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Inleiding
Een oriënterend onderzoek naar ons beider voorgeslacht, de familie (Van)
Sonnevel(d)t, begon op de gebruikelijke wijze in deze eeuw en eindigde
omstreeks 1600 in Maasland. De uitgebreidheid van deze van oorsprong Zuid-
hollandse familie was zo enorm, dat we besloten het bij een stamreeks te laten.
Het zou anders lopen dan we hadden gedacht!

De hofstede 'Sonnevelt' aan de Kaswetering te Valkenburg, ca. 1730
(foto: Gemeentelijke Archiefdienst Leiden,
prentenverzameling Valkenburg, no. 85861)
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De broers Willem en Pieter Dircksz. van Sonnevelt die bovenaan onze stam-
reeks stonden, woonden in Maasland'. Willem was in Voorschoten geboren2;
hij had de lintweefmachine uitgevonden en hierdoor was hij geen onbekende in
de lakenstad Leiden. Wij verlegden ons onderzoek daarom naar deze stad in de
hoop aansluiting te kunnen vinden met de familie (Paets) van Sonnevelt, die in
de late Middeleeuwen al in Leiden woonde.

Ons voorzichtig optimisme werd echter getemperd door het ontbreken van
enkele schakels en — ook hier — de uitgebreidheid van de familie Paets van
Sonnevelt, waarvan sommige leden zich Paets of Paedze noemden, anderen
Van Sonnevelt. Bovendien waren er ook andere combinaties met de naam
Sonnevelt ontstaan, zoals Van Sonnevelt van Oudshoorn 3, Van Sonnevelt van
Montfoort4, Van Blaauw Sonnevelt5, maar ook Paets van Zanthorst6 en Paets
van Sonnevelt. We weten inmiddels dat Paets van Sonnevelt gelijk is aan Son-
nevelt uit Leiden7. We maakten ook kennis met een familie Van Sonnevelt uit
Gouda, waarvan enkele leden in de 15de eeuw lid waren van de Goudse vroed-
schap; anderen verhuisden naar Leiden8. We hadden een familie onder handen
'vol met valkuilen', zoals P. J. M. de Baar van het gemeente-archief Leiden het
uitdrukte. Dat is inderdaad niet teveel gezegd.

Wat de Leidse familie (Paets) van Sonnevelt betreft, verkeerden we in de
gelukkige omstandigheid dat Brand9' 'Oi ' ' en anderen12 t /m 15 deze familie in een
bepaalde periode al dan niet fragmentarisch hadden uitgezocht en beschreven.
Omdat er geen genealogie bestond over de periode 1300-1700, besloten we onze
eerste Sonnevelt-publikatie hieraan te wijden.

Als centrale figuur in deze genealogie kozen wij Jan Jansz. van Sonnevelt,
die in de eerste helft van de 16de eeuw in Leiden leefde. Wij kozen hem niet
omdat hij een belangrijke plaats in de familie of in de stad innam; maatschap-
pelijk gezien waren er vóór hem belangrijker Van Sonnevelt-leden. We leerden
hem kennen in de Leidse Getuigenisboeken16 waaruit zijn gezinssamenstelling
bleek. Vanaf dit moment noemden wij hem 'Jan met de tien kinderen'. Alle tien
bleven in leven en konden, met of zonder nageslacht, worden gevolgd. Op één
uitzondering na: zoon Jan. Deze werd door anderen17 niet betrokken in het
gezin van Jan Jansz.; zij spreken dan ook over een gezin met negen kinderen.

De ouders en voorouders van Jan Jansz. van Sonnevelt behoorden tot het
Leidse patriciaat. De aangehuwden waren leden van andere bekende Leidse
geslachten. Allen bezetten belangrijke posities in kerkelijk en stedelijk bestuur.

De oudste drager van de naam Van Sonnevelt is Nanne Florisz. van Sonne-
velt (B), zoon van Floris Nannenz. van Vorenbroeck (A)18. De zoon van Nanne
van Sonnevelt, Floris Nannenz. (B-l), liet geen kinderen na, waardoor het
jonge geslacht Van Sonnevelt zou uitsterven. Floris' zuster Agniese Nannendr.
van Sonnevelt (B-2), gaf haar kinderen de naam Paedze van Sonnevelt. De
geslachtsnaam bleef hierdoor behouden en met Agniese begint dan deze Van
Sonnevelt-genealogie.

C. Hoek vermeldt19 dat de overgrootvader van Floris van Sonnevelt (lila)
Crul Odsiers heet. Omdat we (nog) niet weten of Crul Odsiers de overgroot-
vader van vaders-, dan wel van moederszijde is, is het voorbarig Floris van
Vorenbroeck de zoon van Crul Odsiers te noemen.
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De naam
De familie Van Sonnevelt ontleent haar naam aan de gelijknamige hofstede
onder Valkenburg (ZH). Tot 1371 was dit landsheerlijk leen in handen van de
familie. Na de dood van Floris Nannenz. van Sonnevelt (B-l) probeerde de
zoon van zijn zuster, Roelof Jonghe Paedse Jacöbsz. (II) de hofstede en het
land op 11 maart 1372 te kopen, maar de koop ging niet door. Roelof werd op
5 mei 1372 Leids poorter. Het leen gaat dan naar Coenraat Cappelaensz., de
proost van graaf Albrechts hofkapel20. In 1434 weet toch weer een Van Sonne-
velt beslag te leggen op het leen: Floris Paeds van Sonnevelt (lila) koopt het,
waarna het tot 1539 in de familie zal blijven. In dat jaar komt de hofstede in
bezit van Andries Willemsz. van Oudshoorn van (= tot) Alkmaar, die zich
hierna Van Sonnevelt (van Oudshoorn) noemt. Van hem is zeker dat hij niet tot
de hier beschreven familie Van Sonnevelt behoort21'50.

We zien in deze genealogie dat de familienaam Van Sonnevelt via Floris
(lila) overgaat in Paets of Paedze van Sonnevelt en via zijn zoon Jacob (IV)
weer Van Sonnevelt wordt.

Het wapen
Volgens Rietstap is het wapen van de familie Paets: een gouden schild met een
rood ankerkruis. Het helmteken is een kind van natuurlijke kleur, dat met
gespreide armen uit een rode kuip kruipt. Het wapen van de familie Van
Sonnevelt is een gouden schild met drie rode lelies; helmteken een rode of
gouden lelie.

In zijn algemeenheid is dit juist, maar volgens de wapenkaart van de Veertig-
raden van Leiden, voerden Gerrit, Jan en Cornelis van Sonnevelt (resp. IV-1,
V en IV-4) in goud een rood ankerkruis vergezeld boven met een rode liggende
wassenaar, met als hartschild in goud drie rode lelies.

De eerste Van Sonnevelt waarvan wij het wapen kennen, is Floris Paeds van
Sonnevelt (lila): een ankerkruis met in het hart één of drie lelies. Echter,
varianten hierop zijn bekend. Omdat het in deze genealogie niet over de heral-
dische gegevens van de familie Van Sonnevelt gaat, sluiten we met genoemde
opsomming af22.

Verantwoording en bronnen
Voor de beschrijving van het Middeleeuwse geslacht Van Sonnevelt hebben wij
dankbaar gebruik kunnen maken van het werk van A. J. Brand en F. J. W. van
Kan. Daarnaast waren de publikaties van C. Hoek en J.C. Kort in Ons Voor-
geslacht uiterst waardevol.

De bronnen voor ons onderzoek werden in hoofdzaak gevonden in de lees-
zaal van het Leidse Gemeente-archief, waarbij de deskundige hulp van de
archief medewerkers onmisbaar bleek.

Voorgeslacht, van Agniese van Sonnevelt
A. Floris van Vorenbroeck, ook vermeld als Floris Nannenz. (1281)23, tr.
mogelijk Aleid van Voorburg 24.

1284: Floris wordt beleend met 3'A morgen land te houden zoals van Teilingen. In hetzelfde
jaar krijgen Floris van Vorenbroek en Ver Aleid van Voorburg een tweede 3 Vi morgen land
in leen op de zuidzijde te Grote Veld. Beide lenen lagen waarschijnlijk in Valkenburg (ZH)24.
Het is niet duidelijk of Floris getrouwd is geweest met Aleid van Voorburg25.
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Zoon:

1. Nanne, volgt B.

B. Nanne van Sonnevelt, ook vermeld als Nanne van Vorenbroeck 26, overl.
vóór 1359, tr. NN.

In 1329 gaat bovengenoemd leen van Floris over op zijn zoon Nanne van Sonnevelt24-25.
Pieter van Leiden, schepen van Leiden 1359-1361, krijgt 5 morgen land in bezit, waarschijn-
lijk gelegen in Valkenburg en afkomstig van Nanne van Vorenbroeck26.
De naam Van Sonnevelt komt bij Nanne voor het eerst voor. Of hij zich heeft genoemd naar
huize Sonnevelt, dat omstreeks 1300 werd gebouwd, is niet bekend.

Kinderen:

1. Floris Nannenz. van Sonnevelt, overl. (kinderloos) 1371, tr. NN.
27-8-1359: wanneer Floris van Sonnevelt kinderloos overlijdt, gaat 10 morgen land op Die
Heernesse over op zijn zusterszoon Jan Jacobsz., gehuwd met Sophie Jan Omendr., nicht van
de leenheer Dirck van Wassenaar, burggraaf van Leiden27.

2. Agniese Nannendr. van Sonnevelt, met haar begint de genealogie Van Son-
nevelt.

Genealogie
I. Agniese Nannendr. van Sonnevelt, tr. Jacob Jan Ghisenzoon 28, neef van de
Leidse burggraaf Dirck van Wassenaar29.

27-8-1359: wanneer de 10 morgen land van Floris Nannensz. (B-l) niet op zijn neef Jan
Jacobsz. zullen overgaan, door kinderloos overlijden, zullen achtereenvolgens zijn broer
Paedze en zijn zuster Lizebette in aanmerking komen27.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacobsz. Paedze, tr. Sophie Jan Omendr. (nicht van de leenheer Dirck
van Wassenaar27).
Uit dit huwelijk:
a. Agniese Jan Jacobsdr.

Agniese is waarschijnlijk dezelfde die Brand beschrijft in zijn artikel29; zij wordt dan 1
februari 1416 poorteres van Leiden.
9-3-1372: Agniese Jan Jacobszoondochter met de helft van 6 morgen land in Die Toich te
Valkenburg, bij kinderloos overlijden te versterven op de nakomelingen van Jan Jacobsz.
en bij gebreke van deze op die van Agniese Nannendochter en Roelof Paedze Jacobsz. met
de andere helft, bij kinderloos overlijden te versterven op de nakomelingen van Agniese
Nannendr. van Sonnevelt30.

b. Heynric Jan Jacobsz. Paedze van Sonnevelt3'.

2. Roelof, volgt II.
3. Elisabeth (Lizebette).

II. Roelof jonghe Paedze Jacobsz., waarschijnlijk korenkoper, poorter te
Leiden 5-5-1372, overl. vóór 2-4-1427, begr. Leiden (St.-Pieterskerk), tr. Pie-
ternelle NN.

Grondbezit, functies en kinderen van Roelof zijn door Van Kan beschreven in bijlage 8 van
zijn dissertatie28.
9-3-1372: Roelof Paedze Jacobsz. wordt beleend met 10 morgen land gelegen op Heernesse
(Schipluiden)32.
11-3-1372: Roelof Paedze Jacobsz. koopt huize Sonnevelt, na de dood van zijn oom Floris
van Sonnevelt23.

Uit dit huwelijk:
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1. Floris, volgt lila.
2. Hendrik Paedsen Roelofsz-, drapenier, poorter van Leiden 15-12-1399, Hei-

ligegeestmeester ald. 1406-1407, schepen 1411-1412, 1429-1430, 1433-1434,
1436-1437, 1439-1440, burgemeester 1441-1442, tr. Lijsbeth Dammasdr.,
dr. van Dammas Zegersz.14-33 en Geertruyt Kerstant Coddedr.
Uit dit huwelijk (slechts één van de kinderen droeg de naam Van Sonnevelt28):
a. Jan Hendrik Paedsensz. van Sonnevelt, schepen van Leiden 1445-1449, burgemeester 1450-

1453, 1464-1472, tr. 27-3-1442 Geertruyt Sijbrantsdr. Ruygrok van der Werve, dr. van
Sijbrant Denysz. Ruygrok van der Werve en Elisabeth van Zwieten.
Uit dit huwelijk zes kinderen, allen de naam Paedze, Paeds of Paets voerdende28.

b. Gobburg.
c. Simon.
d. Claes.
e. Piet er.
f. Ermgard Heynrick Paedsenzdr., tr. Pieter Jansz- Stoop, zn. van Jan Willemsz. Stoop en

Erckenraed NN33.

3. Gijsbrecht Paedsenz., poorter van Leiden 22-4-1403, kerkmeester van de
St.-Pancraskerk ald. 1417-1418.

4. Pieter, volgt Illb.
5. Nanne Paedsenz., waarschijnlijk te Valkenburg (ZH), overl. 1409, tr. NN.

Nanne komt in 1409 door doodslag om het leven34.
Persoonsverwisseling met zijn naamgenoot Nanne Paedse (1423-1505), tresorier van Leiden,
kan door een tekort aan gegevens, gemakkelijk worden gemaakt35. Beiden behoren tot twee
verschillende geslachten, zoals o.a. blijkt uit een vergelijking van dit artikel met de gegevens uit
het dossier Paets36 en met die uit het artikel van Bijleveld6.
Zoon:
a. Paedse Nannenz., poorter van Leiden 17-3-1417.

6. Gobburg Paedsendr., overl. 1403/1404, begr. Leiden (St.-Pieterskerk), tr.
Pieter Dircksz. Buytenwech, overl. vóór 10-12-1438, zn. van Dirck die
Bruun en NN.

lila. Floris Paeds van Sonnevelt jonge Paedsenz., geb. ca, 1365, korenkoper,
poorter van Leiden 22-7-1392, schepen ald. 1401-1403, 1406-1407, 1421-1422,
1428-1429, 1432-1433, schout 1412, burgemeester 1433-1434, 1438-1441, hoog-
heemraad van Rijnland 1430-1448, toegevoegd raad van de graaf van Holland,
kerkmeester van de St.-Pieterskerk te Leiden 140937, tr. (1) Costijn NN, overl.
1400 of 1401, begr. in de St.-Pieterskerk; tr. (2) Jan Aagt, d.i. Johqnna Jacob
Reymbrand Vinkendr., overl. 1462 of 1463, dr. van Jacob Vink en Margriet
NN.

In 1429 woont Floris Paeds van Sonnevelt op het Rapenburg op de grens van het Pietersveld.
Dit gebied werd begrensd door Vliet, Bakkersteeg, Doelenachtergracht en het Rapenburg.
Floris komt in het bezit van dit stadsdeel, dat daarna ook zijn naam draagt: het Florijs
Paedzenland38.

Uit beide huwelijken (niet bekend wie uit welk)28:

1. Jacob, volgt IV.
2. Jan van Sonnevelt, veertig, schependen burgemeester van Leiden, overl. vóór

april 1472, tr. Adriana (Adriaen) van Boschuysen, dr. van Willem Cuser van
Boschuysen en Adriana Willem Rengersdr.39.
In de periode van 1448-1475 komen we in de vroedschap van Leiden tweemaal de naam Jan van
Sonnevelt tegen zonder vermelding van patroniem. De eerste vinden we vanaf 1448: Jan van
Sonnevelt, zonder verdere aanduiding. De tweede vanaf 1469: Jan van Sonnevelt die jonge (of
jr.). In 1470 zijn beiden lid van het stedelijk bestuur. Jan is dan burgemeester en Jan die jonge
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schepen. In aanmerking komen de hier genoemde Jan Florisz., Jan Pietersz. (IIIb-1) waarvan
we geen nadere gegevens kennen, en de oomzegger van Jan Florisz., Jan Jacobsz. van Sonnevelt
(Vb)40.

3. Bartraat Paedze.
4. Gobburg Paedze, tr. Jan Aarndtsz. 28.
5. Agniese Paedze, overl. 1462.
6. Maria Paedze, tr. Simon Frederik Dirck Nuweveenz., overl. 24-3-1453, zn.

van Dirck Nuweveen en Bartraat Gerritsdr. Heerman28.
7. Aeff (Ave) van Sonnevelt, overl. na 14-6-1504, tr. Jan van Ruyven, schepen

van Haarlem 1438 en 1446, overl. 1453 of 1454, zn. van Claes van Ruyven
en Agniese van Schoten41.
Van Kan noemt Ave of Aeff niet als één van de dochters van Floris Paeds van Sonnevelt14. Op
grond van haar testament en de erfgenamen hierin genoemd, is zij zeer waarschijnlijk een
dochter (de jongste) van hem geweest. Haar huwelijk blijft kinderloos en zij overleeft haar
echtgenoot meer dan veertig jaar.

Op 2 mei 1493 maakt zij haar testament en vermaakt daarbij haar goederen aan de kleinkin-
deren van haar broer Jacob (IV), te weten: Hillegont Gerritsdr. (IV-la), Jan Jansz. (VI) en
Aechte Jans van Sonnevelt (V-3)42.
Op 14 juni 1504 blijken Cornelis (IV-4), Alijt (IV-5) en hun zwager Heynric Paedze (IV-6),
kinderen en schoonzoon van Jacob van Sonnevelt, eveneens tot de erfgenamen van Ave van
Sonnevelt (Ave Jans van Ruyven wed.) te behoren43.

IV. Jacob Florisz. van Sonnevelt, schepen van Leiden 1432-1433, 1438-1443,
1446-1447, burgemeester 1449-1450, 1452, 1456-1457, 1460-1461, poort-
meester 1449-1450, overl. ald. 26-6-1469 (op maandag na St. Jan Nativitas), tr.
vóór 6-2-1436 Margriet Gerijt Jacobsdr., overl. 1468, dr. van Gerijt Jacobsz.
en Clemeynse Dirck Foykensdr.44.

6-2-1436, Jkv. Margriet tocht haar man Jacob Florisz. van Sonnevelt met 12 morgen land in
de Acht Hoeven45.
31-3-1439, Margriet Gherijt Jacobsdr. gehuwd met Jacob van Sonnevelt met ledige hand45.
6-2-1449, Jacob van Sonnevelt komt in bezit van huize Sonnevelt te Valkenburg, bij dode van
zijn vader Floris Paetsenz.46.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Jacobsz. van Sonnevelt, schepen van Leiden 1466-1468, 1485, 1489-
1491, burgemeester 1471, 1486, overl. vóór 1501, tr. vóór 21-12-1476 Lut-
gard van Boschuysen, dr. van Floris van Boschuysen en Hillegont Spruyt47.
8-6-1470, Gerard (Gerrit) van Sonnevelt komt in bezit van huize Sonnevelt te Valkenburg, bij
dode van zijn vader Jacob van Sonnevelt46.
21-12-1476, lijftocht van Lutgard, dochter van Floris van Boschuysen, gehuwd met Gerard van
Sonnevelt46.
Waarschijnlijk heeft Gerrit Jacobsz. van Sonnevelt een bastaarddochter gehad. Zij wordt
1529/1536 Katharijne van Sonnevelt, Geeryts van Sonnevelt natuurlijke dochter genoemd,
verwekt bij Geerberich Jacobsdr. 'beyde ongehilict zijnde'48.
Gerrit van Sonnevelt wordt ridder Gerrit genoemd; hij is in 1487 leenman van de graaf van
Holland49.
Uit dit huwelijk:
a. Hillegont van Sonnevelt, tr. Ysbrant Oem van Wijngaarden, overl. vóór 22-12-1539, zn.

van Jan Godschalksz. Oem van Wijngaarden en Catharina van Egmond van IJsselstein23.
Op 22 december 1539 verkoopt Hillegont de hofstede Sonnevelt aan Andries Willemsz. van
Alkmaar, zoon van de Jeruzalemheer Willem Andriesz. en Lijsbeth van Oudshoorn. Frans
van Rhoon bemiddelt voor zijn schoonmoeder bij de verkoop van deze hofstede aan de
Kaswetering in Valkenburg, die meer dan honderd jaar in het bezit was geweest van de
familie (Paets) van Sonnevelt. Andries Willemsz. en ook zijn nakomelingen noemen zich
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Van Sonnevelt van Oudshoorn, maar sommige nakomelingen ook alleen Van Sonnevelt50.
Uit dit huwelijk:

• aa. Cathahna.
ab. Johanna Oem van Wijngaarden, overl. I57451, tr. Frans Pietersz. van Rhoon 52.
ac. Ludgard van Sonnevelt, religieuse in het Cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst te

Leiderdorp53.

2. Adriana van Sonnevelt, tr. (1) Jan Robbrechtsz.; tr. (2) Gherijt Mouwerisz.
16-11-1468, Gherijt Mouwerijs bewijst zijn zes weeskinderen: Catrijn, Beatrix, Agnes, Aleid,
Mouwerijs en Cornelis54.
13-4-1453, Adriana ontvangt van haar moeder de helft van 12 morgen land in de Achthoven
in Leiderdorp. Adriana bepaalt dat wanneer zij kinderloos zou overlijden, haar beide broers
Jan en Cornelis ieder de helft van dit leen zullen erven. Echter, wanneer Jan de hofstede
Sonnevelt erft, kan Cornelis rekenen op het gehele leen45.

3. Jan, volgt V.
4. Cornelis van Sonnevelt, schepen van Leiden 1471,1474, burgemeester 1481,

tr. NN.
7-4-1466, Cornelis is vier jaar in dienst van Willem de bastaard van Zwieten, als hij wordt
aangesteld als tafelier in het huis van Willem. Diens vrouw, Catharina van Bordenda'm, is niet
gelukkig met deze aanstelling. Zij vindt Cornelis lui, hij gaat te laat naar bed en staat te laat
op, bovendien doet hij het schrijverswerk slecht en maakt zijn beloning niet waar. Zij eist van
Cornelis en zijn vader, Jacob van Sonnevelt, 6 pond. Vader Jacob verweert zich door te zeggen
dat Cornelis altijd onderdanig en goedwillig is geweest, bovendien zijn er tussen Willem van
Zwieten en Cornelis geen afspraken gemaakt en ook is er geen contract55.

Cornelis van Sonnevelt heeft zeer waarschijnlijk nageslacht gehad. We hebben dit niet
kunnen bewijzen. Vermoedelijk is Maarten Cornelisz. van Sonnevelt er één van; deze is koren-
koper te Leiden (1553)56.

5. Alijd van Sonnevelt, genoemd als weduwe 14-6-150443, tr. Jan Florisz.
Heerman (van Oegstgeest), schepen van Leiden, schout van Valkenburg.

6. Maria van Sonnevelt, tr. Heynric Paedze, schepen van Leiden, burgemeester
aldaar6.

V. Jan Jacobsz. van Sonnevelt, schepen van Leiden (o.a. 1470), burgemeester
(o.a. 1468), tr. (1) Ermgard Codde, overl. 10-1-1485, dr. van mr. Philips
Jacobsz. Codde, medisch-doctor, en Aechte Simon Reyersdr. (overl. 8-6-
147157); tr. (2) 1510 Maria d'Edel (Dedel), dr. van Jacob Godertsz. d'Edel en
öf Cornelia Westerholt (eerste echtgenote), of Geertruyt Willemsdr. Pij 11
(tweede echtgenote)58.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob van Sonnevelt.
Jacob is vermoedelijk getrouwd geweest, uit welke verbintenis een zoon Jan van Sonnevelt,
waagmeester te Leiden (1539)59.

2. Jan, volgt VI.
Hij werd Jan Jansz. genoemd; in secundaire bronnen ook wel Jan Jan Jacobsz. van Sonne-
velt60.

3. Agatha (Aagte) van Sonnevelt, overl. na 31-7-1556, tr. Coenraad van
Boschuysen, o.a. baljuw van Amstelland (vanaf 1527), zn. van Willem van
Boschuysen en Johanna van Oisterwijck61.

