiedenis betreffen. Dit zijn de indices op de poor-
tersboeken8, de uittreksels van de gildeboeken van de Brugse schilders9 en de
boekhouding die speciaal over de voorbereidselen voor dit feest is bijge-
houden10. Een niet-gepubliceerde, maar eveneens zeer toegankelijke bron
vormde het door het Gemeentearchief te Brugge samengestelde kaartsysteem
op de boeken van het goud- en zilversmidsgilde11. De boekhouding over de
werkzaamheden voor het feest was bijgehouden door Fastre Hollet, 'contrero-
leur de la despense ordinaire de l'ostel' van Karel. Dat hiervoor letterlijk een
speciaal rekeningenboek in gebruik werd genomen, lag zonder twijfel aan de
verwachting dat dit feest zeer veel geld zou kosten. Dat bleek ook zo te zijn: het
kostte in totaal 12.698 1. 12 s. 3 d. ponden Parisis, een vermogen voor die tijd.
Het origineel van deze boekhouding, dat in het Algemeen Rijksarchief te
Brussel ligt, kon worden vergeleken met de gepubliceerde versie, die echter
alleen maar geringe afwijkingen bleek te vertonen.

Eerste stappen
Het spreekt vanzelf dat de eerste stap in het onderzoek naar de identiteit van
WA bestond uit een verificatie of er een schilder of goudsmid in die periode in
Brugge werkzaam was geweest wiens initialen correspondeerden met WA of
AW, en wiens naam zowel in de boekhouding van het feest als in een van de
andere bronnen voorkwam. Het resultaat van deze poging was negatief. Dit
was ook conform de verwachting. Als het zo eenvoudig zou zijn om deze
identiteit vast te stellen, was dit zonder twijfel al lang geleden gebeurd.

Het monogram is onder andere te zien op misschien wel de bekendste gravure
van de meester, die een schip van een bekend type uitbeeldt dat hij ook zelf
aanduidde als een 'kraeck'. Het bestaat uit een brede hoofdletter W gevolgd
door een hoofdletter A, waar aan de v-vormige dwarsbalk een kruisje hangt.
Deze letter is ook wel beschreven als een sleutel of als een huismerk gevormd
door een kruis met een odalsteken (bezitssymbool) en de meester wordt daarom
in de literatuur ook wel aangeduid als 'de meester met de sleutel', of de 'meester
met het huismerk'.

De gravure van de 'kraeck' - gereproduceerd in Figuur 1 (p. 1) - zal in het
volgende een belangrijke rol blijken te spelen. De bekende scheepvaarthisto-
ricus Morton Nance had in 1955 over het afgebeelde scheepje op te merken12

dat WA 'zijn gravure niet naar een echt schip had gemaakt, maar naar een
tekening van een scheepsmodel uit een kerk'. Vierenveertig jaar eerder had hij
ook al opgemerkt dat deze gravure stylistisch nogal verschilde van het overige
werk van onze graveur13, ' . . . waarschijnlijk gegraveerd naar een tekening van
een andere hand . . . ' . Combinerend: WA zou de gravure dus vervaardigd
hebben naar de tekening die iemand anders had gemaakt van een scheepsmodel
dat in een kerk hing.

Mijn eigenlijke onderzoek begon ermee deze opmerkingen over de afbeel-
ding van de kraak in verband te brengen met het huwelijksfeest van Karel de
Stoute en Margaretha van York in 1468. Op de eerste dag van het feest werd
namelijk bij het banket 's avonds het wildbraad opgediend op dertig grote
modellen van kraken. Deze waren weliswaar niet uit kerken afkomstig, maar
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pasten overigens uitstekend bij de opmerking van Morton Nance. De boekhou-
ding van Fastre Hollet bleek een beschrijving van de uitvoering van deze
modellen te bevatten, ' . . . kraken die zeven voet lang waren en navenant hoog,
. . . gemaakt van wagenschotplanken, elk met haar grote mast en fokkemast en
bezaansmast met al hun tuigage; en ook de ankers en zeilen, en de eerder
genoemde masten en tuigage, en de voor- en achterkastelen waren met fijn
goud verguld; en de voorzegde kastelen waren blauw-omrand, en de rompen
van voorzegde schepen zwart geverfd, met de koppen van de nagels verguld,
en er onder welfden zich de golven van de zilverkleurige zee . . . deze schepen
waren geplaatst op platforms van vijf voet lengte .. . ' .

Dat de gravure van de kraak in verband gebracht mag worden met het eerste
banket van het huwelijksfeest vindt ondersteuning in het feit dat in het werk
van de meester zich ook een gravure bevindt van een tent die versierd is met het
wapen van Bourgondië, want bij het banket op de tweede avond van het feest
werd het wildbraad opgediend in dertig tenten.

De eerste vraag die hier dan gesteld moet worden is: met welk doel werden
deze gravures vervaardigd? Een antwoord op deze vraag leveren de omstandig-
heden waaronder de kraakmodellen vervaardigd werden. Alle voorbereidselen
voor het huwelijksfeest moesten getroffen worden in een korte tijdsperiode van
enkele maanden, beginnende half maart en eindigende begin juli. Boden te
paard werden in grote haast uitgestuurd om van heinde en verre 'schilders en
andere werklieden' uit de bezittingen van de hertog naar Brugge op te roepen
om daar de vervaardiging van de decoraties en modellen voor het feest ter hand
te nemen. Zo ging het ook met de modellen van de kraken.

In de boekhouding van Hollet wordt precies aangegeven dat het houtwerk
voor de kraakmodellen werd vervaardigd door 48 werklieden die uit Sluis
kwamen. Twintig van deze 48 waren scheepstimmerlieden, twee waren zagers
voor het zagen van het wagenschot, en de rest bestond uit schrijnwerkers. Bij
elkaar werkten ze ongeveer 150 man-dagen over een periode van acht dagen.
Onder deze omstandigheden kan het niet anders dan dat de dertig modellen
gedeeltelijk simultaan werden gebouwd. Een redelijke veronderstelling is bij-
voorbeeld, dat zes groepen van werklieden elk vijf scheepsmodellen vervaar-
digden. Om dat met succes te kunnen doen, was het noodzakelijk dat elke groep
over tenminste een afbeelding beschikte van het beoogde eindresultaat. Een
werktekening in de moderne betekenis behoefde dit niet te zijn, want in die tijd
gebruikte men die nog niet, maar een impressie van hetgeen de bedoeling was
zal wel noodzakelijk zijn geweest. De mogelijkheden van reproductie van
afbeeldingen waren toen zeer beperkt: men kende alleen de houtsnede en de
toen nieuwe techniek van het graveren. Hier werd de laatste techniek waar-
schijnlijk toegepast om identieke voorbeelden te leveren voor de werklieden die
de modellen van schepen, tenten, enzovoort moesten maken. Mogelijk zijn
deze prenten later ook nog verkocht als souvenir van het feest.

Uit het voorgaande wordt niet alleen duidelijk dat de meester inderdaad
betrokken kan zijn geweest bij de voorbereidingen van het huwelijksfeest, maar
ook waarom hij dat zou zijn. De volgende stap bestond uit een onderzoek van
de primitieve heraldiek die te zien is op de detailafbeelding (Figuur 2) van de
pavesade van schilden van het kraakmodel.
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Figuur 2. Detail van Figuur 1,
' '"' dat de pavesade van schilden en de laadpoort vergroot weergeeft

De pavesade
Drie van de schilden van de pavesade dragen niet meer dan het in de heraldiek
zeer veel voorkomende kruis, één ervan, zoals opgemerkt door Lehrs, herhaalt
de 'A' van het monogram van de meester, één bevat een keper over een kruis
- misschien een afgeleide van de 'A' van het monogram -, en één is in vieren
gedeeld door een groot kruis, met in elk kwartier een stip. Deze wapenfiguren
werden vergeleken met die, gegeven in de Dictionnaire des Figures Héraldiques
van De Renesse, en met het deel Planches van het Armorial Général van Riet-
stap15. De wapenschilden uit deze delen die in de vergelijking zijn betrokken,
zijn in Figuur 3 weergegeven.

ik

ik)

Figuur 3. Wapenschilden, gekopieerd uit Rollands plaatwerk bij Rietstaps Armorial Général

a. Een wapen met een centraal kruis en kleinere kruisen in de kwartieren werd
gevoerd door de families Van Cruyshoek en Kruysse;

b. Een wapen met een centraal kruis en zespuntige sterren of vijf puntige spoor-
raadjes in de kwartieren was het oorspronkelijke blazoen van de familie
Vanden Cruce of Vanden Cruyce, waarbij we ons beperken tot de meest
gebruikelijke spellingen van deze Vlaamse familienaam;

c. Een keper over een klein Johannieter kruis werd gevoerd door de familie
Verbis, en door het Oostenrijks geslacht Glan;

d. Een keper over een St. Joris kruis, waarboven twee St. Andries kruisen,
behoorde bij de familie Vercruysen;

e. Een daarop gelijkend wapen, met echter de St. Andries kruisen vervangen
door St. Joris kruisen werd gevoerd door vijftien families: Auvray de Meur-
ville, Bacilly, Barbier de la Rivière, Bergeron, Boncompain, Boulles-Russig,
Chambrier, Croix, Croisy, Eveillechien, Famergu, Gallivrier, Lattre,
Poville, (De) Schacht en Vauxmarcus.
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Bij nadere beschouwing van de bij deze wapenschilden behorende familie-
namen valt het op dat, behalve bij 'c', namen waar 'kruis' in een of andere vorm
voorkomt - Cruyshoek, Kruysse, Vanden Cruce, Vanden Cruyce, Ver-
cruyssen, Croix, Croisy - een gemeenschappelijk element is. Het ligt nu voor
de hand te veronderstellen, als nader te onderzoeken werkhypothese, dat de
graveur een dergelijke familienaam droeg, een reden misschien ook waarom hij
zijn eigen monogram in een van de schilden liet figureren.

Het wordt dan aannemelijk dat we in dit monogram niet een huismerk of een
sleutel moeten zien, of zelfs alleen maar een gedecoreerde 'A', veronderstel-
lingen die tot nu toe courant waren, maar bovenal een kruis met een 'A'
samengevoegd, alsof de betekenis 'a Cruce' zou zijn geweest, de latijnse variant
van 'vanden Cruyce' of een dergelijke 'kruis'-naam. Een latinisatie van de
naam als basis van een kunstenaarsmonogram is op zich in het geheel niet
onwaarschijnlijk, want we kennen daar meer voorbeelden van. Zo moet een
graveur die een tijdgenoot van WA was, de 'meester van Zwolle' die met 'IAM'
signeerde, waarschijnlijk geïdentificeerd worden16 met de te Zwolle werkzame
schilder Johan van den Mynnesten, Ioannes a Mynnestis.

Een 'kruis'-naam komt niet voor in Hollets boekhouding, maar de naam
'vanden Cruce' is wel te vinden in de Brugse poortersboeken (registers van
toelating van poorters) uit die periode, en ze komt ook een aantal malen voor
bij de bestuurderen van het zilversmidsgilde te Brugge. In de poortersboeken
komt slechts eenmaal een Vanden Cruce met de voorletter 'W' voor. Dit be-
treft: 'CRUCE (VAN DEN) Willem, filius Gillis', geboortig uit 'Curtrycke',
toegelaten op 24 juli 1480, 'omme bevryt te zine int ambocht vanden goud-
smeden . . . ende dat zelve metter hand te doene'.

Een Vander Cruce met de voornaam Gillis, zoals die van de vader van
Willem, wordt elf jaar eerder in het zelfde register vermeld. Is het waarschijn-
lijk dat hij identiek was aan Willems vader? Een steekproef op driehonderd
namen uit de periode liet zien dat de naam Gilles, of varianten daarop, zoals
Giles en Gilliken, vrij weinig voorkwam, één op de 50 keer. Dat maakt het wel
waarschijnlijk dat deze Gilles identiek was met de vader van Willem. Hij was
als poorter ingeschreven als 'CRUCE (VANDER) Gillis, filius Lodewycx', op
30 september 1469. Zijn geboorteplaats werd aangeduid als 'vander Cruce by
Ryssele'. Dit hield in dat hij in het dorp ter Kruis of Croix tussen Rijssel en
Roubaix was geboren. De Vanden Cruces zouden dus van ter Kruis naar Kort-
rijk zijn verhuisd; misschien was dit al gebeurd in de tijd dat Lodewijk hoofd
van het gezin was, want we vinden in het Brugse poortersboek nog een
'CRUUCE (VANDEN) Aernoud, Lodewyc zuene', die op 7 november 1475
werd ingeschreven, en die geboren was in 'Deerlike' (Deerlyk) in de onmiddel-
lijke omgeving van Kortrijk.

Het punt dat hier onze aandacht verdient, is dat Gillis zich kennelijk bij zijn
inschrijving als poorter te Brugge noemde naar zijn geboorteplaats. In die tijd
wisselde men met groot gemak van familienaam, en het ligt voor de hand te
denken dat Gillis zich anders noemde vóór zijn vestiging te Brugge, en dat als
Willem zijn zoon was, zoals waarschijnlijk lijkt, deze zich vóór die datum
noemde met de familienaam die zijn vader toen nog voerde. Als Aernoud een
broer was van Gillis, lag het geheel voor de hand dat hij bij zijn vestiging te
Brugge dezelfde familienaam aannam. Hierbij moeten we opmerken dat van
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de honderden achternamen die in de poortersboeken en in Hollets boekhouding
voorkomen de patroniemen een kleine minderheid vormen.

Een naamsverandering zou kunnen verklaren waarom geen 'Willem vanden
Cruce' in Hollets boekhouding te vinden is. Maar kwam daar dan misschien een
'Willem' in voor die zich nog niet 'vanden Cruce' noemde, maar die een andere
achternaam droeg? In de boekhouding van Hollet kwamen vijf 'Willems' voor:
W. Colleman, W. up de Zwanne, W. Lescouffle, W. van Ronce en W. de
Vuwe. 'Willim' Colleman ontving, als enige van deze vijf, ook betaling voor
twee helpers, Pietre Zwanart en Hans van Heulle. Vier van de vijf achternamen
van de 'Willems' in Hollets boekhouding werden niet door andere personen
gedragen. De uitzondering was weer Colleman, een achternaam die ook nog
werd gedragen door een zekere Giles, waar verder helaas niets van bekend is.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Giles en Willim Colleman identiek
waren aan Gillis en Willem vanden Cruce, maar dat behoeft wel verdere beves-
tiging. Maar het is duidelijk dat die niet alleen uit de gepubliceerde bronnen kan
komen; we zijn daarmee zo ver gegaan als mogelijk lijkt.

De helpers
Een nieuwe lijn van onderzoek opende zich door alle gravures uit het werk van
WA zorgvuldig na te zien op het voorkomen van andere monogrammen. De
aanleiding daartoe vormde het door Winter in 195616 opgemerkte monogram
dat in de wimpel aan de fokkemast van de 'kraeck' te zien is (Figuur 4), en dat
duidelijk verschillend is van dat van onze graveur. Dit monogram laat zich
lezen als 'PvA', misschien ook als 'AvP'. Winter dacht dat dit monogram een
alternatieve combinatie van de letters W en A voorstelde. Deze interpretatie
blijkt echter bij nauwkeurige beschouwing niet houdbaar. Het voorkomen van
twee verschillende monogrammen in een gravure brengt ons in herinnering dat
Morton Nance dacht dat deze vervaardigd was naar een tekening van een
andere hand. Behoorde het monogram in de wimpel misschien bij die 'andere
hand'?

Figuur 4, Detail van de wimpel aan de fokkemast
van de kraak
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Voor hiermee verder te gaan, moet vermeld worden dat het zorgvuldig
napluizen van alle gravures van WA nog een monogram opleverde, ditmaal van
zeer kleine afmeting, dat zich bevond in een gravure die St. Petrus voorstelt.
Het was aangebracht op de grote sleutel die de heilige draagt (Figuur 5). Deze
gravure is overigens niet door WA gesigneerd, maar is wel geheel in zijn karak-
teristieke stijl uitgevoerd. Toch is er iets ongewoons aan de hand met deze
gravure, want het is de tweede gravure van St. Petrus die van de meester bekend
is. De eerste maakt deel uit van een serie afbeeldingen van heiligen, deze tweede
staat alleen.

Figuur 5. Rechts: Aan WA toegeschreven gravure van St. Petrus.
Links: Detail van de sleutel met het monogram JvH

Het monogram Iaat zich interpreteren als gevormd uit de initialen 'JvH' of
misschien ook 'HvJ'. Het ligt voor de hand het monogram in verband te
brengen met de door Hollet vermelde helper van Willem Colleman, Hans
(Johannes) van Heulle18. Deze wordt overigens in de andere bronnen niet
vermeld. Wel wordt in het register van toelating van het schildersgilde een
aantal schildersleerlingen vermeld wier namen zouden passen op de initialen:
Jan van Haps, Jacob en Jan van Hazenhiele, Jan en Joos van Heecke, maar
deze vermeldingen vallen alle in de periode 1473-1480. Het lijkt niet goed
mogelijk dat leerlingschilders wier namen in deze periode voor het eerst worden
genoemd, meegeholpen zouden kunnen hebben bij de voorbereidingen van het
huwelijksfeest dat in 1468 plaats vond. Bij de namen die later in het gildebe-
stuur van het zilversmidsgilde voorkomen, is er niet één waarvan de initialen
zouden passen bij het monogram. Dit maakt dat met redelijke waarschijnlijk-
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heid het monogram aan Hans van Heulle toegeschreven mag worden. In
dezelfde mate steunt dit de veronderstelling dat Willem Colleman identiek zou
zijn aan Willem vanden Cruce.

We keren terug naar het monogram 'PvA' of 'AvP' en degeen die daarmee
gesigneerd kan hebben. Als we deze persoon proberen te identificeren met een
lid van het Brugse schildersgilde, dan is er maar één naam die bij dit monogram
past: dat is die van Pieter van Aerde, een schilder die verscheidene malen wordt
genoemd in het register van toelating van dat gilde. In 1458-59 was hij als
meesterschilder toegelaten, in 1459-60 werd hij genoemd als patroon van de
'leerknaap' Cornelken Willaert, en in 1461-62 als een van de 'vinders' van dat
gilde, een soort van inspecteursfunctie. We komen zijn naam als zodanig niet
tegen in de boekhouding van Fastre Hollet.

Het ligt echter, na de voorlopige identificatie van JvH met Hans van Heulle,
voor de hand te denken dat Pieter van Aerde en de helper van Willem Colleman
die Hollet 'Pietre Zwanart' noemde identiek zijn. Is het mogelijk dat Hollet
'Pietrus van Aerd' fonetisch weergaf als 'Pietre Zwanart'? In verband met deze
veronderstelling werd allereerst geverifieerd dat de naam 'Zwanart' verder in
geen enkele bron voorkomt. De vraag rijst dan natuurlijk wel wat Hollet er toe
gebracht mag hebben deze naam op deze manier fonetisch te spellen, want
zoiets was in het geheel niet zijn gewoonte.

Zoals hierna nog zal blijken, is deze veronderstelling alleen te beoordelen in
de context van de regeringspolitiek van Karel de Stoute. Deze werpt bovendien
licht op de merkwaardige omstandigheden waaronder het huwelijksfeest werd
georganiseerd. Een aspect van deze omstandigheden zijn we al tegengekomen,
namelijk dat scheepstimmerlieden en schrijnwerkers uit Sluis moesten over-
komen om de scheepsmodellen te maken. Niet alleen dat deze werkzaamheden
ook ongetwijfeld door Brugse handwerkslieden zelf konden worden uitge-
voerd, door de leden van de Schipmakers-, Schrijnwerkers-, Zagers- en Tim-
merliedengilden, en hun absentie is daarom op zich al verwonderlijk, maar wat
vooral verbazing wekt, is dat dit gebeurde in een periode waarin de verstand-
houding tussen Brugge en Sluis zo slecht was dat het telkens weer tot allerlei
vormen van geweld, oproer, doodslag en straf-expedities tussen deze twee
plaatsen kwam. Bij al deze troebelen stonden de Bourgondische landsheren aan
de kant van Sluis.

Een tweede aspect kwam aan het licht bij het nagaan of Hans van Heulle tot
het schilders- of zilversmidsgilde behoorde: voor zover dat viel vast te stellen,
was niet alleen Hans van Heulle geen lid van een van deze twee Brugse gilden,
maar gold dit ook voor alle andere schilders en werklieden aan wie Hollet
uitbetalingen deed voor verrichtte werkzaamheden. Gezien de urgentie van de
voorbereidingen voor het feest, en gezien ook het feit dat Brugge een groot
schildersgilde met een aantal prominente leden binnen haar muren had, is dit
op zijn minst opmerkelijk te noemen. De klaarblijkelijke afwezigheid van
Bruggelingen bij de voorbereidingen voor het huwelijksfeest kan geen toeval
zijn, maar moet teruggaan op een verbod. Een verbod dat door Karel zelf moet
zijn uitgevaardigd, want voor de organisatoren van het feest, Olivier de la
Marche, 'maistre d'ostel' van Karel, en Jacques de Villers, 'esquier eschancon
de madame la duchesse', moet het uitermate lastig zijn geweest onder deze
beperking hun werk te moeten doen.
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Een dergelijk verbod zou verklaren waarom de naam van Pieter van Aerde
in fonetische vermomming in de boekhouding was opgenomen: dit gold immers
een betaling aan een Bruggeling, in strijd met het verbod. Deze veronderstelling
leidt natuurlijk wel tot vragen, zoals: of dit verbod soms gedocumenteerd is,
en ook waarom het uitgevaardigd was en waarom het in het geval van Van Aerd
overtreden werd. In de instructie voor de organisatie van het feest die door
Hollet werd opgenomen in zijn boek, wordt een dergelijk verbod niet vermeld;
waarschijnlijk was het alleen een mondelinge order. De mogelijke reden ervoor
is af te leiden uit de geschiedenis van de relatie tussen de Bourgondische lands-
heren en een aantal steden in Vlaanderen en Brabant, waaronder Brugge.

Hertog Kar el en Brugge
De Vlaamse en Brabantse steden Gent, Antwerpen, leper, Brugge, Brussel,
Dinant, Mechelen en nog andere, waren in de 14de en 15de eeuw in een lang-
smeulend conflict met hun landvoogden gewikkeld, dat telkens oplaaide in de
vorm van gewelddadigheden. We vermelden hier enkele voorvallen te Brugge
tijdens het leven van Karel de Stoute tot aan zijn huwelijk met Margaretha van
York (1433-1468) om duidelijk te maken waarom Karel heel wel dat huwelijk
met veel pracht en praal te Brugge gevierd kan hebben zonder dat de inwoners
van die stad daar op enigerlei wijze voordeel van mochten trekken, bijvoor-
beeld door aan de voorbereidingen mede te werken. Dat paste namelijk geheel
in zijn welbewuste politiek om trotse steden zoals deze te vernederen, en met
Brugge had hij bovendien nog een oude rekening te vereffenen.

Samen met zijn moeder, hertogin Isabella, was Karel als klein kind in 1436
het oproerige Brugge ontvlucht op een open wagen, waarbij het voorviel dat
' . . . het gemeene volk liep haer lange tyd na onder het uitbraken van allerlei
scheldwoorden'19. Bij een mislukte poging in het jaar daarop de stad met een
legermacht te verrassen had zijn vader, Philips de Goede, met moeite het vege
lijf kunnen redden tijdens het woedend handgemeen dat daarop ontstond,
waarbij wel de Bourgondische maarschalk Jean de Villiers l'Isle-Adam was
doodgeslagen. Brugge had dit avontuur met zware boetes en het verlies van een
groot aantal privileges moeten bekopen, maar veel tekenen van onderworpen-
heid jegens het Bourgondische huis had dit niet opgeleverd.