4. Maria van Sonnevelt, tr. Bruyning Spruyt van Crieckenbeeck 62.

VI. Jan Jansz. van Sonnevelt, geb. 1482, glazenmaker (1523), steenbakker,
kaarsenmaker (1538), woont te Leiden aan de Visbrug op de Nieuwe Rijn,
overl. 1552 of 1553, tr. Ceeltgen (Celitgen) Maertensdr. 63, overl. na 11-1-
155464.
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Jan Jansz. van Sonnevelt werkt in de jaren 1523-1524 voor het klooster Leeuwenhorst te
Leiderdorp, o.a. als leverancier van glas65.
3-11-1531, IJsbrant Jacobsz. van Boechorst, glasmaker, had van Jan van Sonnevelt de toe-
zegging gekregen dat diens zoon (geen naam) het glasmakersvak gedurende een jaar bij hem
zou leren. Omdat dit nog niet was gebeurd, spant IJsbrant een 'dingtaal' tegen Jan van
Sonnevelt aan. Jan houdt zich van de domme en vindt daarbij dat hem groot onrecht wordt
aangedaan66.
Jan moet in de jaren 1552-1553 zijn overleden, want vanaf deze tijd zet zijn vrouw Celitgen
Maertensdr. de zaak van haar man voort67.
Op 4 augustus 1588 worden op verzoek van Floris van Sonnevelt (VIlc) enkele leden van de
Veertigraad van Leiden opgeroepen om te getuigen dat zij het gezin van Jan Jansz. van
Sonnevelt en Celitgen Maertensdr. goed hebben gekend. De getuigen laten de tien kinderen
uit dit gezin de revue passeren en vertellen daarbij hoe hun respectieve gezinnen zijn samenge-
steld16.

Uit dit huwelijk:68

1. Maarten, volgt Vila.
2. Hendrik Paedts, volgt Vllb.
3. Philips van Sonnevelt, koopman, overl. vóór 1577, tr. Alijd Gerritsdr., dr.

van Gerrit Pietersz., timmerman.
12-5-1572, erfgenamen van Philips en zijn vrouw zijn o.a. de vier kinderen van Maarten van
Sonnevelt (Vila). Dit blijkt uit één van de tien akten die zich bevonden in een kistje dat in
bewaring was gegeven aan de Leidse weeskamer. Deze akten, waaronder koop-, rente- en
pachtbrieven, behoorden in hoofdzaak toe aan de kinderen van Jan Jansz. van Sonnevelt en
de kinderen van Gerrit Pietersz., de schoonvader van Philips69.
9-2-1571, Philips en enkele van zijn schoonzusters vragen de schepenen van Leiden een
uitspraak te doen over het uitblijven van betalingen aan hen, die broer Floris (VII-c) reeds in
1568 had moeten doen70.
25-3-1611, het graf van Philips in de St.-Pieterskerk te Leiden vererft op Cornelis Adriaansz.,
zoon van Adriaan Gerritsz., zwager van Philips71.

4. Jacob van Sonnevelt, regulier monnik te Leiderdorp16 (zeer waarschijnlijk
in het Augustijnerklooster Engelendaal).

5. Jan van Sonnevelt, schrijnwerker, overl. tussen 28-2-1572 en 7-12-1574, tr.
Rijnitgen Cornelisdr., overl. na 7-12-1574.
Jan van Sonnevelt koopt op 28 februari 1572 een huis in de Mandemakerssteeg72.
7-12-1574, Jan had op verzoek van de herbergier Adriaan Ysbrantsz. een zieke Engelse
soldaat, meester Laerken, met zijn knecht opgenomen in zijn huis in de Mandemakerssteeg.
Jan en zijn vrouw verpleegden hen en de herbergier beloofde de kosten te betalen als de stad
Leiden dat niet deed. Ongeveer zeven weken had de verzorging geduurd, maar de betalingen
bleven uit. Jan is intussen overleden en Rijnitgen eist nu van de herbergier 61 Car. gld.
Schepenen verplichten Adriaan Ysbrantsz. de gevraagde som aan Rijnitgen te betalen. Jan en
Rijnitgen blijken samen één kind te hebben, terwijl Rijnitgen nog twee voorkinderen heeft73.

6. Ermgard van Sonnevelt, tr. (1) Jan Gerritsz., brouwer; tr. (2) Michiel
Gerritsz., glazenmaker.
Michiel Gerritsz. en Ermgard van Sonnevelt laten op 18 december 1572 hun huwelijkse
voorwaarden opstellen in aanwezigheid van haar voogd, de glazenmaker IJsbrant Jacobsz.
van Boechorst74. Het is IJsbrant van Boechorst die de vader van Ermgard, Jan Jansz. van
Sonnevelt, een proces aandoet omdat hij zijn zoon bij hem (IJsbrant) in de leer zou doen,
maar dit naliet66.
Uit het eerste huwelijk:
a. Jan Jansz. (van SonneveltJ 75.
b. Ermlgen Jansdr.

1. Maria van Sonnevelt, geb. ca. 1530, tr. Cornelis Gijsbrechtsz. van Dorp,
koopman, overl. 1575, zn. van Gijsbrecht Gerritsz. van Dorp en Claesgen
Claesdr.
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Maria van Sonnevelt, weduwe van Cornelis van Dorp, woont in 1581 met haar vijf kinderen
op de hoek van de Oude Rijn en de Hooglandsegracht, naast het weeshuis. Aan de andere
kant van het weeshuis woont het gezin van haar zuster Ermgard76.
19-1-1596, Maria is patrones en collatrice van de vicarie ter ere van St. Jacob de Meerdere;
deze vicarie had zij overgenomen van haar broer Floris (VHc). Op haar beurt draagt Maria
de vicarie over aan haar kleinzoon Cornelis Hendriksz. van Dorp77.

8. Floris, volgt VIIc.
9. Cornelis van Sonnevelt, priester, kapelaan van jkh. Herbert van Raep-

horst, door 'collatie' van Willem van Dijck 'possesseur' van de vicarie van
Johannes Baptist of Philippi en Jacobi75, overl. Wassenaar 1580.
Op 21 september 1566, in het jaar van de Beeldenstorm, verzoekt Herbert van Raephorst de
metselaar Andries Vincentsz. de beelden in zijn beide kapellen in de kerk van Wassenaar, stuk
te slaan. Omdat de metselaar weigert, nemen Herbert en zijn kapelaan Cornelis van Sonnevelt
zelf het houweel ter hand en slaan de beelden stuk. De metselaar wordt hierna gedwongen het
werk af te maken78.

10. Balthen, volgt Vlld.

Vila. Maarten Jansz. van Sonnevelt, lakenkoper, overl. vóór 10-1-156279, tr.
(1) Ceeltgen Allertsdr.; tr. (2) Maria Jacobsdr. van Tetterode 80, overl. na
13-6-1575, wed. van Joost Claesz., dr. van Jacob Cornelisz. en Aechte Ger-
ritsdr.81.

Maritge Jacobsdr., weduwe van Maarten van Sonnevelt, eist 7 september 1569 van mr. Gerrit
van Hoochstraten een betaling van 34 Car. gld. en 18 st. voor geleverd laken82.
Evenals zijn zoon Joost, heeft Maarten van Sonnevelt een naamgenoot, die gelijktijdig met
hem in Leiden woont. Het betreft de broers Maarten en Joost van Sonnevelt Adriaansz. In
het artikel van Fasel over de Leidse Glippers83 worden zekere Joost en Maarten van Sonnevelt
vermeld, zonder patroniem; ongetwijfeld stammen deze uit het Goudse geslacht Van Sonne-
velt. Maarten Jansz. van Sonnevelt kan geen glipper zijn geweest tijdens het beleg van Leiden,
omdat hij in 1562 al was overleden79 (zie ook bij VIIa-2).

Kinderen (onbekend uit welk huwelijk):

1. Jan, volgt Villa.
2. Joost Maartensz. van Sonnevelt, geb. Leiden 24-2-1555, lakenbereider en

lakenkoper te Leiden bij de Koornbrug naast brouwerij De Kroon, kapitein
van de schutterij84, veertigraad (juli 1614), overl./begr. Leiden 11/15-10-
1614 (begr. in de Pieterskerk in de gang op het koor), otr. (1) ald. 29-11-1580
Maria Willemsdr. Ouwelant, dr. van Willem Arent Gerrit Ewoutsz. van
Dam en Marijtge Willemsdr. (van) Ouwelant85; otr. (2) Leiden 16-1-1597
Baertgen Isaacksdr. van Swanenburg, geb. ald. 21-11-1571, overl. ald. 11-5-
1648, dr. van Isaack Claesz. van Swanenburg, kunstschilder, burgemeester
van Leiden, en Maria Joostdr. Dedel86.
In 1586 is Joost van Sonnevelt voogd over Marie en Willem van Ouwelant, zuster en broer van
zijn eerste echtgenote85. Ook uit deze akte blijkt dat de kinderen van Willem van Dam en
Marijtge van Ouwelant de familienaam van hun moeder gingen dragen.
Joost van Sonnevelt protesteert 6 april 1591 met mede-gildegenoten bij burgemeesters en sche-
penen tegen'de heffing van de 50ste penning op de detailverkoop van lakens87.
Joost Maartensz van Sonnevelt wordt een aantal keren genoemd als leermeester van leerlingen
die bij hem het lakenbereidersvak leerden. Dit zijn Jozias Zijs, Jan Claesz. en Jan Simonsz.,
en ook zijn achterneef Arent Jacobsz. van Sonnevelt (IXb)88.
Fasel83 vermeldt dat Joost en Maarten van Sonnevelt glippers waren tijdens het beleg van
Leiden in 1574. Lamet83 spreekt in zijn proefschrift alleen over Joost Maartensz. van Sonnevelt
als glipper; dit zou dan 'onze' Joost Maartensz. zijn. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat de
glippers Joost en Maarten van Sonnevelt behoren tot het uit Gouda afkomstige geslacht Van
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Sonnevelt. De glipper Joost Adriaansz. van Sonnevelt is in 1528 geboren; hij was brouwer. Hij
trouwt met Dieuwer Adriaan Jansz. brouwersdr. van Barrevelt; zij wonen te Leiden in de
Breestraat89.
Uit het eerste huwelijk:
a. Maria van Sonnevelt, geb. Leiden 29-1-1583, overl./begr. ald. 20/24-7-1655, otr. Leiden

21-8-1609 Isaack Isaacksz. van Swanenburg, geb. ald. 14-2-1582, secretaris van Leiden,
overl. ald. 30-3-1625, zn. van Isaack Claesz. van Swanenburg (hierboven genoemd). Uit dit
huwelijk een dochter Maria, gehuwd met de bekende glasgraveur Willem Jacobsz. van
Heemskerck.

Uit het tweede huwelijk:
b. Maria van Sonnevelt de jonge, geb. Leiden 9-1-1599, overl./begr. ald. 8/12-4-1649, otr./tr.

ald. 9-4/15-5-1621 Cornelis Fransz. van Leeuwen Meerburg, overl./begr. Leiden 16/21-4-
1650, zn. van Frans Adriaansz. van Meerburg gezegd van Leeuwen en Maria Hodenpijl.

3. Ceeltgen (Celia) van Sonnevelt, otr. Leiden 30-12-1581 Jasper Jansz. van
Banchem, geb. ca. 1552, schepen van Leiden, zn. van Jan Jansz. van Ban-
chem en Anna NN.

4. Aechgen van Sonnevelt, otr. Leiden 20-1-1589 Cornelis Pietersz. Paets,
vroedschap van Leiden, raad ter Admiraliteit, zn. van Pieter Paets Pie-
tersz.36 en Aecht Willemsdr. Bouwens.

Villa. Jan Maartensz. van Sonnevelt, geb. ca. 1553, lakenbereider en laken-
koopman, hoofdman van het Iakenbereidersgilde, 'waerdein' (keurmeester),
vroedschap van Leiden 1597-1613, woont op de Botermarkt, overl. vóór maart
1613, otr. Leiden 2-10-1579 Geertgen Adriaansdr. van Crimpen 90, geb. Leiden
ca. 1550, overl. na 25-5-1625, dr. van Adriaen Adriaensz. van Crimpen, baljuw
van Wassenaar, en Jaepge Dircksdr.91.

Jan Maartensz. van Sonnevelt, hoofdman van het Iakenbereidersgilde, is 26 november 1589
mede-ondertekenaar van een advies en verzoek aan de burgemeesters en het gerecht van
Leiden, verandering in het leerlingenstelsel aan te brengen. De leerlingtijd duurde twee jaar,
waarbij de leerling geen beloning ontving92.
30-4-1596, Jan Maartensz. heeft van Willem Govertsz. van der Aer een wit Engels laken
gekocht, afkomstig van de Engelsman Jeremias Clenterbus. Na de koop wordt geconstateerd
dat het laken niet deugt; het bevat een aantal kleine gaatjes. De tarrameesters bepalen de
waarde van dit z.g. rode kop-laken en Jan Maartensz. krijgt een vergoeding van twaalf
schellingen93.

Uit dit huwelijk:

1. Maarten Jansz. van Sonnevelt, geb. ca. 1580, lakenbereider, grossier in
lakens, verver, begr. Leiden 1-8-1605, otr./tr. ald. 17-10/15-11-1603 Catha-
rina Duyck (Duycken, Duyckers), geb. 1585, overl. na 18-4-1634, dr. van
Cornelis Duyck en Aeltje Adriaansdr.; zij tr. (2) Leiden 18-3-1611 Willem
Dircksz. de Haas; zij tr. (3) Leiden 29-11-1619 Symon Willemsz. van Ker-
chem, wedr. van Beatrix Adriaansdr.94.
Maarten en zijn broer Adriaan beëindigen op 10 april 1600 hun tweejarige opleiding tot 'wanl-
snijder' (lakenbereider) bij hun vader95.
Maarten verzoekt de magistraat op 26 mei 1605 ontheffing te willen verlenen van de verorde-
ning 'nopende 't aenslaen van de laeckenen op sondagen'96.
25-10-1610, Er is onenigheid en misverstand ontstaan over de verdeling van de nagelaten erfenis
van Maarten Jansz. van Sonnevelt. Zijn enige dochter, Geertruijt, zou ongetwijfeld tekort zijn
gekomen als in deze akte niet werd vastgelegd wat zij bij haar meerderjarigheid zal ontvangen.
Haar grootvader Jan Maartensz. (Villa) en diens broer Joost (VIIa-2) zijn de toeziende
voogden. Er wordt speciaal melding gemaakt van haar vaders zegelring, die haar moeder zal
bewaren en die Geertruijt op haar 25ste verjaardag zal krijgen97.
Uit dit huwelijk:
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a. Geertruijt van Sonnevelt, geb. ca. 1603, otr. (1) Leiden 28-5-1625 Gerrit Jansz. van Ker-
chem 9S, begr. ald. 31-7-1637, zn. van Jan Willemsz. van Kerchem, lijmzieder en zeem-
touwer, en Wijntje Jansdr.; tr. (2) Leiden 7-2-1639 Robbrecht van Kerchem, zn. van Reyer
Willemsz. van Kerchem, pergamentwerker, en Machteld Pietersdr. Vergeyll98 '".

b. Aeltgen van Sonnevelt, begr. Leiden 10-11-1605.

2. Adriaan van Sonnevelt, geb. ca. 1581, lakenbereider en lakenkoper, begr.
Leiden 16-4-1637, otr. ald. 19-4-1629 Lijsbeth Adriaansdr. van der Werff,
dr. van Adriaan Pietersz. van der Werff, o.a. burgemeester van Leiden, en
Duifje Oliviersdr. l0°.
Adriaan van Sonnevelt gaat 11 maart 1598 voor een periode van twee jaar het lakenberei-
dersvak leren bij zijn vader101.
In 1587 wordt Adriaan zes jaar oud genoemd102.

3. Cornelis, volgt IXa.
4. Dirck Jansz. van Sonnevelt, lakenbereider en lakenkoper, begr. Leiden 20-

5-1626 (Pieterskerk), otr. ald. 4-4-1614 Heijltgen Poussendr. van Yssel-
steijn, geb. 1594103.
5-2-1628, Dirk had in 1616 voor 2703 Car. gld. en 12 st. een huis gekocht op de Zuidwestzijde
van de Nieuwe Rijn. Na zijn overlijden kan de 34-jarige Heijltgen haar financiële verplichtingen
niet nakomen. Haar zusters Stijntgen en Neeltgen Poussensdr. van Ysselsteijn moeten haar een
aanzienlijk bedrag lenen om de verkoper van het huis, Frans Cornelisz. Overlockhorst,
tevreden te stellen103.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia van Sonnevelt, in 1644 getuige bij de doop van haar neef Cornelis Maartensz. van

Sonnevelt (X-3).

5. Jan van Sonnevelt, geb. Leiden 1587, musicus, stadsorganist, begr. Leiden
9-11-1624.
Jan van Sonnevelt is vermoedelijk niet getrouwd geweest. Omdat de blinde Jan Jansz. 'zijn
broot qualicken zal connen verdienen', bepaalt zijn vader op 22 augustus 1599 in zijn testament
dat Jan na het overlijden van zijn ouders een levenslange jaarlijkse rente-uitkering van 80 Car.
gld. zal ontvangen104.
Op 28 juli 1599 komen de 'emolumenten, baten en profijten' afkomstig uit het vicariaat van
het Sonnevelt-altaar in de Pieterskerk ten goede van Jan Jansz. van Sonnevelt. Zijn vader laat
notarieel vastleggen dat het patroon- en collecteurschap op zijn blinde zoon overgaat105.
Zijn musicale opleiding heeft Jan Jansz. o.a. ontvangen van Cornelis Florisz. Schuit. Jan is 20
jaar als hij als hulporganist wordt aangesteld in de Pieters- en Pancraskerk te Leiden. Op 3
november 1617 krijgt hij een vaste aanstelling als stadsorganist in de Pancras- of Hooglandse-
kerk106.
In het Getuigenisboek van Leiden wordt op 3 juni 1623 gemeld dat Jan Jansz. van Sonnevelt
al sedert negen weken een klavecimbel ter reparatie heeft gegeven aan de klavecimbelmaker
Andries107.

6. Marijtgen van Sonnevelt.
19-1-1745, In een huis op de Nieuwe Rijn tussen de Uiterstegracht en Middelstegracht, in de
pottenwinkel van Jacob Smit, bevinden zich in de voorkamer twee gelijke wapenafbeeldingen
Van Leeuwen - Van Sonnevelt, 'so dat twee broers, twee zusters tot vrouwen hebben gehad'.
Deze mededeling betreft naar alle waarschijnlijkheid Maria en Cecilia Jansdr. van Sonnevelt;
echter, een huwelijk van Maria van Sonnevelt met een Van Leeuwen hebben wij niet kunnen
vinden108.

7. Cecilia (Ceeltgen, Celia) van Sonnevelt, otr. Leiden 29-3-1616 Pieter
Simonsz. van Leeuwen, tinnegieter, zn. van de 'voller' Simon van Leeuwen.
Celia Jansdr. van Sonnevelt is de 'moei' van Geertge Maartensdr. van Sonnevelt, de vrouw van
Gerrit Jansz. van Kerchem98.
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IXa. Cornelis Jansz. van Sonnevelt, tinnegieter, begr. Leiden 21-12-1624, otr.
(1) ald. 31-1-1608 Susanna Claesdr. Rijckaart; otr. (2) Leiden 27-3-1623
Trijntje Gerritsdr.

In 1649 zijn twee wapens geschilderd op het raam van de voorkamer van een huis aan de
noordzijde van de Sonneveltsteeg (het tweede huis vanaf de Nieuwesteeg). Het zijn de wapens
van Cornelis Jansz. van Sonnevelt en zijn broer Dirk. Beiden zullen in dit huis hebben
gewoond109.

Kinderen (onbekend uit welk huwelijk):

1. Jan van Sonnevelt, bakker, otr. 's-Gravenhage 17-4-1639 Aeltgen Hen-
driksdr..
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, ged. Leiden 28-10-1640.

2. Maarten, volgt X.
3. Teuntgen van Sonnevelt, otr. Leiden 18-3-1643 Cornelis Jansz. van Bergen,

van Nieuwerbrugge, koekbakker.

X. Maarten Cornelisz. van Sonnevelt, leerling op de school van Lalaing te
Rijnsburg (1623)110, klerk op de griffie van Leiden 1627-1632, notaris (1639)111,
pachter op de accijns van wijnen 1639-1642''2 ald., procureur, solliciteur en
notaris te 's-Gravenhage113, otr./tr. Leiden 4/21-1-1634 (r.-k.) Elisabeth van
Couwenhoven, dr. van Cornelis van Couwenhoven en Meinsgen Dirksdr.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Maartensz. van Sonnevelt, otr./tr. Amsterdam/'s-Gravenhage 19/21-
2-1661 Cornelia Ockers, ged. Amsterdam 10-4-1633, begr. ald. 22-5-1666,
dr. van Willem Adriaansen Ockers en Maria Martens.
Uit dit huwelijk:
a. dementia, ged. 's-Gravenhage 8-7-1663.

2. Susanna van Sonnevelt, ged. Leiden 23-3-1642 (r.-k.), begr. 's-Gravenhage
26-3-1696, otr. ald. 2-4-1673 mr. Simon van Middelgeest, advocaat.

3. Cornelis, ged. Leiden 26-7-1644 (r.-k.).
4. Laurentius, ged. Leiden 6-11-1646 (r.-k.).

VHb. Hendrik Paeds van Sonnevelt Jansz., overl. vóór 11-1-1554, tr. Margriet
Jacobsdr., dr. van Jacob Romboutsz. en Jutte Quirijnsdr.114.

Hendrik is de enige in het gezin van Jan Jansz. van Sonnevelt die de dubbele geslachtsnaam
Paeds van Sonnevelt voerde, zoals dat enkele generaties voor hem ook gebruikelijk was.
Wanneer Hendrik Paeds van Sonnevelt is overleden, worden op 11 januari 1554 zijn broer
Philips en zijn moeder Celytgen Maertensdr. als voogden aangesteld over Jacob en Maarten,
zijn minderjarige zoons64.
Margriet Jacobsdr. verklaart op 8 juni 1573 dat haar oudste zoon Jacob 'ongelijk meer uit
haar goederen genoten en geprofijteerd had' dan haar tweede zoon Maarten, die daarom nu
ter compensatie 100 Car. gld. ontvangt"5. Op deze zelfde dag maakt Maarten zijn testa-
ment116. Hij benoemt zijn moeder tot erfgenaam van zijn vaderlijk erfdeel en wil niet dat zijn
broer of iemand anders van zijn nalatenschap zal profiteren.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob, volgt VlIIb.
2. Maarten van Sonnevelt, soldaat onder het vendel van jonker Jacob van

Egmond"7, ongehuwd overl. na 8-6-1573.
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Joris van Schooien: zeven officieren van hel Oranje-wit-groene vendel
van kapitein H. van Brosterhuyzen 1626;

de derde schutter van links is Hendrik Jacobsz. van Sonnevelt (VI/Ib-3)
(Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden)

VIHb. Jacob Paeds van Sonnevelt, waard in de Doelen te Leiden, pachter van
de Grote Waag (1576), herbergier in de Rode Koe in de Breestraat (1588), tr.
Hadewij Adriaansdr. 16.

24-8-1590, Jacob Paeds van Sonnevelt woont in Voorschoten. Hij is de laatste van dit geslacht
die de naam Paeds van Sonnevelt voert; zijn kinderen noemen zich Van Sohnevelt"8.

Uit dit huwelijk:

1. Ermtgen van Sonnevelt, otr./tr. Leiden/Delft 26-1/8-2-1602 Jan Jansz. van
Reysendeeg, van Delft, bakker75.

2. Arent, volgt IXb.
3. Hendrik Jacobsz. van Sonnevelt, geb. ca. 1573, kleermaker, lakenkoper,

schutter, woont in de Nieuwesteeg te Leiden, begr. ald. 20-8-1629 (Pieters-
kerk), otr. Leiden 11-4-1597 Trijntje Jansdr.
Uit dit huwelijk:
a. Maritgen van Sonnevelt, otr. Leiden 20-1-1621 Jan Roos, vleeshouwer, zn. van Gerrit

Claesz. Roos.
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IXb. Arent Jacobsz. van Sonnevelt, lakenbereider, otr. Leiden 20-6-1608
Griet gen Cornelisdr., van Haarlem.

Arem begint 1 juni 1594 hel ambacht van lakenbereider te leren bij zijn oudoom Joost
Maartensz. van Sonnevell (VIla-2), voor 'twee aaneen volgende jaren sonder geit te
winnen'88.
In 1623 woont te Koudekerk de herbergier Arent Jacobsz. van Sonnevelt, getrouwd met
Trijntje Evervossen (van Tol). Hun kinderen Dirk en Dirckgen (Dirckien) trouwen en wonen
in Leiden"9. We kunnen nog niet aantonen dat deze Koudekerkse familie verwant is met het
hier beschreven Leidse geslacht Van Sonnevelt.

Uit dit huwelijk:

1. Maritgen van Sonnevelt, in 1647 getuige bij de doop van haar nichtje Maria
(IXb-2a).

2. Jacob Arentsz. van Sonnevelt, kleermaker, otr. Leiden 5-5-1644 Maartgen
Keyser, ged. ald. 11-2-1629, dr. van Lieven de Keyser (geboortig van Gent),
kousenmaker, en Marijtgen Rammers (geboortig van Leiden).
Uit dit huwelijk:
a. Maria, ged. Leiden 2-6-1647.

Zij wordt Maria Jacobsdr. Paeds van Sonnevelt genoemd, zou in 1711 kinderloos zijn
overleden75.

b. Arent, ged. Leiden 29-8-1649.

VIIc. Floris Jansz. van Sonnevelt, koopman te Leiden, 'bode met de roede',
patroon van de vicarie St.-Jacob de Meerdere en van het Vinckenaltaar (beide
in de St.-Pieterskerk), tr. Agniese (Niesgen) Claes Pietersdr.

Floris woont in het ouderlijk huis op de Nieuwe Rijn aan de Ondervismarkt, dat voor 1/9 deel
in zijn bezit is. Zijn broers en zusters bezitten het resterende deel, behalve broer Jacob, de
monnik. Floris koopt op 22 januari 1561 het aandeel van zijn broers en zusters64.
Floris is met veel kosten en moeiten patroon geworden 'van seckere vicari gelegen in de
St.-Pieterskerk op het Vincken outaer'. Hij bepaalt op 30 oktober 1589 dat na zijn dood de
jaarlijkse 'vruchten' voor de helft zullen toekomen aan zijn zoon Huych, en voor de andere
helft aan zijn zes dochters120.
De weduwe van Floris van Sonnevelt wordt betrokken in een proces omdat zij in de brei-
school, die zij samen met haar dochters thuis runt, een aspirant kousenbreier een pak slaag
had gegeven wegens leverantie van broddelwerk. De vader van het kousenbreiertje, de metse-
laar Pieter Jacobsz., laat het er niet bij zitten; hij roept 15 juni 1597 negen buren van Niesgen
op om voor hem te getuigen voor schepenen van Leiden; hij eist 25 Car. gld. smartegeld121.

Uit dit huwelijk122:

1. Maarten van Sonnevelt, loodgieter, tr. Maritgen Bouwens. Zij hertr. War-
mond maart 1602 Jacob de Bul.
Maarten van Sonnevelt roept 14 december 1594 buren en inwonenden op om voor schepenen
te getuigen dat hij 'eerlick en deugelick' was toen hij in 1591 op de Middelweg te Leiden
woonde. De getuigen bevestigen zijn eerlijkheid123. Wat de achtergrond van deze dagvaarding
is geweest, wordt niet meegedeeld.
Op 5 februari 1599 maken Maarten Florisz. van Sonnevelt en Jan Willemsz., loodgieter te
Leiden, een arbeidscontract op, waarbij Maarten de eerstvolgende vier jaar in dienst zal
blijven van Jan, voor de beloning van 100 Car. gld. per jaar. Maarten verplicht zich de kunst
van het loodgieten aan niemand te vertellen; ook Maartens vrouw moet geheimhouding
betrachten, op straffe van inhouding van zijn beloning. Jan Maartensz. van Sonnevelt
(Villa), zijn 'cousijn', treedt op als getuige124.
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2. Jan122-
3. Hendrik van Sonnevelt, boterkoper125, begr. Leiden 20-8-1629, otr. ald.

17-6-1593 Crijnsgen Jasperser. Zeer waarschijnlijk hebben zij kinderen
, gehad126.

4. Huych van Sonnevelt, woont te Leiden in de Breestraat, begr. Leiden
lO-io-1602122.

5. Neeltgen van Sonnevelt, otr. Leiden 27-3-1593 Dirk Cornelisz., van Alk-
maar, koekbakker.

6. Cecilia van Sonnevelt, geb. ca. 1571, tr. (1) Jan Huybrechtsz.; otr./tr. (2)
Leiden/'s-Gravenhage 19-10/6-11/1607 Andries Reyersz. van Loon, van
Utrecht, schoolmeester te 's-Gravenhage; otr./tr. (3) Utrecht/Warmond
21-2/6-3-1616 Abraham Govertsz. de la Barbe.
Celijtgen Florisdr. van Sonnevelt is in 1595 één der ondertekenaars van een verzoek aan het
gerecht van Leiden van enkele kousenbreiers, de nieuw uitgevaardigde keur te wijzigen127.
In 1623 blijkt dat Celitgen een vóórkind heeft, Jan van Sonnevelt genoemd128.

7. Claesgen van Sonnevelt, geb. ca. 1572, tr. Allart Pietersz..
Een kleinzoon van Claesgen wordt in een akte van het weeskamerarchief d.d. 22 maart 1663,
omschreven als: Adriaan Florisz. van Hoeck anders gezegd Sonnevelt, zoon van Floris
Allertsz. van Hoeck en kleinzoon van Claesgen Florisdr. van Sonnevelt en Allart Pietersz.129.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Allertsz. van Hoeck.
b. Floris Allertsz. van Hoeck, otr./tr. Leiden/Delft 1-2/5-3-1628 Volckgen Ariensdr. de

Bije. Bij zijn huwelijk wordt hij Floris Allertsz. van Sonnevelt genoemd.
c. Niesgen Allertsdr. van Hoeck, otr. Leiden 25-6-1629 MichielEngelvaart. Zij noemde zich

Angenietje van Sonnevelt.

8. Meinsgen van Sonnevelt, geb. ca. 1579, ongehuwd, begr. in de week van
12-18 nov. 1662 (woont dan in de Ketelboetersteeg).
Op 16 januari 1630 verschijnen Meinsgen, ongehuwd, Cecilia, Helena en Adriaantje van
Sonnevelt, gehuwde dochters van Floris van Sonnevelt en Niesgen Claesdr., met hun echtge-
noten voor schepenen om de papieren en geschriften van hun ouders aan de weeskamer in
bewaring te geven130.
19-8-1655, Meinsgen vermaakt ongeveer 2000 Car. gld., te verdelen onder Pieter en Niesgen
Hoeck, kinderen van haar zuster Claesgen, onder Pieter en Christiaan Engelvaart, kleinkin-
deren van Claesgen van Sonnevelt, en onder Margaretha en Cornelia Dircxs, kinderen van
haar zuster Neeltgen131.

9. Heyltgen (Helena) van Sonnevelt, geb. ca. 1580, begr. Leiden 10-7-1633
(woont dan op het Bagijrihof), tr. Michiel Alleman, doctor in de medi-
cijnen130.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Alleman, apotheker.

25-4-1636, Pieter Alleman 'apothecaris' testeert t.b.v. de kinderen die Adriaan Alleman
zal 'winnen en nalaten'132.

b. Adriaan Alleman, van 's-Gravenhage, otr. Leiden 4-8-1633 Ysabella van Binckhorst.

10. Adriaantje van Sonnevelt, geb. ca. 1582, overl. Leiden 2-9-1630, otr. (1)
ald. 29-6-1616 Jacob Adriaansz-, boekverkoper, wedr. van Annetje
Jacobsdr.; otr. (2) Leiden 26-6-1626 Anthonis Claesz. van Aeckeren, wedr.
van Niesgen Willemsdr.
De zusters van Adriaantje getuigen op 11 september 1631 voor schepenen van Leiden dat
Adriaantje's man Theunis van Aeckeren, samen met notaris Santwech, haar testament één
dag voor haar overlijden veranderden. Op haar sterfbed kreeg Adriaantje een pen in haar
handen, en gesteund en gestuurd door de notaris, tekende zij het nieuwe testament, waarin
werd bepaald dat haar echtgenoot de helft van haar goederen zou krijgen, in plaats van de
jaarlijkse uitkering van 300 Car. gld. zoals het eerste testament bepaalde. Volgens Anthonis
zou de uitkering van 300 Car. gld. een bedelaar van hem hebben gemaakt133.
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Vlld. Balthen Jansz. van Sonnevelt, bierdrager, tapper, stadsroeper van
Leiden, tr. Maria Claesdr., van Leiderdorp.

In 1554 woont Balthen van Sonnevelt in de Maersmanssteeg, naast zijn broer Hendrik Paeds
van Sonnevelt134 en in 1581 woont hij met vrouw en zoon Jacob in de Coman Claessteeg135.
Balthen is 19 november 1567 getuige a charge in een proces tegen Jan Paets, Willem Jan
Reyers en Huych van Alkemade, die worden beschuldigd van ketterij, het dragen van een
geuzenpenning en het aanzetten tot oproer. De drie verdachten worden vrijgesproken136.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt VIIIc.
2. Jacob.

VIIIc. Jan Balthensz. van Sonnevelt, bierdrager, bakker (1582), woont met zijn
vrouw aan de Overmare Rijnzijde, otr. Leiden 19-5-1582 Trijntje Pietersdr.; zij
hertr. Leiden 7-10-1593 Dirk Joostensz., van Brielle.

Jan Balthensz. van Sonnevelt, de bierdrager, had door het smokkelen van bier de stedelijke
accijns ontdoken. Hiervoor wordt hij als beëdigd bierdrager, op 20 juni 1582 voor het gerecht
gedaagd. De uitspraak luidt: Ie ontzetting voor het leven uit het ambt van bierdrager, 2e
afhouwing van de voorste twee vingers, en 3e een boete van 100 Car. gld. Het uiteindelijke
vonnis is milder: handhaving van de eis tot ontzet uit het ambt van bierdrager en een boete
van 20 Car. gld.137.
Op 27 juni 1587 ligt Jan Balthensz. ziek te bed. De notaris komt bij hem thuis om samen met
Jans vrouw een testament te maken. Hun kinderen ontvangen bij hun mondigheid, of wan-
neer zij voordien trouwen, elk 200 Car. gld.138. Een dag later worden Jan Maartensz. van
Sonnevelt (Villa) en Hendrik Hubertsz. van der Mij benoemd tot voogden over de drie
kinderen van Jan, met name Balten, Pieter en Marie139.
Michiel Pietersz., stadsgrafmaker, wordt op 17 maart 1606 benoemd tot voogd over de twee
kinderen van Jan Balthensz. van Sonnevelt en Trijntje Pietersdr.; dochter Marie wordt niet
meer genoemd, zij zal zijn overleden140.
De leeftijden van de kinderen van Jan Balthensz. van Sonnevelt, zoals vermeld in zojuist
genoemde weeskamerakten, verschillen aanzienlijk. Balten zou zijn geboren in resp. 1578 en
1585.

Uit dit huwelijk:

1. Marie, geb. ca. 1584, overl. vóór 17-3-1606.
2. Balten, volgt IXc.
3. Pieter Jansz. van Sonnevelt, geb. ca. 1586, saaiwerker, stadsroeper van

Leiden, otr. ald. 13-4-1612 Sijburch Cornelisdr. den Blaeu, dr. van Cornelis
Anthonisz. den Blaeu, knecht van schepenen van Leiden en 'ordinaris' ald.
Pieter Jansz. van Sonnevelt en zijn zwager Gerrit Cornelisz. eisen 21 mei 1612 van hun schoon-
zuster resp. zuster Katrijn Cornelisdr., een vergoeding omdat zij voor haar bruiloft geld uit de
nalatenschap van haar vader, Cornelis Anthonisz., had genomen. Het geld dat nu wordt geëist,
moet komen uit de 'custing' van een huis op de Hooigracht, nagelaten door hun 'zaliger'
vader141.

Op 13 januari 1623 verklaart Jan Pietersz. van Rees onder ede dat Pieter Jansz. van Sonnevelt
was getrouwd met Syburch Cornelisdr. den Blaeu, dochter van Cornelis Anthonisz. den Blaeu.
Syburch is erfgenaam van haar broer Gerrit Cornelisz., soldaat en vaandeldrager142.
Uit dit huwelijk:
a. Adriaantje van Sonnevelt, ged. Leiden 26-1-1621l43, otr. ald. 14-4-1645 Gerrit Jansz. van

Peltenburg, ged. Leiden 14-6-1626, twijnder, zn. van Jan Gerritsz. van Peltenburg.
b. Trijntje, ged. Leiden 16-2-1625.
c. Jan, ged. Leiden 13-4-1631.
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IXc. Balten Jansz. van Sonnevelt, geb. ca. 1585, schoenmaker, stadsroeper van
Leiden, begr. ald. 20-10-1624, otr. (1) Leiden 10-6-1606 Hendrikjen Jacobsdr.
van Assendelft, begr. ald. 15-11-1619, dr. van Jacob Bartholomeusz. van
Assendelft en Grietgen Cornelisdr. van der Maas; otr./tr. (2) Leiden 8/26-4-
1620 Hendrikjen Engelsdr., van Oudewater.

Op 14 augustus 1606 blijken de ouders van de 22-jarige Balten te zijn overleden; i.v.ni. zijn
minderjarigheid beheert de weeskamer de door zijn ouders nagelaten goederen144.
In de schoenenwinkel/werkplaats van: Balten Jansz. van Sonnevelt worden zijn twee
knechten-gezellen betrokken in een scène tussen Janneken Jansdr. en Trijntje Eewoutsdr. De
laatste beschuldigt de eerste van dieverij en hoererij; zij weet zelfs de plaats aan te geven waar
Janneken zich ophield. Janneken laat het er niet bij zitten en op 18 januari 1608 treden de
twee knechten van Balten als getuigen op145.
Na het overlijden van Hendrikjen van Assendelft, worden op 6 april 1620 Maarten Cornelisz.
van der Maas en Joost Jacobsz. van Assendelft aangesteld tot voogden over haar vijf kin-
deren, die dan resp. 'omtrent' twaalf, acht, zeven, vijf en twee jaar oud zijn146.
Op 25 februari 1622 wordt Balten 'gesworen rouper' van Leiden genoemd. Ook zijn groot-
vader had dit ambt bekleed, evenals zijn broer Pieter147.
Na de dood van Balten van Sonnevelt worden op 10 februari 1625 zijn achterneven Hendrik
Jacobsz. (VIIlb-3) en Adriaan Jansz. van Sonnevelt (VlIla-2) aangesteld tot voogden over
zijn kinderen148.

Uit het eerste huwelijk: .

1. Jan van Sonnevelt, geb. ca. 1608, schrijver bij notaris Adriaan Paedts (1631-
1634)149.

2. Jacob, geb. ca. 1612.
3. Bartholomeus Baltensz. van Sonnevelt 15°, geb. 1612, schoenmaker, begr.

Leiden 22-8-1650, otr. ald. 24-1-1642 Maria Jansdr., begr. Utrecht 28-2-
17OO151, dr. van Jan Pluevier en Saartje Marcus.
Uit dit huwelijk (in 1655 toen de pest in Leiden heerste, stierven in de maanden oktober en
november vier kinderen van Bartholomeus van Sonnevelt152):
a. Jan, ged. Leiden 12-11-1642.
b. Sara, ged. Leiden 5-11-1644.
c. Margaretha (Grietje) van Sonnevelt, ged. Leiden 30-12-1646, otr./tr. Leiden/Delft 22-2/11-

3-1663 Johannes Thierens, ged. Delft 25-11-1639, koopman, veertig-raad en schepen te
Delft, ontvanger van de 'gemene middelen' van Delft en Delfland, zn. van Jacob Thierens,
medicus, en Adriana van Haersteijn153.

d. Aaltje, ged. Leiden 13-1-1649.
e. Haasje, ged. Leiden 26-4-1651.

4. Grietgen, geb. ca. 1615.
5. Catharina, geb. ca. 1618.

IHb. Pieter Paedsensz., drapenier, poorter van Leiden 11-4-1415, woont op het
Rapenburg, overl. 25-2-1453, tr. (1) Aleidis van Adrichem; tr. (2) Margriet
Gerijt Kerckmansdr., vermoedelijk dr. van Gerijt Kerckman, schout van
Noordwijk, en Hazekine Hugendr.28.

2-4-1427, Margriet Gerijt Kerckmansdochter wordt getocht door haar man Pieter Paedze32.

Uit dit huwelijk:
1. Jan, overl. 9-1-1474.
2. Pieternelle Pieters, overl. 1507, tr. Thomas Vos.
3. Simon Pieter Paedsensz., schepen van Leiden 1451, 1457, 1460, 1462, 1465,

1491-1493, burgemeester 1478-1480, overl. 1495, tr. (1) NN; tr. (2) Janne
van Oosterwijk.
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Uit beide huwelijken werden vijf kinderen geboren, zich noemende Stoop en/of Paedse28.

4. Paedze Pietersz. van Sonnevelt, schepen van Leiden (1451), burgemeester
(1459), tr. Fije NN; zij is in 1480 weduwe en hertr. Jan Jansz. van Grieken.
In 1507 zijn Pieter Paedze en Joost van Grieken erfgenamen van hun moeder Fije154.
Uit dit huwelijk:
a. Geerlruyt van Sonnevelt, tr. Martijn van der Eyk (van der Eek) 154.
b. Pieter Paedzenzoon.

5. Floris Pietersz. van Sonnevelt, schepen van Leiden 1451, 1453, 1461, 1483,
burgemeester 1451-1452, 1458, 1464, 1470, 1480, 1486, tr. NN.
17-7-1450, Floris wordt door Van Rijckhuysen op meerdere plaatsen genoemd als schepen van
Leiden. Ook zijn wapen en dat van zijn zoon Heyndric worden vermeld: drie leliën met een roos
in het midden zonder knoppen155.
Uit dit huwelijk:
a. Heynric; (het is ons niet bekend of hij de naam Van Sonnevelt voerde).
b. Maria Floris Pietersdr., tr. Bruyninck Spruyt 156.

Haar geslachtsnaam vonden wij niet vermeld; het is niet zeker of zij een dochter is van Floris
Pietersz. van Sonnevelt, wel waarschijnlijk. •

Noten
AG = archief van de gasthuizen; ARA = Algemeen Rijksarchief; CBG =
Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage; GAL = gemeentearchief
Leiden; NA = notarieel archief; ORA = oud-rechterlijk archief; SA = stede-
lijk archief.
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65. G. de Moor, De Ambachtslieden, die voor hel Cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst
(1261-1574) bij Noordwijkerhout werkten, in: Genealogische Bijdragen Leiden en omgeving
3 (1988) AL 214, 226.

66. GAL, Kenningboek 180, fol. 18.
67. Als noot 65, jg. 4 (1989) AL 287.
68. De volgorde van de genoemde kinderen is overgenomen uil het Getuigenisboek van Leiden

(zie noot 16). In het Waarboek (zie noot 64) wordt een andere volgorde gevolgd, waarbij de
monnik Jacob ontbreekt. Van der Waag heeft ook een andere volgorde; deze vonden wij niet
terug in de aangegeven bronnen.

69. Een samenvatting van de akten die zich in het kistje in de Weeskamer bevonden, wordt
vermeld in de Kleine Bewijzen A, pag. 21-22v van het GAL.

70. GAL, Kenningboek II, fol. 25.
71. GAL, Grafboeken St.-Pieterskerk.
72. GAL, Leidse transporten, reg. E, fol. 31 v.
73. GAL, Kenningboek S, fol. 29.
74. GAL, Huwelijkse voorwaarden nr. 385, fol. 66.
75. GAL, Van Rijckhuysen A, pag. 39.
76. GAL, Bevolkingsreg. Leiden 1581, fol. 159v., en Grote Bewijzen B. fol. 328, d.d. 11-7-1534,
77. GAL, NA 24, fol. 14, en Grote Bewijzen B, fol. 404, d.d. 23-10-1575.
78. W.A. Beelaerts van Blokland, Wassenaar in de Geuzentijd, in: Leids jaarboekje 23 (1931),

m.n. pag. 67-97.
79. GAL, Grote Bewijzen B, fol. 333, d.d. 10-1-1562; Frans Cornelisz. 'toestrijcker' en Philips

Jansz. van Sonnevelt zijn voogden over de kinderen van wijlen Maarten Jansz. van Sonnevelt
en Maritge Jacobsdr.
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80. We namen de geslachtsnaam Tetterode over van R.E.O. Ekkart, Familiekroniek Van Heems-
kerck en Van Swanenburg (11), in: Jaarboek CBG 33 (1979), m.n. pag. 70.

81. Als noot 60, Van der Waag, pag. 160 en 318.
82. GAL, Kenningboek 1553-1570, fol. 376, d.d. 7-9-1569. In 1562 was Maria Jacobsdr. reeds

weduwe, in 1569 wordt zij nog weduwe genoemd; zij zette dus na meer dan zeven jaar de
lakenhandel van haar man voort.

83. Zie noot 37, S.A. Lamet, pag. 315 en 410. Voorts: W.A. Fasel, De Leidse Glippen, in: Leids
jaarboekje (1956), pag. 68-86. Glippers waren inwoners van Leiden die in de periode van het
beleg in 1574, de stad ontvluchtten. Zij wilden de Spaanse koning trouw blijven, of het r.-k.
geloof niet verlaten, of beide. Sommige glippers hebben zich ingezet om de regering van de
stad te bewegen zich over te geven. Het roerend goed van alle glippers werd geconfiskeerd en
hun huizen werden aan anderen verhuurd.

84. GAL, Aflezingsboek 1589-1602, 16 (F), fol. 91. Joost Maartensz. van Sonnevelt was op
5-5-1595 kwartiermeester van de Leidse schutterij; op 1-4-1599 was hij kapitein.

85. GAL, NA 51, fol. 221v. Idem, Comparitieboek 5b, fol. 562. Idem, Van Rijckhuysen G, pag.
33v.

86. Zie noot 80, Jaarboek CBG 32 (1978), pag. 41-70 en Idem 33 (1979), pag. 44-75. Uit deze
publikaties namen we de geboorte- en overlijdensdata over.

87. N.W. Posthumus, Bronnen tol de geschiedenis van de Leidse textielnijverheid. Derde deel,
pag. 537, No. 304.

88. GAL, Getuigenisboek, resp. K 155, I 49v, H 173 en F 5, d.d. 1-6-1594.
89. GAL, Volkstelling Leiden 1581. GAL, Getuigenisboek E242V, d.d. 26-2-1593; idem O96V,

d.d. 1623.
90. H.J. van der Waag, Rondom het gezin van Adriaen Dircksz. van Crimpen, baljuw van

Rijnland 1536-1557, in: Uit Leidse Bron geleverd, pag. 202-206. Idem, De kwartierstaat van
Jannetje Reysevoort, in: Ons Voorgeslacht 43 (1988), m.n. pag. 106.