Ofschoon Karel al sinds 1465 in feite het bestuur van de Bourgondische
bezittingen uitoefende, aanvaardde hij dit officieel pas na het overlijden van
zijn vader, hertog Philips, dat op 15 juni 1467 plaats vond. In deze periode had
hij al een rebellie te Dinant gewroken door het stadje grotendeels te vernietigen.
De opvolging in zijns vaders functies ging in verscheidene steden met oproerige
bewegingen gepaard, onder andere te Gent. In Luik dacht men van de gelegen-
heid te profiteren door de Bourgondisch gezinde bisschop Louis de Bourbon te
verjagen, maar dit kwam hun op een wraakactie van Karel te staan. In het
ontvolkte en half verwoeste Luik liet de zegepralende hertog tenslotte de char-
ters der Gentse privileges door de beul in het openbaar aan stukken scheuren,
en ook liet hij de voornaamste belhamels van het Gentse oproer terechtstellen.
Tegen de achtergrond van dit schrikbewind kan een verbod Bruggelingen bij de
voorbereidingen voor het Brugse huwelijksfeest te betrekken nauwelijks verba-
zing wekken; het had veel erger gekund.
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Willem vanden Cruce
Een dergelijke boycot van Bruggelingen bij de werkzaamheden voor het huwe-
lijksfeest maakt het begrijpelijk dat Fastre Hollet de naam 'Pietrus van Aerd'
fonetisch gespeld zou hebben toen hij het verbod overtrad. Ofschoon er
omtrent de levensloop van de goudsmid Willem vanden Cruce niet veel bekend
is, maakt dit weinige het toch wel begrijpelijk waarom Hollet dit deed.

Na zijn toelating als poorter in 1480 komen we Willem vanden Cruce pas in
1496 tegen in de boeken van het zilversmidsgilde als 'vinder'. In 1501 wordt hij
daarin alleen als goudsmid vermeld, in 1513 als 'waranderer' (waarmerker, een
functie die verband hield met de kwaliteitsbewaking), en in 1508, 1517 en 1527
als deken van het gilde. Verder vinden we hem volgens Gailliard20 genoemd in
een akte van 18 oktober 1493, waar de magistraat van Brugge de donatie van
zekere renten bevestigde die de voogden van de minderjarige Pieter Lanchals
junior deden aan Jan Wouters, pastoor, ten behoeve van de O.L.V. kerk:
'Item noch xij s. p. tsjaers beset antland ende hofstede daer twee steenin husen
up staen toebehorende wylen de weduwe ende aeldinghers van Jan van den
Castele ende nu Willem van den Cruce goudsmet staende de voorseide husen
up de reye by der noordzandbrugghe naest de naeruolghen huusen an de zuud-
zyde.' Blijkbaar was Vanden Cruce over dit bezit jaarlijks een vorm van hypo-
theekrente verschuldigd.

In 1468 kwam Willem vanden Cruce nog als 'Willim Colleman' in de boek-
houding van Hollet voor, maar blijkbaar signeerde hij toen al zijn gravures met
het monogram WA, iets dat geheel tot de mogelijkheden lijkt te behoren. In het
jaar daarop vestigde zijn vader Gillis zich te Brugge als poorter, en hij moet
daarmee uitvoering hebben gegeven aan een voornemen dat hij al koesterde
toen hij samen met zijn zoon voor het huwelijksfeest werkte. Aernoud volgde
in 1475, Willem in 1480. In 1527 wordt Willem vanden Cruce voor het laatst
vermeld, als deken van het Brugse zilversmidsgilde. Als hij in 1468 omstreeks
20 jaar was, moet hij in 1527 zowat 80 jaar oud zijn geweest, iets dat ook in die
tijd zeker mogelijk was. Thomas a Kempis was bijvoorbeeld 92 jaar oud toen
hij in 1471 stierf.

De functie van de meester-schilder Pieter van Aerde in 1468 kan echter
onmogelijk die van ondergeschikte 'helper' van de jeugdige graveur Willem
vanden Cruce zijn geweest. Het lijkt het meest waarschijnlijk dat hij, misschien
in samenwerking met de overigens onbekende Hans van Heulle, als tekenin-
structeur optrad om de soms zeer onbeholpen vormgeving van onze graveur te
corrigeren. De inbreng van de laatste zal zich beperkt hebben tot zijn, toen nog
zeldzame, vaardigheid in het hanteren van een nieuwe grafische techniek die
zich voor reproductie leende, maar als kunstenaar had hij nog veel te leren. Dat
Van Aerde betaling ontving via Willem Colleman/vanden Cruce is te begrijpen
als het de bedoeling was de medewerking van deze Brugse schilder aan het
huwelijksfeest zo min mogelijk te laten opvallen.

We weten niets over Willem vanden Cruce wat betreft het tijdvak tussen
1468, toen hij werkte voor het huwelijksfeest, en 1480, toen hij zich als poorter
in Brugge liet inschrijven. Hij moet in die periode zijn leertijd als goudsmid
hebben afgesloten, maar er zijn ook aanwijzingen dat hij in die zelfde periode
als graveur voor Karel de Stoute werkte; het een sluit het ander misschien niet
uit. Enkele van zijn gravures stellen namelijk rijen krijgslieden voor, te paard,
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maar ook te voet. Lehrs en Boerner dachten hier te maken te hebben met
afbeeldingen van het krijgsbedrijf tijdens de oorlog tegen de Zwitsers, maar de
afbeeldingen lijken veeleer exercities weer te geven. Wellicht waren ze bedoeld
als illustraties bij de ordonnantiën die Karel voor zijn leger schreef21. Ofschoon
hij te velde niet een goed generaal was, besteedde hij wel veel tijd en moeite aan
de organisatie van zijn leger.

Boerner merkte al op dat na ongeveer 1485 de stijl van de graveur zich niet
meer ontwikkelde. Dit kan er aan liggen dat toen de snelle teruggang van
Brugge begon. Vele buitenlandse kooplieden vestigden zich elders na de
gewelddadige laatste fase van het conflict tussen Brugge en Maximiliaan van
Habsburg, prefect van Bourgondië, waarbij de stad voor hen niet veilig bleek22.
Bovendien werd de haven steeds moeilijker bereikbaar voor de scheepvaart
door de verzanding van het Zwin. Het kan zijn dat als gevolg van de economi-
sche teruggang de belangstelling voor de gravures begon te tanen.

De oorspronkelijke gravure van de kraak werd overigens vermoedelijk in de
vroege jaren '90 nog bijgewerkt. Het schip werd voorzien van de toen moderne
horizontale rusten (uithouders voor de zijwaartse verstaging van de masten).
Dit maakte het noodzakelijk de laadpoort te verplaatsen naar een lager niveau.
De oorspronkelijke positie is nog enigszins te zien in de gravure als een recht-
hoekig gebied met veel zwarte stippen rechts boven de laadpoort; kennelijk was
de graveur er niet in geslaagd de oorspronkelijke lijnen op de koperplaat geheel
weg te poetsen.

In elk geval is het uit het voorgaande duidelijk dat de graveur met een grote
mate van waarschijnlijkheid - meer mag men niet verwachten - geïdentifi-
ceerd mag worden met de Brugse goudsmid Wülem vanden Cruce, en ook
welke omstandigheden deze identificatie zo'n lastig probleem maakten. Deze
speurtocht demonstreert bovendien van hoe groot belang de historische context
is voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten.
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EEN BEDRIJFSONGEVAL

Op 12 juni 1764 is overleden Johannes Mertens Roomsch Coster alhier heb-
bende het ongeluk gehad van de orgel-trappen na beneden te vallen, en des
zelven daags overleden, en begraven in de kerk tot Meerssen, is 's daagds
driemaal overluijd.
(Dooden Registerboek voor de Kerk der Protestantse Gemeente te, Meerssen)
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HET SPIEGELRETOURSCHIP BATAVIA*

door A. W. SLAGER

Op 27 oktober 1628 vertrok van de rede voor Texel het spiegelretourschip
'Batavia' voor zijn eerste reis naar de Oost. Dit machtige VOC-schip van de
kamer Amsterdam had in totaal 341 personen aan boord: 303 bemanningsleden
en 38 vrouwen en kinderen als passagiers. Het schip zou aanvankelijk deel uit
maken van een vloot van elf schepen, maar die dag vertrok het samen met de
'Dordrecht' en de 'Assendelft' alvast vooruit.

Al vanaf het begin van de reis zat alles tegen; op de dag van vertrek liep de
'Batavia' aan de grond. Nadat het weer vlotgeraakt was, kon op 28 oktober de
reis dan toch beginnen. Schipper was zekere Adriaen Jacobsz., maar boven
hem was Frangois Pelsaert als commandeur aangesteld. De twee waren oude
bekenden van elkaar. In Voor-Indië hadden zij het al eens behoorlijk met
elkaar aan de stok gehad en de verstandhouding tussen deze twee hoogsten in
rang was dan ook niet optimaal te noemen.

Reeds voor de ronding van Kaap de Goede Hoop waren de drie schepen
elkaar kwijt geraakt door slecht weer en andere tegenslagen. De 'Batavia' zette
de reis alleen voort. Na de ronding om de Kaap ontstonden er aan boord
muiterijplannen. Hierbij waren de schipper en de derde in rang, de onder-
koopman Jeronimus Cornelisz. betrokken. Men wilde het schip overmeesteren,
de commandeur overboord zetten en op kaapvaart gaan. Als gevolg van een
verkeerde koersbepaling van de schipper, sloeg het schip in de nacht van 3 op
4 juni 1629 (tweede Pinksterdag) op de klippen bij de westkust voor Australië.
De stranding voorkwam dat de plannen tot muiterij daadwerkelijk konden
worden uitgevoerd.

Toen bleek dat het schip verloren was, besloot Pelsaert de opvarenden met
zoveel mogelijk van de behouden voedselvoorraad naar twee eilandjes achter
de klippen over te brengen. Op deze eilandjes was echter geen voedsel en
drinkwater voorhanden. Daarom rustte Pelsaert de sloep en de kleinere kap-
teinsjol uit om op de nabij gelegen andere eilanden of op het vasteland van
Australië naar drinkwater te zoeken. De zoektocht mislukte; door de hoge
branding en strakke wind kon het vasteland niet worden bereikt. Bovendien
was de kleine jol in de branding kapot geslagen en men besloot te trachten met
de sloep, waarop een zeil geplaatst kon worden, naar Batavia te varen om hulp
voor de overige gestrande opvarenden te halen. Begin juli bereikte de sloep met
48 opvarenden Indië. Daar werd de 'Saerdam' als reddingsschip uitgerust.

Op 13 september bereikte de 'Saerdam' de eilanden met overlevenden. Daar
had zich inmiddels een drama afgespeeld. De oorspronkelijke groep muiters,
aangevoerd door de onderkoopman, hadden hun plannen inmiddels aangepast.
In plaats van de vergane 'Batavia' zou nu het reddingsschip direct na aankomst
overmeesterd worden, waarna alsnog op kaapvaart kon worden gegaan. Om
dit plan te laten slagen, moest een ieder die daar niet achter stond of op andere

* Dit artikel werd ook gepubliceerd in het tijdschrift van de NGV-afdeling IJsselmeerpolders:
Genealogica, oktober 1993, pag. 10-15.
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wijze onbruikbaar was uit de weg geruimd worden. Zo werden ruim honderd
van de achtergebleven schipbreukelingen, ook vrouwen en kinderen, gruwelijk
vermoord.

Een aantal opvarenden, onder leiding van de soldaat Wiebe Hayes, ver-
schanste zich met een veertigtal anderen op één der eilanden en bood heldhaftig
weerstand aan de muiters. Zij wisten het te hulp gekomen schip 'Saerdam' te
waarschuwen, waarna de muiters konden worden ingerekend. Ter plaatse
werden de hoofdschuldigen na berechting opgehangen. Twee jonge muiters
werden, gezien hun leeftijd, op het vasteland van Australië aan land gezet met
de opdracht dit gebied voor de Compagnie te verkennen. Van hen werd nooit
meer iets vernomen. In Batavia vond de berechting van de overige muiters
plaats. Een aantal van hen werd tot de strop veroordeeld en opgehangen.

De gebeurtenissen rond de zeereis van de 'Batavia' ging de geschiedenis in als
één der meest gruwelijke uit de Nederlandse zeevaart. Tijdens de zeereis
kwamen negen kinderen en één vrouw van ziekte en dorst om. Een zestigtal was
bij of na de stranding verdronken of door ziekte en het teveel drinken van zout
water gestorven. Ongeveer 125 mensen waren op de eilanden gruwelijk ver-
moord. Slechts 74 opvarenden, naast de 48 van de sloep, overleefden het avon-
tuur.

Na verloop van tijd raakten de gebeurtenissen met de 'Batavia' in de vergetel-
heid. Pas in de zestiger jaren van deze eeuw werd het wrak van dit schip ontdekt
en de belangstelling naar de geschiedenis ervan nam weer toe. Het aanvanke-
lijke plan deze geschiedenis te verfilmen, bracht scheepsbouwer Willem Vos op
het idee voor de bouw van een replica van een Oost-Indië vaarder, de 'Batavia'
te kiezen. In 1985 begon na vele jaren van voorbereiding, te Lelystad de bouw
van het schip. Thans nadert de voltooiing daarvan en naar verwachting zal
omstreeks 1995 de tewaterlating van de 'Batavia' plaatsvinden.

Het zou leuk zijn als deze gebeurtenis wordt opgeluisterd door de aanwezig-
heid van afstammelingen van de oorspronkelijke opvarenden. Aan de hand van
de overgebleven geschriften zijn de namen van ongeveer 150 opvarenden
bekend. Natuurlijk is het grootste deel van deze gegevens te summier om daar
verantwoord genealogisch onderzoek op los te laten. Toch zijn er namen en
gegevens waarmee een dergelijk onderzoek wel degelijk van start zou kunnen
gaan. Daarom nu de oproep aan u allen om in uw genealogische bestanden na
te gaan of er verbanden zijn te leggen. Mogelijk bevinden zich onder de lezers
ook personen die met de thans voorhanden zijnde gegevens zelf aan de slag
willen om afstammelingen op te sporen. Uw reactie wordt gaarne tegemoet
gezien bij: A.W. Slager, Balsemienstraat 11, 1338 XM Almere-Buiten (tel.
036-5329606).

Hieronder gegevens over enkele opvarenden van de 'Batavia' (1628-1629):
Frangois (Francisco) Pelsaert, commandeur, eerste in rang.

Waarschijnlijk geboren te Antwerpen omstreeks 1595, verhuist al vrij snel met zijn ouders
naar het vrije Noorden, waar hij later in dienst van de VOC zal treden.
In 1617 verblijft hij in het Javaanse Bantam. In 1620 bereikt hij de rang van onderkoopman.
In 1621 wordt hij voor drie jaar aangenomen om dienst te doen in de zogenaamde Wester-
kwartieren. In 1623 volgt zijn bevordering tot koopman en later tot opperkoopman. In 1627
wordt hij teruggeroepen naar Nederland. In 1628 wordt hij commandeur op het pasgebouwde
retourschip 'Batavia'. Pelsaert overlijdt in 1630.
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Jeronimus Cornelisz-, onderkoopman, derde in rang.
Hij is Fries van geboorte. Vestigt zich als apotheker te Haarlem. Is een volgeling van Jan
Symonsz. Torrentius. Wordt na de stranding tot opperhoofd gekozen en bevordert zichzelf
tot kapitein-generaal. Zijn beide handen worden vlak voor zijn executie (ophanging) afge-
hakt.

Lucretia (Jans) van der Mijlen, passagier (echtgenote van Boudewijn van der Mijlen).
Gaat naar de Oost om zich daar bij haar man te voegen. Wordt tijdens de heenreis overmees-
terd, waarbij haar de kleren van het lijf worden gescheurd en zij met pek en uitwerpselen
wordt besmeurd. Gedurende twee maanden wordt zij gedwongen bijzit van Jeronimus Corne-
lisz.

Wiebe Hayes, soldaat.
Afkomstig van Winschoten. Hij leidt het verzet tegen Jeronimus Cornelisz. en voorkomt de
overmeestering van het reddingsschip 'Saerdam'. Naar aanleiding van zijn rol in deze geschie-
denis wordt hij bevorderd tot sergeant, later tot vaandrager.

Gijsbert Bastiaensz (Sebastiaensz), predikant.

Aan boord van de 'Batavia' met zijn vrouw Maria Schepens, en zijn kinderen: Gijsbert
Bastiaensz, Judith Bastiaensz (oudste dochter), Willemyntgie Bastiaensz (middelste dochter),
NN (jongste dochter), Roelant Bastiaensz, en nog twee zonen waarvan de namen onbekend
zijn. Samen met dochter Judith overleeft Gijsbert het drama van de 'Batavia'; de rest van zijn
gezin wordt vermoord. Tot dit gezin wordt ook dienstbode Wybrecht Claasz gerekend.

Judith Bastiaens, passagier.
Dochter van de hiervoor genoemde predikant. Zij wordt door één van de muiters, Coenraet
van Huyssen, als vrouw opgeëist. Zij gaat met hem in ondertrouw, waarmee zij en haar vader
worden gespaard. Bij een bestorming van het eiland waar Wiebe Hayes zich had verschanst,
komt Coenraet om het leven.

Jan Carstensz, busschieter.
Is gehuwd met Anneken Jansz, ook een passagier van de 'Batavia'. Na de stranding van het
schip moest Anneken van de muiters het overige volk ten dienste staan.

Hans Hardens, soldaat.
Zijn vrouw Anneken Hardens en dochter Hilletje Hardens (6 jaar) zijn eveneens passagier van
de 'Batavia'.

Claas Harmansz, uit 'Maagdenborgh', soldaat.
Gehuwd met Claudine Patoys. 2A] en hun kind, waarvan de naam onbekend is, zijn passagiers
van de 'Batavia'.

Claes Jansz (Klaes Jansz. Dor) , uit Dordrecht, hoofdtrompetter.
Gehuwd met Trijntje Frederijcks (Tryntgien Fredricxs), passagier van de 'Batavia'. Claes
maakt deel uit van de groep die in de sloep naar Batavia gaat om hulp te halen; zijn vrouw
Trijntje blijft achter en moet van de muiters het overige volk ten dienste staan. Trijntje's
zuster Susje Frederijcks (Sussie Fredricxs) is hetzelfde lot beschoren.

Gabriel Jacopsz, korporaal.
Hij heeft zijn echtgenote Laurentia Thomasz als passagier aan boord.

Jan Hendricx, uit Den Haag, busschieter.
Gehuwd met de 'Batavia'-passagjer Janneke Gist.

Pieter Jansz, provoost.
Gehuwd met Swaentje Hendriks (Zwaantie Hendrix), de dienstbode van Lucretia Jansz.
Pieter en Swaentje hebben ook een kind (naam onbekend) aan boord: Adriaan Jacobsz, de
schipper, verleidt Swaentje gedurende de reis. •
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DE GESLACHTSNAAM POTJEWIJD

door ing. F. H. LIPPE

Zoals reeds beschreven in Gens Nostra 37 (1972), pag. 1 e.v. en 42 e.v. werd
door dr. T. Potjewijd (een oom van mijn echtgenote) de conclusie getrokken
dat de naam Potjewijd mogelijkerwijs zou zijn afgeleid van het Koerdische
Podszuwaitis. Hoewel zelfs in de omgeving van Berlijn de naam Podszuwaid
voorkomt, meen ik deze herkomst te moeten betwijfelen, of liever, ik heb een
andere verklaring voor de herkomst van de naam Potjewijd. Voor beide verkla-
ringen is geen bewijs aan te voeren, zodat alleen van een waarschijnlijkheid kan
worden gesproken.

Tijdens de beschrijving zal het noodzakelijk zijn een paar historische zij-
paden in te slaan, ter verduidelijking van het betreffende onderwerp. Dr. Potje-
wijd besefte indertijd niet hoe dicht hij bij mijn uitgangspunt voor de verkla-
ring van de herkomst van zijn naam kwam, toen hij de namen Potjegort en
Pottjebier tegenkwam en zich afvroeg, of de naam betrekking kon hebben op
een pot met specifieke inhoud.

Hij kende waarschijnlijk de stof: waid - wijt of wijd niet, soms ook: weit
geschreven, maar dit betekende ook: een soort visnet.

Dit zijn (Oost-)Friese benamingen, overeenkomende met het Nederlandse:
wede, een blauwe, middeleeuwse kleurstof van plantaardige oorsprong (isatis
tinctura), die, met de invoer van indigo (uit Amerika), in de 16de en 17de eeuw,
ondanks economische bescherming, langzaam uit Europa verdween.

De toenmalige ontginning van de veengebieden in Oost-Groningen, t.b.v. de
energievoorziening - turf - werd voor een groot deel verricht door tijdelijke
werkkrachten, hoofdzakelijk komend uit Westfalen, de zogenoemde 'hannekë-
maaiers' of 'poepen', ook wel 'moffen' genaamd. Veel van deze mensen
kwamen jaarlijks naar de Lage Landen, om hun hoge belastingen in Duitsland
te kunnen betalen mèt de voor hen hoge beloningen in het Westen.

Een bekende huisindustrie in Westfalen was het weven van laken. Dit blauw
geverfde laken was zeer gezien in de Nederlanden. De Westfaalse werkers
brachten dit laken mee naar het Westen, om hief een hogere prijs te kunnen
bedingen dan in Duitsland.

Nu hadden de verveners in Groningen dikwijls de gewoonte om aan huis een
soort kruidenierszaakje op te zetten t.b.v. de tijdelijke werkkrachten. Sommige
verveners betaalden zelfs een deel van het loon uit in bonnen of penningen, die
alleen in hun winkeltje inwisselbaar waren. Dat wede één van de verkochte
produkten was, is niet onwaarschijnlijk. Hier duikt dus de mogelijkheid op
voor het ontstaan van een zogenaamde spotnaam.

Harm Jans, de eerste met de naam Potjewijt in het doopregister, nam blijk-
baar de woorden: 'potje waid' opvallend dikwijls of nadrukkelijk in de mond,
bijvoorbeeld na het helpen van een klant in het winkeltje: ' . . . en soms nog een
potje wijd?' Misschien gebruikten de veenwerkers die woorden wel, om Harm
aan te duiden.

Rond 1700 loopt het produkt wede op zijn einde. In de omgang bleef die
naam waarschijnlijk in gebruik, maar pas in 1754 gebruikt de zoon van Harm
Jans, Klaas Harms, de naam pottje wijt officieel onder een dokument. De
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oorspronkelijke betekenis was min of meer vergeten en deze naam was al
ingeburgerd. Harm Klasens, de zoon van Klaas Harms, schrijft zijn naam met
de toevoeging Pottje Wijt onder het huwelijksdocument van zijn oudste zoon,
in 1793.

Nu nog even een paar taalkundige opmerkingen:

In het z.g. Bremer-taalgebied (Nederduits/Fries) was de combinatie Harm Jans
of Harm Janz, in de 16de en 17de eeuw een zeer veel voorkomende naam.
Bovendien schrijft men er het woord 'potje' zowel met één als met twee t's
(Potje — Pottje). In de 17de eeuw had men nog geen regels voor het schrijven
van o.a. namen. Men probeerde woorden te noteren, zoals men die hoorde.
Hierdoor ontstonden prachtige, maar ook onzinnige schrijfwijzen. Daar het
Bremer-taalgebied zich uitstrekte tot en met Oost-Groningen, ontstaan dus ook
allerlei, meest verbasterde, Duitse woorden, b.v. wais = weisz; wijt of wijd =
waid, enzovoort.

In de 18de eeuw schreef men de naam nog in twee delen: Pot(t)je Wijt. Een
suggestie naar een potje met inhoud. In 1793 kwamen de volgende schrijfwijzen
voor: Pottje Wijt, potje wijt, Pottjewijd, Potje wijdt, potje Wijt. Blijkbaar pas
in 1811 werd de naam Potjewijd vastgelegd. De eigenlijke betekenis is toen
blijkbaar geheel verloren gegaan.

Daar een veenkolonie geen oorspronkelijke bewoners kent - alleen eerste
immigranten - is de waarschijnlijkheid zeer groot, dat de voorouders van
Harm Jans uit Oost-Friesland kwamen en dat hoeft helemaal niet zo ver weg
te zijn geweest, het Emdergebied komt hier al voor in aanmerking.

Samenvattend kunnen we zeggen: de mogelijkheid, dat de naam Potjewijd
lokaal is ontstaan, als zogenaamde spotnaam is groot. Het verloren gaan van
de oorspronkelijke betekenis zal er aan hebben meegewerkt dat deze naam
uiteindelijk (rond 1710 genoteerd, pas in 1754 door de familie zelf gebruikt)
door de familie werd geaccepteerd.