91. Als noot 60, Van der Waag, pag. 160-161. Zie ook de voorgaande noot (90).
92. Als noot 87, Derde deel, pag. 534, No. 298, par. 11.
93. GAL, Getuigenisboek, F 361v.
94. Als noot 90, pag. 102.
95. GAL, Getuigenisboek, H 44v.
96. Als noot 87, Derde deel, pag. 614, noot 1, No. 331.
97. GAL, Grote Bewijzen, D 434.
98. Zie noot 90, Ons Voorgeslacht 43 (1988), pag. 100.
99. GAL, Van Rijckhuysen A, pag. 42v-43, schema Van Kerchem.

100. Als noot 98, pag. 103.
101. GAL, Getuigenisboek, G 211v.
102. GAL, Van Rijckhuysen E, pag. 88.
103. GAL, Getuigenisboek, R 104v.
104. GAL, NA 63, fol. 194.
105. GAL, NA 86, fol. 190.
106. A.F. Annegarn, Floris en Cornelis Schuit, diss. RU-Utrecht 1973, pag. 81.
107. GAL, Getuigenisboek, O 76.
108. GAL, Van Rijckhuysen C, pag. 80.
109. GAL, Van Rijckhuysen C, pag. 209.
110. GAL, Hoofdgeld Rijnland 1623, Rijnsburg, fol. 464.
111. GAL, Notarisbenoemingen 1637 II, pag. 49-49v; GAL, Getuigenisboek, V 157.
112. GAL, Getuigenisboek, W 57, d.d. 17-1-1642.
113. GA 's-Gravenhage, NA 214, fol. 220, d.d. 11-3-1652.
114. H.J. van der Waag, Het Leidse voorgeslacht van Anna Kramer, in: Ons Voorgeslacht 32

(1977), m.n. pag. 454.
115. GAL, NA 43, fol. 49v.
116. GAL, NA 43, fol. 50.
117. GAL, Kleine Bewijzen A, fol. 22v.
118. Voorschoten, RA inv. nr. 1-2, fol. 44, Rijnland 11 (1974), pag. 103.
119. GAL, Hoofdgeld Rijnland 1623, Koudekerk, fol. 1299v.
120. GAL, NA 18, fol. 240; NA 52, fol. 56-57.
121. GAL, Getuigenisboek, G 163v. A. Sonnevelden J.S. Bontekoe, Ned. Historiën 27 (1993), no.

1.
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122. De tien kinderen van Floris van Sonnevelt en Niesgen Claesdr. worden niet allen vermeld in
één akte, maar in de volgende drie:
(1) GAL, Comparitieboek I:8v5, d.d. 31-1-1572. Huych Claesz. en Cornelis van Dorp
worden benoemd tot voogden over Maarten, Jan, Heyndrick, Huych, Jan, Neeltgen,
Ceeltgen en Claesgen, kinderen van Floris van Sonnevelt en Agnes Claesdr. (NB, alleen in
deze akte wordt tweemaal een Jan genoemd).
(2) GAL, Comparitieboek 5a, fol. 436, d.d. 15-12-1595. Jan van Sonnevelt en Hendrik van
Dorp worden benoemd tot voogden over de minderjarige kinderen van Floris van Sonnevelt
en Niesgen Claesdr., te weten: Ceeltgen 24 jr., Claesgen 22 jr., Meyntgen 16 jr., Heyltgen 15
jr. en Adriaantgen 13 jr.
(3) GAL, NA 65, fol. 131, d.d. 12-7-1601. Hier worden de zes dochters van Floris genoemd;
Neeltgen is getrouwd. Ook worden vermeld: Maarten die in Warmond woont, Hendrik en
Huych; Jan wordt niet genoemd.

123. GAL, Getuigenisboek, F 137.
124. GAL, NA 68, fol. 147, 195-195v.
125. GAL, Comparitieboek 5a, fol. 523, d.d. 11-12-1596.
126. In Wassenaar leefde omstreeks 1659 Hendrik Crijnen (van Blaeuw) van Sonnevelt (zie noot

5). Zie ook J. MacLean en L.J.M, van der Sman, De oudere generatiën van het geslacht Van
der Sman, in: Ons Voorgeslacht 24 (1969), m.n. pag. 101-102.

127. Als noot 87, Zesde deel, pag. 735, No. 447.
128. GAL, Hoofdgeld Rijnland 1623, Warmond, fol. 479.
129. GAL, Quitantien voljaarden, H 149v.
130. GAL, Quitantien voljaarden, B 241v.
131. GA Haarlem, NA reg. 227, fol. 58.
132. GAL, Voogdenboek, D 163v.
133. GAL, Getuigenisboek, R 97v.
134. GAL, Grote Bewijzen, B 307.
135. GAL, Bevolkingsreg. Leiden 1574 en 1581; Kohier 10e Penning van 1561.
136. GAL, Criminele Vonnisboeken Leiden 1533-1811, reg. 1, fol. 223, 277-278, en de klapper van

H.M. van den Heuvel, pag. 17.
137. GAL, Criminele Vonnisboeken, reg. 1, fol. 579.
138. GAL, NA 16, fol. 191v.
139. GAL, Comparitieboek 5e, fol. 232.
140. GAL, Voogdenboek, B 43.
141. GAL, NA 40, fol. 82.
142. GAL, Getuigenisboek, O 41.
143. De dopen in de Geref. Kerk te Leiden worden vermeld vanaf 1621. Alle Van Sonnevelt-

kinderen die hierna worden vermeld, werden in deze kerk gedoopt, tenzij anders (r.-k.)
aangegeven.

144. GAL, Quitantien onvoljaarden, A 32v.
145. GAL, Getuigenisboek, I 273v.
146. GAL, Voogdenboek, C 110.
147. GAL, Getuigenisboek, N 194v en 226v.
148. GAL, Voogdenboek, C 193.
149. GAL, Getuigenisboek, R 129v en S 137.
150. P. L. Thierens vraagt naar het voorgeslacht van Bartholomeus van Sonnevelt, getr. met Maria

Pluevier, in De Nederlandsche Leeuw 47 (1929), kol. 200. Een laat antwoord na 65 jaar.
151. GA Utrecht, Begraafboek 127, fol. 111; achter haar naam staat: zij liet één mondige dochter

na.
152. GAL, Begravingen Leiden 1655-1664.
153. G. N. Bouricius, Kwartierstaten van Delftse vroedschappen, in: De Nederlandsche Leeuw 32

(1914), pag. 370.
154. M. Thierry de Bye Dólleman en A.G. van der Steur, Het Rijnlands-Haarlems geslacht Van

Grieken, ca I350-ca 1600, in: Jaarboek CBG 42 (1988), m.n. pag. 79-80.
155. GAL, Van Rijckhuysen A, pag. 138, 150v, 152 en 179.
156. GAL, Testamenten RA 76a, fol. 188, d.d. 11-2-1530; zij is dan weduwe.
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TURFTREKKERS IN KORTENHOEF ANNO 1743

door P. J. K. VAN WERKHOOVEN

Eeuwenlang vormde turf een belangrijke energiebron, zowel voor huisbrand
als voor industrie. Dat de mensen die de produktie van die brandstof ver-
zorgden altijd even gelukkig waren in het land 'waar het kind zijn moer ver-
brandt', valt te betwijfelen gezien de inhoud van onderstaande notariële akte,
die wij aantroffen in het protocol van de Kortenhoefse notaris J. Mooij1.

Compareerden voor mij Jacob Mooij, openbaer notaris etc, Jan IJsbrants Leeflangh, Dirk
Schouten, Jacob Admerael, Jacob Jans van Doorn, Cornelis Nijssen Oostrum, Sent Scheep-
maker, Jurrie de Vale, Jacob Jans Leeflangh, Hannis Hendriks, Gerrit Hagen, Roei Bak, Jan
Heus, Cornelis Jacobs Admirael, Cornelis Willems Halff, Jan Jans vant Honden, Mijndert
Verschuer, Nijs Sweren Oostrum, Hendrik Jans, Evert Hogenbrink, Cornelis Jans Baek, alle
turftrekkers & wonende tot Kortenhoeff, mij notaris bekent, dewelcke uijt haerlieden ver-
klaerden te constitueren ende volmagtigh te maken de personen van Jacob Admerael en Sent
Scheepmaker, specialijk omme uijt haerlieder naemen aen de Hr. Gecommitterde van de Ed:
Mog: Heren Staten Slans van Utregt off daer sulx vereijsen sal, te doen presenteren request,
met versoek dat sij comparanten mogten worden geprefereert voor de buijtenlants personen
wegens het turftrekken tot Kortenhoeff, so als sijlieden het selve bij request sullen laten
stellen, belovende bij desen alle de comparanten in egale portien te sullen betalen de onkosten
die hier over zullen komen te vallen, met verdere belofte om goet & van waerde te houden
alletgeen door de geconstitueerdens uijt kragte deses sal worden gedaen & verrigt, onder
verbant & submissie als naer regten, versoekende hiervan instumente in forma dat dese is.

Aldus gedaen ende gepasseert ten huijse mijns notaris ter presentie & overstaen van Pieter
Mooij & Arij Barrevelt, getuijgen hiertoe versogt, die dese nevens de comparanten & mij
notaris ten prothocolle getekent hebben tot Kortenhoeff op den 15en Maert 1743 & also vijff
personen niet present konde sijn sal haer consent bij nadere tekening blijken.

Drie turftrekkers ondertekenden met hun handtekening, de twaalf overigen
volstonden met een kruisje.

De inhoud van de akte geeft aanleiding tot enkele vragen en opmerkingen.
Bij de turfwinning, althans in het drassige laagveengebied, onderscheidde men
drie fasen. De turftrekkers haalden met de baggerbeugel het veen naar de
oppervlakte en deponeerden dit in een boot. Was de schuit vol dan werd hij
geleegd op zgn. legakkers, waar de turftrappers zorgden voor een gelijkmatige
verdeling. Als het veenslik voldoende was gedroogd konden de turfstekers het
in de vereiste vorm en maat steken2.

In de akte wordt uitsluitend gesproken over turftrekkers en men kan zich
afvragen of daarmee alleen de trekkers werden bedoeld of dat de notaris
gemakshalve de drie categorieën onder één noemer bracht. Het vermoeden is
gewettigd dat uitsluitend de trekkers in het geding waren. Het was verreweg het
zwaarste werk, maar werd ook aanmerkelijk beter betaald dan de andere werk-
zaamheden, mede omdat het een zekere mate van specialisatie vereiste.

Verder is er sprake van de concurrentie door buitenlanders en daarmee raken
wij de kern van het protest. Jaarlijks kwamen in het voorjaar honderden Duit-
sers naar de veengebieden en een groot deel daarvan hield zich juist bezig met
het turftrekken omdat dit, zoals gezegd, het best werd betaald. Ter illustratie
enkele cijfers, ontleend aan een vrij recente publicatie3. Het dagloon voor
boerenwerk bedroeg ca. 15 stuivers per dag, terwijl in de vervening 16 a 20
stuivers werd betaald en-voor het turftrekken zelfs 30 stuivers, hetgeen de
mogelijkheid bood wat geld opzij te leggen en de Duitse gastarbeiders konden
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dan ook na het seizoen, dat duurde van april t/m juni, een aardig spaarcentje
mee naar huis nemen. Vormden die buitenlanders werkelijk een ernstige bedrei-
ging voor de werkgelegenheid? Sprekende over Loosdrecht zegt de voor-
noemde auteur: 'Het is dan merkwaardig dat we weinig of niets merken van de
ontevredenheid die deze Duitse concurrentie zou oproepen onder de plaatse-
lijke bevolking'4.
Die uitspraak is duidelijk in tegenspraak met de bezorgdheid die uit de geci-
teerde Kortenhoefse acte spreekt, doch mogelijk was er een aanmerkelijk ver-
schil tussen de economische situaties in resp. Loosdrecht en Kortenhoef.
Een geheel ander aspect verdient ook nog onze aandacht. De exploitanten lieten
zich zeer weinig gelegen liggen aan de diverse ordonnanties die door de Staten
van Utrecht regelmatig werden uitgevaardigd om schade aan dijken en land-
bouwterreinen te voorkomen. Zonder besef van de mogelijke kwade gevolgen
werd de turfwinning zo intensief uitgevoerd dat vaak gevaarlijke situaties ont-
stonden5.

Daaraan kwam echter in het midden van de vorige eeuw vanzelf een eind
doordat enerzijds het veen opraakte en anderzijds de sterke industrialisatie de
steenkoolwinning aan zijn opmars deed beginnen. De zonzijde van deze gehele
ontwikkeling is, dat thans jaarlijks vele duizenden mensen kunnen genieten van
het watersporttoerisme op de door die vervening ontstane Loosdrechtse
plassen. •

Noten
1. Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Hilversum, ONA Kortenhoef, inv. nr. 3038, akte 12.
2. Prof. dr. M. W. Heslinga e.a., Nederland in kaarten, (uitg. Zomer & Keuning) Ede 1985, pag.

16-17.
3. Hans van Deukeren, Armoedecriminaliteit in de Stichtse Venen, in: Jaarboek 1991 van de

Vereniging Oud-Utrecht, pag. 143-173.
4. Ibidem, pag. 166.
5. Klaas Spaan, Zo zag ik mijn dorp, dl. 1, (Druk Repro Holland) Alphen aan den Rijn 1983,pag.

4 e.v.

VAN WAGTENDONK

Geboortedag van mijn vaader Marlen van Wagtendonk in t jaar 1735 january
6; Maria Moolenbroek 1741 juny 6 en te saame in den hegt getrede 28 april 1762
en te saame verwekt de echte navolgende zoonen of dogters als:
1763 feebreruary 23 Anna; 1764 augustus 30 Dirkje; 1766 augustus 13 Geerent-
dina; 1768 october 2 Paulus; 1770 october 6 Maria; 1772 october 21 Martije;
1774 october 3 Gooris; 1775 november 12 Dirk; 1777 january 18 Martinus;
1778 january 18 Dirk; 1780 mij 6 Martinus; 1783 feebruary 15 Jacobus; 1785
september 6 Jannetje.

(CBG Den Haag, Van Wagtendonk, film 642)
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SPOORZOEKEN NAAR VOORVADERS
Het kan ook zonder doop-, trouw- en begraafregisters.

door H. ZANTING

Ieder heeft zo zijn eigen genealogisch avontuur. Altijd weer boeiend, vooral
voor de onderzoekende nazaat zelf. Als ik hieronder een stuk van mijn speur-
tocht vertel, is dat niet zozeer omdat ik bij voorbaat meen dat het interessanter
is dan dat van een ander, maar vooral opdat medespeurders die menen te zijn
vastgelopen, er enige moed uit putten. Schijnbaar onbelangrijke gegevens
kunnen ongedacht en onverwacht weer openingen bieden, zelfs als je het zonder
doop-, trouw- en begraafregisters moet stellen. Hierbij erkentelijk aangetekend
dat ik zonder contacten met andere NGV-ers nooit zover zou zijn gekomen.

Uit de huwelijksakte van mijn overgrootouders Harm Zanting en Gerritdina
Ekkel, Avereest 27 januari 1854, blijkt dat eerstgenoemde werd geboren op 13
maart 1819 in het Drentse Zuidwolde als 'zoon van Albert Zantinge en Hen-
drikje Harms. Op dus naar het Asser archief óm verdere voorvaders te vinden.
Dat werd een teleurstelling. Ik kreeg te horen dat bij een brand in augustus 1824
in Zuidwolde alle registers verloren zijn gegaan...

Ik trof nog wel een overlijdensakte aan van 15 juni 1830, waaruit blijkt dat
twee dagen tevoren in Zuidwolde was overleden Albert Alberts Zantingh, oud
62 jaar, echtgenoot van Hendrikjë Harms en zoon van Albert Zantinge en
Hilligje Lef erts.

Het ontbreken van DTB's maakte het noodzakelijk dat ik in een heel vroeg
stadium aangewezen was op de zogeheten rechterlijke archieven. Die lagen in
1824 gelukkig niet in de afgebrande boerderij. Zou het mogelijk zijn om daarin
laatstgenoemde Albert Zantinge te localiseren?

Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord. Albert heeft in de jaren
tussen 1765 en 1785 met enige regelmaat geld moeten lenen - een verhaal op
zichzelf — en daardoor komt hij even zovele keren voor in de schulteproto-
collen van Zuidwolde1. Dat het om 'mijn' Albert gaat staat vast omdat in de
akten ook zijn reeds gevonden echtgenote Hilligje Lef erts wordt genoemd. In
1766 wordt bovendien zijn moeder Hendrikjë Alberts genoemd2. Minstens zo
interessant is dat Albert in die akten voorkomt met een patroniem: Albert
Hendriks Z(S)antinge. Derhalve valt aan te nemen dat zijn vader Hendrik
heette.

Op zoek dus naar een Hendrik Santinge wiens echtgenote Hendrikjë Alberts
heette. En zowaar, ik vond een zogeheten momberprotocol gedateerd 29 no-
vember 1755 waarin de voogdij wordt geregeld over de zes minderjarige kin-
deren van Hendrikjë Alberts en haar overleden echtgenoot Hendrik Egberts
Santinge3. Dit' wetende kon deze Hendrik Egberts Santinge ook in diverse
andere stukken worden aangetroffen, ondermeer een akte uit 1742, waarin zijn
leeftijd 40 jaar wordt genoemd4. Hij zal dus rond 1700 zijn geboren. In diverse
stukken wordt hij zonder patroniem Hendrik Santinge genoemd, maar hij
tekent die stukken consequent met Hendrik Egberts Santinge.

Ik ben daarna uiteraard gaan zoeken naar een Egbert Santinge in Zuidwolde.
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Ik vond er wel één in de jaren 1612 tot 16465, maar die afstand in jaren is te
groot om zelfs maar een vader-zoon relatie te mogen veronderstellen. Vastge-
lopen? Toch niet:
In het bovengenoemde momberprotocol van 29 november 1755 worden als
voogden van vaderszijde genoemd Willem Egberts van den Westerhuis en
Geerts Egberts Basuin. Volgens Drents Landrecht moesten mombers broers of
zwagers van de ouders zijn en zo werd ik geconfronteerd met het - bij ervaren
genealogen allang bekende - fenomeen dat, zeker in de oude Drentse kerspels,
een 'achternaam' vaak werd ontleend aan de hoeve, het erf of het gehucht waar
men woonde of werkte. Bij verhuizen of in-trouwen op een andere hoeve kon
men zomaar van 'achternaam' veranderen.

De buurtschap Santinge op de Kerkenkluft in Zuidwolde bestond uit een
viertal boerderijen waarop de Santinge's woonden. De buurtschap kon dus ook
een 'achternaaam' (beter: toenaam) leveren aan iemand die zich daar vestigde
en mogelijk voordien anders genoemd werd. Ook Westerhuis en Basuin waren
van die erven. Blijft de vraag: welke Egbert zou de vader geweest kunnen zijn
van Willem Egberts van den Westerhuis, van Geert Egberts Basuin en van
'mijn' Hendrik Egberts Santinge? Dat hoeft — zoveel is na het bovenstaande
wel duidelijk - niet bij voorbaat een Egbert Santinge te zijn.

Inmiddels had ik uit diverse bronnen vele 17de- en 18de-eeuwse Santinge's
uit Zuidwolde en omgeving genoteerd, alsmede de namen van andere in die
stukken voorkomende personen. In pogingen hieruit mogelijke familierelaties
te distilleren die mijn onderzoek over een dood punt heen konden helpen, heb
ik contacten gezocht met diverse collega-onderzoekers, hetgeen in de meeste
gevallen niets opleverde. Eén van de genoteerde Santinge's was Jan Alberts
Santinge6. Hij had een zuster Hillechijn Alberts"'. Haar dochter Marreghien
hertrouwde op 6 juni 1702, als weduwe van Willem Hilberts ten Kate, met Jan
Jansz. Westerhuis ten Kate. Via Ten Kate-contacten kwam ik het navolgende
op het spoor.

In 1919 inventariseerde drs. W. ten Kate, gemeente-geneesheer van Kampen,
het door hem aangetroffen familiearchief op zijn voorouderlijke hoeve 'Den
Kaat' te Avereest8. In deze inventarisatie komen onder meer voor Egbert Hen-
driks ten Cate en zijn echtgenote Swaantien Roe/ofs. Zij hadden vier zonen9:
Roelof, Willem, Geert en Hendrik. Van Roelof wordt vermeld10 dat hij het
ouderlijk bedrijf voortzette; hij bleef dan ook Roelof Egberts ten Cate
genoemd worden. Van Willem lezen we" dat hij zich na zijn huwelijk in 1733
met Grietje Jans ten Westerhuis 'op den Westerhuis' vestigde en zich sedertdien
Willem Egberts van den Westerhuis noemde. Zoon Geert trouwde in 1754 met
Jent jen Geuchjen Basuin " en heette vanaf dat moment Geert Egberts Basuin.
Van zoon Hendrik wordt gemeld12: Hij noemt zich Hendrik Egberts Santinge,
naam van vrouw en kinderen onbekend, woonde op Santinge, vermoedelijk
gemeente Zuidwolde.

Al met al een naadloze aansluiting met het eerdergenoemde momberprotocol
uit 1755. Conclusie: mijn voorvader Hendrik Egberts Santinge was een geboren
Ten Cate, zoon van Egbert Hendriks ten Cate en Swaantien Roelofs.

Het eerste officiële stuk waarin ik Egbert Hendriks als bewoner en partieel
eigenaar van een Den Kaat-hoeve heb aangetroffen is een akte van 169413. Vier
jaren later werden hij en zijn echtgenote Swaantien Roelofs volledig eigenaar14.
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Egbert en Swaantien blijken beiden nog in leven bij het huwelijk van zoon
Roelof in 17419, maar komen niet meer voor in de Volkstellinggegevens van
1748. Tussen beide laatstgenoemde jaren zullen zij zijn overleden.

Volgende opgave: zou het mogelijk zijn om de vader van Egbert Hendriks
ten Cate (overleden tussen 1741 en 1748) te achterhalen? De verleiding was
groot om te snel een bevestigend antwoord te veronderstellen omdat in het
Vuurstedenregister van Salland van 1682 onder Avereest en wellicht bij
dezelfde hoeve zekere Hendrik ten Cate wordt vermeld. Die veronderstelling
bleek niet 'hard' te maken. Sterker, echtgenote Swaantien Roelofs kon worden
aangemerkt als een Ten Cate-dochter en het vermoeden rees dat ik in Egbert
Hendriks ten Cate opnieuw een voorvader op het spoor was die een 'nieuwe
achternaam' kreeg en voordien wellicht anders heette. Een tamelijk ingewik-
kelde combinatie van gegevens leidde tot de navolgende reconstructie:
Egbert Hendriks Ten Cate wordt vermeld in een momberprotocol gedateerd 6
mei 170215. In dat stuk vraagt Claas Egberts, meerderjarige zoon van wijlen
Egbert Coops, voogden over zijn minderjarige zusters. Van vaderszijde blijken
er geen familieleden te zijn die als zodanig konden optreden. Wel van moeders-
zijde en één van hen is Egbert ten Cate, die vermeld wordt als 'neve van
moeders sijde'. Hoe de moeder van Claas Egberts geheten heeft, staat niet in
dit momberprotocol, maar is via twee andere akten, respectievelijk van 31
maart 1702 en van 19 juni 1710 te achterhalen16. Zij heette Trijntje Clasens.
Afgaande op haar patroniem dus een dochter van ene Claas.

Als Egbert Hendriks van moederszijde neef was van Claas Egberts, de zoon
van moeder Trijntje Clasens, dan is deze een zuster geweest van de vader of van
de moeder van Egbert Hendriks. Als zij zuster was van zijn vader, dan heeft
die vader Hendrik Clasens geheten. Is dit vast te stellen?
Behalve neef Egbert Hendriks ten Cate wordt in het momberprotocol van 6 mei
170215 ook als voogd van moederszijde vermeld: Albert Alberts van de Pijpere
'derselver oom van haar sal. moeders sijde'. Gezien zijn patroniem was hij geen
broer van Trijntje Clasens. Hij was haar zwager. Zijn echtgenote heette Roe-
lof je Clasens, dochter van Claas Hendriks te Pijpere11. Ook Trijntje Clasens
was dus een dochter van Claas Hendriks te Pijpere.
Laatstgenoemde had een zoon: Hendrik Clasens, zoals blijkt uit een akte van
16 mei 1665 waarin hij wordt vermeld samen met zijn moeder Aelyt en zijn
stiefvader18. Hiermede zijn we dus zekere Hendrik Clasens op het spoor
gekomen, wiens zoon, dus met een patroniem Hendriks, neef van moederszijde
was van de kinderen van Egbert Coops en Trijntje Clasens.

Conclusies: mijn voorvader Egbert Hendriks ten Cate (overleden tussen 1741
en 1748) was een zoon van Hendrik Clasens (meerderjarig in 1665, dus geboren
in of kort vóór 1640 en overleden vóór 1702). En de laatste was op zijn beurt
een zoon van Claas Hendriks te Pijpere (overleden vóór 1665).

Claas Hendriks ten Pijpere (ook wel Piepenrij) treffen we aan in de grond-
schattingsregisters van Zuidwolde in de jaren 1641 tot 164619. Tot mijn
genoegen kon ook zijn vader nog achterhaald worden:
Op 9 oktober 1637 diende in de vergadering van de Etstoel, Drenthe's hoogste
rechtscollege, de verdeling van de ouderlijke boedel tussen Claas Hendriks
Pijpere en zijn minderjarige zuster Albertjen20. Claas en Albertjen worden in
dit stuk kinderen genoemd van wijlen Hendrick ten Pijpenree. Dit wetende kon
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deze Hendrick ten Pijpenree ook worden aangetroffen in registers van 161221

en 163022.
Of het ooit mogelijk is verdere voorvaders in rechte mannelijke linie te

achterhalen, waag ik te betwijfelen. Maar dat is bepaald geen negatieve consta-
tering. Dat het ontbreken van doop-, trouw- en begraafregisters niet heeft
verhinderd een afstamming in mannelijke linie tot begin 17de eeuw op te
bouwen, heb ik lang niet voor mogelijk gehouden.

Uiteraard zijn bij elk der vermelde voorvaders veel meer bijzonderheden te
vertellen: namen en data van echtgenotes en andere gezinsleden, huizen en
erven, bezittingen en schulden. In het kader van dit artikel heb ik het met opzet
heel summier gehouden en mij beperkt tot de gegevens die hebben geleid tot
onderstaande reeks van vaders en zonen:

I. Hendrick ten Pijpere, vermeld in 1612 en 1630, overl. vóór 9-10-1637.

II. Claas Hendriks ten Pijpenre, geb. in of vóór 1612 (1637 meerderjarig),
vermeld in 1637 en in 1641 tot 1646, overl. vóór 16-5-1665.

III. Hendrik Clasens, geb. in of kort vóór 1640 (in 1665 meerderjarig),
overl. vóór 6-5-1702.

IV. Egbert Hendriks ten Cate, vermeld o.m. in 1694, 1698 en 1741, overl.
vóór 1748, tr. Swaantien Roelofs.

V. Hendrik Egberts Santinge, geb. ca. 1700 (in 1742 '40 jaar'), overl. vóór
29-11-1755, tr. Hendrikje Alberts.

VI. Albert Hendriks Santinge, vermeld 1765-1785, tr. Hilligje Leferts.

VII. Albert Alberts Zantinge, geb. ca. 1774, overl. 15-6-1830, tr. Hendrikje
Harms.

VIII. Harm Zanting, geb. 13-3-1819, overl. 10-5-1896, tr. Gerritdina Ekkel.

Noten
RAD = Rijksarchief Drenthe (Assen); RAO = Rijksarchief Overijssel
(Zwolle)
1. RAD Schuitegerechte Zuidwolde, inv. nr. 11. Idem, pag. 54.

91, o.m. f. 357, 377, 378. 12. Idem, pag. 86.
2. Idem, f. 3O7v. 13. RAO Reg. van de 1000ste penning, inv.
3. Idem, inv. nr. 95/2, f. 80/81. nr. 2390.
4. RAD grensgeschil Linde-Nolde, Nieuwe 14. RAO Recht. arch. Ommen/Den Ham,

Drentse Volksalmanak 1967. inv. nr. 2, f. 91.
5. RAD o.m. Register Bezaaide landen OSA 15. Idem, f. 180.

621, f. 21 en Register Grondschattinge 16. Idem, f. 176 en inv. nr. 3, f. 42.
OSA 845, f. 116/117. 17. RAO Trouwboek Yhorst/De Wijk 29-9-

6. RAD o.m. Grondschattingsregister Zuid- 1667.
wolde 1705, OSA 818. 18. RAD Schuitegerechte Zuidwolde I, f. 15v.

7. RAD Archief Steenbergen, akten van 19. RAD Grondsch.reg: Zuidwolde, inv. nr.
scheiding 23-8-1682 en 15-8-1690. 845.

8. RAO W. ten Kate, Het Erve en Goed Ten 20. RAD Lottingprot. Etstoel, deel 10, f. 13/
Katen te Avereest met zijne bewoners van 14.
de 15e eeuw tot op dezen tijd. Kampen 21. RAD Aangifte bezaaide landen, OSA inv.
1919. nr. 621, f. 21.

9. Idem, pag. 40. 22. RAD Grondsch.reg. Zuidwolde, inv. nr.
10. Idem, pag. 50. -, 841, f. 406.
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WEGWIJS „r.i

Waarde lezer,

Een nieuwe rubriek in Gens Nostra treft u hier aan. Dat vraagt om enige
inleidende woorden.

Al lange tijd zint de redactie op middelen om aan het maandblad een extra
dimensie te geven, gericht op diegenen die nog niet zo bedreven zijn in het
genealogisch onderzoek. De gevorderde onderzoeker heeft in de loop van de tijd
vaak allerlei ervaringen opgedaan, waar de beginner het nog zonder moet
stellen. Deze laatste heeft een achterstand en zal na enige tijd vaak de uitroep
doen: had ik dat maar eerder geweten! Hij denkt erbij: dan had ik die dommig-
heid niet uitgehaald.

Gens Nostra probeert nu, door het openen van deze nieuwe rubriek, de
beginner te helpen zijn achterstand wat weg te werken. Zo'n rubriek is er
natuurlijk niet zó maar! De redactie wil de rubriek gestalte geven, maar de
(gevorderde) lezers moeten een handje helpen. De redactie vraagt dus om
medewerking. Ze denkt aan korte bijdragen: artikelen, berichten van één of een
halve bladzijde, met tips en vingerwijzingen, maar ook met nieuws uit werk-
groepen, nieuws over lopende genealogische projecten. Ze denkt ook aan korte
interviews en aan berichten waarin het belang van een bepaald boek of een
bepaalde inventaris wordt toegelicht. Misschien zijn er leden die wat meer
kunnen vertellen over een oud beroep, of die thuis zijn in een interessante
archiefbron. Als dat zo is, dan graag uw medewerking. Als u bang bent geen
vaardige pen te hebben, neem dan gerust contact op met ondergetekende.

De nieuwe rubriek is hiermede nog niet geheel beschreven. De redactie denkt
bijvoorbeeld ook aan stukjes als Wist u dat..., in de trant van wat u verderop
reeds kunt zien.

Een cursus genealogie wordt Wegwijs niet. Op ons gebied worden immers
verschillende cursussen gegeven en cursusstof past niet in ons maandblad.
Leerzaam moet Wegwijs wèl worden, maar vooral ook leesbaar. Echter -
nogmaals - het succes van deze nieuwe rubriek hangt van van uw bijdrage.
Déél uw ervaring of enthousiasme voor een bepaald onderwerp met uw mede-
leden!

M. VULSMA-KAPPERS

WIST U DAT . . .

- de strafzaken van het Hof van Friesland van 1701-1811 met meer dan 8000
veroordeelden via de computer zijn te raadplegen in het Rijksarchief van
Friesland?
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- de huwelijksbijlagen voor de periode 1811-1842 in het Rijksarchief van
Friesland momenteel opnieuw worden verfilmd, zodat tijdelijk (gedurende
het jaar 1994) de originele bijlagen weer kunnen worden aangevraagd?

- de Groningse familie Zeven ook wel werd aangeduid met het cijfer 7 ?

WAAROM EEN DOOPBOEK EEN HIAAT KAN VERTONEN

Hebt u dat ook wel eens? U zoekt naar de doop in een bepaalde plaats omdat
u vrijwel zeker weet dat de ouders van de gezochte daar in die tijd woonachtig
waren. Toch kunt u de doop niet vinden; wèl die van andere kinderen van
hetzelfde ouderpaar!

Natuurlijk kijkt u vervolgens of er soms een hiaat in het doopboek zit: is er
een pagina, of zijn er meer pagina's, uit het boek verdwenen? Bekend is het
verhaal van de vrouw van een predikant die vond dat er in het doopboek een
haar onwelgevallige opmerking stond: zij scheurde de pagina er gewoon uit, met
als gevolg dat ü tevergeefs zult blijven zoeken.

Een andere reden voor een hiaat kan zijn dat er op dat moment geen predikant
aanwezig was, bij voorbeeld door een vacature of door een ernstige ziekte van
de predikant.

Onlangs kwam ik op een andere reden voor een hiaat:
In het doopboek van Heukelum kon ik de doop van een voorvader maar niet
vinden. Nadere bestudering van het origineel maakte duidelijk dat er geen
pagina's waren uitgescheurd. En een predikant was er wel degelijk. Toevallig
bracht raadpleging van de Acta van de Particuliere Synoden van Zuid-Holland
1621-1700 ' de vermoedelijke reden van dit hiaat aan het licht:

De bevolking van Heukelum was in die dagen (ca. 1648-1650) niet bijster
gecharmeerd van dominee Gijsberti en zijn vrouw. De onmin bleek zelfs
zover te gaan, dat men weigerde om bij deze predikant naar de kerk te gaan,
terwijl openlijk wordt gemeld dat men in omliggende plaatsen ding dopen!

Het doopboek van Heukelum telt tussen 1641 en 1647 gemiddeld ca. 17 dopen.
In 1648 worden er maar zes kinderen gedoopt, in 1649 vijf en in 1650 twee!

Raadpleging van de boeken in omliggende plaatsen (op loopafstand) levert in
zo'n situatie mogelijk het gezochte antwoord.
Overigens: dominee Gijsberti werd in 1651 overgeplaatst naar Polsbroek.

M. IJZERMAN

Noor
1. Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, uilgegeven door dr. W.P.C.

Knutlel (Martinus Nijhof), 's-Gravenhage 1910. (Serie Rijks Geschiedkundige Publicatiën,
Kleine serie 8, derde deel).
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u
JANUARI

— deze maand was bij de Romeinen gewijd aan en genoemd naar de god
Janus, beschermer van poorten en deuren en god van alle begin.
In het Nederlands heet januari: Louwmaand.

FEBRUARI
- Latijn: mensis februarius, waarvan de betekenis is: reinigingsmaand.

In Nederland wordt deze maand Sprokkelmaand genoemd.

In Oostenrijk (en vroeger ook in Böhmen en Mahren) wordt de eerste maand
aangeduid met Janner, de tweede met Ifeber.
In Duitsland werd sinds de middeleeuwen Hartung voor januari en Hornung
voor februari gebruikt..Beide namen komen ook voor als familienaam.

Bronnen
— Winkler Prins Encyclopedie.
— W. Wijnaendts van Resandt, Dagen, maanden, jaren. (Centraal Bureau voor Genealogie,

CB-reeks nr. 7).
— W. Ribbe/E. Henning, Taschenbuch für Familiengeschichtsforschung (hoofdstuk i.z. Christe-

lijke tijdrekening).
H.M. ABEN-NEDERPELD

WIST U DAT . . .

- wanneer de medewerkers bij de Info-afdeling van het Verenigingscentrum
(VC) te Naarden uw probleem niet direct konden oplossen, nadere aanwij-
zingen nogal eens daarna wel werden gevonden?
Door deze ervaring wijzer geworden, wordt nu de naam van de vragensteller
genoteerd, zodat een 'vondst' kan worden doorgegeven.
Zo is er voor niet met name bekende bezoekers alsnog een antwoord
gevonden op de onderwerpen: emigratie uit Hessen(-Dietz) naar Leeuwarden
1780-1790, een militaire voorouder, de juridische kant van de weeskamerar-
chieven (t.b.v. een scriptie) en particuliere archieven. De belanghebbenden
kunnen de volgende keer dat zij in het VC zijn, hun antwoord alsnog krijgen
bij de Informatiebalie.
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GENEALOGISCHE BRONNEN

Een onbekende bron, aangeboord in Oudenrijn *
Bij mijn onderzoek naar de familie Van Rijn heb ik een gedeelte van het oud
archief van de gemeente Oudenrijn (thans gemeente Vleuten, Utrecht) doorge-
nomen.
Nummer vier van dit archief luidt: Notulen van het gerecht, 1661-1775 1 deel.

In dit nummer komen de notulen voor van schout en schepenen van de polder
Heikop. Het deel blijkt te bestaan uit vier onderdelen:
— ononderbroken huwelijksafkondigingen van 1688 tot en met 1773
— akten van indemniteit vanaf 1726
— zakelijke transacties tussen burgers, zoals bijvoorbeeld 'het geven van koeien

in de baat' vanaf 1726
— mededelingen van het houden van schouwen.

In 1985 heb ik het Rijksarchief in Utrecht van deze vondst, waarvan het bestaan
onbekend was, schriftelijk op de hoogte gesteld. Mondeling deelde het hoofd
van de studiezaal mij mede dat zij zou proberen bedoeld deel van de gemeente
Vleuten te lenen om het e.e.a. te kunnen kopiëren.

Aangezien dit nog niet is geschied en de bron voor genealogisch onderzoek —
vooral voor katholieke families — van belang kan zijn, wordt in dit blad hiervan
mededeling gedaan. De materiële conditie en de leesbaarheid van het deel (ca.
15 x 35 cm) is uitstekend.

E. B. VAN RIJN

* Overgenomen uit het afdelingsblad Delfland, jg. 2, nr. 3, juni 1993.

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.
Bronbewerkingen
J .G.J . van Booma, Dit is 't memoriboec van Voirburch; het memorieregister, tevens cartularium
van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566, Hilversum 1991.

In vroeger tijden schonk men geld en goederen aan de kerk om zielemissen te laten lezen voor
zichzelf en anderen. De kerk hield daarvan een administratie bij. Het oudst bewaard gebleven
archiefstuk van Voorburg is zo'n memorieregister en cartularium (register met afschriften van akten
van overdracht, donatie e.d.). De tekst van dergelijke registers bevat belangrijke genealogische
gegevens, zoals namen, familierelaties en overlijdensdata. Het register van Voorburg is begonnen
in 1435 en bijgehouden tot 1566, maar er komen ook afschriften van oudere akten in voor,
teruggaand tot 1338. Voorafgaande aan de eigelijke bronuitgave — de tekst van het memorieregister
- geeft de auteur een uitvoerige inleiding, waarin hij aandacht schenkt aan de geschiedenis van het
register, de wijze van uitgave en wat ook belangrijk is, de gebruiksmogelijkheden van deze bron.
Als bijlage is een lijst van pastoors opgenomen. Index op zowel persoonsnamen als geografische
namen.

84 Gens Nostra XLIX (1994)



Egodocumenten
Een Groninger Predikantenleven in de achtiende en negentiende eeuw, beschreven in Herinne-
ringen, Merkwaardige Bijzonderheden en een Reisverhaal door Ds. Willem Diderik van Halsema
(1771-1862), bewerkt en van aantekeningen voorzien door G. van Halsema Thzn. en.H. van
Halsema; Westerbork/Nijmegen, eigen uitgave, 1993 (prijs: ƒ 30, - (incl. porto en verzendkosten),
inlichtingen bij Ds. G. van Halsema Thzn., Steffensberg2, 9431 CZ Westerbork, tel. 05933-33178).

Het is verheugend dat de verzameling gepubliceerde egodocumenten weer is uitgebreid met deze
eenvoudige, maar goed verzorgde uitgave. Het gaat hier om een drietal handschriften van Ds.
Willem Diderik van Halsema, die jarenlang predikant is geweest in de gemeente Stedum (Gro-
ningen), t.w. zijn herinneringen die hij in 1837 opschreef, vervolgens een overzicht van merkwaar-
dige bijzonderheden, voorgevallen in de provincie Groningen (en daarbuiten) van 1780 tot 1840 en
ten slotte een verslag van zijn reis van Stedum naar Den Haag in juli 1837. Het boekje wordt besloten
met twee stamreeksen Van Halsema. Egodocumenten zijn onmisbaar als bron van kennis van het
leven van onze voorouders. Ook al is de 19e eeuwse stijl omslachtig en wat zwaarwichtig, toch voelt
men tussen de regels nog de harteklop van het dagelijkse leven. Persoonlijk vond ik het reisverhaal
bijzonder aardig om te lezen, waarin een relaas over een eerste tocht per stoomboot.

Genealogie
W. Rasing, Mijn familieboek 1620-1993, genealogie van Wanner Raesing, z.pl., eigen uitgave, 1993
(nadere inlichtingen bij de samensteller, Bernhardtstraat 22, 6691 ZM Gendt).

De bakermat van deze familie ligt in Didam, waar omstreeks 1645 zekere Wanner Raesing huwt
met Jenneken ten Have. De familienaam komt uiteraard ook in andere spellingsvormen voor, zoals
Rasing en Razing. De ondertitel van het boek - genealogie van Wanner Raesing - is enigszins
misleidend, want de samensteller geeft veel meer dan een genealogie. In feite biedt hij een parenteel
aan, die heel systematisch is opgezet. Voor een goed overzicht van de familie zouden een paar
duidelijke schema's hun diensten kunnen bewijzen, maar die ontbreken jammergenoeg. Gelukkig
is er wel een gedetailleerd register op persoonsnamen opgenomen. Een zeer verzorgde uitgave,
voorzien van mooie familiefoto's en facsimile's van akten en bidprentjes.

C.M. W. Vork-Drenth, Genealogie van de familie Vork, eigen uitgave 1993 (nadere inlichtingen bij
de samensteller, Postbus 128, 2630 AC Nootdorp).

Deze eenvoudig uitgegeven genealogie is in feite een tussenstand van het onderzoek naar de
familie Vork, speciaal vervaardigd voor de familiedag in maart 1993. De oudst bekende voorvader
is Barend Tijmens (ook wel Barend Tamass) Vork, die afkomstig is uit Duitsland (Munsterland) en
in 1731 te Ter Aar in eerste echt huwt met Marijke Jacobs van Veen. In 1751 volgt zijn tweede
huwelijk met Pietertie Cornelisdr. Leliveld en in 1762 zijn derde huwelijk met Maria Caspers
Houthuys. Uit de eerste twee huwelijken zijn nakomelingen bekend. De eerste generaties zijn
woonachtig in Ter Aar. Er zijn inmiddels aardig wat primaire genealogische gegevens bijeenge-
bracht, die een goede basis vormen voor een echte familiegeschiedenis. De uitgave wordt besloten
met een index op persoonsnamen.

De auteur signaleert terecht een probleem bij het noteren van samenwonende partners. Los van
het ontbreken van een officiële notatie voor samenwonen,,blijft het probleem van de datum.
Mevrouw Vork heeft een en ander provisorisch opgelost door samenwonenden als gehuwd zonder
datum op te voeren.

B. Schoone-Strijk, Families Vredeveld in Nederland, z.pl., eigen uitgave 1993 (verkrijgbaar bij de
samensteller door overmaking van ƒ 2 5 , - (incl. porto) op girorekening 321358 t.n.v. dr. B.
Schoone-Strijk, Groenlinglaan 80, 3722 VB Bilthoven).

Zoals de titel aangeeft, zijn in deze uitgave genealogische gegevens verzameld over verschillende
families Vredeveld. De auteur onderscheidt een zestal 'clans' en geeft tot slot in een afzonderlijke
rubriek een overzicht van de Vredevelds die nog niet in een groter genealogisch verband geplaatst
kunnen worden. Het betreft nageslacht van de volgende stamvaders: Hans Petersen Vredeveld (tr.
Zwolle 23-10-1632 Jennichen Michiels); Assuerus Vredeveld (tr. Zwolle 27-5-1753 Fennigje Gold-
smit); Jan Jansen (tr. (1) Dalfsen 16-11-1755 Klaasje Harmens; tr. (2) Dalfsen 24-8-1788 Dirkien
Hendriks); Peter Hermsen Vredeveld (tr. Zutphen 5-5-1730 Geertruit Gerdigs) met nakomelingen
te Dordrecht; Roelof Bartels (tr. (1) NN; tr. (2) Rolde 10-4-1729 Lammechien Luigies); Hendrik
Alberts (tr. (1) Beilen 21-12-1794 Geessien Bartelds (Vredeveld); tr. (2) Beilen 7-4-1814 Egbertje
Harms). Deze verzorgde uitgave geeft meer dan alleen namen en data. Ook gegevens uit andere
bronnen hebben een plaats gekregen. Het geheel is voorzien van een notenapparaat en een register
op persoonsnaam.
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W.F. van der Laan, De familie van der Laan in de stad Leiden, van 1659 tot heden, 1993,
Eindhoven, eigen uitgave, 1993 (nadere inlichtingen bij de auteur, Bussemakerweg 19, 5624 JB
Eindhoven).

Wat dit boekje aantrekkelijk maakt, zijn de persoonlijke herinneringen van de schrijver aan zijn
jeugd, ouders en andere familieleden. Het valt me wel eens vaker op dat genealogen vaak meer weten
te vertellen over een verre voorvader in de 17e eeuw dan over hun eigen grootvader en het verdient
mijns inziens navolging om ook de recente familiegeschiedenis zoveel mogelijk schriftelijk vast te
leggen. De geschiedenis van de familie Van der Laan uit Leiden (stamvader: Gijsbert Cornelis
Verbeytelaan/van der Laan, tr. in 1650 met Immetge Cornelis van Starrevelt) wordt hier gepresen-
teerd in de vorm van een uitvoerige stamreeks. Generatiegewijs behandelt de auteur de gezinnen van
zijn voorouders en hoewel op de linkerbladzijde schema's zijn opgenomen, laat de tekst jammerge-
noeg wat aan duidelijkheid te wensen over. Een overzichtelijker typografie doet hier wonderen. Als
bijlage zijn zogenaamde bestanduittreksels opgenomen. Het zoeken wordt er niet makkelijker op
en m.i. verdient toch een naamregister de voorkeur.

J.M. Vos e.a., 360 Jaar een familie Markslag in Twente; z.pl. 1993 (verkrijgbaar door overmaking
van ƒ81,50 (incl. porto en verzendkosten) op bankrekening no 904750604, t.n.v. J .M. Vos,
Raaigras 10, 7623 ER Borne).

Uitgangspunt voor deze publikatie is het echtpaar Johannes Markslag (1883-1959) en Gerarda
Wilhelmina Mostertman (1886-1975). Na een korte inleiding over Twente, volgt een leuk geïl-
lustreerd gedeelte over 'De Voorouders', in feite een stamreeks, beginnend met Claes Goor, die
omstreeks 1630 in Azelo werd geboren. De naam Markslag is een toponiem en werd pas door latere
generaties gebruikt. De stamreeks Mostertman begint bij zekere Joannes Mostertman, die waar-
schijnlijk rond 1690 in België wordt geboren. Nageslacht vestigt zich o.a. te Heusden. Vervolgens
komt onder de titel 'Onze Familie' het gezin van Johannes Markslag en Gerarda Wilhelmina
Mostertman aan de orde en hun verdere nakomelingen, in feite dus een parenteel, die eveneens rijk
voorzien is van foto's uit het familiealbum. Als bijlagen zijn een groot aantal kopieën van akten
opgenomen. Een naamregister ontbreekt, helaas.