De Noordwest-Duitse taaiinvloeden zijn verantwoordelijk geweest voor de
schrijfwijze; in het Nederlands zou het Potjewede zijn geworden! Schrijver
dezes zou het zeer op prijs stellen commentaar op het gestelde te mogen ont-
vangen, ook op onderdelen. Hoe exacter, hoe beter! •

ZOEKT U HEM MISSCHIEN?

In het begraafregister van Budel is op 19 september 1759 ingeschreven Jan Jan
Hammens, woonachtig te Weert en alhier overleden, laat vrouw en kind na.
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ATTESTATIES VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE
TE LEIDEN

1673 TOT 1855

door A. J. VAN DEN HEUVEL-VAN WEERLEE

.. Vervolg op Gens Nostra 48 (1993), pag. 575

Maria van Gilse van de Pais, ged. Rotterdam 4-4-1841, naar Leiden 20-9-1849.

Jan de Goede, ged. Leiden 14-12-1687, naar Doopsgezinde Gemeente te Hamburg 28-6-1701.

Catharina van Gogh, ged. Leiden 17-9-1727 ten huize van haar vader Jan van Gogh, 'dit op
verzoek van zijn dochter, die ernstig ziek zijnde, gedachte maakte van sterven en met toestemming
van de kerkeraad'; naar Amsterdam gemeente De Zon 11-3-1729, naar Leiden 13-2-1732, overl.
ald. 5-12-1733.

Elisabeth Goverts, geb. Hamburg, ged. ald. 25-9-1763, dr. van Gerard Goverts en Elisabeth
Vergaes, naar Leiden 11-1-1780, overl. ald. 14-12-1829, vrouw van Jan van Heukelom.

Klaas (Nicolaas) de Graaff, geb. Amsterdam, ged. ald. 19-11-1775, zn. van Jan de Graaff en Maria
Pieterson, naar Leiden 28-6-1805, overl. ald. 18-6-1834, man van Jannetje Berlieu.

Michiel de Graaff, van Maastricht naar Leiden 1692, overl. ald. 27-11-1746, wedr. van Femmetje
Bronswijk.

Nicolaas de Graaff, ged. Leiden 16-8-1818, naar Rotterdam 14-6-1832.

Helena Catharina Greve, geb. Haarlem, ged. ald. 3-11-1811, dr. van Matthias Greve en Wilhel-
mina van Someren, naar Leiden 1-11-1812, overl. ald. 27-11-1854, vrouw van Willem van Putten.

Cornelia Grillis, ged. Haarlem 2-11-1828, naar Leiden 5-8-1834, naar Utrecht 9-9-1842; vrouw van
Jan Lieste.

Maria van Groenou, ged. Haarlem 27-11-1765, naar Leiden 20-11-1777, naar Rotterdam 5-1-1806;
wed. van Francois Kloppenburg.

Jannetje Sybert Grondsveld, ged. Leiden 19-12-1706, naar Amsterdam 25-3-1731.

Bartholomeus de Groot, van Dordrecht naar Leiden 14-11-1729; predikant vanaf 27-11-1729, met
emeritaat september 1770; overl. Leiden 22-1-1774.

Abraham de Haan, ged. Leiden 27-3-1814, naar Amsterdam juni 1816.

Anna Elisabeth de Haan, geb. Amsterdam, ged. ald. 31-10-1773, dr. van Pieter de Haan en
Elisabeth Feitama, naar Leiden 5-12-1805, overl. ald. 24-4-1824, vrouw van Christiaan Brunings

Daniël de Haan, geb. Amsterdam, ged. Leiden 14-10-1810, zn. van Pieter de Haan en Wijbranda
Bierens, naar Batavia 30-4-1822.

Christiaan de Haan, ged. Leiden 27-3-1814, naar Amsterdam 28-2-1819, met attestatie naar
Batavia maart 1821.

Pieter Pzn. de Haan, geb. Amsterdam, ged. ald. 27-10-1776, naar Leiden 20-10-1809; man van
Wijna of Wijbranda Bierens.

Gens Nostra XLIX (1994) 19



Pieter de Haan )T., geb. Amsterdam, ged. Leiden 14-10-1810, zn. van Pieter de Haan en Wijbranda
Bierens, naar Amsterdam 28-10-1810, van Hoorn naar Nijmegen 12-9-1820, naar Leiden 9-9-1828,
overl. ald. 9-9-1875, wedr. van Maria Johanna dementia de Jong van Rodenburgh.

Reynier de Haan, van Amsterdam naar Leiden 17-5-1738.

Victor de Haan, van Amsterdam naar Leiden 1-5-1734, overl. ald. 20-4-1760, begr. Amsterdam,
man van Cornelia Wijlik, eerder wedr. van Catharina Vrede en van Anna Gesser.

Willem de Haan, geb. Amsterdam, ged. Leiden 19-3-1820, zn. van Pieter de Haan en Wijbranda
Bierens, naar Haarlem december 1847.

Anna de Haas, ged. Leiden 14-12-1783, naar Zutphen 7-3-1785.

Klaas Pieters Haremaker, geb. Zaandijk, ged. Koog aan de Zaan 24-3-1844, zn. van Pieter Hare-
maker en Betje Meulenbroek, naar Leiden 25-1-1855, overl. ald. 6-2-1874, man van Antje de Wit.

Johanna Hartig, ged. Rotterdam 11-6-1729, naar Leiden 6-12-1729, overl. ald. 6-7-1734, vrouw
van Pieter Vrede.

Adriana Hartog, van Rotterdam naar Leiden 16-6-1729; overl. (?) 24-10-1778, wed. van Hendrik
van Heukelom.

Jan Hartsen, ged. Amsterdam 19-2-1809, naar Leiden 10-10-1810, overl. Munster november 1813
als Garde d'Honneur.

Marijtje Hasen, ged. Leiden 23-3-1681, naar Haarlem, wederom gekomen 23-11-1704, overl.
Haarlem 20-1-1706.

Margaretha Haijé, van Haarlem naar Amsterdam 27-10-1836, naar Leiden 16-5-1854, naar Am-
sterdam 25-4-1866.

Abraham Helma, vertrokken naar Moscovië, wederom gekomen 1708; overl. (?) 1727.

Fijtie Hemerik, ged. Leiden 6-4-1721, naar Haarlem 15-10-1745.

Stijntje Hemerik, naar Gouda 23-2-1712.

Margrita Hennebo, naar Amsterdam 30-10-1673.

Anna Herding, geb. Leiden 25-3-1742, ged. ald. 14-12.1760, dr. van Vincent Herding en Anna
Everaats, naar Haarlem 29-10-1799.

Anna Herding, geb. Leiden 8-1-1779, ged. ald. 17-12-1797, dr. van Jan Herding en Catharina
Brand, naar Kampen 31-8-1802.

Anna Hendrika Herdingh, geb. Leiden 28-11-1778, ged. ald. 16-12-1798, dr. van Leenden Her-
dingh en Geertrui Clasina Brouwer, naar Amsterdam 3-11-1808.

Dina Herdingh, geb. Leiden 17-10-1788, ged. ald. 19-3-1809, dr. van Leenden Herdingh en Anna
Maria van Sittert, naar Harlingen 25-5-1818.

Dorothea Herdingh, geb. Leiden 8-1-1797, ged. ald. 31-3-1816, dr. Pieter Herdingh en Dorothea
Leendertz, naar Haarlem 12-9-1855, vrouw van Johannes van der Worm.

Elisabeth Herdingh, van Amsterdam naar Leiden, weer vertrokken 30-3-1721.

Hendrik Herdingh, geb. Leiden 25-1-1781, ged. Haarlem 2-3-1804, zn. van Leenden Herdingh en
Geertruy Clasina Brouwer, naar Leiden 9-3-1812, overl. ald. 7-7-1851, wedr. van Anna Herdingh.
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Jan Herding, ged. Leiden 15-12-1737, naar Kleef 29-4-1738.

Maria Herding, geb. Leiden 15-10-1738, ged. ald. 11-12-1757, dr. van Vincent Herding en Anna
Everaats, naar Haarlem 18-10-1766, overl. ald.

Paulina Herding, van Kleef naar Leiden 5-7-1732.

Pieter Herdingh, geb. Leiden, ged. ald. 9-3-1845, zn. van Hendrik Herdingh en Anna Herdingh,
naar Maassluis 10-8-1846; overl. Leiden 7-3-1874, man van Hugonia Blaauw.

Vincent Herding jr., geb. Leiden 15-1-1737, ged. ald. 12-12-1756, zn. van Vincent Herding en
Anna Everaats, naar Haarlem op het Kleyn Heilig Land 29-4-1760, overl. ald.

Daniël Heeres, ged. Groningen 25-3-1849, naar Leiden 6-8-1854, naar Willemstad of elders 30-11-
1854.

Leonard Hermes, ged. Krefeld 1827, naar Leiden 30-6-1841; man van Adriana Johanna Hallens-
leben.

Hendrik Matthijs Hesseling, geb. Leiden 13-4-1775, ged. ald. 13-4-1794, zn. van Wybo Hesseling
en Elisabeth Franken, naar Nijmegen 26-3-1805.

Wybo Hesseling, van Bolsward als leraar naar Leiden 30-10-1768, overl. ald. 15-8-1778, man van
Elisabeth Franken.

Jan Hessing, van Utrecht naar Leiden 14-3-1718.

Emilie Cornelie Heukelom, geb. Leiden 2-11-1817, ged. ald. 27-3-1836, dr. van Jan Heukelom en
Anna Hillegonda Luzac, naar Amsterdam juni 1849, overl. ald. 4-10-1884.

Francois van Heukelom, geb. Leiden 17-7-1738, ged. ald. 17-12-1758, zn. van Jan Heukelom en
Geertruyda Witkop, naar Amsterdam 1-3-1769, man van Catharina Kloppenburg.

Geertruida Heukelom, geb. Leiden 13-7-1764, ged. ald. 13-4-1783, dr. van Jan van Heukelom 'en
Petronella van Putten, naar Amsterdam 17-4-1814; vrouw van Jan van Geuns.

Jan Heukelom, geb. Leiden 5-12-1784, ged. ald. 3-4-1803, zn. van Jan Heukelom en Elisabetyh
Goverts, naar Engeland 26-3-1805, terug gekomen naar Leiden 22-11-1805, overl. ald. 26-8-1847,
man van Anna Hillegonda Luzac.

Jan van Heukelom, geb. Leiden 14-4-1813, ged. ald. 24-3-1833, zn. van Jan van Heukelom en
Anna Hillegonda Luzac, naar Poederoijen 30-4-1850, terug naar Leiden 1854, overl. ald. 4-3-1886,
wedr. van Octavie Charlötte Adèle Steenlack, eerder van Hermina Anna Petronella Hubrecht.

Petronella Heukelom, geb. Leiden 24-7-1782, ged. ald. 22-3-1801, dr. van Jan Heukelom en
Elisabeth Goverts, naar Rotterdam 27-11-1804.

Servaas van Heukelom, van Gogh naar Leiden 19-8-1718.

Helena Hoefnagel, ged. Leiden 17-3-1739, naar Haarlem gemeente Peuselaarssteeg 13-7-1747;
vrouw van Jacob van der Kluys Pieterszn.

Johanna van Hoek, van Amsterdam naar Leiden 6-5-1748, terug naar Amsterdam 1752.

Anna Hofman, van Haarlem naar Leiden, overl. ald. 7-4-1769, wed. van Christiaan van der
Meulen.

Aldert Holm, geb. Aalsmeer, ged. ald. 15-4-1849, zn. van Nicolaas Holm en Matje Keessen, naar
Leiden 16-11-1854, overl. ald. 8-4-1900, man van Cornelia Bos.
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Anna Hooft, ged. Leiden 12-12-1692, naar Haarlem 20-11-1695; nicht van Andhes Poelgeest.

Alida van Hoorn, geb. Leiden 3-9-1809, ged. ald. 23-3-1828, dr. van Cornelis van Hoorn en Alida
Ingeneger, naar Haarlem 30-3-1830.

Jan van Hoorn, geb. Leiden 11-1-1793, ged. ald. 4-4-1813, zn. van Hendrik van Hoorn en Geer-
truyda Bakker, vertrokken naar ? 1818.

Cornelis van Hoorn, geb. Leiden 4-10-1770, ged. ald. 5-4-1789, zn. van Jan van Hoorn en Alida
Helmig, naar Amsterdam 1-5-1815, terug naar Leiden 9-9-1822.

Klaas van der Horst, van Zwolle naar Leiden 15-10-1757, naar Haarlem 7-10-1761.

Geerts Derks Hosman, ged. Groningen 25-3-1849, naar Leiden 5-4-1849, naar Amsterdam 25-5-
1850.

Daniël Hovens, predikant, met zijn vrouw Susanna Nieuwenhuyzen, van Monnickendam naar
Saardam (Westzaan) 5-2-1764, intrede ald. op 14-2-1764; naar Leiden als leraar 1-11-1770; overl.
Rotterdam 12-1-1795.

Fokje Huidekoper, ged. Harlingen 23-1-1789, naar Leiden 16-2-1793, overl. ald. 17-11-1796, begr.
Katwijk aan Zee, vrouw van Nicolaas van Heukelom.

Jeanne Maria Huygens, ged. Amsterdam 2-4-1843, naar Leiden 10-6-1844; overl. (?) 1874.

Dorothea van Hulst, geb. Nijmegen, dr. van Jan van Hulst en Aletta Fremery, naar Leiden
25-10-1818, overl. ald. 16-7-1853, vrouw van Anthony Doyer Thzn.

Maria van Heyst, ged. Leiden 3-4-1757, naar Amsterdam naar gemeente De Zon, september 1765.

Rebecca van Heyst, ged. Leiden 23-3-1755, naar Amsterdam vertrokken.

Catharijntje van Ixum, naar Amsterdam 11-3-1729, terug naar Leiden 3-2-1732, vrouw van Lucas
Kloppenburg.

Govert Jaarman, van Beverwijk naar Leiden 15-7-1724, overl. ald. 5-8-1773; man van Maria
Marvelje (Marveille).

Barbara Jaarmans, van Beverwijk naar Leiden 15-6-1724, overl. ald. 13-2-1745; vrouw van
Abraham Karsdorp.

Jetske Jacobs, ged. Hazerswoude 2-5-1790 op rekening gemeente Leiden, naar Amsterdam 20-3-
1795, terug naar Leiden 12-4-1796.

Tjikske Jacobs, ged. Amsterdam 6-3-1819, naar Leiden 10-11-1823, terug naar Amsterdam april
1824.

Alida Jans, geb. Haarlem, ged. ald. 3-11-1816, dr. van Yde Jans en Catharina Verschuuren, naar
Leiden 24-5-1818, overl. ald. 27-2-1857, vrouw van Jacob Wouter Dauw Lem.

Dirk Jansz, ged. Leiden 16-12-1764, naar Haarlem 11-8-1768.

Geertrui Jans, van Nijmegen naar Leiden 1720, overl. ald. 21-4-1784, wed. van Abraham Kalff.

Johannes Marius Janszen, ged. Utrecht 29-10-1832, naar Leiden 24-7-1841, naar Amsterdam 1852.

Maria Jesse, geb. Leiden 19-1-1831, ged. ald. 15-10-1848, dr. van Roeland Jesse en Catharina van
Geer, naar Rotterdam 27-12-1850, terug naar Leiden 15-11-1860, overl. ald. 27-1-1912.

22 Gens Nostra XLIX (1994)



Abraham Kalff, geb. Leiden 4-3-1759, ged. ald. 28-3-1779, zn. van Abraham Kalff en Helena
Opperkamp, naar Rotterdam 27-9-1784.

Tanneke Caluwaart, vertrokken naar Moscovia in of na 1684, overl. ald.; vrouw van Gillis van
Ree.

Nicolaas Godfried van Kampen, ged. Rotterdam 1-4-1798, naar Leiden 13-3-1800, vertrokken naar
(?) 28-10-1829; man van Jacoba van Duuren.

Isaac Karsdorp, van Hamburg naar Leiden 3-5-1723, weer terug naar Hamburg 13-10-1729.

Catharina Karsdorp, van Friedrichstadt naar Leiden 2-6-1741, overl. ald. 1-3-1779.

Nicolaas Karsdorp, van Haarlem naar Leiden 22-7-1714, overl. ald. 22-5-1762; wedr. van Hester
Tuynhuyzen.

Elisabeth ten Katen, ged. Leiden 15-12-1748, naar Zwolle december 1748.

Francois Adriaan van der Kemp, van Huissen als leraar tot ons gekomen 1777, ontslag als leraar
verzocht 17-11-1787 en gekregen 22-11-1787; overl. Amerika 6-7-1874.

Elisabeth Kemper, ged. Leiden 23-3-1817, naar Amsterdam 1834.

Catharina Kemper,ged. Leiden 16-8-1818, naar Amsterdam 15-9-1834. ..

Christina Kemper, ged. Leiden 13-10-1822, naar Enschede 25-2-1829.

Cornelia Klaar, ged. Leiden 13-12-1761, naar Amsterdam 25-10-1763.

Jantje Klaases, ged. Blokzijl, naar Oude Wetering, naar Leiden 1-4-1788, naar Texel 24-6-1806;
vrouw van Jacob de Liefde.

Maria Klaar of Klare, geb. Leiden 12-7-1750, ged. ald. 23-12-1770, dr. van Dirk Klaar/Klare en
Elisabeth Vrijveld, naar Amsterdam 27-10-1772, overl. ald. 1780.

Gerrit van Klaveren, ged. Hazerswoude 24-8-1788, naar Leiden 2-11-1788, overl. ald. 21-9-1806.

Willem Lammerts Klomp, ged. Blokzijl, van ald. naar Oude Wetering trekkende; naar Leiden
1-4-1788; overl.(?) 29-9-1803; man van Sijtske Innes van der Sluis, wonende Oude Wetering.

Elisabeth Kloppenburg, geb. Leiden 27-9-1779, ged. ald. 11-12-1797, dr. van Frantois Kloppen-
burg en Maria van Groenou, naar Rotterdam 27-3-1804.

Catharina Kloppenburg, geb. Leiden 1-4-1742, ged. ald. 14-12-1760, dr. van Walraven Kloppen-
burg en Wijnanda de Schregel, naar Amsterdam bij de Toren 20-5-1770, overl. ald. 19-9-1808;
vrouw van Francois van Heukelom.

Susanna Kloppenburg, geb. Leiden 30-3-1755, dr. van Walraven Kloppenburg en Wijnanda de
Schregel, vertrokken naar Gouda.

Wijnanda van Kloppenburg, geb. Leiden 25-2-1752, ged. ald. 25-7-1769, dr. van Walraven Klop-
penburg en Wijnanda de Schregel, naar Gouda 1769, terug naar Leiden 3-4-1781, overl. ald.
5-6-1827, wed. van Willem Reesema.

Abraham van der Kluijs, geb. Leiden 6-7-1717, ged. ald. 17.12.1741, zn. van Dirk van der Kluys
en Maria Vermey, gaat met zijn vrouw Elisabeth Johanna Catharina Wasman en hun dochter
Maria, geb. Leiden 9-2-1747 naar Dordrecht 25-6-1756, hij overl. ald.
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Pieter van der Kluijs, ged. Leiden 11-4-1745, zn. van Dirk van der Kluijs en Maria Vermey, gaat
met vrouw Anna Dusseldorp en zoon Dirk, geb. Leiden 20-1-1847, naar Amsterdam naar gemeente
Bij de Toren en Het Lam juli 1748; hij overl. ald.

Pieter Kolders, geb. Haarlem, ged. ald. 2-11-1806, zn. van Pieter Kolders en Catharina Hansel,
naar Utrecht, naar Leiden 3-10-1822, overl. ald. 13-7-1858, wedr. van Elisabeth Bethlinger.

Grietje Koningshoven, ged. Haarlem 2-11-1813, naar Leiden 13-7-1814, attestatie gekregen 17-7-
1817.

Alida Constant, ged. Amsterdam 24-2-1771, naar Leiden 6-9-1786, naar Rotterdam 19-4-1789.

Johanna Coopa Groen, vanZutphen naar Leiden 2-7-1836, naar Alkmaar augustus 1841; wed. van
M... Poel.

Henriëtte Geertruida van Coppenaal, ged. Amsterdam 19-11-1809, naar Leiden 11-6-1832.

Clara Koppenol, van Amsterdam naar Leiden 19-4-1722, overl. ald. 22-10-1777, vrouw van Jacob
Le Poole.

Sara van Koppenol, is in 1727 toegestaan zonder attestatie aan te tekenen, overl. Leiden 11-12-
1744.

Jan Jacobuszn. Kops, ged. Amsterdam 10-11-1782, predikant, naar Leiden 7-2-1788, naar 's-
Gravenhage, daarna naar Anmsterdam 31-1-1809; wedr. van Catharina Daams, man van Helena
Biljouw.

Geertruida Korsten, van Gogh naar Leiden 1720, vertrokken 8-4-1722 (onbekend waarheen).

Grietje Korver, ged. Amsterdam 2-4-1843, naar Leiden 9-9-1850, naar 's-Gravenhage 30-1-1882,
vrouw van prof. mr. Simon Vissering.

Hermanus Koster, ged. Leiden 16-12-1703, naar Alkmaar 19-8-1704.

Roeland de Kruijff, geb. Leiden 1-1-1752, ged. Emmerik 21-5-1780, zn. van Jan de Kruijff en
Anna Wibranda Tiboel, terug naar Leiden 10-11-1780, overl. ald. 10-2-1831.

Agatha Kuyper, van Amsterdam naar Leiden 28-3-1779, overl. ald. 23-8-1781, vrouw van Isaac
Brand.

Wouter Kuipers, kapitein-majoor, van Huizen naar Utrecht, naar Leiden 20-4-1818, naar Leeu-
warden 19-6-1819.

Allert de Lange, ged. Leiden 15-4-1821, naar Zaandam 19-1-1824.

Simon Henricus de Lange, ged. Utrecht 27-10-1839, naar Leiden 29-12-1839, naar Alkmaar 17-2-
1843.

Hillegonda Lanoy, naar Amsterdam 12-8-1704.

Hester van Lee, geb. Leiden 23-3-1826, ged. ald. 9-3-1845, dr. van Willem van Lee en Gerarda
Maria Hoefman, naar Amsterdam 30-12-1854; vrouw van Briene Johannes van Santen.

Willem van Lee, geb. Haarlem, ged. Amsterdam 26-2-1829, zn. van Jan van Lee en Hesther van
der Vinne, naar Leiden 9-8-1829, overl. ald. 26-2-1856, wedr. van Johanna Michalina Polvliet,
eerder van Gerarda Maria Hoefman.

Aletta Leendertz, ged. Nijmegen 4-10-1795, naar Leiden 29-8-1799, terug naar Nijmegen 26-3-
1805.

24 Gens Nostra XLIX (1994)



Beatrix Leendertz, geb. Nijmegen, ged. ald. 11-3-1787, dr. van Willem Leendertz en Catharina
Pauwels, naar Leiden 20-10-1787, naar Haarlem 29-10-1799, terug naar Leiden 9-8-1802; wed. van
Willem van Geer, woont te Leiderdorp.

Elisabeth Leendertz, ged. Nijmegen 22-2-1789, naar Leiden 31-3-1789, naar Haarlem 31-7-1798.

Geertruyda Leendertz, geb. Nijmegen, ged. ald. 20-2-1780, dr; van Willem Leenderts en Elisabeth
van Eegen, naar Leiden 30-10-1782, overl. ald. 11-9-1827, wed. van Cornelis van Putten.

Helena Leendertz, van Amsterdam naar Leiden 19-12-1782, naar Haarlem 1-7-1784.
Pieter van Leent, van Utrecht naar Leiden 15-9-1722, naar Amsterdam naar Het Lam 17-9-1724.

Gijsbert Dauw Lem, ged. Leiden 15-4-1821, naar Haarlem november 1825.

Jacob Wouter Dauw Lem, geb./ged. Haarlem 11-1-1794/6-11-1814, zn. van Wouter Lem en
Susanna Dauw, naar Leiden 1-8-1816, overl. ald. 9-3-1849, man van Alida Jansz.

Johan Herman van Lennep, aangenomen als lid der Christelijke Kerk en belijdenis gedaan en
gedoopt 1-4-1852 bij de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Doetichem, behorende bovenstaande
persoon bij de Doopsgezinde Broederschap; naar Leiden 21-9-1855, naar Oost-Indië 17-9-1858.