Geschiedenis
Anton Blok, De Bokkerijder, roversbenden en geheime genootschappen in de landen van Overmaas
(1730-1774), Amsterdam 1991.

In de oostelijke Maasvallei, een gebied dat omsloten wordt door de steden Maastricht, Aken,
Gulik en Roermond, opereerden in de 18e eeuw verschillende roversbenden die later onder de naam
Bokkerijders berucht werden vanwege hun brute optreden. De justitie trad hard tegen deze bendes
op. In het eerste deel van deze studie gaat de auteur in op zaken als het gebied, waar de rovers aktief
waren, de beeldvorming rond de bendes, hun sociale en familiale achtergronden en hun werkme-
thoden. Voor de genealoog die het 'voorrecht' heeft een crimineel in dit gebied onder zijn voorou-
ders te mogen tellen, is vooral het tweede deel, getiteld Dramatis Personae, van belang, waarin de
levensbeschrijving van ca. 600 beklaagden is opgenomen. Hiervoor heeft de schrijver talrijke
strafvonnissen en justitiële dossiers bestudeerd. Het boek is uiteraard voorzien van een index op
persoonsnamen.

J .G.M. Sanders, Waterland als woestijn ; geschiedenis van het Kartuizer klooster 'Het Hollandse
Huis' bij Geert ruidenberg 1336-1595, Hilversum 1990 (Hollandse Studiën no 25).

Globaal valt deze studie uiteen in drie delen. Eerst wordt de stichting van het klooster door Willem
van Duvenvoorde in 1336 beschreven. Vervolgens komt de materiële ontwikkeling van het klooster
aan de orde tot 1573, toen de kloosterlingen werden verdreven en het gebouw werd neergehaald. In
dit gedeelte is er ook veel aandacht voor de bezittingen (grond) van het klooster en de exploitatie
daarvan. Het derde deel behandelt de bewoners van het convent. In bijlage 2 (prosopografie) wordt
een overzicht gegeven, in alfabetische volgorde, van alle personen die in de loop der tijden in dit
klooster hebben gewoond.

R.G. Fuks-Mansfeld, De Sefardim in Amsterdam tol 1795; Aspecten van een joodse minderheid
in een Hollandse stad, Hilversum 1988 (Hollandse Studiën no 23).

Naar de geschiedenis van de Portugese en Spaanse joden die tesamen met de Hebreeuwse met de
term Sefardim genoemd worden, is vrij veel onderzoek verricht, met name gericht op de Republiek
in de 17e eeuw. Dit proefschift geeft een tussenstand van dit onderzoek en plaatst de geschiedenis
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in de ontwikkeling van de joodse diaspora. Er is niet alleen aandacht voor de rijke(re) joden, ook
het leven van de arme joden wordt belicht. De laatste jaren is er sprake van een sterk groeiende
belangstelling voor de geschiedenis van joodse families in ons land en dit boek biedt veel achter-
grondinformatie, waartegen de lotgevallen van Sefardische families in Amsterdam geplaatst
kunnen worden.

Historische Bedrijfsarchieven
Sinds 1992 verschijnt de reeks Historische Bedrijfsarchieven, uitgegeven door het Nederlandsch

Economisch-Historisch Archief (NEHA) te Amsterdam. Deze reeks beoogt een zo volledig mogelijk
overzicht te bieden van bewaard gebleven historische bedrijfsarchieven van Nederlandse en voor-
malige koloniale ondernemingen in vrijwel alle bedrijfstakken, leder deel is voorzien van een
gedegen inleiding per bedrijfstak en bevat uiteraard een bronnenoverzicht, waarin de naam en
vindplaats van het betreffende archief is opgenomen plus gegevens over omvang, periode, toegan-
kelijkheid e.d. Het betreft voornamelijk 19e- en 20e eeuws archiefmateriaal. Kortom, deze reeks is
een uitstekend huplmiddel voor genealogen, die voor hun familiegeschiedenis ook eens een wat
minder gebruikelijke bron willen aanboren. De reeks wordt voortgezet. Tot heden verschenen de
volgende delen:
1. Bankwezen; 2. Basis-metaal, metaalproduktie industrie en scheepsbouw; 3. Machine-, elektro-
technische en transportmiddelenindustrie; 4. Openbare nuts- en communicatiebedrijven; 5. Voe-
dings- en genotsmiddelenindustrie; 6. Textiel-, kleding-, leder-, schoen e.a. lederwarenindustrie; 7.
Zee-, binnen-, luchtvaart en hulpbedrijven van het vervoer.

Kwartierstatenboeken
Kwartierstatenboek deel XI en XII (uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus, adres:
Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft, tel. 015-785189), Delft resp. 1992 en 1992.

Het 20-jarig bestaan van de Genealogische Vereniging Prometheus in 1993 bood een mooie
gelegenheid om het twaalfde deel in de serie Kwartierstatenboek te presenteren. Allereerst past hier
een oprechte gelukwens, zowel bij het julileum als bij de verschijning van deel Xll van het
Kwartierstatenboek. Natuurlijk zijn er, ook van de kant van Gens Nostra, kritische kanttekeningen
geplaatst bij de aard en opzet van deze reeks, maar hoe men het ook wendt of keert, feit blijft ook,
dat deze boeken in een behoefte voorzien en in de loop der jaren uitgegroeid zijn tot een begrip. Het
lijkt mij ook goed om eens vast te stellen, dat genealogie op veel verschillende manieren en niveaus
beoefend kan worden. Voor de een zal het prettig zijn om zo snel mogelijk zo ver mogelijk in het
verleden terug te gaan, terwijl een ander juist zijn onderzoek in de breedte uitwerkt. En dan heb ik
het nog maar niet over de eisen die men kan stellen aan de bewijsvoering van de opeenvolging der
generaties. Ook hier geldt dat de een iets wat sneller en makkkelijke bewezen acht dan een ander.
Een kritische uitwisseling van gegevens binnen een ruime opvatting over de beoefening de genea-
logie, biedt volgens mij de meeste ruimte voor een vruchtbare ontwikkeling van onze liefhebberij.
Voor een snelle oriëntatie zijn kwartierstatenboeken een zeer bruikbaar hulpmiddel, waarmee
nieuwe uitgangspunten voor eigen onderzoek opgesteld en getoetst kunnen worden. Het klakkeloos
overnemen van gegevens van anderen is iets, waarvoor iedere genealoog wel eens bezwijkt of
bezweken is, want hoe prettig is het niet om bijvoorbeeld in één keer een half dozijn voorouders in
de schoot geworpen te krijgen? Voor huiselijk gebruik is daar weinig op tegen. Iets anders is, als men
bij publikatie van gegevens voorbij gaat aan de eigen verantwoordelijkheid en een kritische benade-
ring laat varen. In het verleden is nogal eens benadrukt, dat de verantwoording van de opgenomen
staten in de Prometheusreeks onvoldoende is. Ik ga echter van het standpunt uit, dat de beoefening
van de genealogie in Nederland in de laatste 20 jaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt.
Eisen van wetenschappelijke controleerbaarheid zijn, met name voor oudere kwartieren, aange-
scherpt en mijns inziens terecht, juist omdat tegenwoordig zoveel bronnen toegankelijk zijn ge-
maakt, ook voor genealogisch onderzoek. Deze ontwikkeling in de genealogie weerspiegelt zich ook
in zekere mate in de twaalf delen uit de reeks Kwartierstatenboeken. Vanaf deel XI wordt nu in ieder
geval achter iedere kwartierstaat een bibliografie opgenomen, waarmee bepaalde kwartieren verant-
woord worden en dat is winst. In dit deel zijn de volgende kwartierstaten opgenomen: Van
Hemert-Sorel; Molendijk-Van der Ploeg; Morien-Spendel; Noordam-Van Rees.

In deel XII zijn opgenomen: De Hek-Van Oosterhoud; Herweijer-Boudewijn; Van Oordt-
Gelderblom; Touw-Trouw. Uiteraard is in beide delen een naamregister opgenomen. De meeste
kwartierstaten bevatten gegevens over meer dan 20 generaties.

W.S.
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M. P. van Aelst, Kwarlierstaai van Sonja Henriette en Steven Marcel van Aelsl, Oakville (Canada)
1993.
D. van Agt en K. Fontein, Van Agt in alle stalen, een fotoverslag met commentaar, Amsterdam
1981.
F.C. Berkenvelder e.a., Maandrekening van Zwolle 1445, Zwolle 1993 (uitgave Gemeentearchief
Zwolle).
R. Blijdenstein, Zeist, groei en bouw. Hel Slot en omgeving, Zeist 1983.
J. G. Boon, Hel geslacht Munro uit Forres, Krimpen a/d IJssel z.j.
E. P. de Booij, De weldoet der scholen. Hel plallelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 1580
tot het begin der 19e eeuw, Stichtse Historische Reeks 3, Bloemendaal 1977.
E. P. de Booij, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie
Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw, Stichtse Historische Reeks 5, Zutphen 1980.
G.J. Borger, Staat van land en water. Provinciale waterstaat van Utrecht 1882-1982, Stichtse
Hisiorische Reeks 7, Zutphen 1982.
P. R. Debry, Index of maiden names of women in South Holland. Lisled in the 'Klappers of Zuid
Holland' District Vil - Krimpenerwaard 1695-1812, USA 1993.
H.A. Diederiks e.a. (redactie), Armoede en sociale spanning. Sociaal-historische studies over
Leiden in de 18e eeuw, Hollandse Studiën 17, Hilversum 1985.
F. Doeleman, De Heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594. Een
rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in hel veen van
Wiinis/'Mijdrecht/Tamen/'Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland en het
Nedersticht alsmede in Achttienhoven, Stichtse Historische Reeks 6, Zutphen 1982.
S. Faber e.a., Criminaliteit in de negentiende eeuw, Hollandse Studiën 22, Hilversum 1989.
H. Franssen e.a., 'Jaren van voorzichtig beleid'. De huidige Rijksscholengemeenschap Koning
Wiilem 11 125 jaar Tilburg 1866-1991, Tilburg 1990.
Fryske Akademy, Kadastrale en Prekadastrale atlas van Friesland 1640-1832, deel VI: Raarderhim
en Utingeradeel, Leeuwarden 1993.
P. de Greef, Nostalgisch gezicht op Zeist. Nostalgie in woord en beeld. Wat wel vergeelt maar nooit
verveelt, Delfzijl z.j.
M. Hoekstra, De historische Elfstedentocht van 2 januari 1909. Bekroonde beschrijving door den
len prijswinner M. Hoekstra, herdruk uit 1909.
J. J. Kalma, 'Een kerk in opbouw'. Classisboek Sneek 1583-1624, Fryske Akademy, Leeuwarden
1978.
J. Kuijs e.a.. De Tielse Kroniek, Amsterdam 1980.
H. Meise, Die Stadl Halte in Westfalen. Beilrage und Bilder zu ihre Geschichle, Halle 1968.
G. Mol, Familienamen uit Muiden aan de hand van de volkstelling 1947, z.p./z.j .
J. Nanninga, Über die historischen Bande des Niederlandischen Fürstenhauses von Oranien-
Nassau mit der Schweiz, Olten (Zwitserland) 1993.
W. Nieuwenhuys, Concern in beweging. Vijfenzeventig jaar Hoogovens, Wormer 1993.
A.J. en B. Odijk, 'De bakker-tamboer en zijn beminde'. Aaltje Hoekstra en Nardus Odijk
geportretteerd. Familieboek in woord en beeld, Amsterdam 1993.
A. E. van Puffelen, Subsidieregimenten en immigratie. Buitenlandse militaire dienstneming in de
Republiek en immigratie mede in de 2e helft van de 18e eeuw, Den Haag 1975.
A. Roeterdink, Kwartierstaat en genealogie familie Roeterdink, Duivendrecht 1993.
R.J. Roffel, 65-jaar Geloof, Hoop en Liefde. Twee generaties Veenstra, voortrekkers in de
Thuislozenzorg. Stichtingen Het Hoogeland en Hullenoord Beekbergen, Beekbergen 1989.
C. P. Roovers, Roovers. Uit de Eeninge van Rijsbergen van de 20e tot de 15e eeuw, Den Haag 1993.
P. Sanders, Stamreeks van het geslacht Apeldoorn uit Noord-Holland, Geldrop 1993.
P. K. Smiesing en J.P. Brinkerink, Onder de rook van Utrecht. Twee eeuwen tabakspijpenmakerij
in Lauwerecht 1600-1800, Stichtse Historische Reeks 14, Zutphen 1988.
G. Timmerman, Inventaris van de archieven van de polder het Oudeland van Slrijen en Oud-
Bonuventura 1436-1974, Waterschap De Groote Waard, Klaaswaal 1985.
J .H.M. Toirkens, Voorlopige genealogie van de familie Roijmans te Reusel, Bladel, Hapert,
Dongen, Ravels, Arendonk, Turnhout etc, periode 1640-1990 (deel V), Bakel 1993.
J .H.M. Toirkens, Diverse gegevens familie 's Roijmans in de provincies Noord-Brabant en Ant-
werpen (deel VII), Bakel 1993.

88 Gens Noslra X1JX (1994)



J.Chr. Verhage, Genealogie Indische-Raven (Indischeraven) Antwerpen 1546-Amsterdam 1788,
Velserbroek 1993.
A.C. J. de Vrankrijker, DeMajella te Bussum 1910-1960, Hilversum z.j.
F.H. Wackwitz, A piclorial history of the Wackwitz family 1402-1988, Van Alstyne (USA) 1990.
P. Wiersma, Kortenhoef, oudrechterlijkarchief 1753-1772, Hilversum 1993.
J. de Wit e.a., Doopboek der Ned. Herv. Gemeente te Meteren 1772-1947, NGV Afdeling Betuwec

1991.
D.M. van der Woude, Vrouwen in de hardrijdersbaan (Friesland), 2e verbeterde en aangevulde
druk, Assen z.j.

'Van standen tot staten'. 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975, Stichtse Historische Reeks 1,
Utrecht 1975.
150 Jahre Landkreis Halle (Westfalen) 1816-1966. Eine Darstellung seiner Verfassungs- und Ver-
waltungsgeschichte, Halle 1966.
Halle in Westfalen, 250 Jahre Stadtrechte 1719-1969, Halle 1969.
100 Jahre Kreissparkasse zu Halle in Westfalen 1856-1956, Halle 1956.
'Victoria 100'. Portret van een eigenzinnigeHilversumse voetbal- en vriendenclub, Hilversum 1993.
'Volle kracht vooruit'. N. V. Appingedammer Bronsmotoren 1907-1957, Appingedam 1957.
Denemarken, overzicht Gemeenten. Groot-Kopenhagen t. w. raadhuizen, gerechten, politie, hospi-
talen, bejaarden-, zieken- en of verpleeghuizen, kerken, begraafplaatsen en straten overzicht,
z.p./z.j.

Genealogieën
H. van den Brink, Stamreeks Vermeulen. Een familiegeschiedenis van ruim vier eeuwen, Best 1993.

Geeraert Hendricx Vermeulen, geboren omstreeks 1575 in het gehucht Ommel bij Asten, is de
stamvader van een uitgebreid geslacht, waarvan thans vele leden woonachtig zijn in Zuidoost-
Brabant.

Familieboek Doeleman (deel III). Aanvulling op de genealogie Doeleman, Doeleman-Romeijn
periode 1807-1993. Een uitgave van de Stichting Familie-Archief Doeleman, Ring 5, 4315 AE
Dreischor.

Deze uitgave (losbladig zonder ringband) bevat deels vervanging van deel 1 en een aanvulling op
deel II en is te verkrijgen voor ƒ 70, — (incl. porto) of ƒ 65, — (afgehaald bij bovengenoemd adres).
Nog verkrijgbaar is deel II (ƒ 6 0 , - incl. band). Deel II en III samengevoegd in een ringband zijn
verkrijgbaar voor ƒ 1 1 5 , - . Nadere informatie tel: 01112-1801.

P. Sevestre, Een Hollandse tak van de familie Sevestre, Brouwershaven 1993.
Oudst bekende voorvader is Yves Sevestre, geb. Peillac (Bretagne), huwt in 1732 met Anne Alexis

Pelay. Kort na de eerste wereldoorlog heeft een tak van deze familie zich in Nederland gevestigd.

A.W. Withoos, Het Oosterhoutse Geslacht Severins/Severijns. Een aanzet tot een parenteel,
Eindhoven 1993.

Een voorlopig resultaat van speuren in het Oosterhoutse archief. Stamvader is Nicolaas Severijns,
geb. Alphen ca. 1756 en overl. Oosterhout 7-8-1807. Hij huwt (1) Anna van Steensel; huwt (2) Maria
Koremans (Coremans).

Van de 'Stichting tot bevordering van historische en genalogische publikaties', Postbus 10457, 7301
GL Apeldoorn, ontvingen wij (de uitgaven zijn te bestellen bij deze Stichting):
E. de Jonge, Het Mulderij boek. Geschiedenis en genealogieën van de familie(s) Mulderij, Beek-
bergen 1987.

Hierin o.m. de geschiedenis van de boerderij 'De Mullerie' (omgeving Lochem), de familie
Mullerij(e), Mulderije beginnende met Hendrick Mullerije wonende onder Lochem, familie Mul-
derij in Vorden (met takken in Voorst, Brummen, Steenderen en Eist) en een Veluwse familie
Mulderij.
J. Beumer e.a., Het Beumerboek.

De herkomst van de in dit boek behandelde families Beumer vinden wij o.m. in de Achterhoek,
Liemers en IJsselstreek.
H. Overweg en E. de Jonge, Het Overwegboek.
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Hierin meerdere families Overweg, oorspronkelijk afkomstig uit de driehoek Zwolle-Deventer-
Hardenberg.
E. de Jonge e.a., De familie van Roekei.

Oudst bekende stamvader, Willem Dercksen (ook wel Willem Backer), wordt in 1688 genoemd
als aftredend buurtmeester van de Bovenbuurt te Bennekom.
.Van de Afdeling Zeeland van de NGV ontvingen wij (de publikaties zijn te bestellen bij A. J. Witte,
De Komme 3, 4421 ES Kapelle):
A.J. Witte, Publicaties uitgebracht door A/d. Zeeland 1967-1992 (informatieblad 1), Kapelle 1992.
G.C. Bek, Inventaris der verzameling in 'De Vroone' te Kapelle (informatieblad 2), Goes 1992.
A. M inneboo, Nieu v/kerke en Kleverskerke (Oost- Watering Walcheren) Overloper 1776, Prae 1600
Club 1992.

Th. A. Fafié, 'Ouder en (onder-)wijzer zijn'. Opstellen aangeboden aan G. Fafié bij zijn zilveren
onderwijsjubileum (1968-1993), Haarlem 1993.

Deze bundel bevat artikelen die handelen over de Lutherse gemeenten te Apeldoorn en Hil-
versum, en over het Instituut 'Schreuder' te Amsterdam, de Rijkskweekschool te Hilversum, de
Jacob Catsschool te Terneuzen en de Koningin Emmaschool te Nijkerk. Belangstellenden kunnen
in het bezit van deze publikatie komen door overmaking van / 8, — op postbankgiro 449524 t.n.v.
drs. Th.A. Fafié te Haarlem, o.v.v.: Onderwijzer zijn.

W. H . VAN DER HORST-HARKEMA

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 onderhevig
zijn. Periodieken worden niet uitgeleend.

Nederland
Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur in Nederland, 5.93. Grafdelvers op zeventiende-
eeuwse schilderijen; Onze strijd tegen het water; De wasmachine; Huwelijks gebruiken vroeger en
nu.

Amstel Mare (Amstelveen), jg. 4, nr. 3, okt. 1993. O. B. de Kat: Onderwijs aan joodse kinderen in
Amstelveen tijdens WO II.

De Brabantse Leeuw, jg. 42 (1993), no. 4. A. M. Bosters: Van Litsen [te Moerstraten, Halsteren en
Wouw; 17e-19e eeuw]; Verv. Burgemeesters arr. Eindhoven rond 1814; Verv. Adriaenssen uit Van
den Kouwelaer uit Paters uit Van Heestaden; Verv. Smulders/Smeulders; Verv. Die Rode/De
Ro(o)ij; P. L. Leget-Kuijlen/J. N. Leget: Van de Wiel [te Oisterwijk; 16e-18e eeuw].

Eigen Perk, 13e jg., no. 3, sept. 1993. J.J. van Herpen: Hilversums Historie. Abraham Rademaker
en de paniek van juni 1734 [tekenaar werd verdacht van spionnage]; F. Repko: Huis met historie.
Twee logementen aan de Kerkbrink. Nieuwe inzichten in de geschiedenis van Hof van Holland
[gegevens o.a. uit Buwalda-archief te Hilversum].

Fries Museumbulletin, maart 1993. Te kust en te keur: kluitzilver was van beter allooi [met lijstje
boedelinventarissen van Leeuwarder zilversmeden 1565-1767].

Idem, sept. 1993. Pibo Gualtheri en zijn collectie instrumenten [Pijbe Wouters, geb. Franeker
1580, tr. Leeuwarden 1603 Trijn Harmens Selsma].
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Gelders Erfgoed, 1993-5. Rouwbord Zoelen op zijn plaats [wapenbord van Aart Johan Verstolk,
heer van Zoelen, overl. 1786].

Genealogische Bijdragen Leiden en omgeving, jg. 8, nr. 5, sept. 1993. Verv. Schoorsteengeld 1644
[opgave van eigenaren en huurders van huizen met aantal haardsteden/schoorstenen]; J.P. van
Brakei. Leidenaars bij de Katwijkse notaris (1735-1883) [o.a. De Fremery, Harteveld, Den Houter,
Lens, Van der Tak]; Verv. Rinse penningen 1675-1700 [niet alleen van belang voor onderzoek in de
omgeving van Leiden, maar ook voor Noord- en Zuid-Holland en Utrecht (en zelfs nog daar buiten)
vanwege de verwijzingen naar elders wonende verwanten].

Idem, nr. 6, okt. 1993. W. van Duijn: Graven, zitplaatsen en memories in de kerk te Hazerswoude
(1505/1516-1573]; T. W. Prins-de Haan: Stamreeks Teysterman (Nieuwkoop) [16e-18e eeuw];
Verv. Rinse penningen.

Idem, nr. 7, nov. 1993. Div.: Blauwbaarden bij bosjes: Laurens Haseman [overl. 1698, zes
vrouwen], Abraham Schacht [overl. 1709, zes vrouwen], Jan de Wint [6e huw, in 1646] en
recordhouder Jan de Neve [alias Van Eeden, te Noordwijk, ca. 1620-1682: zeven vrouwen]; Verv.
Rinse penningen. f,

Gens Data, 10e jg., nr. 6, nov. 1993. C. C. Klootwijk: GensData/D90 en de praktijk (deel 2). 5.
Backup's. 6. Geheugen; G. Vrieling: Scannen van afbeeldingen; JW. Koten/W. J. Scholl: Stam-
bomen tekenen met de computer; S. de Lange: De schootcomputer van VOBIS; JW. Koten:
PAF-nieuws; Idem: Genealogie in Gemert [activiteiten heemkunde kring aldaar]; D. P. Arnoldus:
Update-regeling GensData/Klapper 2.10; G. Vrieling: Evaluatie scanner-project; P. P. Kolber: De
Werkgroep Genealogisch Computergebruik van de NGV-afdeling Hollands Noorderkwartier;
JW. Koten:.Nieuwe BBS genealogie voor het net Den Haag; Tips: PKUNZIP.

Historische Kring Eemnes, jg. 15, nr. 3, okt. 1993. Speciaal nummer over branden in Eemnes, met
o.a. de Brandweer vanaf ca. 1800, lijst van branden vanaf 1880, verslagen uit kranten, naamlijst
brandweerlieden in 1950.