Geertrui Wilhelmina Susanna Lewe tot Aduard, ged. Leiden 16-10-1826, naar Zutphen 28-12-
1842.

Heiltje van Lichtenberg, ged. Amsterdam 25-2-1798, naar Leiden 15-9-1800, naar Haarlem 2-11-
1802.

Grietje de Liefde, ged. Hoorn 14-3-1784, naar Leiden 14-6-1789, terug naar Hoorn 27-10-1795,
weer naar Leiden 13-11-1796, naar Blokzijl mei 1805.

Jacob de Liefde, ged. Blokzijl, naar Oude Wetering, naar Leiden 1-4-1788, naar Texel 24-6-1806;
man van Jantje Klaases.

Jacob de Liefde, geb. Leiden 2-4-1789, ged. ald. 3-4-1808, zn. van Jacob de Liefde en Jantje
Klaases, naar Haarlem 4-3-1810.

Cornelis van der Linden, ged. Leiden 3-4-1735, naar Rotterdam 20-1-1736, terug naar Leiden
13-4-1741; man van Maria Muer.

Susanna van der Linden, geb. Rotterdam 6-8-1740, dr. van Cornelis van der Linden en Maria
Muer, naar Haarlem.

Pieter Darotheus Loeterbagh, erkent als lid Rotterdam 15-4-1838, naar Leiden 26-4-1838, naar de
Zaan mei 1839.

Catharina Lonneman, ged. Amsterdam 22-11-1818, naar Leiden 3-11-1823, naar Haarlem 19-5-
1827.

Barbara Maashouk, van Rotterdam naar Leiden 17-10-1748, terug naar Rotterdam 26-10-1757.

Johanna van Maurik, van Amsterdam gemeente Toren en Het Lam. naar Leiden 29-8-1765, naar
Haarlem 11-10-1770.

Louisa van der Meulen, ged. Leiden 2-8-1746, naar Haarlem november 1780.

Sara Gillisdr. van der Meulen, ged. Leiden augustus 1717, van Amsterdam naar Leiden 27-3-1719,
overl./begr. ald. 10/17-4-1728, vrouw van Jan van den Boogaard.
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Maria Geertruida Moerbeek, van Rotterdam naar Amsterdam 20-8-1835, naar Leiden 25-10-1846,
naar Arnhem 30-3-1851.

Heiltje Molenaar, van Haarlem naar Amsterdam 30-6-1776, naar Leiden 16-4-1789, terug naar
Amsterdam 31-3-1793.

Isaac Molenaar, als leraar naar Leiden gekomen 10-7-1814, naar Krefeld 6-9-1818.

Aaltje Montagne, ged. Leiden 31-3-1697, naar Amsterdam 12-8-1704.

Sara Cornelia Mooij, van Haarlem naar Leiden 18-10-1842, naar Amsterdam 30-12-1876.

Jan Leendertsz. Morael, van Hazerswoude naar Leiden 24-11-1724, overl. ald. 29-12-1764, man
van Gieltje Jacobs van Noordwijk.

Truitje Moraal, van Hazerswoude naar Leiden 2-8-1729, eerste vrouw van Pieter Houweting.

Annetta Morel, ged. Amsterdam 12-3-1837, naar Leiden 1-6-1855, vertrokken 30-4-1857 (onbe-
kend waarheen).

ElsjeMoreu, ged. Amsterdam 30-10-1785, naar Leiden 30-6-1790, terug naar Amsterdam gemeente
De Zon 26-4-1791.

Cornelis Adriaanszn. Mulder, ged. Krommenie 5-3-1815, naar Wormerveer 11-2-1818, naar
Leiden 2-1-1823.

DavidMuiier, ged. Leiden 11-112-1695, naar Haarlem 13-4-1705, overl. ald. 26-5-1705.

Gerdina van der Mey, geb. Leiden 17-2-1814, ged. ald. 24-3-1833, dr. van Gerrit van der Mey en
Aaltje Prins, naar Goes oktober 1838.

Petronella Meijer, geb. Amsterdam, dr. van Pieter Meyer en Maria van Havik, van Joure naar Den
Hoorn (Texel) 24-8-1817, naar Leiden 9-5-1824, overl. ald. 3-3-1832, vrouw van Govert Jan van
Rijswijk.

Joannes Nettis, predikant, (med. dr.), van Middelburg naar Leiden 17-10-1773, overl. ald. 15-2-
1777, begr. Oegstgeest, man van Cornelia van den Bosch.

Susanna Nieuwenhuizen, van West Zaandam naar Leiden 1-11-1770, overl. ald. 14-8-1788, vrouw
van ds. Daniël Hovens.

Anna Noom, geb. Zaandam, ged. ald. 18-4-1847, dr. van Pieter Noom en Aa/je Noomen, naar
Leiden 10-8-1851, overl. ald. 15-2-1854, vrouw van Abraham de Munnik.

Thijs Noomen, ged. Zaandam 29-4-1838, zn. van Jan Noomen en Trijntje Lijnen, naar Leiden
22-10-1855, overl. ald. 3-9-1857, man van Grietje Pondman.

Wiebe Neysingh, van Sneek naar Harlingen 1835, naar Leiden 6-11-1845, terug naar Harlingen
25-3-1847.

Zwaantje Oedekerk, ged. Kampen 26-3-1752, naar Leiden 26-3-1752; wed. van G. Bavink.

Zwaantje Oedekerk, van Kampen naar Leiden 1783, terug naar Kampen 29-8-1797.

Andreas Oortman, van Alkmaar naar Leiden 6-12-1736, naar Utrecht 26-10-1738.

Cornelis Oortwijn, ged. Leiden 26-2-1809, naar Amsterdam 28-2-1809, overl. ald. maart 1809.
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Commerijntje Opperkamp, geb. Leiden 24-10-1726, ged. ald. 22-3-1750, dr. van Hendrik Opper-
kamp en Lydia van den Bosch, naar Haarlem 3-12-1760, terug naar Leiden 17-7-1766, overl. ald.
31-10-1805, begr. Katwijk aan Zee.

Lydia Opperkamp, geb. Leiden 22-9-1732, ged. ald. 15-12-1754, dr. van Hendrik Opperkamp en
Lydia van den Bosch, naar Haarlem 30-4-1763, terug naar Leiden 25-5-1765, overl. ald. 5-8-1805,
begr. Katwijk aan Zee, wed. van Jan van Hoorn.

Prijna Opperkamp, geb. Leiden 30-4-1735, ged. ald. 15-12-1754, dr. van Hendrik Opperkamp en
Lydia van den Bosch, naar Haarlem 10-11-1760, terug naar Leiden 17-7-1766, overl. ald. 13-4-
1825.

Christoffel Otto en Adriana Bouwman gaan met hun kinderen Johannes, geb. Leiden 31-5-1739,
en Elisabeth, geb. Leiden 16-7-1745, naar Rotterdam 1-7-1749.

Wilhelmina Oudenaarde, ged. Leiden 16-12-1753, naar Rotterdam 26-10-1757, terug naar Leiden
22-8-1793, overl. ald. 20-2-1800, wed. van Godfried van der Smissen.

Maritje Ouwejans, van Haarlem naar Leiden 3-5-1801, naar West Zaandam 1805, vrouw van
Jacobus de Wilde.

Aaltje Overbeek, ged. Leiden 23-3-1806, naar Haarlem 4-3-1810; vrouw van Jacob de Liefde.

Salomon van der Paauw, geb. Haarlem, ged. ald. 22-3-1812, zn. van Adriaan van der Paauw en
Anna Hillegonda Klaarhoudt, van Amsterdam naar Leiden 20-9-1819, overl. ald .20-3-1869, wedr.
van Wilhelmina van der Plaat.

JacobaPas, ged. Leiden 13-12-1711, naar Gouda 23-2-1712.

Jan Pas, naar Gouda 25-2-1712.

Gerrit Persoon, ged. Leiden 20-12-1733, naar Rotterdam 13-10-1740, overl. (ald.?) 1757.

Christiaan Pesh, de jonge, geb. Utrecht, naar Leiden 26-7-1707, man van Dirkje van Gogh.

Guurtje Poel, ged. Zutphen 26-3-1820, naar Leiden 22-7-1836, naar Alkmaar augustus 1841.

Etje Pols, van Hengelo naar Leiden, ged. ald. 15-3-1812.

Clara Le Poole, geb. Leiden 5-4-1762, ged. ald. 14-12-1783, dr. van Jacob Le Poole en Susanna
Tak, naar Middelburg 10-8-1789, overl. Leiden 12-1-1807 (buskruitramp), wed. van dr. Abraham
Tak.

Susanna Le Poole, geb. Leiden 20-6-1772, ged. ald. 12-12-1790, dr. van Jacob Le Poole en Susanna
Tak, naar Amsterdam bij de Toren en Het Lam 10-5-1791.

Aaltje Prins, geb. Deventer, dr. van Cornelis Prins en Dina Corgenes, erkend als lid gemeente
Rotterdam 17-3-1799, naar Leiden 21-3-1805, overl. ald. 21-1-1857, vrouw van Gerrit van derMeij.

Catharina van Putten, geb. Leiden 13-9-1793, ged. ald. 27-3-1814, dr. van Cornelis van Putten en
Geertruida Leendertz, naar Amsterdam 29-3-1814, terug naar Leiden 3-5-1815, overl. (?) 27-11-
1854.

Rutgert van Putten, ged. Rijnsburg, is lidmaat gemeente in Leiden geworden 26-6-1770, overl. ald.
26-3-1808, wedr. van Johanna van Eems.

Rutgert van Putten junior, ged. Rijnsburg Collegianten 22-7-1784, naar Leiden 21-8-1784, overl.
ald. 19-6-1801, begr. Katwijk aan Zee, man van Sara Brouwer, na het overlijden van hun moeder
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zijn de kinderen Johannes, geb. Leiden 19-1-1789, en Elisabeth, geb. Leiden 8-9-1790, naar Am-
sterdam vertrokken 16-12-1804.

Rutgert van Putten, geb. Leiden 14-10-1784, ged. ald. 3-4-1803, zn. van Cornelis van Putten en
Geertruida Leendertz, naar Rotterdam 26-2-1819, terug naar Leiden 24-6-1824, overl. ald. 26-3-
1827.

Willem van Putten, geb. Leiden 3 of 5-2-1787, ged. ald. 3-4-1808, zn. van Cornelis van Putten en
Geertruida Leendertz, naar Amsterdam 10-4-1808, terug naar Leiden 31-8-1809, overl. ald. 18-11-
1851, man van Helena Catharina Gréve.

Apolonia van Raad, van Amsterdam naar Leiden 9-4-1726, is attestatie gegeven op Haarlem in de
Peuselaarsteeg 13-12-1743; wed. van Hendrik Herdingh.

Geertruida Raad, naar Rotterdam 1713.

Sara van Raad, van Amsterdam naar Leiden, daarna naar Haarlem 9-7-1721.

Reinhard Rahusen, van Hamburg en Altona naar Leiden 15-11-1757, naar Enkhuizen 29-7-1761.

Gillis Ree, naar Amsterdam en daarna naar Moscovia vertrokken in of na 1684, man van Tanneke
Caluwaart.

Abraham Siewertsz. Reesema, geb. Leiden 29-5-1786, ged. ald. 31-3-1805, zn. van Willem Reesema
en Wijnanda Kloppenburg, naar Rotterdam 7-6-1807.

Abraham Siewertsz- van Reesema, ged. Leiden 12-3-1837, naar Rotterdam 30-10-1844.

John Siewertsz. van Reesema, ged. Leiden 12-3-1837, naar Rotterdam 25-3-1842.

Catharina van Reesema, van Haarlem naar Leiden 24-11-1760, overl. ald. 9-10-1788, wed. van
haak van der Meulen.

Catharina van Reesema, van Haarlem naar Amsterdam april 1766, naar Leiden 9-9-1773, overl.
ald. 14-5-1796, wed. van Abraham Seye.

Catharina van Reesema, geb. Leiden 17-2-1784, ged. ald. 3-4-1803, dr. van Willem Siewertsz. van
Reesema en Wijnanda Kloppenburg, naar Arnhem 30-3-1851.

Maria van Reesema, geb. Leiden 14-6-1788, ged. ald. 23-3-1806, dr. van Willem Siewertsz. van
Reesema en Wijnanda Kloppenburg, naar Arnhem 30-3-1851.

Susanna Reesema, van Haarlem de Peuselaarsteeg naar Leiden 24-11-1760, overl. ald. 6-9-1791,
begr. Rotterdam, wed. van Abraham van der Smak.

Susanna Reesema, van Gouda naar Leiden 16-5-1775, overl. ald. 21-4-1784, wed. van Arend
Gijsen.

Willem Siewertsz. van Reesema, geb. Gouda, zn. van Willem van Reesema en Helena van de
Willige, uit doopregister van de Remonstrantse Kerk te Gouda uitgegeven naar Leiden 31-3-1781,
overl. ald. 7-6-1824, begr, Katwijk aan Zee, man van Wijnanda Kloppenburg.

William Siewertsz. van Reesema, ged. Leiden 24-3-1833, naar Rotterdam 25-3-1842.

Wijnanda Susanna van Reesema, geb. Leiden 4-5-1772, ged. ald. 17-4-1791, dr. van Willem
Siewertsz. van Reesema en Wijnanada Kloppenburg, naar Amsterdam 1-5-1819.

Cornelia Agatha Reessen, ged. Amsterdam 15-2-1756, naar Leiden 4-2-1779.
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Dirk Sietses Rienks, ged. Leiden 5-4-1840, zn. van Sieds Johannes Rienks en Grietje Dirks Hel-
linga, naar Groningen 1-8-1854.

Margaretha Rienks, geb. Leiden 11-5-1815, ged. ald. 16-3-1834, dr. van Sieds Johannes Rienks en
Grietje Dirks Hel/inga, naar Leeuwarden, terug naar Leiden 1845, naar Utrecht 1848.

Helena van der Roer, van Rotterdam naar Leiden 17-4-1760, overl. ald. 23-9-1781.

Jan Roosen, naar Haarlem 1704.

Stijntje Rose anders gezegd Beyns, ged. Leiden 16-12-1703, naar Haarlem 16-9-1704.

Barend Rusburg, ged. Leiden 17-12-1797, als predikant naar Alsmeer 1805, naar Kampen 25-6-
1851.

Hendrik Rijers, ged. Leiden 13-3-1842, naar Hoorn 15-5-1847.

Petronella Rijers, ged. Leiden 8-9-1844, naar Amerika 5-11-1844.
Dr. Joannes Nicolaas Reinar, geb. Düsseldorf, ged. Huizen 29-5-1767, naar 's-Gravenhage 5-6-
1767, van Utrecht naar Leiden voor rekening Haagse Gemeente 30-8-1768.

Frans Rijsbroek, van Dordrecht naar Leiden 6-8-1720, overl. ald. 17-3-1735, man van Arendje van
Eden.

Pieter Rijsdijk, van Schiedam naar Leiden 3-10-1738, overl. (?) 1739.

Govert Jan van Rijswijk, predikant, van Joure naar Den Hoorn (Texel) 24-8-1817, naar Leiden
9-5-1824, naar Amsterdam 25-7-1832; man van Petronella Meijer.

Gottlieb Salomons, ged. Monnickendam 11-10-1801, naar Leiden 12-10-1801.

Daniël Scharf, ged. Leiden 14-12-1727, naar Haarlem 28-12-1745.

Helena Scherpenhuyze, van Nijmegen naar Leiden 11-6-1747, terug naar Nijmegen 10-10-1747.

Sjoeke Andries Schiere, van Medemblik naar Utrecht 16-5-1803, naar Leiden 20-4-1807, ver-
trokken naar Leerdam.

Pieter Schoester, ged. Leiden 4-4-1700, naar Dantzig 13-6-1700.

Francina de Schregel, van Amsterdam naar Leiden 16-5-1757, overl. ald. 9.7.1772, wed. van Pieter
van Berken.

Wijnanda de Schregel, van Haarlem naar Leiden 14-3-1738, overl. ald. 30-5-1759, vrouw van
Walraven Kloppenburg.

Hendrina Schut, ged. Leiden 31-3-1776, naar Rotterdam 31-7-1776.

Hendrik Seelen, van Gogh naar Leiden 12-9-1757, naar Haarlem 8-9-1760.

Christiaan Sepp, predikant, van Westzaan naar Zaandam 29-11-1848, naar Leiden 30-4-1854, naar
Amsterdam 9-11-1882; man van Christina Elisabeth Alida Spin.

Godschalk Sesle, van Haarlem Peuselaarsteeg naar Leiden 16-10-1770,
naar Amsterdam 24-6-1772.

Prof. Matthijs Siegenbeek, geb. Amsterdam, ged. ald. 25-11-1793, zn. van Jan Siegenbeek en
Anna Catharina Middendorp, naar Leiden 5-9-1797, overl. ald. 26-11-1854, wed. van Geertruyda
Tiboel.
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Debora Silsis, ged. Leiden 31-3-1736 voor rekening van de Haagse Gemeente op hun verzoek, van
Leiden naar Leeuwarden 21-5-1743; overl. 27-2-1780 (onbekend waar).

Wilhelmina de Sitter, ged. Leiden 19-12-1777, naar Zutphen 1780.

Derk van Sittert, ged. Leiden 14-12-1783, naar Medemblik 31-8-1784.

Klaas van Sluis, ged. Leiden 13-4-1794, naar Utrecht 29-3-1796.

Sijtske Innes van der Sluis, ged. Blokzijl, van ald. naar Oude Wetering trekkende, naar Leiden
1-4-1788, vrouw van Willem Lammerts Klomp, wonende te Oude Wetering.

Catharina Sluiswagter, ged. Haarlem 3-11-1805. naar Leiden 9-3-1813, terug naar Haarlem 26-3-
1816.

Marya van Sleijden, ged. Leiden 13-4-1691, naar Rotterdam 24-12-1697.

Anna van Smissen, ged. Leiden 5-4-1789, naar Haarlem 25-10-1791.

Dirk van der Smissen, ged. Leiden 17-12-1786, naar Haarlem 27-11-1787, terug naar Leiden
8-2-1789, overl. Oegstgeest en Poelgeest 4-2-1805, aan de Kwaak door het ijs gezakt en verdronken
met zijn zoon Pieter, geb. Leiden 11-10-1793; man van Geertruy van Hassel.
Hun kinderen geboren in Leiden:
Jacobus geb. 17-3-1791, Lena, geb. 6-9-1792, Aleydia, geb. 29-9-1795, Catharina, geb. 9-2-1798
en Lambertus, geb. 26-4-1803 worden allen opgenomen in het weeshuis d'Oranje Appel te Amster-
dam in april 1805; Hendrik, geb. 14-12-1788, komt onder toezicht van zijn oom Jacobus van der
Smissen te Wormerveer; Geertruy van Hassel gaat naar Haarlem.

Maria Smidt, geb. Leiden 2-2-1718, dr. van Jacob Smidt en Sara Le Poole, naar Amsterdam
vertrokken, overl. ald. 1780.

Sara Smidt, ged. Leiden 2-4-1730 of 1737, met doopceduul naar Zierkzee 11-4-1740.

Suzanna Smidt, geb. Leiden 15-9-1725, dr. van Jacob Smidt en Sara Le Poole, naar Amsterdam
vertrokken.

Barend Smit Doornbosch, ged. Leiden 27-3-1814, naar Deventer 1818.

Femmina Smit Doornbosch, ged. Leiden 31-3-1816, naar Deventer mei 1817.

Anna Smits, ged. Leiden 12-12-1723, naar Amsterdam 25-7-1730.

Alida Carolina Sommer, geb. Leiden 2-6-1818, ged. ald. 27-3-1836, dr. van Johan Pieter Sommer
en Margaretha van Hoorn, naar Rotterdam 21-9-1846.

Johanna Soumain, ged. Amsterdam 26-2-1797, dr. van Gijsbertus Soumain en Maria van Berken,
naar Leiden 17-4-1806, overl. ald. 2-4-1850, wed. van Jacobus Nieuwenburg.

Wijnanda Susanna Soumain, geb Leiden, ged. Amsterdam 19-2-1804, dr. van Gijsbertus Soumain
en Maria Berken, naar Leiden 30-5-1811, overl. ald. 5-5-1819.

Alida Stadniski, van Amsterdam naar Leiden 17-5-1738, terug naar Amsterdam 7-8-1759.

Jenny Stadniski, ged. Leiden 24-3-1833, naar Amsterdam 8-7-1840.

Marie Stadniski, ged. Leiden 27-3-1836. naar Amsterdam 28-9-1841.

Pieter Christiaan Stadniski, ged. Leiden 8-4-1832, naar Amsterdam 20-2-1836.
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Geertruyda Stadse, ged. Haarlem 30-9-1720, naar Leiden 2-4-1733, overl. ald. 25-8-1767, vrouw
van Pieter van Eyk.

Sara Stadse, ged. Haarlem 30-9-1720, naar Leiden 2-4-1733, naar 's-Gravenhage Remonstrantse
Gemeente 6-8-1743.

Anna van der Steen, ged. Amsterdam 1702, naar Leiden 1707, overl. ald. 6-11-1740, vrouw van
Jan Abraham van den Bogaart.

Leendert Stelwagen, ged. Leiden 8-4-1832, naar Amsterdam 25-3-1835.

Anna Stokhuyzen, geb. Leiden 1-6-1819, ged. ald. 17-3-1839, dr. van Abraham Stokhuyzen en
Maria Herdingh, naar Amsterdam 1-10-1843.

Frederik Stokhuyzen, geb. Leiden 17-2-1804, ged. ald. 12-10-1823, zn. van Abraham Stokhuyzen
en Maria Herdingh, naar Utrecht 19-1 -1824.

Catharina Stokhuyzen, geb. Leiden 24-4-1808, ged. ald. 1-4-1827, dr. van Abraham Stokhuyzen
en Maria Herdingh, naar Zwolle 8-9-1835.

AnnaStruyk, geb. Haarlem, ged. ald. 9-4-1797, dr. van Cornelis Struyk en Francina de Klerk, naar
Leiden mei 1803, overl. ald. 1-4-1850, vrouw van Michiel Isaak Swarts Bevel.

Johanna Margaretha Swarts Bevel, ged. Haarlem 1-11-1801, naar Leiden 9-12-1810, terug naar
Haarlem 19-1-1824, wederom naar Leiden 10-9-1829, terug naar Haarlem augustus 1832.

Michiel Izaak Swarts Bevel, geb. Haarlem, ged. Amsterdam 4-3-1798, zn. van Michiel Swarts Bevel
en Johanna Eijsenbroek, naar Leiden 2-7-1803, overl. ald. 26-12-1833, man van Anna Struyk.

Pieter Willem Swar,ts Bevel, geb. Leiden 22-7-1814, ged. ald. 16-3-1834, zn. van Michiel Swarts
Bevel en Anna Struyk, naar Groningen 27-7-1835, naar Haarlem juni 1840, naar Leiden 5-6-1843,
vertrokken naar Gent, overl. ald.

Hester Swijnvoort, van Amsterdam naar Leiden 6-5-1718, overl. ald. 3-6-1759, begr. Rijnsburg.

Abraham Sije, van Haarlem naar Amsterdam april 1766, naar Leiden 9-9-1773, overl. ald. 19-4-
1796, man van Catharina van Reesema.

Abraham Corneliszn. Sije, ged. Amsterdam 19-2-1792, naar Leiden 30-1-1797, overl. ald. 1-4-
1805.

Anna Maria Tak, ged. Middelburg 6-11-1842, naar Leiden 5-4-1853.

Elisabeth Abrahamsdr. Tak, ged. Middelburg 1834, naar Leiden augustus 1835.

Jacobus Tak, van Middelburg naar Leiden 20-8-1835, terug naar Middelburg 25-8-1841.

Jan Tak, ged. Leiden 1-1-1765, naar Middelburg 16-1-1765.

Magdalena Maria Tak, geb. Leiden 22-7-1763, ged. ald. 14-12-1783, dr. van Jan Tak en Maria
Magdalena van den Bogaard; naar Amsterdam 27-11-1787, terug naar Leiden 29-4-1790, overl.
ald. 12-1-1807, vrouw van Jean Arnold Bennet.

Susanna Samuelsdr. Tak, van Middelburg naar Leiden 29-10-1760, overl. ald. 31-12-1797, begr.
Katwijk aan Zee, vrouw van Jacob Le Poole.