Historische Kring 'In de Gloriosa' (penningmr. J. van Raam-Hansler, Reigerlaan 42, 1241 CD
Kortenhoef; lidm. ƒ 1 5 , - p.j . , postgironr. 5448637], 10e jg., nr. 4, nov. 1993. J. Kloosterman-
Dekker: Cortenhoef naar de Barrebiesen [Erardt Fredrik Nicolay, chirurgijn en zijn zwager Pieter
Massé, en echtgenotes; 1767-1769 naar Berbice].

Historische Kring West-Betuwe, Med. 21e jg., no. 2, aug. 1993. R. Oreel-v. Dooijeweert: De moord
te Beesd [op burgemeester J. W. Hondelink, 1919].

Idem, Nieuwsbrief sept. 1993.

Historische Kijk op Weesp(H\sX. Kring Weesp, secr. A. Schulp, Dr. J .A. Fijnvandraatlaan 9, 1381
EX Weesp), 9e jg., no. 1, sept. 1993. D. Zweers: Middeleeuws Weesp en het huis Slijkstraat 25-27.

Met gansen trou (Onsenoort), 43e jg., nr. 7/8, juli-aug. 1993. G. M. van der Velden: Jan Vercuylen,
abt van de Abdij van Berne van 1608 tot 1621.

Idem, nr. 10, okt. 1993. Chr. Thijssen: Aantekeningen over Drunen in de Middeleeuwen;
P.L.A.M, de Wijs: De Hongerenborg [te Vlijmen; o.a. genoemd in testament 1639 van Adriaen
Adriaensen de Wijs]; T. van Schijndel ( t) : Genealogische sprokkelingen uit Nieuwkuijk (Van den
Heuvel, Van Meerwijck, Van Schijndel) [17e-18e eeuw].

Een nieuwe chronyke voor het Schermereiland e.o., jg. 10, nr. 4, okt. 1993. J. Pielage.De Rijper
Schutterij en de Belgische opstand (1830-1839); J. Blaauw: Pacht- en windgeld in Graft (1734-1739);
Idem: Bootsgezellen in Grootschermer.

Old Ni-js (Heemkundekring Bérgh), nr. 26, jg. 11, okt. 1993. J.A. Th. Hoogakker: De Joodse
gemeenschap in 's-Herenbergh (I) [de synagoge]; Koeien in de Kellenstraat [memorie van successie
van Frederica Macrander, overl. 1837, geh. met Theodorus Heuvel].

Ons Erfgoed, Ie jg., nr. 6, nov. 1993. Verv. Genealogie: DTB; Verv. Familiewapens; Nederlandse
archieven: RA in Drenthe; Verv. Beroepen van toen: Breier t/m Bussemaker; JW. Koten: Genea-
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logie in hel Limburgse. Een introductie voor 'Hollanders'; R.M. Malingré: Pro-gen een flexibel
programma.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek (abt . f 25,- voor 1994 op postgi-
ronr. 3374093, penningmr. Stichting, Bloemendalsweg 6, 7429 AL Colmschate), jg. 10, nr. 4, nov.
1993. Verv. Wijmelinck: Wiemerink/Wiemelink (Markelo, Goor, Gelselaar, Geesteren, Neede)
[afk. van erve Weimerink te Harke onder Markelo; 17e-19e eeuw]; Kwst. Antonia Wiemelink [1748
Zutphen 1814; - , Roeterink, Rourdinck, Geessinck]; G. Stokreef-Braakman: Parenteel Jan
Schuij(i)seman(s) [ook Scheuseman, Scheusen, Schoiseman; te Ampsen, Exel en Lochem; 17e-19e
eeuw); G. Steen: Kwartierstaat Ter Borg [Jan Hendrik ter Borg tr. Schermbeek 1853 Marg. Elis.
Kramer; Reesinck alias Ter Borgh, Wessels (te Winterswijk), Kramer, Steger (kwn. 6 en 7 niet verder
uitgewerkt)]; CA. van Remmen: Het geslacht Van Remmen [lijst van aangehuwden vóór 1812];/!.
Menkveld: De familie Menkveld [boerderijen, spellingswijzen, beschouwing]; J. Renema: De
bewoningsgeschiedenis van Cremersstede (Ruurlo) [Cremer(s), Ten Erve/Ten Arve]; J. W. Zon-
dervan: Schoemaker, zoeken en vinden? Verslag van een onvoltooid onderzoek [Schoemaker,
Volkerink, Scholtmaet, Huikers/Huikert].

Oud Alkmaar (red. -adres: Regionaal Archief, Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar), 17de jg.,
nr. 4, 1993. Thema-nummer: Geld in Alkmaar. Opstellen over geld en penningen [met fraaie
illustraties). A.A.J. Scheffers: Geld in Noord-Holland [gebruik, produktie, organisatie munt-
wezen, Munt voor het Noorderkwartier, wisselaar]; C. Streefkerk: Geen geld? Geen nood: nood-
geld! Het noodgeld te Alkmaar tijdens het beleg van 1573; N.L.M. Arkesteijn: De recepissen van
Alkmaar [uitgifte van papiergeld in Alkmaar in 1795; interessante informatie betr. de financiële
consequenties hiervan voor winkeliers en andere handelaren; misbruik, enz.]; A.J. de Koning:
Alkmaar op de penning [o.a. erepenningen, familie-, loterij-, gilde-, armen- en gaspenningen. In
een bijlage gedetailleerde opgave]; J. J. H. Pop: De Alkmaarse Vroedschapspenning; H. Koolwijk:
Geschiedenis van de Rabobank Zuivelbank.

OudRhenen, 12dejg., no. 3,sept. 1993. A.J. de Jong: De geschiedenis van het gehucht Grebbe [met
bewoners uit de haardstedegeldkohieren 1730-1805 en uit de bevolkingsregisters 1829-1860; Hen-
drikus Gerardus Verhoeff (1867-1929), rijksveldwachter, geh. met Cornelia Peek]; W.H. Strous:
De Servetstraat in Rhenen; H. P. Deys: Het wapen en de vlag van Rhenen; Corr. Orgelgeschiedenis
[o.a. lijst organisten 16e-20e eeuw],

Scarpenzele. Geschiedenis van Scherpenzeel en Regio (red.: dr. J .C. Klesser, De Kleine Haar 4, 3925
MT Scherpenzeel, abt. ƒ 1 5 , - p.j.),jg. 1 (1993), nr. 1. Het oudste Scarpenzele; Toch een portret
van Sophie Charlotte [gravin van Wartensleben, vrouwe van S., 1702-1771]; Waar lag het oude
Colverschoten?; Van een Renswoudse roofridder [Elias van Woudegge].

Idem, nr. 2. Nogmaals Scarpenzele; Eeuwenoude paden; De Langelaer [boerderij, voormalig
kasteeltje; familie Van Langelaer; 15e eeuw]; Het Willaer [hofstede; naamgevend voor familie Van
Twiller]; De oudste Barneveldse weg; Ruzie over het Kerkpad (1701).

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel (Corr.: J .C. Niesthoven, Swanevelt 22,
1191 PH Ouderkerk a.d. Amstel), jg. 9, nr. 3, okt. 1993. Roerige raadsvergaderingen [1893;
spanningen tussen burgemeester J. G. Kruimel en dokter Kindermann]; Het wapen van de gemeente
Ouder-Amstel; Dorpsstraat 32 [geschiedenis 19e eeuw; eigenaren o.a. Joost Rudolph Burlage 1821,
Frans Dingemans 1825, Jan Roeland van Duijnen 1848, Arend Sneltjes 1859 (overl. 1881)]; Een
brutaalen huisduif [Jacobus van Pesselen, geb. Maarsenbroek ca. 1767; bestal de weduwe Helsloot
in 1799].

Uit Eijsdens verleden, nr. 62, juni 1993. Verv. Kwst. H .J .L .M. Boersma [kwn. van Henricus
Mies(s)en (1792-1844); met stamreeks Wolfs/Wolffs/Wolven]; H. Boersma: De bevolkingsontwik-
keling van de voormalige gemeente Breust (1797-1828).
Velisana. Velsen in historisch perspectief, nr. 2, 2e jg. (1993). 5. W.M.A. den Haan: De Sant-
poortse uitspanning 'De Weijman' in de achttiende eeuw [1766 beschrijving boedel van Maria
Seebouts, wed. van Dirk van Schuylenburgh en Hendrik van Foort; en familie]; K.P. Ackema:
'Schoonoord', een Santpoortse buitenplaats met Amsterdamse en Haarlemse bewoners [eigenaren
o.a. Cornelis Jansz. Malefijt 1748, mr. Jan Bondt 1800, Adriaan Scharff 1808, jhr. Willem P. J. de
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Ridder 1821, familie Heshuysen; met biogr. gegevens]; S. Rolle: Het veer op Assendelft; J, van der
Linden: Genealogie Van Weelderen [nageslacht van Hendrik Claasz. van W., tr. Assendelft 1733
EtjeAukes].

De Oorsprong (uitg. Gen. Ver. Velsen), 6e jg. (1993), nrs. 2 en 3, Grafzerken Grote Kerk te
Beverwijk. .

Idem: no. 4. C. Meijer-Luit: Een prinsgezinde man te Monnickendam, in het jaar 1795 [strafzaak
tegen Cornelis Klaasz. Kater, wiens kinderen een oranje bandje op hun hoed droegen].

Veluwse Geslachten, jg. 18 (1993), nr. 5. Verv. Kwst. Van de Pol; A. C. Zeven: Wapenboek van de
Veluwe [beschrijvingen overgenomen uit coll. Muschart (CBG)]; B.J. van den Enk: Krombos/
Krombosch/Crombos [te Apeldoorn en Beekbergen; 18e-20e eeuw]; R. Uittien-Jacobs: Kwst.
Hagen-Bakker [Gerrit H. tr. Harderwijk 1940 Berendina Bakker; - , Kok, - , Foppen]; J. van
Houtum/W.J. Bosschert: Deelgenealogie geslacht van Houtum [te Zaltbommel, Deventer, Apel-
doorn; 17e-20e eeuw]; B.J. van den Enk: Bros [te Beekbergen; 18e eeuw]; C. van Voskuilen:
Stamreeks Van Voskuilen [te Scherpenzeel en Woudenberg; 17e-19e eeuw]; Antw. o.a. Deetman,
Van Nimwegen, Richolt, Van Kommer, Hoegen.

Uit onze afdelingsbladen:
Genealogica (afd. Flevoland), okt. 1993. Het Rijksarchief in Flevoland; L. Slager: De geschiedenis
van het spiegelretourschip Batavia en haar opvarenden [1628-29]; 'Vader voelde met een natte
vinger hoe de wind stond' [de tjalk 'De Zeehond' verging in 1886, opgegraven in 1972; schipper was
Willem Venema, tr. 1878 Annegien Koerts]; L. Slager: Echte liefde [Johanna Maria Koene tr. 1883
(16 jaar na hun kennismaking) Gerrit van der Laarse, die in Ned.-Indië diende].
Stichtse Heraut, nr. 22, nov. 1993. A.M.L. Prangsma-Hajenius: Werkgroep criminele sententies
[met samenvatting van een akte betr. Johan Druard dict Dupré, 1678-79; doodslag op Sander
Gerritsen van Vuyren].
Threant (Drenthe), 4e jg. (1993), nr. 3. A. Moraal: Geneagram van Albert Moraal en Egberdina
Antje Hilvers [gemeenschappelijke afstamming van dit echtpaar van Geert in de Moespot tr.
Hoogeveen 1684 Luitjen Lamberts]; P. Tienkamp: Genealogie Tienkamp 1 en II [te Den Ham resp.
Vries; 18e-20e eeuw]; Verv. Christiaan Borghardt (1790-1867).

Idem, nr. 4, nov. 1993. Verv. Genealogie Tienkamp 11; P. Tienkamp: Genealogie Jongevos
[oorspr. Schonewille; Olde Vos, (De) Jongevos, Vos]; P. Kleine: Partners in lief en leed [huwelijks-
keten, o.a. Kleine, Kikkert, Stoefzand, Ymker, Winkel en Oelen]. . .
West Noord Brabant, jg. 3, nr. 4, nov. 1993. 'Soetemelk en wittebroot' [testament van Alexander
Ie Clair, 's-Gravenhage 1680 o.a. t.b.v. het Armkinderhuis te Breda]; Streekarchief Land van
Heusden en Altena; A.A. Polak: De Brabantse stam Polak [stamvader Adriaen.Nelen, ca. 1600 te
Drimmelen]; Verv. Kwst. A.M. van Gooi [verwantschapstabel Theunis/Theuns-Broos-Krijn-
tjes; 18e eeuw, en Boeren-Van Ham via Molders/Meulders/Mulders].
Zuid-Limburg, Med. nov. 1993, blad 108-114. H. Beulen: Notariële archieven sinds 1811 (i j .
Uil Familiebladen: .
Berg en Vloed, 4e trim. 1993. Notities Vloeberch(s)/Vloebergh/Vloetbergh(s)/Vloeyberchs te Wij-
negem (16e-17e eeuw) en Antwerpen.
Casa Clutia, nr. 18, 9e jg., juni 1993. Boedelscheiding levert aanvulllende gegevens over familie
[nalatenschap van Sara Joanna Kluit, overl. Vlaardingen 1911]; Landverhuizer Cornelis Kluit [geb.
1815; fragment Noordhollandse familie Kluit].
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele, nr. 22, nov. 1993../. J. Grootenboer:
Enige aantekeningen over de familie Schele van Weleveld [16e eeuw].
De Eendenkooi, 20ste jg., nr. 5, nov. 1993. Hedzer Keimpes van der Kooi rjam deel ,aan de
'tiendaagse, veldtocht'. •
De Schakel, 5e jg., nr. 4, nov. 1993. Ratelband, de Amsterdamse tak (18e eeuw) en een tak in Den
Haag (18e-19e eeuw); De winkel [van bakker Sinkeldam] en winkelprijzen van toen; Gemeenschap-
pelijke afstamming van Weiert G. Buschman en Johanna Buijs (tr. 1948) van Hendrik van der
Lecke; Cornelis Jansz. Oosthuizen. Wie was zijn moeder?
Stichting Jacobus Lautenbach 1537/38 tot 1611, familieblad nr. 11, nov. 1993. Bijdr. betr.
Momme Dirks Lautenbach (1864-1934), Sijmon Sikkes L. (1866-1928), Eitje Harmens L. (1864-
1931) en gegevens over Jacobus L. uit de jaren 1584-1592.
Ter Perre (Van der Per), 3e jg., nr. 2, zomer 1993. Henrick Perre (overl. vóór eind 1495), te Lier,
tr. Digne Cuelemans/Coelemans, kinderen, kleinkinderen en verwanten (Moors/de Moor, De
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Vooght, Van Duysborch).
Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 2, nr. 4, nov. 1993. Bijdr. betr.
Cyriel Merlevede (1895-1962), Prosper Merlevede (geb. 1884) en zoon Edmond.

Deze keer stellen wij aan u voor:
De Bothof-Bode, jg. 1, nr. 1, najaar 1993. Uitg.: G. J. Bothof, Bergweg9, 6523 MD Nijmegen. Blad
voor geslachten Bothof in welke spelling dan ook; Bothof en Bothoff: hoe zit dat?; De takken.
Timmers Koerier, 3e jg. (1993), nr. 2. Tijdschrift voor familiegeschiedenis uitgegeven door de
Stichting familie Timmers (betreft nageslacht in mannelijke en vrouwelijke lijn van Jan Timmers
en vrouw Aleijd, te Heeswijk, 16e eeuw); secr.: mw. A. van der Donk, Keizershof 12, 6584 CG
Molenhoek. In deze afl.: De zusters van Veghel [met gegevens ingetreden verwanten]; Willem
Timmers en de Hasseltse dijk (1752); Aanv. diverse eerder gepubliceerde takken met vele foto's.

België
Genealogie & Computer, jg. 10, nr. 6, nov. 1993. H. Goegebeur. PST-Kombineer Kwartierstaat en
Tijdstafel [PST = Pedigree Chart and Surname list on a Timeline scale, d.w.z. een kwst. gecombi-
neerd met een tijdbalk]; PC voor beginners.

Vlaamse Stam, 29e jg., nrs. 11-12, nov.-dec. 1993. J. Anckaer: Het geslacht Brempt. A. De Heren
van Brempt tussen Maas en Rijn [12e-16e eeuw]. B. Het geslacht Brempt te Brabant en Vlaanderen
[auteur veronderstelt verwantschap tussen de heren van Brempt in Gelre met de familie Van der
Brempt alias Verlyssen te Aalst]; J. Caluwaerts: Alias is mijn naam [het vinden van een 'alias' kan
vastgelopen onderzoek een spoor bieden; met voorbeelden uit Brabant: naamlijst - plaats - perio-
de -b ron] ; E. Debie: De families De Bye - De Bie - Debie [te Vremde en Zaventem; eind 17e-29e
eeuw]; F.J. Dictus: Liefde, vaderlijke en andere [Gielys Zanders had bij zes vrouwen tien natuur-
lijke kinderen; Antwerpen 1437]; P. Donche: De scheepswerven Donche-Beuckeleers en de stichting
van het Nationaal Scheepvaartmuseum te Antwerpen [met stamreeks Donche (afk. uit de West-
hoek) en kwst. Joseph Carolus Beuckeleers, scheepsbouwer (1878-1969); - , Mol (te Willebroek),
Donche, Holsters]; L. Lindemans: Genealogie Lemmens (West-Brabant) [16e-17e eeuw]; M.
Paltyn: Staten van goed van de heerlijkheid Nieuwkerke (1770-1796) [kasselrij leper]; A.M.
Bosters: Inwoners van Zandvliet en Berendrecht anno 1599 [uit archief Staten Generaal, Alg.
Rijksarchief te 's-Gravenhage]; D. Verkerken: Uit het kloosterarchief van de Paters Augustijnen
te Brugge, periode tussen 1314 en 1811.

Duitsland
Archiv Ostdeutscher Familienkunde, Bd. 12, Lief. 9, Mai 1993. Artikelen betr. Kohier en Geffe.

Idem, Lief. 10, Juli 1993. Bijdr. betr. Weyrauch, Geffe (verv. aangehuwden), Buchholz, Bergel,
Schleser; Das Evang. Kirchenbuch von Stronn, Kreis Oels in Schlesien 1654-1766.

Idem, Lief. 11. Sept. 1993. Korte art. betr. Janik, von Dobschütz (2 aanv.), Schlenther, Pin-
lokski, König, Kowalewski, Mund(t), Scheibe, Ziefer en Dummann; Die Einwohner der Dörfer
Würgsdorf und Halbendorf im Kreis Bolkenhain/Schlesien im Jahr 1785.

Düsseldorfer Familienkunde, 29. Jg., Heft 4/1993. Wilhelm Schlebusch zu Schlebusch und seine
Nachkommen [1514-1538 Amtmann te Miselohe]; Ahnenliste Karl Lebrecht Immermann [1796-
1840; - , Oelze, Wilda, (Walther)]; Das Stadt- und Kreisarchiv Duren; Sterberegister Neukirchen-
Hülchrath 1697-1804 [alfabetisch; von Aach t/m Camps]; Der Tabakspinner.

Emslandische und Bentheimer Ahnenlisten, Heft 18, Okt. 1993. Kwst. Ewald W. Chr. Koke [geb.
1928; Koke/Koucke, Hooit, Onnen (te Leer), Hofstede (te Schüttorf, afk. uit Holand)]; Kwst.
Andre Davina [geb. 1971; Davina (uit Espelo (Enschede), Schuiten (te Denekamp), Beckmann (te
Nordhorn), Suplinski; oudere kwn. te Oldenzaal (Hamsinck/Hampsinck, Van Booven)]; Kwst.
Heinz Menke [geb. 1935; - , Büter, Gerdes, Ottens (afk. van Onstwedde); kwn. te Rütenbrock en
Lindloh]; Kwst. Andreas Schindler [geb. 1963; - , Sommer, Möring, Wilkens; kwn. voornl. te
Lorup].

Idem .. . Familienforschung, Heft 24, Okt. 1993. Index des Taufbuches Uelsen 1712-1724; Verv.
Genealogie Thie.
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Genealogie, Bd. XXI, 42. Jg., Heft 9/10, Sept.-Okt. 1993. F. Reuter. Vier bedeutende Wormser
Familien im 19. und 20. Jahrhundert:-Heyl, Valckenberg, Doerr und Reinhart [met beknopte
genealogie (von) Heyl; 18e-20e eeuw]; C. Oefner. Thüringer Musikleben und Musikerfamilien
[Hertel]; K. Arndl: Zur Problematik von Berufsangaben in staatlichen, speziell parlamentarischen
Handbüchern, insbesondere am Beispiel von Passau; G. Nebinger. Die evangelischen (1584-1627)
und katholischen (1628 f.) Traubücher der Stadt Heideck [bewerkt afschrift]; Stammreihe Horn [te
Hammelburg; 16e-17e eeuw].

DerHerold, N.F. Bd. 14, 36. Jg., Heft 2, 1993. W. Jurecic: Die Wiederbelebung der slowenischen
Heraldiek; J.K. v. Schroeder. Was kostete der Druck einer Leichenpredigt? Wie hoch war die
Auflage?

Hessische Familienkunde, Bd. 21, Heft 7, Okt. 1993. Zwei Silhouetten aus der hess. Pfarrers- und
Beamten-Familie Stockhausen [met stamreeks S.; 16e-19e eeuw]; Verv. Briefe des Johannes Koster
aus Amerika 1859-1862; Neubürger Würzburgs aus Hessen [1405-1613]; Vorfahren des Bundes-
kanzlers Dr. Helmut Kohl im hessischen Raum [o.a. Laubner, Burk, Ger(h)old, Reis(sen)]; H.-E.
Braune: Münzen — Zur Geschichte der Münzen — Definitionen — Erlauterungen; Zur Familie
Wirwatz/Wirbatz [15e-17e eeuw]; Odenwaïder Einwohner im Bereich Reichelsheim [1577-1627];
Hessische Wappenrolle: Bauer [te Heppenheim en Viernheim].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 12, XLII. Jg., Heft 12, Okt. 1993. Die Bevölkerung des
Amtes Wilenstein zwischen 1585 und 1654; Verv. Einwohner von Rauenberg [Heinzmann t/m
Zoz/Zotz; w.o. Kammerknecht, Laier, Menges, Mühlhölzer, Neidig, Rössler, Schneider, Span-
nagel, SpieB, Stier, Wachter, Wipfler]; Ein Doppel-Nachtrag [betreft 'Hannibal' als voor- en
achternaam; en de families Istel (oorspr. Isaak) en Oppenheim te Edenkoben]; Verv. Trauungen
Auswartiger . . . Neckargemünd [1690-1732]; Verv. Fremde im kath. KB Kaiserslauterns [C t/m Z];
Erganzungen zum pfalzischen Pfarrerbuch (Buchstaben RU) [Rudolph t/m Ruoss; w.o. Rüdinger,
Rühl, Rumlard en Rumpfeld]; Schweitzer in den ev. KB Heiraten in Kandel 1622-1793 [o.a.
Frautinger, Kübler, Schopffer].

Quellen undForschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 42. Jg. (1993), Heft 5/6.
H. Freese: Die letzte Ruhestatten der Cirksena; /. Ramm: Die ostfriesischen Hauptlinge und das
Lehnswesen; J. Dette: Familiengruften der Grafen von Wedel in Oldenburg und Leer; E. Heuer-
mann: Stammtafel Bourdeaux [ook Bordeaux, Bu(u)rdo, Boerdeu, enz,; schema; 17e-19e eeuw]; H.
Friesland: Kopfschatzungsregister 1719Osteel.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Bd. 98/99 (1992/93), Teil I, II. Wissenschaftliches
Kolloquium Nov. 1990. Thema: Probleme der Geschichte der Stad Aachen. In de vele artikelen
worden onderwerpen behandeld als de Romeinse tijd, industriële ontwikkeling, toponiemen als
bron voor de geschiedenis, Aken in de late Middeleeuwen, bouw- en nederzettingsgeschiedenis,
reformatie en contrareformatie, de Rijksstad in de 18e eeuw, sociale en politieke geschiedenis,
belastinghervorming in de Pruissische tijd.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, Bd. 118 (1993). M. Rhein-
heimer: Armut in GroBsolt (Angeln) 1700-1900 [verklaringen, armenzorg, bronnen en literatuur];
H.P. Zimmermann: Die Waisenhauser in Flensburg 1725-1813 und Husum 1773-1828.