Geertruida Tiboel, ged. Workum 20-2-1796, dr. van Daniël Tiboel en'Rijkje Tichelaar; naar
Leiden 15-4-1800; vrouw van Matthijs Siegenbeek.

Gens Nostra XLIX (1994) 31



Tjalling Martenszn. Tjallinga, ged. Leiden 11-4-1745, naar Hoorn 11-3-1749.

Maria Toens, ged. Amsterdam 23-11-1828, naar Leiden 10-6-1833, overl. ald. 13-6-1875, vrouw
van Klaas Blok.

Dieuwke Tolt, van Sneek naar Harlingen 1835, naar Leiden 6-11-1845, terug naar Harlingen
25-3-1847; vrouw van Wiebe Keysingh.

Trijntje van Tol, van Hazerswoude naar Leiden 7-4-1737, overl. (?) 17-4-1758, tweede vrouw van
Piet er Hou weling.

Alida Tuinhout, ged. Leiden 28-3-1830, naar Harlingen 26-3-1834.

Annetje Varke, ged. Leiden 14-12-1687, naar Haarlem 10-12-1699.

Judith van der Veer, geb. Middelburg, naar Amsterdam 14-1-1795, naar Leiden 9-2-1809, overl.
ald. 12-5-1830, wed. van Abraham Pardon.

Cornelia van der Veer, ged. Utrecht 27-4-1800, naar Leiden 12-10-1803, terug naar Utrecht 3-12-
1809 met missive van de kerkeraad der gemeente Utrecht; wed. van Jan Herdingh.

Susanna Venhuysen, van Amsterdam naar Leiden 27-3-1719, overl. ald. 2-7-1728, begr. Amster-
dam, vrouw van Jacob van Louw.

Dr. Cornelis Verbrugge, van Rotterdam naar Leiden 23-4-1726, overl. ald. 4-11-1762, begr. Dor-
drecht.

Jan Verkruyssen jr., van Haarlem naar Leiden 6-9-1737, terug naar Haarlem 5-6-1739.

Christiaan Veugen, ged. Leiden 12-3-1826, naar Parijs 14-12-1828, naar Dokkum oktober 1838.

Johanna van der Vinne, ged. Leiden 16-12-1764, naar Haarlem 18-12-1767, terug naar Leiden
8-3-1785; overl. november 1790 (onbekend waar).

Laurens van der Vinne, overl. Leiden 27-5-1742, man van Anna Herding; zij gaat met haar
kinderen Anna Jacoba, geb. Leiden 14-12-1736, Hendrik, geb. Leiden 13-11-1737 en Sara, geb.
Leiden 11-10-1740, naar Haarlem augustus 1742.

Elisabeth Visser, ged. Gogh Pasen 1798, naar Nijmegen mei 1798, naar Leiden 30-4-1804, naar
Amsterdam 25-11-1806.

Helena Visser, van Gogh naar Nijmegen 29-3-1801, naar Leiden 30-4-1803, naar Amsterdam
16-9-1811.

Simon Vissering, ged. Amsterdam 20-11-1836, naar Leiden 9-9-1850, man van Grietje Korver.

Jan de Vogel, van Amsterdam naar Leiden 6-5-1748, terug naar Amsterdam gemeente de Zon
13-9-1752.

Charlotta Amalia Voorhelm Schneevoigt, geb. Haarlem, ged. ald. 24-3-1833, dr. van George
Voorhelm Schneevoigt en Johanna Hohnfeld, naar Leiden 3-1-1839, overl. ald. 25-11-1863, vrouw
van Willem George Pluygers.

Barbara van Voorst, van Emmerik naar Leiden 4-4-1771, naar Rotterdam 1-2-1782.

Dorothea van Voorst, ged. Emmerik mei 1777, naar Leiden 29-11-1780, naar Rotterdam 27-10-
1789.
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Sara de Vos, ged. Haarlem 24-11-1782, naar Leiden 3^10-1784, overl. ald. 17-4-1796, begr. Leider-
dorp.

Geertruyda Vreede, geb. Leiden 22-6-1739, ged. ald. 28-2-1757, dr. van Pieter Vreede en Bartha
Geertruy Franken, naar Amsterdam 13-9-1758; overl. 's-Gravenhage 1807.

Catharina Vrede, ged. Leiden 31-7-1701, naar Amsterdam 29-6-1704; vrouw van Andries van den
Boogaard.

Cornelia Bartha Vreede, geb. Leiden 12-2-1749, ged. ald. 22-6-1768, dr. van Pieter Vreede en
Bartha Geertruy Franken, naar Amsterdam september 1768, terug naar Leiden 19-5-1781.-

Pieter Vreede junior, geb. Leiden 8-10-1750, ged. ald. 22-6-1768, zn. van Pieter Vreede en Bartha
Geertruy Franken, naar Emmerik 4-5-1779.

Maria Vriends, ged. Haarlem 27-11-1763, naar Leiden 23-7-1770, terug naar Haarlem Kleyn Heilig
Land 28-8-1787, attestatie is teruggeven op last van de Doopsgezinde Gemeente te Leiden; vrouw
van Daniël Vijgh.

Abraham de Vries, van Nijmegen als leraar naar Leiden gekomen 31-5-1801, naar Haarlem 23-10-
1803.

Christina de Vries, ged. Amsterdam 11-11-1792, naar Leiden 4-5-1809, naar Haarlem 23-10-1813,
naar Amsterdam 15-9-1834.

Matthias de Vries, geb. Haarlem, zn. van Abraham de Vries en Hillegonda van Geuns; naar
Groningen 10-12-1849, naar Leiden 12-12-1853, overl. ald. 9-8-1892, man van Geertrui Johanna
Gockinga.

Pleuntje Vrijveld, ged. Leiden 11-12-1735, naar Haarlem 15-10-1745.

Cornelia van Walré, van Haarlem naar Amsterdam 5-6-1834, naar Leiden 10-6-1844.

Jacobus de Wilde, ged. Haarlem 29-3-1793 en zijn vrouw Maritje Ouwejans op getuigschrift
aangenomen 2-6-1799, naar Leiden 3-5-1801, via Haarlem naar West Zaandam september 1805,
attestatie afgegeven 1-9-1806.

Magdalena Catharina de Wilde, ged. Zaandam 21-3-1841, naar Leiden 7-11-1841, naar Amster-
dam 9-5-1854.

Christina Willink, van Amsterdam naar Leiden 3-6-1721, overl. ald. 25-5-1760, vrouw van Cor-
nelis Isaaczn. van den Boogaard.

Elisabeth de Wind, geb. Middelburg, ged. ald. 23-4-1786, dr. van Gerardusde Winden Suzanna
van Hoorn; naar Leiden 1-4-1810, overl. ald. 28-2-1814, wed. van dr. Paulus de Wind.

Gerardus de Wind, ged. Leiden 22-3-1750, naar Amsterdam gemeente Het Lam en de Toren
27-9-1752.

Cornelia de Wind, geb. Middelburg, dr. van Samuel de Wind en Cornelia Dobbelaar, van Middel-
burg naar Leiden 17-1-1790, overl. ald. 5-3-1800, begr. Katwijk aan Zee, vrouw van Samuel Le
Poole.

Maria de Wind, ged. Amsterdam 19-2-1769, naar Leiden 16-4-1789, zonder attestatie terug naar
Amsterdam. . , . .

Paulus de Wind, ged. Leiden 20-12-1733, naar Middelburg 24-8-1735.
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Paulus de Wind, ged. Leiden 16-3-1788, naar Middelburg 28-12-1790.

Samuelde Wind, ged. Leiden 24-12-1764, naar Middelburg 15-1-1765.

Susanna de Wind, ged. Leiden 4-4-1813, naar Middelburg 30-3-1832.

Wilhelmina Antoinette Henriëtte van der Wissel, ged. Haarlem 2-11-1828, naar Leiden 1-5-1834,
terug naar Haarlem mei 1839, vrouw van Michiel Marinus Adrianus de Lange.

Titia Marianna Wouters, geb. Sneek, dr. van Berend Wouters en Ulkje Postumus; naar Leeu-
warden 13-11-1842, naar Leiden 26-4-1846, overl. ald. 14-2-1881, wed. van Jhr. Matthijs van
Puttkammer.

Marijke (Maike) Wijbrantse, schoonmoeder van dr. Laurens Klinkhamer, naar Haarlem 2-3-1704.

Cornelia van Wij/ik, van Amsterdam naar Leiden 9-10-1743, terug naar Amsterdam 7-7-1760,
vrouw van Victor de Haan.

Servaas Wijtveld, van Haarlem naar Leiden 26-10-1695.

Matje Zorg, ged. Leiden 14-12-1783, naar Kampen 12-11-1797.

Hendrik van den Zwaan, van Haarlem Kleyn Heilig Land naar Leiden 16-6-1768, naar Rotterdam
6-9-1771. •

BOEKEN

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

Genealogieën
Laurus M. Sinke, De familie Sinke/Sijnke, z.p., z.j. (= Utrecht, 1993).

Voorheen, tot voor zo'n twintig, dertig jaar, verschenen er aanzienlijk minder genealogieën in
boekvorm dan tegenwoordig. Een enkele keer was er dan een bij, die er wat omvang en wijze van
uitgeven betreft ver boven uit stak. De lofuitingen in de bladen waren dan enige tijd niet van de
lucht. De laatste tijd verschijnen er zoveel fraaie en uitvoerige familieboeken, dat zulke lof soms
- zeer begrijpelijk, maar onverdiend - achterwege blijft. Een nieuw voorbeeld in deze categorie
is De familie Sinke/Sijnke. Groot formaat, ca. 400 pagina's, veel foto's en tabellen en uiteraard
zeer veel genealogische informatie over een uitgebreid geslacht in Zeeland. Capelle en Biezelinge
zijn de plaatsen waar we de eerste generaties, tweede helft van de 16e eeuw treffen. Uiteraard
waaiert een familie van dergelijk grote omvang hoe langer hoe meer uit, maar nog altijd leven er
velen in het Zeeuwse. De schrijver van dit werk, ons lid de heer L. M. Sinke, opent het voorwoord
met een korte zin, een zin van drie woorden: 'Familieonderzoek is boeiend'. Deze vaststelling en
overtuiging zal hem kracht hebben gegeven tijdens de ontelbare uren die hij nodig zal hebben gehad
om dit boek samen te stellen. Tijdens een familiedag te Yerseke op 24 april 1993 werd het boek
gepresenteerd. Het is nog verkrijgbaar ad ƒ 100, - , inclusief verzendkosten. Postgiro 652160 t.n.v.
L.M. Sinke, Catharina van Renneslaan 28, 3553 SC Utrecht.

R.F. VULSMA
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M. de Jong-de Roo, Stamboom van de Nederlandse tak van Weijschede. Nazaten van Jan Weij-
schede geboren ca. 1720 en Johanna Hendrika ten Sithoff (Zijthoff), geboren te Goor op 7
augustus 1722, gehuwd aldaar ca. 1751, Hengelo 1993.

Na een Nederlandse vertaling van het artikel 'Die Herren von Weijschede' door O. Bierhoff,
over de Middeleeuwse uitgestorven familie Von Weyschede en haar relatie tot het graafschap
Limburg, volgen 26 overzichten van families Weijschede vanaf 1720 tot heden, hoofdzakelijk uit
Hengelo (Ov.), Goor en Diepenheim.

Th. A. Nuijens,' Genealogie van het geslacht Nuijens. Familietak uit Limmen. Nakomelingen van
Maximilianus Ludovicus Nuijens 1758-1846, Haarlem 1993.

Een alleraardigst boekwerk over tak B uit Limmen, Amsterdam, Oirschot enz., met als stamland
de omgeving van Lier bij Antwerpen, waar ook de oudste middeleeuwse gegevens (en wapenbe-
schrijving) werden aangetroffen. Maximilianus Ludovicus, die op 2-1-1758 in Hoogstraten werd
geboren (gedoopt?) was de zevende zoon van de familie en mocht dus de voornamen dragen van
'peetoom' Maximilianus van Salm-Salm, hertog van Hoogstraten. Waarschijnlijk is daarom ook
zijn opleiding tot chirurgijn te verklaren (zie A.H. Hoeben, Zeldzame zaken rond de zevende zoon,
in: Gens Nostra 39 (1984), pag. 98-99). Hij vestigde zich in Limmen bij Alkmaar en tot op de
huidige generatie is de voornaam Maximilianus in de familie gebleven. Veel voorkomende
beroepen zijn bloembollenhandelaar/kweker, bloemenverkoper, kruidenier, zelfstandig onder-
nemer. Het boek is te verkrijgen bij Th.A. Nuijens, Gaasterlandstraat 118, 2036 NJ Haarlem
(kosten / 27,50 + ƒ 7,50 porto).

J.J. KALDENBACH

Nini Boelaars-Keulers, Ernst Keulers & Agnes Kerckhoffs 1933 - 1993, z.p. 1993.
Dat een genealogisch georiënteerd werk niet droog behoeft te zijn, bewijst het hier genoemde

boek van bijna 150 bladzijden. Aanleiding tot schrijven ervan was het diamanten huwelijksfeest
van het echtpaar Keulers-Kerckhoffs. Een der dochters wist de goede vorm te kiezen tussen het
beschrijven van het verleden en dat van het heden. Uitgaand van de vier ouders van het paar,
worden stamreeksen gegeven van de families Keulers (vanaf Petrus gehuwd vóór 1610; Geleen),
Jongen (sedert ca. 1750; Eijgelshoven), Kerckhoffs (sedert ca. 1650; Kerkrade) en Dupuits (vanaf
1660; Heer), waarna twee parentelen, voorzien van onderhoudend geschreven gebeurtenissen van
familieleden. Hier is aan het schrijven van deze familiegeschiedenis de ware gestalte gegeven met
gebruikmaking van zowel schriftelijke als mondelinge bronnen. Van illustraties is veelvuldig ge-
bruik gemaakt; zo zijn er foto's van praktisch alle familieleden, ouders, kinderen, kleinkinderen,
neven en nichten. Het wel en wee passeert de revue, waarbij uiteraard de tijd na 1933 een zeer
belangrijke en grote plaats inneemt. De genealogische schema's zijn overzichtelijk en wel zo dat
deze daardoor voor niet genealogen direct helder zijn.

De verzorging van het boek overtreft de meeste publikaties op het gebied van familiegeschiedenis
van deze of vorige eeuw, mede omdat de druk in goede handen was gelegd van een drukker die zijn
sporen op dit terrein heeft verdiend. Wie zich dit boek wil aanschaffen voor een prijs van nog geen
/ 40, - moet zich wenden tot de auteur, mevr. L.H.M. Boelaars-Keulers, Weezenhof 29-36, 6536
HN Nijmegen, tel. 080-445224.

N.A. HAMERS

B. Baudoin, Families Baudoin in Nederland en Nederlands-Indië, Amsterdam 1993.
De oudst vermelde stamvaders zijn Louis Jean Francois Joseph Baudoin (vestigde zich te 's-

Hertogenbosch), ged. Luik (B) 19-3-1785 als zoon van Jacques Francois en Marie-Ailid Deprez;
Leonard Baudoin, geb. Bouillon (Fr.) 26-6-1762, kapitein OIL, resident te Buru; Jean Joseph
Baudoin, geb. Dinant (B) 14-2-1776, beambte van de keizerlijke douane te Winssen als zoon van
Francois Antoine Jh en Marie-Anne Jh Lavallière.

Het boek ziet er goed verzorgd uit, bevat vele schematische overzichten en is overzichtelijk
ingedeeld. Bijzonder interessant zijn de verhalen over oorlogshandelingen, andere gebeurtenissen
in Nederlandsch-Indië, afschriften van brieven uit gevangenkampen aldaar en een uitvoerig verslag
over hetgeen een lid van een dezer families in Duitse concentratiekampen meemaakte. Indices op
familienamen, waarin ook de Baudoin's afzonderlijk op de voornamen zijn vermeld, besluiten het
geheel. Ook een plaatsnamenoverzicht ontbreekt niet, maar helaas zijn daarbij geen bladzijdenum-
mers vermeld. Het boek is te bestellen door overmaking van ƒ 89.95 verhoogd met ƒ 6.- verzend-
kosten op Postbank 6414360 t.n.v. de samensteller-te Amsterdam.
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S. Kok-Draijer, Kalma. Het voor- en nageslacht van Dirk Karstes Kalma en Akke Jetzes Wobma
(2 dln.). Drachten 1993.

De twee omvangrijke delen (1.439 pag.), goed uitgevoerd in linnen banden, bevatten alle nako-
melingen (mannelijke zowel als vrouwelijke) van de in de titel vermelde personen, die ca. 1715
huwden en kinderen kregen te Oostermeer en Rauwerd. Ook de zogenaamde 'état-présent', moei-
lijk bijeen te brengen, ziet er volledig uit. Bovendien zijn van deze Dirk Karstes Kalma enkele
generaties voorouders vermeld. Waarschijnlijk kan alleen de ervaren genealoog aanvoelen hoeveel
werk hier is verzet. Het register bevat maar liefst ca. 40.000 namen. Hulde! Wat een doorzettings-
vermogen! Bestelling en nadere inlichtingen bij mevr. S. Kok-Draijer, Moleneind ZZ 73, 9203 ZW
Drachten (tel. 05120-12153). Prijs ƒ 165.-, verhoogd met ƒ 15.- verzendkosten. Postbank 616489.

M.A.J. Jurgens (e.a. Jurgens), Generaties in beweging. 350 jaren kooplieden en fabrikanten (2
dln.). Liechtenstein 1993.

In schitterend uitgevoerde boeken wordt hier de geschiedenis verhaald van de familie Jurgens,
vooral bekend door de margarine fabricage. Beziet men de familie nader, dan blijkt het terrein
waarop men zich bewoog veel breder. Sommigen hielden zich bezig met de fabricage van baksteen
en textiel, anderen waren hoogleraar en ook op sociaal gebied zijn diverse leden van de familie
actief geweest. Talrijke religieuzen en zelfs enkele playboys zorgen voor de diversiteit. Stamouders
zijn Petrus Jurgens, pachter op de banmolen van Rimburg van 1679-1686, die tr.(l) Heerlen
20-9-1703 Agnes Beckers alias Neisen sive Willems. Er worden takken behandeld, aangeduid met
de geografische aanduidingen Uss, Bracht (Duitsland) en Zuid-Limburg. De 240 bladzijden van het
eerste deel zijn geheel gewijd aan de genealogie, het tweede deel (pag. 245-537) aan biografische
schetsen en sociologische beschouwingen (gemiddelde huwelijksleeftijd, zuigelingen- en kinder-
sterfte, gemiddelde ouderdom, overzicht van beroepen, enz.).

De uitgave is een voorbeeld voor andere genealogen, een voorbeeld echter dat voor wat betreft
de wijze van uitgave om financiële redenen door slechts weinigen gevolgd zal kunnen worden. Het
tweedelige werk is verkrijgbaar bij de Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Dubbele Buurt 10, 1521
DC Wormerveer.

Geschiedenis
J. Jennisken, Terug in de tijd... Een greep uit de geschiedenis van Leunen en Veulen. Zaltbommel
1993.
Het boek bevat onder andere de volgende hoofdstukken:
- Het dorp waar wij leven (herkomst van de naam Leunen en Veulen; overzicht van de straat-

namen).
- Kerkelijk leven (met lijsten van vicarissen, rectores, kapelaans en broeders en zusters afkomstig

uit deze plaatsen. Voorts wordt aandacht besteed aan de kapellen en kruisen).
- Het onderwijs (met leerlingenlijst uit 1837 van de school in Leunen).
- Het agrarische leven.
- Maatschappelijk gebeuren.
- In de ban van de oorlog (met lijst van personen opgepakt bij razzia's om in Duitsland te werk

gesteld te worden; soldaten uitgezonden naar Nederlandsch-Indië).
Het boek ziet er fraai uit en is rijk geïllustreerd. Helaas ontbreekt een namenindex.

A. Veldhuizen, Hoevelaken 1132-1982 (Ie druk 1982). Amersfoort 1993.
Een probleem bij de beschrijving van de geschiedenis van Hoevelaken is dat de gegevens ouder

dan 150 jaar schaars zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat op 1 december 1821 het huis van
de koster Peter van der Kieft afbrandde, waarbij onder andere het archief van de heerlijkheid
Hoevelaken verloren ging. Niettemin is de schrijver erin geslaagd een aantrekkelijk geheel samen
te stellen. Onderwerpen zijn o.a. de ontginning, de Heren en Vrouwen van Hoevelaken, de mid-
delen van bestaan, de waterhuishouding, de kerkelijke situatie vóór en na de reformatie enzovoort.
Ongeveer 120 erven worden vermeld en van een aantal worden de opvolgende eigenaren gegeven.
Lijsten van ambachtsheren en -vrouwen, schouten, secretarissen, schepenen, burgemeesters, pas-
toors en predikanten alsmede registers op boerderij- en veldnamen en op persoonsnamen besluiten
het geheel.
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Diversen
G. van Synghel, Het Bosch'protocol. Een praktische handleiding. 's-Hertogenbosch 1993.

Het schepenprotocol van 's-Hertogenbosch, registers van vrijwillige rechtspraak, zijn overgele-
verd in een onafgebroken reeks van 1367 tot 1811 en beslaan meer dan 350 strekkende meters in
de depots van het stadsarchief aldaar. Vanuit de gehele Meierij kwamen partijen naar de stad om
hun overeenkomst ten overstaan van de schepenen te laten vastleggen. Het geheel vormt een rijke,
maar ook weerbarstige bron. Tot het midden van de 16e eeuw werden de akten opgetekend in het
Latijn, volgens een vast stramien en met gebruikmaking van een specifiek afkortingssysteem.

Na een inleiding en een beschouwing over de diverse typen akten (verkoop, overdracht, cijns en
pacht, naasting, vruchtgebruik en renunciatie, emancipatie of handlichting, betalingsbelofte,
maning, evictie of uitwinning en weddenschap) volgen facsimiles van 54 akten (1380-1559), verge-
zeld met een transcriptie en een vertaling uit het Latijn. Een glossarium en een lijst van afkortingen
vervolmaken het geheel. Met dit boek in de hand kan ook de minder ervaren onderzoeker de
inhoud van de akten zonder al te veel moeite ontrafelen.

E.L. Steinmeier, Register van overleden keurmedigen van de Kelnarij van Putten 1389-1681.
Barneveld 1993.

Het betreft hier de integrale uitgave van een uitvoerig register over de horigen van de Abts- en
Proostgoederen van de Kelnarij van Putten, gelegen in de Gelderse Vallei en de Noordwest Veluwe.
Na de Hertog van Gelre was het Abdinghofklooster te Paderborn (Westfalen) ongetwijfeld de
belangrijkste grondheer op dit deel van de Veluwe. De meer dan honderd hofsteden die dit klooster
hier bezat, werden bestuurd door een rentmeester vanuit de Kelnarij Putten.

Het originele register berust in het Staatsarchief te Munster; in het gemeentearchief van Harder-
wijk berusten er microfiches van. In een inleiding vinden we onder andere toelichting op de
begrippen Kelnarij van Putten, horigheid, keurmedigen en erfrecht. Er wordt nader ingegaan op
de vorm en inhoud van het register, er worden voorbeelden gegeven van inschrijvingen, voorzien
van een vertaling uit het Latijn. Omdat de keurmede (een zeker erfrecht als vergoeding voor de
overdracht van de hoeve) door de erfgenamen moest worden voldaan, was het voor de rentmeester
van groot belang te weten wie de erfgenamen van elke horige waren. Het is daarom dat het register
vele aantekeningen bevat over de namen van vrouw en kinderen, met wie de kinderen waren
getrouwd en van eventuele kleinkinderen.

Registers op boerderijnamen, namen van buurtschappen en persoonsnamen besluiten het werk.
Met deze uitgave heeft de Vereniging Veluwse Geslachten de aldaar geïnteresseerde genealogische
onderzoeker andermaal bijzonder aan zich verplicht. Het boek is verkrijgbaar bij de Vereniging
Veluwse Geslachten, Graaf van Lyndenlaan 53, 3771 JB Barneveld. Prijs voor leden / 55.-, voor
niet-leden ƒ 65.-. Postbank rekening van de Vereniging: 4064987.