Frankrijk
Cerclegénéalogique d'Alsace, Bulletin No. 103, 1993-3. Elsassers in de parochieregisters van Kehl
(Baden) (1650-1800); Bijdr. betr. Kahn [te Horbourg; 18e-19e eeuw], Biegeisen en Dollfus [te
Mulhouse;, 16e-19e eeuw], Kleinpeter en Rossel [16-18e eeuw], Kirchacker [18e-20e eeuw], School-
meesters in de omgeving van Molsheim; schema's Fronhoffer en Klinglin.

Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 40, Oct.-Déc. 1993. Kwst. Jousse [ - , Desombre, Marie, Leroy;
met kwn. uitgewerkt tot vóór 1600, o.a. De Lengaigne, De Neufville, De Campagne, De Crendalle,
Vasseur, Blondel, De Poucques; en middeleeuwse kwn. als St. Aldegonde, Bethune, Montfort,
Dammartin, Coucy, Avesnes, Ponthieu]; Kwst. Ziemczak [- , Lis, Queste, Lepillet; o.a. te Arras
en Avion]; Verv. Héraldique (prescription, blasonnement, symbolisme); Kwst. Wicquart [- ,
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Courtois, Warembourg, Decourcelle; kwn. te Mervilleen Essars); Afstammingstabellen van AGP-
leden van Francois Bigand-Péronne Pinson/Pinchon (17e eeuw) en van Jean F. Bouchez tr. 1711
Marguerite Wimet; Verv. Families artésiennes: Payen [16e-19e eeuw]; Klapper Huw. te Bucquoy
1650-1887 en Huw. te Oppy 1737-1793.

Héraldique & Genealogie, No. 129, XXVe année, No. 4, oct.-déc. 1993. Hierin o.a. Bibliografie
betr. de kruistochten, stamreeks koningin Paola (Ruffo), en de families Fouace, Begasse (met
Larcher en Gouin), De Mercy, De Chandieu (13e-18e eeuw) en Greffulhe.

Groot-Brittannië
Genealogists' Magazine, Vol. 24, No. 5, March 1993. Khalid Y. Blankinship: On the alleged
marriage of a muslim princess to a Byzantine rebel; Verv. Medieval and royal genealogy update.

Idem, No. 6, June 1993. Fragment Moffat; The descent of commander Timothy Laurence from
king Edward III [via Butler-Davison-Musgrave-Wharton-Clifford-Percy-Spencer-Beaufort].

Idem, No. 7, Sept. 1993. Genealogical research in Gibraltar; Verv. Medieval . . . update; Aanv.
afstamming T. Laurence.

Scandinavië
Genos (Finland), Arg. 64 (1993)-3. Art. betr. Hoffrén (te Savolax), Rosqvist/Rosenqvist (te Perna)
en Wiens (te Abo).

Heraldisk Tidsskrifi, Nr. 68, Bd. 7, Okt. 1993. Studie van de Deense adel in de late middeleeuwen,
een genealogisch-heraldisch-typografische onderzoeksmethode - met voorbeelden; Het Bernadot-
tewapen.

Norsk Slekthistorisk Tidsskrifi, Bd. XXXIV, Hefle II, 1993. Genealogie Silckenstedt/Silkensted
[uit Jever (Oldenburg); 17e-19eeeuw]; De families Friisen Mandal/Mandahl [teLarviken Kristian-
sand; 18e eeuw; met Holm, Arff, Bierkholmen Ferup]; Bewoners van Oslo ca. 1500 [uitwerking van
een lijst van kopers van meel, geleverd door schatplichtige boeren],

Slakt och Havd (Zweden), Nr. 2, 1993. Montans slaktbibel [familiebijbel met gegevens Egelström,
Montan en Sundequist]; Afstamming van de familie Rutenkrantz [16e-17e eeuw] van de hertogen
van Saksen-Lauenburg; Lovisa Christiansdotter von Vogelsang (1720-1812) en haar nageslacht
(boekrecensie); De Smalandse familie Almqvist (id.).

Zwitserland
Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 6, Nr. 3, Okt. 1993. J.K. Lindau: Die Habsburger in den
vorderösterreichischen Landen [tekst van een lezing in 1974; schema's met o.a. de Graven in de
Elsas (later Habsburg) en de Graven van Zahringen, Kiburg en Pfirt in relatie tot Habsburg]; M.
Warschawsky/R. Roth: Die Geschichte der Strassburger Juden; H. B. Kahlin: Anschriften zur
Erforschung jüdischer Ahnen.

Noord-Amerika
Families (Ontario), Vol. 32, no. 4, nov. 1993. G.J. Neville: Irish First Names [verslag van
onderzoek naar vernoemingsgewoonten, meest voorkomende voornamen, enz.].

Idem, Newsleaf, Vol. XXIII, No. 4, Nov. 1993.

The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 124, Nr. 4, Oct. 1993. The Verschuer
family of Bushwick; its roots in the Netherlands and descendants through Comegys, Fyn, Duryea,
Covert and Simonson [afk. van de Veluwe].

Aankoop:
Verein für Familienforschung in Osl- und Westpreuflen e. V., Quellen, Materialien und Samm-
lungen Nr. 1. Die Kartei Quassowski Buchstabe L [genealogische notities betr. families waarvan de
naam begint met een L, o.a. (met meer dan ca. 30 verwijzingen): Lackner, Lambrücker, Lampen-
spacher, Landenberg, Lang(e), Langhans(en), Lardon, Lau, Laudin/Laudien, Laxdehn, Leh-
mann, v. Lehnsdorff, v. Lehwald, Leitner, Lemcke/Lemke, Lemm, Lentz, Lenz, Leo, Lepner, v.
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Lesgewang, Liedtke, Lilienthal, Lindenau, Link, Lobach, Löbel, Lölhöfel. Loren(t)z, (v.) Losch,
Lottermoser, Luckenbach, Lübeck, Lux; met register op alle namen die niet in de alfabetische
volgorde werden opgenomen].

Verder ontvingen wij: • '
Alledaagse dingen, 2.93 [veenarbeid, lijkkleedversierselen, lijkwagens en rouwstoeten].
Amstelodamum, 80e jg., nr. 6, nov.-dec. 1993 [portret van Gerbrand Pancras (1658-1716)].
Archief der Hervormde Gemeente te Gouda, 26ste jaarverslag (1992).
The British Columbia Genealogist, Vol. 22, No. 3, Sept. 1993.; Newsletter, Vol. 18, No. 4, Sept.
1993.
't Calkoentje (Calkoen), 13de jg., nr. 1, nov. 1993; Toeprees, 4de jg., nr. 1, nov. 1993.
Centraal Bureau voor Genealogie, Med. jg. 47, nr. 4, Dec. 1993.
Die Doringtak (Steinberg), Nr. 20, Sept. 1993.
De Drudenvoet (Klapwijk), nr. 8, 2e jg., nov. 1993.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 12e jg., nr. 4, nov. 1993.
Everton's Genealogical Helper, Vol. 47, No. 5, Sept.-Oct. 1993.
Familia de Broco (Vandenbroucke), nr. 40, herfstnummer, sept. 1993.
Familie-archief Ten Koppel, 2de jg., nr. 7, okt. 1993.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 9, Nr. 4, Juli-Aug.; Nr. 5, Sept.-Okt. 1993.
Familiestichting Haselhoff, inf. buil., 4de jg., nr. 2, nov. 1993.
Frison-Magazine, nr. 66, 3e trim., okt. 1993.
Gens-Dunia (Verduin), 30ste jg., nr. 4, nov. 1993.
Die Haghe, ledenbericht, 103e jg., nr. 7, nov. 1993.
Heemkundekring Helmond-Peelland, Med. nr. 9, nov. 1993.
De Heraut Gelre, jg. 10, nr. 3, okt. 1993.
Historische Kring Blaricum, Med. no. 17, mei 1993.
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 32, no. 2, okt. 1993.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nr. 72, 15 nov. 1993.
Kropman Kroniek, 16de jg., nr. 2, nov. 1993.
Kwartier van Nijmegen, jg. 2, nr. 4, nov. 1993 [deelnemers Hist. markt].
Library ofCongress, Vol. 52 (1993), No. 20.
Loage-Tijdschrift, nr. 34, jg. 9, nov. 1993.
Michigana, Vol. 38, No. 3, Sept. 1993.
Noordbrabants Historisch Noeuwsblad, 7e jg., nr. 4, aug. 1993.
De Oanbring (RA Friesland), jg. 6, nr. 3, nov. 1993.
Onze Stam (Van Soom), nr. 58, juni 1993.
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo, Med. Ie jg., nr. 1, juni 1992.
Oud Katwijk, nr. 5, aug. 1993.
Oud-Utrecht, 66e jg., nr. 11, nov. 1993.
De Panne (Ver. Oudheidkamer Aalten), 13de jg., nr. 4, okt. 1993.
De profeet van de Veluwe (Callenbach), nr. 36, 9de jg., nov. 1993.
Provinciale inspectie der archieven in Noord-Holland, verslag 1992-1993.
Spelregels (de Jeu, Ju(u), Dieu, enz.), jan.-maart 1993.
Stichting Van der Westelaecken door de eeuwen heen, jg. 2, nr. 3, okt. 1993.
7 Vandermeulenkrantje, nr. 31, 15e jg., nov. 1993.
Vereniging Oud Leiden, Med. jg. 15, nr. 6, nov. 1993.
De fVagenschouw, nr. 15, nov. 1993 [verv. genealogie Wagenvoort].
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Med. jg. 19, nr. 4, okt. 1993.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

109. COOPMAN (XLV (1990), p. 138)
Pieter Cornelisz. Koopman was blijkens ORA Medemblik 5387/23-8-1779 weduwnaar van Rei-
noutje Jans. Voor de twee kinderen uit dit huwelijk, Cornelis en Trijntje, verzocht hij als voogden
Claas Spanjaard, oud-schepen, en der kinderen grootvader maternel Jan Hendriks te Lutjebroek.
DTB Medemblik inv. 36 geeft het overl. aan van Reijnouwtje Jans, huisvrouw van Pieter Koopman,
won. alh. Er werd geen impost geheven en de datum is 26-5-1779. Pieter Cornelis Koopman en
Rennitje Jans trouwden (r.-k) te Lutjebroek 6-7-1767 (get. Cneelis Koopman, Crelisje Jans en Antje
Cornelis). Voor het gerecht te Grootebroek werd op dezelfde datum het huwelijk genoteerd: Pieter
Cornelisz. Coopman j .g . van Broekerhaven en Reijnouwtje Jans j .d. van Lutjebroek. In de r.-k.
statie te Bovenkarspel werd gedoopt 9-2-1745 Pieter; vader is Cornelis Koopman, moeder Neeltje
Kneelis, get. Afie Blokkers. De herkomst van de tweede echtgenote van Pieter Cornelis Koopman
wordt vermeld wanneer hun zoon Evert op 21-4-1804 te Medemblik in ondertrouw gaat met Maartje
Lindenburg. DTB 23: zijn vader Pieter Koopman, van Broederhaven, zijn moeder Aaltje Everts den
Grijp, van de Jouwer.

J. P. VAN DEN BROEK, Enkhuizen

487. KRUMPER(L)MAN-VOS (XLVII (1992), p. 531); aanvulling
Behalve de in de vraag gestelde Joost, hadden Hans Hendrick Krumpelman en Stientien Vos nog
een zoon: Laurents, ged. Zwolle 25-12-1670 (als zoon van Hans Hindrick van Rede en Stijntien
Laurents), overl. vóór 22-1-1718, otr./tr. Zwolle 5/22-6-1697 Agnes Berents, die als wed. te Zwolle
op 22-1-1718 in ondertrouw gaat met Jan Panzicht. Laurents noemt zich bij zijn huwelijk Laurens
Hendricks Krompelman.

H.J .R. WEINREICH, Ruurlo

573. BRUIJN, SCHOTEL (XLVIII (1993), p. 471)
2. Jan Bruijn (zie vraag op pag. 471), tr.
3. Geertje Landsman (zie vraag op pag. 471).
4. Arian Jansz. Bruijn, ged. Schermerhorn 4-8-1765, begr. Beemster 5-4-1809, otr./tr. Beemster

16-4/7-5-1797 (als wedr. te Winkel)
5. Maartje Ariaans Smit, ged. Beemster 4-9-1763, overl. Ilpendam 20-1-1842.
6. Floris Leendertsz. Lan(d)sman, ged. Jisp 3-11-1765, overl. Purmerend 2-1-1823 (als echtgen.

van Geertruida Swart met wie hij tr. Purmerend 26-5-1816), otr./tr. Purmerend 19-10/4-11-
1787

7. Sijtje Schotel (dr. van Hindrik Jacobsz. Schotel en Anke Wirksdr. Kloppenburg die overl.
Purmerend 3-1-1800), geb./ged. Oldehove 19-2/25-3-1764, overl. Purmerend 30-11-1815.

8. Jan Pietersz. Bruijn (zn. van Pieter Jansz. (Bruijn), otr. De Rijp 29-12-1725 Antje Willems),
geref. lidmaat De Rijp 31-3-1754 (ouders doopsgezind, dus een geb. datum (vóór 1734)
onbekend), overl./begr. Beemster 17/21-9-1776, otr./tr. De Rijp 8/23-7-1752

9. Neeltje Ariaans (verm. dr. van Adriaan Pieters en Eva Samuels), belijdenis De Rijp 25-12-
1747, overl. Beemster 13-10-1766.
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10. Aarjen Baltserz. Smit (zn. van Balzer Abrahamsz. Smit, otr./tr. Graft 3/18-2-1720 Trijntje
Maartens, j.d. van Schermerhorn), geb./ged. Graft 25-6/2-7-1730, overl. Beemster 9-4-1812,
tr. (2) Hillegond Jans Kat, begr. Beemster 18-12-1807; tr. (1) Beemster ca. 1761/62

11. Trijntje Ariaans Houwen (dr. van Ariaan Jansz. Houwen en Maartje Cornelis), ged. Beemster
26-4-1733, overl./begr. ald. 2/7-1-1767.

12. Leendert Florisz. Landsman (zn. van Floris (Bastiaansz.) Landsman, otr./tr. Jisp/Wormer
17-11/3-12-1736 Antje Claas (Wijntkijker)), ged. Jisp 2-10-1740, overl. ald. 1-2-1777, otr./tr.
ald. 18-5/2-6-1765

13. Maartje Jans Maas (dr. van Jan Tijsz. Maas, otr. Wormer 26-3-1740 Neeltje Klaas Mole-
naars), ged. Wormer 10-9-1741, overl. Jisp 8-3-1799. Zij hertr. Jisp 9-7-1786 Pieter Claasz.
Appel, wedr. van Trijntje Cornelis Mol.

H. BOEGEM SR., Amstelveen

Voor voorouders van Leendert Floris Landsman zie: L.A. van der Woerd, Kwartierstaat van
Elisabeth Spaander (pag. 57-61), o.a. ter inzage in de bibliotheek te Naarden.

Prof. dr. L.A. VAN DER WOERD, Bussum

VRAGEN

630. KUIJPERS
Joseph Kuijpers, geb. ca. 1757, militair in het reg. van Z.H. Prins W.G. Fredrik van Oranje
Nassau, in de comp. van luit.-kol. P. A. Valke, otr./tr. Zwolle 1/16-4-1780 Anna Katrina Clooten.
Hun dochter Anne Maria Catharina, ged. (r.-k.) Alkmaar 23-5-1781, overl. Haarlem 21-9-1844, tr.
ald. 30-10-1816 Gerrit van Gestel, ged. Bloemendaal 27-8-1780, overl. Haarlem 27-2-1850. Uit de
bijlagen van dit huelijk blijkt dat Anna K. Clooten is overleden te Delft (r.-k. ziekenhuis) april 1803
(overlijdensakte niet te vinden) en dat Joseph Kuipers in 1816 te Deventer woont. In alle genoemde
plaatsen geen overlijdensakte van Joseph te vinden. Gevraagd overlijdensgegevens van het echtpaar
Kuijpers-Clooten, alsmede hun herkomst en eventueel voorgeslacht.
VAN ROSSUM
Pieter van Rossum, geb. Bommel ca. 1771-1776, overl. Amsterdam 4-6-1848 (77 jaar), otr. ald.
21-6-1805 (hij zou dan 29 jaar oud zijn) Jacoba Christina van den Enden, ged. (r.-k.) Bergen op
Zoom 23-9-1778, overl. Amsterdam 6-3-1851. Bij de ondertrouw wordt Pieter geass. door zijn vader
Willem van Rossum. Noch in Den Bommel/ZH, noch in Zaltbommel wordt tussen 1771 en 1776
een Pieter, zoon van Willem van Rossum gedoopt. Wel wordt in Zaltbommel geref. gedoopt, op
17-12-1739, Willem, zoon van Cornelis van Rossum en Helena van Walre. Gevraagd geboortegege-
vens van Pieter van Rossum.

G.H.H, DU MAINE, Haarlem

631. KLOMP/CLOMP/KLUMP
Jacobus Klomp, tr. Herkenbosch 12-2-1760 Gertrudis Reijsen, ged. Vlodrop 7-2-1726, overl.
Herkenbosch 17-3-1780, dr. van Joannes Reijsen en Agatha van der Loo. De trouwakte vermeldt:
'dimissus ex militia'. Uit dit huwelijk worden tussen 1760 en 1770 geboren: Jacobus, Gerardus,
Agatha, Maria Catharina, Joannes en Agatha. De laatste Agatha overl. Nijmegen 18-7-1835 als
wed. van Johan Bergervoort/Bergervoet; zij is op 3-3-1793 en 22-8-1793 te Brielle getuige bij resp.
het huwelijk van broer Gerardus en de doop van diens eerste kind. Zoon Jacobus is op 12-8-1795
en 6-7-1799 getuige te Bemmel bij dopen van andere kinderen van Gerardus. Gevraagd geboortege-
gevens van eerstgenoemde Jacobus Klomp (verm. een kleinzoon van Jacobus Klomp, die tussen
1684 en 1692 kinderen te Roermond laat dopen) en verdere gegevens van de kinderen Jacobus,
Maria Catharina, Joannes en Agatha, alsmede hun event. nageslacht.

Dr. R.A.M.M. KLOMP, Nijmegen

632. W1LLEMS
Gevraagd voorouders van Bouwke Willems, tr. Meerten Harkes, landbouwer, stadsmeijer, op
Colhol (1705-1728), doopsgezind diaken/boekhouder te Zijldijk. Familie van Bouwke: 1. broer:
Claas Willems, tr. (1) NN, tr. (2) Asse Jurckens; 2. zuster: Brechtje Willems, tr. (1) Harko Harkes,
tr. (2) Midwolda 15-5-1722 Roelof Geerts; 3. halfbroer: Luurt Luijes, van 't Zandt, tr. Beerta
10-5-1720 Hilke Freriks.
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LUIJES-JANS
Lue NN tr. Anje Wigbolts. Kinderen: 1. Aeltien Lues, van Loppersum, tr. Noordbroek 14-5-1735
Pieter Jans; 2. Trijntje Luijes, tr. Loppersum 3-11-1725 Arent Jans (dochter Geesjen Arends tr.
Noordbroek 29-10-1758 Harko Meertens, koopman en collector); 3. Jakob Luijes, van Toornwerd,
tr. Middelstum 5-12-1723 Aaltjen Jans, vanUsquert; 4. NN Luijes, tr. Jan Menckes. Deze personen
zijn oorspronkelijk doopsgezind, maar gingen in de loop der jaren 1730-1750 over naar de gerefor-
meerden. Wie zijn de voorouders van Trijntje Luijes en van Arent Jans?
DOORNBOSCH
Arend Harkes Doornbosch, geb. Noordbroek 31-1-1762, broodbakker, tr. Enkhuizen 20-3-1791
Caatje van Gemeren. Hun voorkind Baltus Doornbosch werd geboren Enkhuizen 1-5-1789. In
Enkhuizen verder niets meer over Baltus te vinden. Wie weet waar hij is gebleven?

J. DOORNBOSCH, Wageningen

633. OHLEN-MENGELBIER
Gevraagd huwelijksgegevens en voorgeslacht van George Hendrik Ohlen, overl. Oosterbeek (Gld.)
15-10-1791, 'chirurges-barbier', Augsburgse geloofsbelijdenis, tr. tussen 1765 en 1771 Sophia
Catharina Mengelbier, geb. Gemud [Red.: Gemünd, tussen Eupen en Euskirchen?], Hertogdom
Gulick (Rheinland), overl. Oosterbeek 2-1-1821 (oud 83 jaar en negen maanden). Zij laten te
Maastricht dopen: 1. Johanna Catharina Elisabeth, overl. Oosterbeek 24-12-1847, tr. ald. 22-2-
1811 Jan Sweers; 2. Sophia Catharina, overl. Oosterbeek 7-9-1799. Verder overl. in Oosterbeek op
22-7-1822 Elisabeth Mengelbier, geb. Gemud [Gemünd?], Hertogdom Gulick.

B.H. ARENDS, Enschede

634. BEUKERS
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Willem Jansz. Beukers, geb. ca. 1720, overl.
Enschede 27-1-1788 als weduwnaar van Gertruid/Geertruyt Klopper(s)/Klöpper(s), ged. Enschede
17-8-1727, overl. ald. 11-9-1777.

J. BEUKERS, 's-Gravenhage

635. DE KOCK VAN KERKWIJK-VAN HORBOECK
Christoffel de Koek van Kerkwijk, j .m. van Gorinchem, en Catharina van Hobroeck, j . d . van
Heusden, otr./tr. Gorinchem/Heusden 31-7/16-8-1644. Zij laten te Heusden dopen op 21-5-1645
hun zoon Frans. Hun dochter Helena (geen doop gevonden te Gorinchem of Heusden) tr. als 'j.d.
van Gorcum', ald. 8-12-1671 mr. Adriaan Vinck, secretaris aldaar. Catharina en Christoffel worden
resp. begr. Gorinchem 27-8-1655 en 28-6-1663. Gevraagd overige gegevens en voorgeslacht van
Christoffel (De Koek) van Kerkwijk 'van Gorcum', niet te verwarren met Christoffel de Koek van
Kerckwijck, j .m. van Heusden, die otr. ald. 14-1-1650 Sophia Canoien, j .d . van Heusden. Deze
Christoffel studeert medicijnen in Leiden en wordt hoogleraar aan de Illustere School te 's-
Hertogenbosch.
VAN HOOBROECK-VAN CUIJCK
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Frans (van) Ho(o/y)broeck en Catalijn
Adriaens van Cuijck. Hun kinderen, ged. Heusden: Cathelijn 2-7-1627; Willem 18-1-1629, Judith
8-11-1630; Adriaen 21-12-1631; Jan 21-7-1634. Een huwelijk werd in Heusden niet gevonden,
evenmin andere gegevens over deze familie.

Mw. H. GEUKES FOPPEN, Uitdam

Aan dit nummer werkten mee:

J.S. Bontekoe, Top Naefflaan 40, 1403 GA Bussum.
A. Sonneveld, Traviataschouw 7, 2726 JM Zoetermeer.
P. J.K. van Werkhooven, Simon Stevinweg 151, 1222 SR Hilversum.
H. Zanting, Beatrixlaan 12, 3738 VH Maartensdijk.
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