P.J.H. Ubachs, Nieuwe burgers van Maastricht 14e eeuw - 1795. Geleen 1993.
In het twee-herige Maastricht werden de burgers, afhankelijk van de heer waaronder zij geboren

waren, ingeschreven in de Luikse (1524-1795) of Brabantse (1621-1794) burgerboeken. Na die
eerste inschrijving voor een van de hooggerechten, moest de nieuwe burger zich tevens laten
inschrijven door de burgemeesters van de stad (1436-1795). Wijze van gebruik van deze registers
en opzet van deze publikatie worden uitgelegd in een 'Verantwoording', ook in het Duits en in het
Frans.

De ruim 17.500 vermeldingen staan alfabetisch op de achternamen, gevolgd door de voornamen,
de plaats van herkomst, de leeftijd, het ambacht, de datum en de bron. Vermelde bijzonderheden
zijn als noot op dezelfde bladzijde opgenomen. Plaatsnamen zijn gemoderniseerd. Het was naar
onze mening beter geweest de in de bron vermelde schrijfwijze tussen haakjes eveneens te ver-
melden. Over interpretatie van plaatsnamen kan men immers van mening verschillen. Dit spreekt
te meer omdat, wanneer er meerdere plaatsen met een zelfde naam bestaan, de samensteller
arbitrair steeds de dichtst bij Maastricht gelegen plaats nam. Bovendien verklaart de samensteller
geen uitputtend onderzoek ernaar gedaan te hebben, zeker niet als het plaatsen buiten Nederland
betrof.

Het bovenstaande is uiteraard slechts detail-kritiek. Met de uitgave van het geheel (verkrijgbaar
bij Stichting Limburgs Genealogisch Archief, secretariaat Spaanse Singel 12, 6191 GK Beek) zijn
we zeer content en zeer vele genealogisch geïnteresseerden zullen er een dankbaar gebruik van
maken.
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B.S. Hempenius-van Dijk, De weeskamer van Groningen 1613-1811. Groningen 1991.
In 1612 namen Burgemeesteren en Raad van de stad Groningen het besluit een weeskamer op

te richten om namens het stadsbestuur controle te gaan uitoefenen op het beheer van de vermogens
van onder voogdij staande vader- en/of moederloze minderjarigen in de stad. Voor de genealo-
gisch geïnteresseerde is het van belang te weten dat de weeskamer van Groningen niet alleen afzag
van het aanstellen van voogden wanneer de ouders hierin bij testament reeds hadden voorzien,
maar ook wanneer de kinderen spoedig meerderjarig zouden worden, in een weeshuis werden
ondergebracht of wanneer er voor de kinderen geen vermogen was te beheren. Dit wijkt dus af van
wat in sommige andere plaatsen (Leiden bijvoorbeeld) de gang van zaken was. De diverse aspecten
van de weeskamer, zoals de institutionele geschiedenis, de personele bezetting, de diverse
ordonnanties en de tenuitvoerlegging daarvan, de controle op het beheer van de vermogens enz.
worden uitvoerig behandeld en met vele voorbeelden gestaafd, waardoor er veel persoonsnamen
worden genoemd. Gelukkig zijn die in een register opgenomen. Onder andere een zeer uitvoerig
notenapparaat (94 pag.), biografische gegevens van weesheren (112 personen), secretarissen (27)
en dienaren (25) en een glossarium van enkele oud-Groningse rechts- en andere termen zijn toege-
voegd.

E.J .C. Boutmy de Katzmann, Grafschriften van Europeanen in Nederlandsch-Indië (2 dln.).
's-Gravenhage 1993.

Een ieder die wel eens genealogisch onderzoek heeft uitgevoerd betreffende families gevestigd
in Nederlandsch-Indië kent het vierdelige werk van P.C. Bloys van Treslong Prins, getiteld Genea-
logische en Heraldische Gedenk waardigheden betreffende Europeanen op Java (Batavia 1934-
1939).

Prins kondigde niet alleen aan dat in 1940 deel V zou verschijnen, maar ook dat de kopij voor
de delen VI tot en met VIII gereed lag. Ondanks diverse nasporingen werd van dit alles niets
teruggevonden, zodat moest worden aangenomen dat een en ander verloren was gegaan. Onlangs
bleek echter dat niet alles verloren is. Prins heeft, vermoedelijk in 1939, een gedeelte van zijn
aantekeningen naar Nederland gezonden en veel later kwam het geheel in het bezit van de bewerker
van deze delen. Hij heeft veel tijd besteed aan het sorteren, samenvoegen en aftypen van de
duizenden notities.

Het is een belangrijke verdienste van de Indische Genealogische Vereniging dat zij de uitgave van
deze belangrijke aantekeningen, aangevuld met grafschriften uit andere bronnen, op zich heeft
genomen. Prijs van de twee delen / 33.50, verhoogd met ƒ 5.- verzendkosten, over te maken op
Postbank 146032 t.n.v. de Indische Genealogische Vereniging te Nijmegen.

R.F. van Dijk, Gorcums zilver. Gorinchem 1992.
Een overzicht van de Gorcumse zilversmeden en van de door hen gemaakte voorwerpen ontbrak

tot op heden. Daarin voorziet dit boek. Beschouwingen over onder andere het zilversmidsgilde, de
vakopleiding, het gehalte van goud en zilver, de waarde van het metaal, de gegoedheid van de
edelsmeden, de nevenactiviteiten, maatschappelijke functies en godsdienst van de edelsmeden,
inkoop, produktie en verkoop en een overzicht van de produkten, gaan vooraf aan uitvoerige
biografische gegevens van bijna 100 edelsmeden, waarbij goede bronvermeldingen niet ontbreken.
Tenslotte vele afbeeldingen met beschrijving van produkten, een overzicht van stadstekens, jaarlet-
ters, provincie- en meestertekens. Ook een persoons- en plaatsnamenindex is aanwezig. Voor de
liefhebbers van dit onderwerp een belangrijk werk. Verkrijgbaar bij het Museum 'Dit is in Beth-
lehem', Gasthuisstraat 25, 4201 JM Gorinchem.

C. Dekker e.a., Album palaeographicum XVIIprovinciarum. [ISBN 90-72100-45-X (Brepols en
90-61941-18-0 (HES)].

Het boek is, aldus het voorwoord, bedoeld als oefenboek voor het lezen van niet-literaire,
ambtelijke teksten, zoals die zijn opgesteld en gebruikt tussen de 12e en de 18e eeuw in Nederland,
België, Luxemburg en Noord-Frankrijk. De eerste hoofdstukken gaan over de opzet en verant-
woording, de ontwikkeling van het schrift (waarin een overzicht met de diverse schrijfwijzen per
letter van de 12e tot de 17e eeuw) en afkortingen. Dit alles in het Nederlands en het Frans.

Vervolgens zijn er 313 afbeeldingen van akten met de transcriptie, waarvan er 30 aangeduid
worden met 'om te beginnen', 96 als 'iets lastiger', 144 als 'tamelijk moeilijk', 39 als 'zeer moeilijk'
en 8 als 'gedeeltelijk'. De akten zijn in het Latijn (57), Frans (99), Nederlands (159), Fries (4), Duits
(5), Spaans (1) en Engels (1). De afbeeldingen van de stukken zijn, mede door het royale formaat
van het boek, zeer duidelijk. De prijs (ƒ 159.-) is, gezien de uitvoering van het werk, opvallend laag.

C. DELFORTERIE
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AANWINSTEN

R. J. Bakker, Het nageslacht van Tamme Geerts en Bouke Jacobs, deel II: Syger Tammes en Gielje
Eisses (van Slooten), Groningen 1957.
Bennebroek, Grafboek 1680-1876, register van ontvang wegens het begraven 1748-1811 (kopie).
F.C. Berkenvelder e.a., Maandrekening van Zwolle 1444 (uitgave gemeentearchief Zwolle 21),
Zwolle 1993.
R. Butterman, Het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede in de tweede helft van de zeventiende eeuw
(Historische Reeks Kromme-Rijngebied 1), Bunnik 1993.
C. van Dam, Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse gemeenschap in de stad Utrecht
1930-1950 (Stichts Historische Reeks 10), Zutphen 1985.
J. Dik e.a., Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster 1924-1984, Middenbeemster
1984.
J.P. Geus, Uit de historie van Koedijk en Huiswaard van 1300 tot 1972.
J. J. Giele, 'Depen in aanslag'. Revolutionairen rond 1848, Bussum 1968.
P.P. J. Hanssen, Naambestand Gem. Archief 's-Hertogenbosch op de naam Hanssen/Hansen/
Hansse.
PD. 't Hart, Utrecht en de cholera 1832-1910 (Stichts Historische Reeks 15), Zutphen 1990.
Den Helder, Civiele huwelijken 1763-1799 (kopie).
B. van den Hoven van Genderen, Het Kapittel-Generaal van de Staten van het Nedersticht in de
19e eeuw (Stichts Historische Reeks 13), Zutphen 1987.
G. Jansen-Verkuijl, Losse gegevens over 'van Beem' in Gelderland.
W. J. W. van Kan, 'Sleutels tot de macht'. De ontwikkeling van het Leidse patriciaat tot 1420 (3
dln.), Hilversum 1988.
J.C. Klesser, De benamingen van oude Scherpenzeelse Hofsteden, Scherpenzeel 1991.
J.C. Klesser, Hoe Scherpenzeel Gelders werd of De oorsprong van het geslacht van Scherpenseel
en de verwante geslachten van Glinthorst, van Wolfswinckel, van Colverschoten, Scherpenzeel
1992.
J.C. Klesser, Het Huys Scherpenseel in de eerste eeuwen, Scherpenzeel 1992.
J.C. Klesser, Repertorium Rechterlijke Archieven Scherpenzeel 1763-1811 (2 dln.), Scherpenzeel
1992.
C. van Moorselaar, 'Vomar'. Geschiedenis van de kruideniers- en zuivelwinkels opgericht door de
familie Zwanenburg, Umuiden 1981.
L.C.M. Peters, Inventaris van het archief der gemeente Woerden 1811-1936.
Petten (Zijpe), Huwelijksgeboden en trouwboek 1682-1801 (kopie).
Q.A. de Ridder, 'Een nationale figuur'. Biographie over wijlen Z. Ex. Dr. J.Th. de Visser,
minister van staat, Zwolle 1932.
A. A. Veer, Overzicht van de archieven en verzamelingen in het gemeentearchief Alkmaar betref-
fende Alkmaar en regio, Alkmaar 1988.
J.G. Voorn, De Nederlands Hervormde Kerk van Schermerhorn, Schermerhorn 1985.
H. Werkman e.a., Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem van Mérode,
Groningen 1982.
P. Wiersma, Oudrechterlijkarchief Laren-Blaricum 1710-1722, Hilversum 1993.
P. Wiersma, Kortenhoef, overledenen fherv.) 1769-1811, Hilversum 1993.
P.J.A. Winkels e.a,, 'Ten tijde van de tachtigers'. Rondom de Nieuwe Gids 1880/1895, 's-
Gravenhage 1985.

Boskoop, Gedenkboek 100-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk te Boskoop 1849-1949.
'Scheepsrompen in oorlogstijd'. Het nationale Zeemansfonds, Amsterdam 1947.
Haarlem, 'Lief en leed in dienst der Christelijke Barmhartigheid 1882-1907'. Ter gedachtenis bij
het 25-jarig bestaan der Christelijke Vereeniging voor de Verpleging van lijders aan vallende ziekte,
te Haarlem, Heemstede 1907.

Archiefinventarissen
Van het Rijksarchief in Noord-Holland ontvingen wij de door P.J.M. Velthuys-Bechthold samen-
gestelde Inventory of the Papers ofPieter Zeeman (1865-1943), Physicist and Nobel Prize Winner,
c. 1877-1943. Dit werk is uitgekomen als deel 3 in de Inventarisreeks van het Rijksarchief in
Noord-Holland, Haarlem 1993.
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DTB's
G.L. de Boer sr. en W. van IJken, Trouwboek Nederlands Hervormde Kerk Eemnes-Binnen
1814-1913, Eemnes 1993. Adres samensteller Ericaweg 58, 1251 WN Laren.
F. Brand, Grafstenen in de Sypekerk te Nieuw-Loosdrecht (Historische Kring Loosdrecht 1993).
Dit boekje behandelt alle nog aanwezige grafzerken in de Sypekerk (waarop nog iets te lezen valt).
Belangstellenden kunnen het boekje bestellen door overmaking van / 8,40 op postgiro 3132756
t.n.v. de penningmeester van de Hist. Kring Loosdrecht onder vermelding van Grafzerken Sype-
kerk.

Genealogieën
J. P. Blokker, De nazaten van Jan Flore. Een uitgave in de serie 'Wormer families', Wormer 1993.

Voor zover is kunnen nagegaan, woonde de oudst bekende Floore (Jan, geboren 1665) te
Assendelft. Ruim een eeuw bleef de familie trouw aan Assendelft en Westzaan. Daarna trokken
leden ervan o.m. naar Wormer. Vele leden van de familie waren werkzaam in de papiermakerij.

J.J.A. Elsenaar, Hovestad(t). Een Werkendamse familie zwermt uit over Nederland (2 dln.),
Utrecht 1993.

Oudst bekende stamvader is Jan Berends Hovestad. Hij huwt ca. 1677 met Grietje Cornelis
Cloots, gedoopt Werkendam op 28 maart 1647 als dochter van Cornelis Cloots en Neeltje Cornelis.
Beide delen zijn te bestellen (ƒ 65, - excl. porto) bij de auteur, van Swindenstraat 127, 3514 XR
Utrecht.

H.L. van Gent, Stamboom van de(n) Puttelaar, Apeldoorn 1992/1993.
Joannis Janse (van de) Puttelaar huwt Machtildis Mertens. Uit

dit huwelijk zijn drie kinderen bekend, allen te Amsterdam gedoopt: Marina (1676), Joannes
(1677) en Anthony (1784).

S. Laansma, Het geslacht Laansma uit Wijnaldum, Zutphen 1992.
Stamvader Gerben Jans is omstreeks 1630 bruiker van de Kerkelanden te Ried en in 1652

huisman (boer) op de Schingen. In 1634 huwt hij met Pyttie Ruyrts. Hun zoon Jan gebruikt na
1702 de naam Laansma. Belangstellenden kunnen het boekje bestellen door overmaking van
ƒ 25, - op giro 291490 t.n.v. S. Laansma, Braamkamp 433, 7206 HW Zutphen.

S. Laansma, Het geslacht Reitsma uit Het Bildt, Zutphen 1993.
Bakermat van de familie Reitsma is Het Bildt. Rintje Andries is geboren ca. 1710; hij huwt te

Sint Jacobiparochie op 24 april 1735 met Pytje Arjens. Uit dit huwelijk: Arjen en Andries.
Belangstellenden kunnen het boekej bestellen door overmaking van ƒ 25, op giro 291490 t.n.v. S.
Laansma, Braamkamp 433, 7206 HW Zutphen.

M. van Langeraad, Voorlopige bijdrage tot de genealogie van de Nederlandse familie Der
Weduwen, Hoofddorp 1993.

Begin 1600 wordt de familienaam Der Weduwen al aangetroffen op Schouwen-Duiveland.
Stamvader Joos Aalbrechtse Der Weduwen huwt in 1636 te Zierikzee met Rebecca Jans de la Beque
(ook van Bekel), gedoopt aldaar in de Waalse Kerk op 8 juni 1614 als dochter van Jan de la Beque
en Maijken Ephraim Dierkens.

W . H . VAN DER HORST-HARKEMA
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de
bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aange-
vraagd bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC
Naarden. De aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onder-
hevig zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

Nederland
Amstelodamum, 80e jg., nr. 4, juli/aug. 1993. R. van Answaarden: Amsterdam, 200 zwaer met
gout bekroont . . . [betreft de verwarring over de Amsterdamse kroon].

Idem, nr. 5, sept./okt. 1993. S.A. C. Dudok van Heel: Een verbouwingscontract van het Barto-
lottihuis aan de Herengracht voor het echtpaar Hasselaar-Kick in 1734; A. van Veen: Pieter
Oosterhuis (1816-1885) [een van de eerste beroepsfotografen in Nederland].

Caert-Thresoor, 12e jg. (1993), nr. 3. J.C. Visser: Jacob van Deventer alias Van Campen? De
jonge jaren van een keizerlijk-koninklijk geograaf [overl. Keulen 1575; aanspraak op zijn erfenis
maakte o.a. familie van moeders zijde Van de Gronde alias Tripmaker te Kampen].

Genealogie zonder grenzen, nr. 19, sept. 1993. Verv. Transcriptie Registers Walen dragonders;
Verv. Register van familiearchieven [Jacobs t/m Lenaerts; met o.a. Jacquemin, Jamar, Jaupen,
Kerckhof, Kips; historische nota's over Bree e.o.]; Verv. Inventaire général des archives de families
[Grisard t/m Harscamp].

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 8, nr. 4, okt. 1993. M.J.H, van Dooremolen: De
Grooff te Son [eind 16e-18e eeuw]; /. Th.M. Melssen: Oude stambomen VI: Roijmans [akte te
Oirschot 1703]; Verv. Huw. Brabanders in Tweestromenland; J. Th.M. Melssen (en H. Vogels):
Van der Weerden en Van den Reeck [Cuijpers alias Van der Weerden (te Helmond; 17e eeuw). Van
den Reeck (id.), Van Schuijbelen (te Gemert; 17e eeuw), Nouts (alias Van Doerne; te Deurne, 16e
eeuw)]; J. P. van den Broeck: Brabanders in de Krententuin te Hoorn [gevangenis; gegevens uit het
inschrijf register 1830-1840]; Verv. Kwst. Van Elderen.

Gens Humana (HCC), nr. 24, 7e jg., nr. 3, sept. 1993. K.J.F. Heymans: BOOKBASE. Pro-
gramma voor literatuurgegevens; H. Hijdra: Programma Familiegeschiedenis verbeterde versie
N3.4D; Verv. Bierbrouwerijen . . . in Utrecht. Brouwerij de drie gecroonde Anckers [werd ca. 1650
herberg, ca. 1775 bakkerij; De Munter, Van Isselborch, Van Noort, Proosdinck, Weyman];
H. Goegebeur. Tiny Tafels en het Tafel Matching System; H. de Vries; GENKWAST, versie 4.25
voor Atari-ST; K.J.F. Heymans: Kwst. Antje Otter [1863 Haarlem 1921; - , Van Bruynswaard,
Bloemert, Croonsbergen]; J. Debeurme: ORGCHART en PG-ORGCH; Verv. Predikanten in
Utrecht [Brandis t/m Henrinus]; B. Waterschoot: ROOTORG v. 4.2. Een conversieprogramma;
Verv. Kwst. Oudman (prov. Groningen).

Heemkunde Hattem, nr. 56, sept. 1993. A.A. Bot: Hattem en de Tweede Wereldoorlog, deel I;
Verv. Huizen in Hattems binnenstad; G. Kouwenhoven: De achtkante windkorenmolen 'Het
Fortuin' op de Molenbelt. Bouwjaar 1852 of 1816? [Gerrit Jan Rankenberg (ged. Kampen 1782)
verzoekt in 1816 een molen te mogen bouwen, verkocht de molen in 1825 aan o.a. Gerrit Geerlings;
koper in 1842 Klaas Blom; in 1848 Lubbert Arents Lubberts]; G. van der Horst: Het einde van het
Franse Bewind in Hattem; G. Veltkamp: De Bataavsche Revolutie in Hattem, deel I.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 29e jg., no. 3, sept. 1993. J. W.C. van Schaik: Het geslacht
Schele en het Huis Batestein te Harmelen [twee generaties waren 40 jaar eigenaars: Johannes
Jacobus S. (ged. Amsterdam 1742) en zijn gelijknamige zoon (ged. Utrecht 1773)]; W.R. C. Alke^
made: Spotrijmen op de Bodegraafse gemeenteraad. De Bodegraafse raadsleden in 1852;
C. Hamoen: Eerste Hulp bij Ongelukken te Teckop in 1798 [Gerrit Helmond en Evert van der
Donck redden het leven van de te water geraakte 4-jarige Jan Blom (zn. van Gerrit); hij huwde
Teckop 1819 Willempje Vien]; J.F. van Rooijen: De bestuursinrichting en windbemaling van het
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waterschap Groot-Houtdijk [met o.a. bouw nieuwe molens in 1594, 1643 en 1788; molenaars];
M.A. Kooiman / J. W. C. van Schaik: Het Slot te Vliet te Oudewater.

Helmonds Heem (secr.: R. Boudewijns, Harmoniestraat 44, 5702 JG Helmond), 19e jg., nr. 2,
1993. P. Jacobs: Jacobs zoekt Jacobs [verhaaltje over familie, afk. uit Venray]; A. Bodemeijer.
Kwartierstaten van Helmonders: de familie Melters [kwst. van Joh. Franciscus M., geb. Stiphout
1933; - , Litsenburg, Sijmens (te Stiphout), Van Hoof]; T. Korporaal: Helmond en Eindhoven
versus Asten en Someren. Een strijd om het recht van de botermarkten [18e eeuw]; voorts bijdr.
betr. Frans Joseph van Thiel (1906-1993) en Zuid-Koninginnewal 44 tot 48 [met eigenaars en
bewoners].

Idem, nr. 3, 1993. L. van Aerle: De militaire operaties rond de bevrijding van Helmond. Hel-
mond in de tang genomen.

Historische Kring Loosdrecht (secr. C. Vlakveld-van Eijk, Vuntuslaan 47, 1231 NP Loosdrecht),
nr. 94, 20e jg., sept. 1993. F. Brand: Grafstenen in de Sypekerk [beschrijving der stenen; met
plattegrond en aanvullende gegevens].

Historisch Magazine Voor Noord-Holland, 2e jg., nr. 3, juli 1993. T. Lindijer: Archivalia en
biografie, wat zijn de mogelijkkheden? Het levensverhaal van Judith Leyster (1609-1660);
A.C.M. Peek: Gesproken geschiedenis.

Idem, nr. 4, okt. 1993. G.J. Onrust: Appelen met bananen vergelijken. Lokale en regionale
historische bladen in Noord-Holland; K. Bossaers: Historische tijdschriften.

De Indische Navorscher, jg. 6 (1993), nr. 4. P. Kal: Leden van het geslacht Terwogt in de Oriënt
[stamreeks/genealogie; afk. van Winterswijk; 17e-20e eeuw]; Fragmenten Hoogerwerff/Hooge-
werff; Red.: Genealogie van de famlie Kramer [te Werlau, 's-Hertogenbosch, enz.; 18e-20e eeuw];
J.C. Francken: Friezen in Nederlandsch-Indië. Van Gelder uit Dokkum [18e-20e eeuw]; Verv.
Ambtenaren te Batavia 1837 [Uhlenbeck, Verhorst, Verkouteren, Verploegh Chassé, Van Vloten,
Weddik, Wilten, Winter, Van Woelderen, Van der Wijck]; A.A. Lutter: Soldijboek van civiele-
en militaire ambtenaren aan de kust van Guinea 1815-1836 [Abeloos t/m Van der Eist]; Verv.
Indische fiches [Alien t/m Alliet].

Kondschap (Brederwiede), 9e jg., nr. 3, sept. 1993. K. Boes: Kwst. Gerrigje Roebers [geb. Stad
Vollenhove 1941; - , Post, Zelhorst, Morre]; P. Datema: De Doopsgezinden van Blokzijl (ree.
art.).

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 21 (1993), nr. 3. N.A. Hamers: Oud-militairen bij een
huwelijk in 1810 [te Merkelbeek: Jan Willem Bruis tr. M. Margaretha Kuijpers]; Verv. Blerick in
het jaar 1610 [o.a. Lemmen, Schreur, Van Eycken, Van Dael, Goteler/van Gueterlo/van Geuterlo,
Wellens, Van Haeff]; H.J.L.M. Boersma: De bestuurders en functionarissen van het kanton
Eijsden (1796-1800) [met veel aanvullende gegevens]; Verv. Kerkhof . . . Venlo.

Misjpoge, jg. 6, 93/4. G.J. van Klinken: Samuel Victor van der Reis: Een parnas tussen ortho-
doxie en verlichting [geb. Leek 1800]; J. Kroger: Het begraafregister van de joodse begraafplaats
te Muiderberg; S. Wachlin: Wat vertellen oude familiefoto's? [auteur is fotohistoricus; doet
onderzoek naar beroepsfotografen in Nederland, geboren vóór/in 1880]; Antw. o.a. Goudsmit,
De Hoop, Bollegraaf.

Nederlands Archievenblad, jg. 97, nr. 3, sept. 1993. Digitaliseren en ontsluiten van historische
bescheiden. Ervaringen van het Nederlands Historisch Data Archief; J. C. Kort: Jaarstijlen en
adellijke families voornamelijk in Holland 1200-1600; P. Hofland: Het archiefwezen in Turkije.

De Omroeper (Naarden), jg. 6, nr. 4, okt. 1993. A.P. Koopman-van Rossum: Hoe komt de J. van
Woensel Kooijlaan aan haar naam? [Kooij, Van Woensel Kooij, Van Rossum, Mijnssen];
H. Schaftenaar: Woningtoestanden in de jaren twintig te Naarden.
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Ons Erfgoed, Ie jg., nr. 5, sept. 1993. Verv. Genealogie: Huwelijksbijlagen; Verv. Familiewapens;
Nederlandse archieven: Rijksarchief in Friesland; Verv. Beroepen van toen [Boksenmaker t /m
Brandewijntapper]; W.H. Morel van Mourik: Het gelegenheidsgedicht;l W.J. Scholl: De voor-
delen van een computer.

Ons Voorgeslacht, no. 441, 48e jg., sept. 1993. H.M. Kuypers: Waarom de familie Heer te
Rijnsburg zich Van Alphen ging noemen [14e-begin 17e eeuw; met Van der Made, Vermade,
Bet/Beth/Bette]; Verv. Belastingen . . . dorpen rondom Oorinchem; J.C. Kort: Repertorium op
de lenen van de abdij Rijnsburg, 1227-1649.

Idem, no. 442, okt. 1993. P. W.C. van Kessel: Boskoopse bazen, boeren en boomkwekers
(Diverse bronnen en genealogische aantekeningen) [door een brand in 1753 zijn o.a. het rechterlijk
archief en de weesboeken van Boskoop verloren gegaan. Opgave van wat bewaard bleef, hoe dit
te gebruiken voor genealogisch onderzoek; gecombineerde gegevens uit diverse registers]; C. Hoek:
Acten betreffende Beukelsdijk en Overschie; Verv. Belastingen . . . dorpen rondom Gorinchem.

Oudheidkundige Kring Bathmen, 13e jg., nr. 3, sept. 1993. Hans Hendrick Coldits [schoolmeester
te Bathmen ca. 1670]; Berend en Hermanus Elferink [1839]; Vraagbaak 1843 [met huizenlijst,
hoofdbewoners en beroepen].

Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo', Med., Ie jg., nr. 4, sept. 1993. De bewoners van West,
1938; Het Zendingskerkhof te Ermelo [inwijding in 1870 door ds. Hermanus Witteveen (overl.
1884); met gegevens over aldaar begravenen]; Boerderijen in en om Ermelo: Groot Loo.

Oud Hoorn, 15e jg., nr. 3, sept. 1993. A. Boezaard en H. Zantkuijl: Het cultuur-historisch pand
Grote Oost 22 en zijn bewoners [en biogr. gegevens van bij de (ver-)bouw van het huis rond
1786-1787 betrokkenen: de architecten Joh. Samuel Creutz en Leenden Viervant (1752-1801) en
de stucadoor Jan Beretta]; P. van Diemen: Gedempte Turfhaven 10 [met lijst eigenaren en bewo-
ners]; J.R. Brozius: Cornelis Cort, internationale befaamde graveur uit Hoorn [1533-1578].

Stichts Historisch Contact, Nieuwsbrief nr. 5, herfst 1993. S.A.L. de Graaf/en P. van Beek: De
geschiedenis van het onderwijs in het begin van de 19e eeuw [bron o.a. verslagen van schoolopzie-
ners; Hierin gegevens over de manier van onderwijs geven, kennis van de leerlingen, relatie met
gemeente en kerkbesturen, onderwijzers, enz.].

Tabula Batavorum (Gendt, Eist, Resteren, Tiel, Oosterhout; secr. T. van Drunen, Radboudweg
30, 3911 BE Rhenen), jg. XI, no. 1, 1993. W. van de Westeringh: De St.-Antonius-vicarie te
Opheusden [Van Byland, Van Wylick, Van Heumen]; Plaats- en perceelnamen in het rivierenge-
bied met het bestanddeel 'oord' [Rijsoord bij Buurmalsen . . . Reigersvoort]; A. de Vries: Het
Gasthuis te Eist [nieuwbouw 1867].

Idem, no. 2, 1993. G. Visser: Lorsch en Gendt. Gendt als regionaal centrum? [inventarisatie
bezit van de abdij van Lorsch in Gendt, 8e-lle eeuw]; Verv. Plaats- en perceelnamen; H. Zelle:
Genealogie van Gijsbert Stout [1806 Tiel 1881]; Th. Essers: Enkele wederwaardigheden van Steven
van den Doeyenburg [1693].

Tussen Rijn en Lek, jg. 27, nr. 3, sept. 1993. V. Brilleman: Joodse begraafplaatsen te Wijk bij
Duurstede II [met lijsten van begravenen (1829-1888) en leeftijden, van overledenen uit akten BS
die niet in het begraafregister voorkomen (1842-1870), en van overledenen die elders begraven zijn;
teksten van de zerken (Hebreeuws en Nederlands) met aanvullende gegevens]; A.A.B, van
Bemmel: Brood voor de armen van Cothen [1532 jaarlijkse schenking van tarwe door Jan Gerritse
Bieser en Elisabeth Rudolff Claas Royendochter].

Van Zeeuwse Stam, nr. 82, sept. 1993. / . de Jonge:. Overlopers - wat heb je d'r aan? [met tabel
pachters van het dorp Waarde, 1664]; Verv. genealogie Polderman; Verv. Begraven . . . Wemel-
dinge [1643-1787]; Verv. Kooman; C. van Hemert: Sorel in Zeeland [alle Nederlandse Sorel's
stammen af van Josephus A.E. Sorel, geb. Oostende 1762, overl. Vlisingen 1828.. Zijn broers
hebben nageslacht in België. Hun vader en grootvader werden geboren in Noyon (Picardiè)]; J. de
Jonge: Het Zeeuwse geslacht Lopsse [te Poortvliet en Bergen o/Z; 16e-18e eeuw]; Antw. Laven.
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Westfriese Families, 34e jg., no. 3, sept. 1993. J. Baas: De wonderlijke levensloop van Cornelis
Valentijn [ws. afk. van Celebes en in 1724 als slaaf met een VOC-schip meegekomen; stamreeks
V.; 18e-20e eeuw]; J.P. Geus: Er waren meerdere families Diepsmeer [fragment D. te Koedijk;
17e-18e eeuw]; M.M.J. Hoogenbosch: De familie Leewens [te Enkhuizen en Den Helder; 18e-20e
eeuw]; J. W. Joosten: De bruiloft van Pieter en Meinsje [Pieter Stapel en Meinsje Gorter -
Westwoud 1884; gegevens wederzijdse familie w.o. Bierhaalder en Ruiter].

Zijper Historie Bladen (Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug), jg. 11, nr. 3, sept. 1993. Verv. Zijper
jaren: 1866; J. T. Bremer: 'Adellijke' kooikers op Quelderbeek [Hendrik van Brederode en zoon
Pieter (geb. 1766)]; Werkgroep Boerderijnamen: Rijksweg 30, St. Maartensvlotbrug [eigenaren
o.a. Koger, Kwak]; G. Glas: Een Zijper schipper naast God [Piet Glas, 1901-1965].

Uit Familiebladen:
Casa Clutia, nr. 19, okt. 1993. Kleine kroniek van Hillegersberg [betreft Ary Kluit (1838-1918) en
zijn gezin]; Stamboom van de Noord-Hollandse familie Kluit [schema nageslacht Leenden Leen-
dertsz. (geb. 1690)]; Wel en wee van molenaarsgezin Floris Kluit bij Schermerhorn (NH).
Familienverband Avenarius, Heft Nr. 1, Dez. 1961: Avenarius te Dinxperlo. Heft Nr. 2, Dez. 1962:
Avenarius in Polen en Rusland. Heft Nr. 3, Dez. 1963: Ahnengemeinschaft der hessischen Ave-
narii mit Goethe [via Orth]; afstammingsreeks naar Karel de Grote [via Von Hagen, Ernst, Wiek,
Stückrad, Harsack, Nordeck, Furster en de landgraven van Hessen].
Genealogisch familieblad Olijve, 3e jg., nr. 3, sept. 1993. L. Olijve: Genealogie Simon Adolfs
Olijve (1807-1879); Idem: Sijmen Adolf Olijve als KNIL militair [geb. Haulerwijk 1872]; Enkelzij-
dige kwst. Wout-Mortier [van Pieternella Wout, geb. Vlissingen 1799, overl. Smilde 1873].
Horsting & Horstink, jg. 4, nr. 3, okt. 1993. In fraaie omslag: Een brief van burgemeester Gerrit
Jan Horsting 1891; Boerderijen van naamgenoten in Voorst; Horstingh, een Keppels leengoed
[Horstinck, Van Zeist, Van Laer, Van der Heijden]; Een desertie in New York [Willem Horsting,
matroos, 1864]; Barend Horstink, rector te Ootmarsum [geb. 1782].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 2, nr. 3, sept. 1993. Een ongehuwde moeder. . . ? [Trijntje
Jans Drost, 1810-1901; fragment Drost te Wildervank].

België
Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 3, afl. 3, sept. 1993. Volkstelling te Hansbeke in 1709;
Kerkmeesters te Hansbeke tijdens het Ancien Regime [1554-1787]; Voorouderreeks van Wouter
Martens [stamreeks Martens; te Hansbeke en Bellem; 16e-20e eeuw].

De Rode Leeuw, 1993, nr. 3, okt. /. Gilisen: Genealogie van een familie Neven uit Wellen [17e-18e
eeuw]; G. Bauwens: Limburgers die het poorterschap van Antwerpen verkregen [1534-1547];
P. Severijns: Een huwelijk a°. 1875 na heel wat dispensaties [Hubert Broers (geb. Eysden 1850) tr.
Moelingen 1875 Josephina Broers (geb. ald. 1844)]; Verv. Taalgidsje voor genealogen.

L 'Intermediaire/De Middelaar, No. 287, Ao. XLVIII, 5/1993. R. van Steenberghe: Genealogie de
la familie t'Seraerts [te Brussel; 15e-18e eeuw; met enige niet aan te sluiten fragmenten]; F. de
Meulenaere: Une lignée chevaleresque flamande peu connue: Uutenswaene dit Mirabel ou Mira-
bello [14e-16e eeuw]; Verv. Militaria liégeois [Lacroix t/m Piette; 18e eeuw].

Idem, Nouvelle brèves, 5/1993.

Limburg, jg. LXXI, afl. 2, apr.-juni 1993. R. van Laere: Loden zegels en verzegelingen; Verv.
Heren van Peer. Het huis van Gavere-Diepenbeek (1537-1602).

Idem, afl. 3, juli-aug. 1993. Verv. Heren van Peer. Het huis van Gavere-Fresin (1602-1692).

Vlaamse Stam, 29e jg., nr. 10, okt. 1993. I. van Overmeire en R. de Clercq: Een verrassend
genealogisch verband [Antonis, Kehrer]; Verv. Borgbrieven te Beerse; Verv. Dynamische gezins-
structuren . . . in Erps-Kwerps [Verbelen, Verheylewegen, Van Tilt, Vanden Hoeck].

Westhoek-info, jg. IX, afl. 3, okt. 1993. R.A. Fierst van Wijnandsbergen: Noordpene: paasbiecht
1612 [naamlijst van diegenen die met Pasen gebiecht hadden]; K. Papin: Regesten op de sterf-
huizen te Nieuwkerke 1744-1758 [staten van goed]; J. Luyssaert: De Fransvlaamse familienaam
Luyssaert; M. Pattyn: Over naamsveranderingen. Van Renard naar Arnaert en van Domarle naar
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Delmaere; Verv. Hondschote: akten van vrijwillige rechtspraak [1609/1610; betreft zaken van uit
Hondschote afkomstige bewoners van o.a. Delft, Leiden, Benthuizen en Middelburg]; Verv. De
Westhoek in het Oostendse notariaat Van Caillie [1721-1734; o.a. Rycam, Mommaert, Kempe, De
Moor].

Duitsland
Der Deutsche Hugenott, 57. Jg., Nr. 3, Sept. 1993. Verzeichnis der im Besitz Friedrich Clemens
Ebrards (1850-1935), Königlichen Geheimen Konsistorialrats stehenden Gemalde, Bildnisse und
Wappen zur Geschichte der Familie Ebrard und ihnen anverwandter Familien sowie zur Geschichte
Erlangens, jetzt NachlaB Ebrard [o.a. von Loewenich, Ebrard, de la Rue, Floh]; (Gedruckte)
Mitgliederverzeichnisse der Französisch-Reformierten Kirchengemeinde zu Berlin.

Familienforschung in Mitteldeutschland, 34. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1993. G. Alpermann: Die
Familie Graefe aus Freyenstein, im besonderen die Nachkommen des Pfarrers Nicolaus Graefe in
Wustermark [17e-20e eeuw]; H. Hildebrand: Ein Herpfer Testament von 1578 vollstreckt 1600 in
Meiningen [van het kinderloze echtpaar Hans Döll en Barbara Enzian (overl. 1600); o.a. Hilpert,
Hartung, Gerlich, Enzian/Enzig, Hodermann]; Mitteldeutsche in den Kirchenbüchern der ev.-
luth. Pfarramter Wunsiedel i.F. und WeiBenstadt (17. bis 18. Jahrhundert); Freiberger Hausge-
nossen, die vom 10.1. bis 15.4.1653 Schutzgeld zu zahlen hatten; Kursachsische Musterungslisten
im Raum Neustadt/Orla und Weida 1693/94, 1694, 1695/96; Elias Prisel (1547-1620), Pfarrer zu
Thalheim und Gornsdorf.

Familie und Geschichte, Nr. 6, Bd. I, 2. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1993. Verv. Familie GreuB;
Lebenslauf einer Plauener Bürgerin [Christiana Dorothea Hickmann geb. Gra (1687-1758); met
nageslacht Hickmann (4 gen.) en kwst. (4 gen.); Erzgebirgische Familienwappen [Götze, Hoyer,
Liechtenstein, Person, Spindler, Tanneberger]; U. Schulze: Spurensuche. An historischen Statten
wirds heiB. Schultheiss [Scultetus, SchultheiB, Schultes, Schultze].

Gesellschaft für Friedrichstadter Stadtgeschichte, 44. Mitt., Frühjahr 1993. K. Michelson: Frie-
drichstadt zwischen danischer und preuBischer Herrschaft 1863-1867; V. Sachtleben: Ein Name
und eine Kettenreaktion [familie van Jacob Davidts (zn. van Jacob D.), brouwer, tr. 1682 Re(g)ina
Willems (dr. van Berend W., tabakhandelaar)].

Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 36, Jg. 81, Heft 3, Juli-Sept.
1993. J. Buschmann: Die Neubürger der Stadt Duisburg (1700-1822) [1700-1739]; E. Kehl: (Pfalzi-
schen) Auswanderung . . . nach Müggelheim bei Berlin. Wirtsliste 1747; Med. betr. Peuchen/
Peusjens/Peuskens/Peusquens [o.a. te Düsseldorf, Stolberg, Aken en Heerlen; 17e-18e eeuw].

Mosaik, Heft 3/1993. Franz-Matenaar-Archiv für Heimatkunde. Bestandsverzeichnis [gehuisvest
bij Klevischer Heimat-und-Verkehrsverein op hetzelfde adres in Kleef (Lindenallee 54), waar het
Mosaik-archief te bezoeken is].

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 35, Heft 2/3, Sept. 1993. A. Hanken: lm Hankenhof zu
Ohmstede. Eine Kindheit um die Jahrhundertwende [met schema familie Hanken/Hanneken;
16e-20e eeuw. Een tak te Etzhorn noemde zich Kröger/Krüger].

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIII, 41. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1993. Constantin Wurzbach
Ritter von Tannenbag. Zum 100. Todestag des österreichischen Schriftstellers und Lexicographen
[met stamreeks]; Das Testament der Maria Gruber geb. Brandstaedter [geb. Dienten 1707], Eine
familiengeschichtliche Quelle für die Ansiedlung von Salzburger in OstpreuBen zwischen 1732 und
1786 [met stamreeks Brandstaedter].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 42. Jg. (1993), Heft 4.
G. Aden: Das Wittmunder PaBbuch (1864-1935) [naamlijst van paspoort-aanvragers met beroep,
geboorte- en woonplaats, bestemming reden van de reis (voornl. werkzoeken en emigratie)].

Roland (zu Dortmund), Bd. 9, Jg. 28 (1993), Heft 7. Aanv. Kwst. Enneper [o.a. Kogelheide,
Luchtenberg, LungstraB, Nacke(n)hof].

Idem, Heft 8. K.-A. Goldacker. Gerichtliche Zeugenaussagen - eine Quelle der Genealogie.
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Frankrijk
Averni Bituriges Cubi (Auvergne), No. 28, 8ième année, 2ième trim. 1993. Klapper Huw. te Saint
Marcel en Marcillat 1673-1893; Verv. Vermeil; Transcriptie doopboek Lugny-en-Bourbonnais
1754-1758; Verv. Klapper DTB Beaulieu (1713); Klapper doopboek Saint Alyre d'Arlanc 1621-
1746; Stamreeksen Des Bravards [13e-17e eeuw] en Maignan [16e-19e eeuw]; Huw. te Pradelles
1866-1867.

Idem, No. 29, 3ièmetrim. 1993. Klapper Huw. te Domerat 1666-1730, Montlucon 1778-1791 en
Saint Martinien 1667-1798; Stamreeks Vermeil; Transcriptie doopreg. Veaugues 1749-1750;
Klapper Huw. Veaugues 1709-10, 1749-50; Klapper Huw. te Pradelles 1867-1868; Huw. te Beaulieu
1713-1719; Dopen te Saint-Sauveur la Sagne 1787-1794, Huw. idem 1787-1814; Klapper Huw. te
Youx 1686-1793; Stamreeks Carles.

Genealogie 62, No. 39, juillet-sept. 1993. Kwstn. Ducrocq en Demol; Parentelen Lourdel en
Robitaille; Genealogieën De Fontaine en De Monsigny; Verv. Héraldique: autres termes employés
pour les ouvrages d'architecture, ornements extérieurs; Klapper Huw. te Licques 1589-1804 en
Haut-Loquin 1737-1800.

Nord Genealogie (Flandres - Hainaut - Artois), No. 123, 1993/4. Familie Soumillon [met kwst.];
Verv. Passagers . . . a destination des Antilles; Kwst. Henon [ - , Vignot, Catte, Agassant]; Kwst.
Deswarte [ - , Courtois, Lutun, Bailly]; Families Gadenne, De Frennes alias Defrennes [De
Fresnes; 15e-17e eeuw) en Monier.

Groot-Brittannië
The Coat of Arms, No. 163, N.S. Vol. X, Autumn 1993. H.F. Merchant: The armorial stained
glass from Lavenham, Fawsley Hall, and the Burrell collection [de Vere, graven van Oxford].

Computers in Genealogy, Vol. 4, No. 11, Sep. 1993. Indexing parishregisters by computer; The
family history transcription system; Trackback: Computer map-making for genealogists; The use
of a Database-PC-file for One-name and One-place studies; Geentree 11-1992.

Family History. The journal of the Institute of Heraldic and Genealogical Studies, N.S. No. 112,
Vol. 16, No. 136, July 1993. Bijdr. betr. Familie Warwick [juweliers en horlogemakers; 1775-
1910]; Verv. Roll of arms index [Quincy t/m Triminwell].

Idem, N.S. No. 113, Vol. 17, No. 137, Oct. 1993. Bijdr. betr. Hortense, Duchess Mazarin
(1646-1699) [Hortense Mancini]; Verv. Roll of arms index [Trompington t/m Zouche].

Family Tree Magazine, Vol. 9, No. 9, July 1993. Index: Argyll and West of Scotland Census [hoe
'John Smith' terug te vinden].

Idem, No. 10, Aug. 1993. Civil registration in Ireland, Eire and the other British systems.

Proceedings of the Huguenot Society of Great Britain & Ireland, Vol. XXV (1993), No. 5. Hierin
o.a. TV. Rothstein: The successful and the unsuccessful Huguenot, another look at the London silk
industry in the 18th and early 19th centuries; A. du Boulay: Sprimont and his circle; mid-18th-
century workers in the English porcelain industry; Ph.M. Rambault: The participation of
Huguenot settlers in Dublin's sugar bakeries in the 18th century; J.F. Bosher. An international
familycircle of Protestant merchants at Bordeaux, 1656-86 [Arundel, De Ridder, De Ferrand,
Reau],

The Scottish Genealogist, Vol XI, No. 2, June 1993. J.C. Borland: Borland Clan: origin and
migration from Scotland [naamvariaties: Barland, Boirland, Bordland, Bourland, Bowland];
A.P. Gray: The last Grays of Skibo.

Idem, No. 3, Sept. 1993. Lists of Catholics in Scotland 1700-1723.

Zwitserland
Schweizerische Gesel/schaft für Familienforschung, Mitt. Nr. 41, Okt. 1992. Einige zugerische
Quellen zur Familienforschung [handschriften betr. families uit Zug].

Idem, Nr. 42, Marz 1993. Neuer 'Verband Schweizerischen Berufsgenealogen'.
Idem, Nr. 43, Juni 1993. Genealogische Arbeiten im Staatsarchiv Zürich [nalatenschap Hans
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Klaui, 1906-1992]; Trauungen von Schweizern in Laufenburg in Baden; Bibliographie zur Schwei-
zergeschichte 1990; Ein neues 'Ortssippenbuch' aus dem Kanton Wallis. Die katholischen Kir-
chenbücher des Kantons St. Gallen [opgave van parochie, jaren DTB, opmerkingen; op film in het
Staatsarchiv St. Gallen].

Idem, Nr. 44, Okt. 1993. Ein privates Archiv in Muri AG [met lijst van families te Muri e.o.,
waarover Josef Waltenspül inlichtingen kan geven].

Verenigde Staten van Amerika
The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 124, nr. 3, July 1993. Genealogie
Dübendorffer [te Basserdorf, Kanton Zürich; 17e-18e eeuw; in Amerika genaamd Diefendorf/
Devendorf]; H.B. Hoff: Identity of Eva (Philipse) van Cortlandt [vrouw van Jacobus van Cort-
landt, dr. van Frederick Philipse (ged. Bolsward 1627) en Margaret Hardenbrook].

Gaarne danken wij voor de schenking van:
Bulletin van de Nederlandse Hugenoten Stichting, jg. 1(1976)-8(1983), 10(1985), 11(1986),
13(1988)-17(1992). Hierin o.a. 1978: Guillebert de Flines [tr. Antwerpen 1580], 1976 resp. 1980:
Waalse kerken te Voorburg en Leeuwarden, 1981: Henri Daniel Guyot [1753-1828], 1982: de
familie De Chaufepié [met het lezenswaardige verhaal van Anne de Ch. over haar leven tijdens de
dragonnades en de refuge 1685-1688], 1983: Claude Brousson [1647-1698], 1991: De vlucht van
Marie de Comte [1698-1699 en dochter Louise de Gau] en 1992: Jean Pierre d'Olivat [geb. Bazas
1737].

UnserBocholt. Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege. 38. Jg. (1987), Heft 2/3,4; 39. Jg. (1988),
Heft 1, 2, 3; 40. Jg. (1989), Heft 1/2, 3, 4. Behalve in 1989-1/2 in ieder nummer een aflevering van:
Status Animarum für Stadt und Kirchspiel Bocholt, aufgezeichnet von Johann Bernard Scotus
Breving in den Jahren 1749 bis 1750. Originaltext, herausgegeben, übersetzt und durch genealogi-
sche Daten erganzt von Heinrich Weber t , bearbeitet v. Reinhard Schröer [een Status Animarum
('staat van zielen') is een lijst van alle inwoners van een parochie, per huisgezin of woonhuis
genoteerd met (evt.) vermelding van beroepen, leeftijden, familieverhoudingen en personeel. Wat
deze publikatie bijzonder waardevol maakt, zijn de extra toegevoegde genealogische gegevens. Een
register - helaas alleen op hoofdbewoners - is verschenen in 1989-4. Verder in dit fraai geïllu-
streerde tijdschrift vele historische en archeologische artikelen. In 1988-1: R. Schröer: Familienfor-
schung im Bocholter Raum - die genealogische Sammlung Heinrich Weber; W.F.M. Ahoud:
Beitrage zur Geschichte des bürgerlichen Geschlechts Ernst in Bocholt [14e-17e eeuw]; Idem: Das
Schatzungsregister von Bocholt/Westfalen aus dem Jahr 1662. In 1989-4: A.C. Stierp-Impink:
Von 'Immekinck' zu 'Impink' - Eine Familiengeschichte [met genealogie in schema's; 17e-2Oe
eeuw].

Aankopen:
Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde e. V., Sitz Köln, Nr. 64.
H. M. Schleicher: Ernst von Oidtman und seine genealogisch-heraldische Sammlung in der Uni-
versitats-Bibliothek zu Köln. Band 4, Mappe 247-356, Cobe-Ee [met o.a. Coels, Kolb(e), Kolff/
Kolve, Cox (o.a. uit Roermond), Kri(e)ckenbe(e)ck, Van Cr(e)uchten, Crümmel, Von Dalwigk,
Von Daun].

Verder ontvingen wij:
De Achttien (Zandvliet), nr. 90, 23e jg., herfst 1993.
Aldfaers Erf (Schotanus), nr. 121, sept. 1993.
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. V., Mitt. Nr. 27, Okt. 1993.
Avers Nieuws (Gen. Ver. Univ. Twente), nr. 4, sept. 1993.
De Asperensche Courant, nr. 52, 14e jg., nr. 3, sept. 1993.
Bayerischer Landesverein für Familienkunde, Inf. blatt, Bd. 2,Nr. 8, Sept. 1993.
De Becht Bul, nr. 26, 1993 [verv. naam Beent].
De Beukers Bode, 5e jg., no. 3, okt. 1993. [Beukers te Rotterdam].
Bulletin familie 'de Heus', jg. 7, nr. 3, sept. 1993.
Buijsenissen (Buijsen), nr. 40, 10e jg., okt. 1993.
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 108 (1993), afl. 3.
CNC (Coördinatiepunt Nationaal Conserveringsbeleid), Nieuwsbrief nr. 4, sept. 1993.
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De Craecken (Kraak), nr. 20, okt. 1993.
Descent (Australië), Vol. 23, No. 2, June 1993.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 12e jg., nr. 3, sept. 1993.
De Eendenkooi (Van der Kooij), 20ste jg., nr. 3, juli; nr. 4, sept. 1993.
Familia, jg. XXX (1993), No. 2; Nuusbrief 48, maart; 50, aug. 1993.
Familieblad Verniers, nr. 25, jg. 7, aug. 1993.
Familiekontakten Galle, nr. 45, 12e jg., herfstnr. 1993.
Familiekrant Stam Joosten, nr. 15, jg. 4, okt. 1993.
Familiekring Groeneveld, nr. 14, aug. 1993.
De Familjefuerscher, Nr. 37, 10. Jg., Mee [Luxemburgs voor 'mei']; No. 38, sept. 1993 [r.-k.-huw.
te Langsur; 1758-93].
Family Tree Magazine, Vol. 9, No. 11, Sept.; No. 12, Oct. 1993; Vol. 10, No. 1, Nov. 1993.
Festina Lente (Van der Bijl), nr. 14, sept. 1993.
Genealogie & Computer, jg. 10, nr. 5, sept. 1993.
Geskes-kusjes (Geskus, Geskes), 4de jg., 2de ed., sept. 1993.
Hasselthistoriael, jg. 10, no. 3, 1993 [Reglement op het Veer van Amsterdam naar Hasselt].
Historisch Nieuwsblad, jg. 2, nr. 4, sept. 1993.
Informatieblad Rasecht (Ras), nr. 5, okt. 1993.
Jelsumer Hoekstra's, nr. 27, 14de jg., nr. 1, sept. 1993.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nr. 71, 19 sept. 1993.
Kroniek van de families Steculorum Stekelorum e.a., jg. 3, nr. 1, okt. 1993.
Library ofCongress, Vol 52 (1993), Nos. 16, 18, 19.
Maajan, Heft 28, 7. Jg., 1993/3.
De Maasgouw, jg. 112 (1993), afl. 3.
Met gansen trou (Onsenoort), 43e jg., nr. 9, sept. 1993 [Verv. Heren in Heesbeen].
Michigana, Vol. 38, No. 3, Sept. 1993.
De Miedbringer (Terschelling), jg. 32, no. 9309-122, sept. 1993.
NHDA Nieuws, nr. 5, zomer 1993.
Nieuwsblad Holland, nr. 26, jg. 6, okt. 1993.
Nieuws van Archieven, jg. 12, nr. 9, sept.; nr. 10, okt. 1993.
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, 6e jg., (1992), nrs. 1, 4, 5, 6; 7e jg. (1993), nrs. 1, 3.
The NYG&B Newsletter, Vol. 4, No. 3, Fall 1993.
NijmeegsKatern, jg. 7, nr. 4, sept. 1993 [art. betr. Joh. van 't Lindenhout jr. (1893-1916), dichter].
Olsthoorn kroniek, 7e jg., no. 4, okt. 1993 [Arent Jansz van Olsthoorn, 1589 won. Wateringen].
Onze Stam (Van Soom), nr. 59, okt. 1993.
Oostvlaamse Zanten, 68e jg., nr. 3, juli-sept. 1993.
Oud-Scherpenzeel, 5e jg., nr. 3, okt. 1993.
Oud Steins Nieuws (Steins), zomer 1993; herfst 1993.
Oud-Utrecht, 66e jg., nr. 5/6, mei/juni; nr. 10, okt. 1993.
Het Personeel Statuut, 44e jg., nr. 10, okt. 1993.
Poelgeest familie kontakten, 13e jg., sept. 1993.
Pors Post, nr. 54, 17e jg., 2e/3e kw. 1993.
Ruychrock Fragmentaria, nr. 45, sept. 1993.
Stemma (lle-de-France), Cahier No. 59, 15e année, tome XV, fase. 3, 1993 [art. betr. Bouchard].
Stichting Historische Kring Laren (N. H.), jg. 12, no. 44, juni; no. 45, sept. 1993 [Elbert Majoor,
1865-1930].
Het Treffertje (Treffers), 22ste jg., no. 3, sept. 1993.
Tijdschrift van de Familievereniging Van den Bempl uit Brabant, jg. 9, nr. 4, oct. 1993.
Tijdschrift voor Geschiedenis, 106e jg. (1993)-3.
Van Krimpen nieuwsbrief, 3e jg., okt. 1993.
Vegt's chronicle, jg. VII (1993), nr. 3 [Van der Vegt te Blokzijl].
Vereniging Oud Leiden, Med. jg. 15, nr. 5, okt. 1993.
La Vie généalogique, No. 3,, N.S. 3ème trim. 1993.
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), nr. 26, l le jg., okt. 1993.

M. VUI.SMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

487. KRUMPER(L)MAN-VOS (XLVII (1992), p. 531)
I. Hans Hendrick Krumpelman, ruiter onder ritmeester Groothuijs, otr. Zwolle 2-5-1668, tr.

geref. ald. 26-5-1668 (dus niet 25-4-1668) Stientien Vos, j .d . bij de Camperpoort (trouwboek
RBSO 724 pag. 303, GA Zwolle). Uit dit huwelijk, gedoopt te Zwolle: Jan Hendrick 23-3-
1669; Christina 11-1-1676; Lijsebeth 17-3-1678; Anna Maria 16-5-1680; Joost 25-4-1682;
Elisabeth 8-5-1684; Frans 11-8-1685; Cornelis 16-10-1687; Cornelis 31-3-1689; Laurens,
overl. vóór 22-1-1718, otr./tr. Zwolle 5/22-6-1697 Agnes Berents.

II. Joost Hans Hendricks (Krumperman), ged. Zwolle 25-4-1682, otr. Kampen 27-12-1709
Janna Engberts 'weduwe van Campen' (OTB Ger. Kerk Kampen 41v). In het RA Gro-
ningen is de doop van een Joost Krumpelman niet bekend.

H.J .R. WEINREICH, Ruurlo

544. KROON-CASTRICUM (XLVIII (1993), p. 362)
Uit de r.-k. D(oop)- T(rouw)-registers St. Odulphus-Assendelft:
T. 2-5-1762 Crelis Klaasz. Kroon met Neeltje Wilsdr. Castricum (van Westzaan).
T. 1-9-1715 Klaas Crelisz. Kroon met Neeltje Klaasdr. Bos.
T. 11-1-1688 Klaas Engelszn. Bos (of Sop) met Maartje Jakobsdr. de Wit.
D. 16-1-1722 Crelis, zn. van Claas Creliszn. Kroon en Neeltje Klaasdr. Bos.
D. 1691 of 1695 (niet leesbaar) Neeltje Klaasdr. Bos, dr. van Klaas Engelszn. Bos en Mary

Jakobsdr. de Wit.
J.J. VOLLAND, Amsterdam

551. VAN LEUWEN/VAN LEEUWEN-VAN HEMERT (XLVIII (1993), p. 363)
Uit geref. doopboek Waardenburg-Neerijnen 1631-1726 (GA Neerijnen):
- Den 14den Juny 1722 tot Nederijne ged. het kind van Willem Gijsbertse Kroon en Jannetje Jans

Gebuys genaamt Trijneke (get. Hendrijntje Gijsbertsz.). Voorts van dezelfde ouders: Utje ged.
20-8-1724, get. Utje van Jaarsveld).

- Den 13en January 1726 is gedoopt het kind van kind Coen Gerritse van Leeuwen en Teuniske
Wouter genaamt Hendrik (get. Lysbet Wouters).

Uit trouwboek Hien (= Waardenburg) en Neerijnen 1619-1747 (GA Neerijnen):
- Otr. 21-3-1721, bruidegom Willem Gijsbertsse Kroon, j .m. van Est, bruid Jannetie Jans

Gebuys, j .d . van Nederrijnen. Getrouwt.
- Otr. 12-4-1726 (huw. 30-5-1726), bruidegom Willem Gijsbertse van Kroon, wednr. van Jannetie

Jans van Gebuijs, bruid Jenneken Hendriks Boesters, j .d . van Waardenburg.
- Otr. 25-2-1724 (huw. Nerijnen 18-3-1724) bruidegom Coen Gerritse van Leuwen, j .m. van

Nerijnen, bruid Teuniske Wouters van Gameren, j .d . van Nerijne.
Mevr. P. M.J. BRONS, Beneden Leeuwen

Gens Nostra XLIX (1994) 49



555. SLATBOOM (XLVIII (1993), p. 364)
Uit trouwregister Eibergen (RA Arnhem): Jan op de Hasselt S van Zallr Lucas op de Hasselt in
't kerspel van Haxbergen ende Aeltgen ten Vasthof wede van Zaliger Arent Geverink hier binnen
Eybergen. Copilat 6 sept. 1674.
Jan in den (op de) Hasselt laat op 27-6-1675 te Eibergen dopen dochter Elisabeth.

W. WERKER, Rhenen

559. HESSEL1NK-STEERENBORGH (XLVIII (1993), p. 418)
De standplaatsen van het regiment Hessen-Kassei in de jaren 1716-1720 waren: 1716 Namen; 1718
Overijssel; 1719 Grave, Nijmegen; 1722 Arnhem. Zie H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot
1775 en 1815 tot 1940, uitgegeven door de sectie Militaire Geschiedenis.

J. C. D. DE L'ECI.USE, De Lier

564. DE VRIES-DREKMAN (XLVIII (1993), p. 419)
Zoals blijkt uit de bijlagen bij het huwelijk van Jan Bernardus de Vries met Grietje Zijp (zie 1)
neemt de vader van Jan Bernardus, Jan van Vreeswijk, op 1-1-1812 de naam De Vries aan ('geeft
met de meeste eerbied te kennen Jan Bernardus de Vries, arbeider won. te Bijlmermeer dat hij,
vertooner, ontdekt heeft: eerstelijk dat zijn vader Jan de Vries, welke in één Jan. 1800 twaalf dien
naam in plaats van Jan van Vreeswijk heeft aangenomen, verkeerdelijk in de registers van de Burg.
Stand der stad Weesp ten name van Jan van Vreeswijk is vermeld geworden, 2e dat de naam van
vertooners huisvrouw in de sterfregisters van Bijlmermeer in stede van Willemijntje van Engelen
genaamd is Wilhelmina Engelen en daar evenzo de naam van hem in stede van Jan Bernardus de
Vries verkeerdelijk aangegeven is als Jan Bernardus van Vreeswijk' enz.).
Alle dopen en huwelijken r.-k.:
1. Jan Bernardus de Vries, geb. Weesp 19-2-1813, wedr. van Willemijntje van Engelen, tr. Bijl-

mermeer 14-12-1839 Grietje Zijp, geb. Ransdorp 1815, dr. van Jan Zijp en Teuntje Kleijen-
burg.

2. Jan Cornelis van Vreeswijk alias de Vries, ged. Nieuwer Amstel (statie Bovenkerk) 1-1-1770,
overl. Weesp 7-6-1819, wedr. van Aaltje Willems, tr. Weesp 12-4-1806

3. Catharina Elisabeth Drekman, ged. Slootdijk 19-7-1785 (als Caetje).
4. Cornelius (Crelis) Jans van Vreeswijk, wedr. van Catrina Hardeveldt, tr. Nieuwer Amstel

(statie Bovenkerk) 16-10-1769
5. Anna Teeuwis.
6. Jan Drekman, tr. Ankeveen 24-10-1784
7. Catharina de Bruin, ged. Ankeveen 17-7-1757 (als Catharina, dr. van Willem Bruyn (tr. als

Willem Bruynen, Ankeveen 5-12-1756 Cornelia Boelen)
Gevraagd verdere aanvullingen Van Vreeswijk, Teewis, Drekman, Bruynen en Boelen.

G. VAN DER MOST, Nieuwkoop

VRAGEN

617. HESS-KASPERS
Gevraagd ondertrouw c.q. huwelijksgegevens van Jacob Hess en Antonia Kaspers/Chaspers, die
in 1804 en 1806 resp. in Brielle en Ouddorp kinderen laten dopen. Jacob is als beroepsmilitair in
dienst (1796-1810) bij het leger van de Bataafse Infanterie in de rang van sergeant majoor; daar-
voor (1781-1796) als musketier bij het Zwitserse regiment van Stockar. Hij sneuvelde in 1810 in het
Spaanse Ciudad Real; hij is dan adjudant O. O. Welke nationaliteit bezat Jacob Hess?

Mevr. E. P. BOTERENBROOD, Rotterdam

618. TIEBOUT-VAN DER STAR
Jan Frederik Tiebout/Thibout, overl. Nieuwendam 4-2-1830, otr. Amsterdam 20-10-1786 Fem-
metje van der Star, ged. Amsterdam 9-5-1762, overl. Nieuwendam 22-12-1818. Bij de huwelijksvol-
trekking waren van beiden de ouders reeds overleden. Jan Frederik Tiebout is volgens zijn overl.
akte geboren te Amsterdam op 8-3-1761; namen van ouders werden niet vermeld. In Amsterdam
echter zijn doop niet kunnen vinden. Femmetje van der Star is dochter van Willem van der Star
en verm. Neeltje van Harteveld(t). Gezocht juiste doopgegevens en voorgeslacht van beiden.

N.H. RIKSEN, Amsterdam
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619. FRANKFORT, POPSEN
Op 15-5-1774 wordt te Enkhuizen gedoopt Arent, zn. van Rijkent Pietersz. en Wiggertje Arends.
Hij huwt als Arend Frankfort in 1796 Gerritje van Hulst. De naam Frankfort wordt hier voor het
eerst vermeld. Arend was kleinzoon van Pieter Popsen, geb. ca. 1710 en tweemaal gehuwd te
Enkhuizen: in 1736 met Neeltje Vissers en in 1743 met Geesje Rijkents Visser. Wie heeft nadere
gegevens over Pieter Popsen en wie heeft een verklaring voor de familienaam Frankfort. Enige
verwantschap met andere (joodse) families met deze naam is niet aantoonbaar.
SCHENK-DE BOK
De kinderen van Johan Coenraad Schenk en Anna Geertruida de Bok worden op Terschelling
gedoopt (Johannes 1785 en Jacob 1787) en te Urk tussen 1790 en 1801 (Anna Christina, Maria, Jan
Coenraad, Antjen, Gerhardus en Johan Coenraad). Gevraagd nadere gegevens over dit echtpaar.

K. KRAMER, Krommenie

620. JUR(IENS)-ZIJLL
Peter Juriens, 'van Vasmer', otr. Winschoten 2-10-1692 Bouwe Jans Zijll. In het trouwboek van
Winschoten (1674-1725) komt de plaatsnaam Vasmer 18 maal voor, éénmaal met de aanduiding
Westfalen en zevenmaal met de aanduiding Brandenburgerland. Wie kent de juiste ligging van deze
plaats? Bouwe Jans Zijll was dochter van Jan Peters Zijll, landbouwer op Winschoterzijl, overl.
1709, en Rijckje (Peters). Hun huwelijk en de doop van hun kinderen in de provincie Groningen
niet te vinden. Gevraagd deze gegevens en event. voorgeslacht.

C.P. ZIELSTRA, Zaandam

621. VAN KERPEN/KERPEN/KORPER/CORPER
Neeltje Cornelisdr. van der Heiden, weduwe van Gijsbregt Adams van Kerper, tr. Leiden 23-8-1692
Cornelis de Vos. Neeltje had vier kinderen: Córnelis van Korper, tr. 1701 Christijntje van Royen;
Annetje van Corper, tr. 1699 Dirk Cats; Helena van Kerpen, tr. 1714 Jan Korbesier; en NN.
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Gijsbregt Adams van Kerper,de geboortegegevens van de
drie genoemde kinderen, alsmede alle gegevens van het vierde kind.

A.P. CORPELVAN DOMMELEN, Leiderdorp

622. TUNINGA
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Dirk Tuninga, overl. Loenen (U.) 21-1-1822, 57
jaar oud, tr. ald. 8-2-1795 Rijkje Vermeer. Zowel bij huwelijksinschrijving als overlijdensaangifte
wordt vermeld: 'geb. te Harlingen, ouders onbekend'. In Harlingen en omgeving woonden in de
18de eeuw veel Tu(i)ninga's en Thunings; van Dirk Tuninga echter geen spoor.

M. VAN DE MEEBERC, 's-Gravenhage

623. MOM/MOMMERS
In de Navorscher van 1884, pag. 485, wordt een aantal kwartieren vermeld van Heyl de Raet, die
in 1553 huw. voorw. sluit met Peter Mom, zoon van de Zaltbommelse burgemeester Joost Mom.
Eén van deze kwartieren is Cornelis Gijsberts Mommers gez. Haeck (wapen: in rood 3 zilveren
hoefijzers). Wie weet of Mom en Mommers inderdaad verschillende schrijfwijzen zijn voor het-
zelfde geslacht?

F. WALOP, Dordrecht

624. HEIJLIGERS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Joannes Petrus Heijligers, tr. Made (r.-k.) 26-6-1692 Anna
Geerete/Huiberde. Het echtpaar woont in (Hoge en Lage) Zwaluwe/Moerdijk en laat in Made
r.-k. dopen: Catharina 21-2-1694, Petrus 10-12-1696, Gerardus 8-2-1700 en Abraham 23-5-1703.

L.W. J. HEULIOERS-ROZA, Rotterdam

625. SIEGERS, VAN DAM, DE VRIES, WEVER, POL, KRAMER
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van:
- Jacob Siegers 'van Laerwold onder Emmelcamp' (Bentheim), tr. Groningen 4-5-1773 Aeltje

Sickens Huisjemaker (haar gegevens bekend).
- Hindrik Jans van Dam, overl. Lutjegast 16-2-1819, tr. Fokje Gerbens.
- Andries Edens (de Vries), tr. (2) Windeweer 25-3-1787 Stientje/Stijntje Jacobs. Zij 'van Lula',

hij 'van Windeweer', geen doop gevonden. Hij overl. Hoogkerk 1819 'gewezen schoolonder-
wijzer te Foxhol'.
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- Jan Jans Wever, overl. Oldehove 1846, 59 jaar oud, tr. Klaaske Jans Dol, ged. Oldehove
8-9-1793.

- Kornelis Jans Pol, overl. Burum 1810, tr. Tetje Jans Spoelstra, overl. Burum 1807. Verm.
waren zij doopsgezind.

- Barend Jans Kramer, verm. overl. vóór 30-5-1813, tr. Hoorn 22-10-1785 Meinouwtje Pieters
de Wit, ged. Hoorn (rem.) 14-8-1768 (haar gegevens bekend). Volgens de naamgeving van hun
kinderen heette Barends moeder waarschijnlijk Antje of Aafje.

S.K. NOORDVELD, Bladel

626. WIELINGA
Gevraagd overlijdensgegevens van Abraham Wielinga, geb. Sneek 6-7-1821, tr. ald. 11-7-1841
Trijntje Stienstra, overl. ald. 22-7-1851. Hij is blik- en koperslager en zoon van Wybren (Luitjens)
en Tjerkje Olingius, overl. Leeuwarden 22-3-1875. Volgens Bev. Reg. Sneek is hij 23-4-1875
vertrokken naar Ulst; daar echter op 24-4-1875 teruggeboekt naar Sneek, alwaar niet weer inge-
schreven. Hij is niet in Ulst, Sneek, Leeuwarden of Groningen - waar zijn dochter woonde -
overleden.
OLINGIUS
Gevraagd de oorsprong, dan wel de betekenis van Olingius. Burgerboek Sneek 1717: 'den 13 sept.
is burger geworden Adam Olingius, geboren opt 's Heerenveen'. Te Heerenveen gedoopt 2-10-1685
Adam, zoon van Melchisedek Olingius en Antje Adams. Tjerkje Olingius (zie boven) woont 1841
nog in Sneek en stamt af van Melchisedek en Antje Adams.

J.S. WOLF, Nieuw-Vennep

627. Veen
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Jacob Sijmens Veen, tr. Monnickendam 15-7-
1753 Trijntje Hendriks Brand(t). Hij werd begraven te Monnickendam 1-6-1772 en was bokking-
droger van beroep.

Mevr. H. PRONK, Veenendaal

628. HANSSEN-VAN ROOIJ
Jozephus Hanssen (geb. 's-Hertogenbosch 27-3-1874) en zijn vrouw Geertruda van Rooij (geb.
's-Herogenbosch 3-2-1871) vertrekken op 21-4-1913 met hun kinderen Maria (1901), Adrianus
(1903), Allegonda (1905), Geertruda (1908) en Jozephus (1911) naar België, alwaar in 1913 nog
dochter Jeanne wordt geboren. Volgens een aantekening in het Bev. Reg. van Brussel is dit gezin
'op 11-6-1920 vertrokken naar Holland'. Waar hebben zij zich gevestigd en wat is er van hen
geworden?

P.P.J. HANSSEN, Vught

629. BESSELER/BESSLER-LUTKE HUNTVELD/KLEIN HUNTVELD
Jan Hendrik (Joannes Henricus) Besseler, geb. Altstatte (D) 22-1-1778, tr. ca. 1825/26 Gezina
Lutke Huntveld (Klein Huntveld), geb. Lonneker ca. 1806 (r.-k. DTB-boeken Enschede/Lonneker
verloren gegaan). Kinderen hieruit o.a. Janna (Lonneker 23-2-1827) en Gezina (Haaksbergen
23-2-1835). Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van bovenstaand echtpaar, alsmede gege-
vens over de genoemde kinderen. Overigens is alles over Besseler/Bessler uit Nederland/Duitsland
welkom.

B.H. BESSELER, Neede

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. A. J. van den Heuvel-van Weerlee, Apollolaan 590, 2324 CJ Leiden.
Ing. F.H. Lippe, Adrianalaan 350, 3053 JC Rotterdam.
A.W. Slager, Balsemienstraat 11, 1338 XM Almere.
A. Wegener Sleeswijk, Dilgtweg 36, 9751 NH Haren/Gr.
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