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Inleiding
Reeds in 1944 verscheen er in Nederland's Patriciaat (nr. 30) een genealogie Van
Hengel, die in 1983 door een uitgebreidere versie werd gevolgd39. Deze genea-
logie betreft een geslacht uit Bocholt, waarvan de gegevens voor een belangrijk
deel afkomstig waren van A. B. van Hengel die ze in De Nederlandsche Leeuw
publiceerde1. In de inleiding van deze publikatie maakt de auteur melding van
vier verschillende geslachten Van Hengel (en één Ten Hengel) waarvan er twee
hun oorsprong in de Achterhoek hadden, met als oudste naamdragers Jan ten
Holte van Hengel te Dinxperloo, geboren omstreeks 1620, en Wessel van
Hengel te. Gendringen, waarschijnlijk in 1648 gedoopt te Doetinchem. Hoewel
er (nog) geen familieverband tussen Jan en Wessel kon worden aangetoond,
acht de schrijver dit wel aannemelijk.

De hier door mij gepresenteerde genealogie is die van voornoemde Wessel van
Hengel, wiens kleinzoons Wessel en Anthonie in resp. 1734 en 1737 als poorter
te Leiden werden ingeschreven. Uit het huwelijk van laatsgenoemde met Catha-
rina de Haes werden twee dochters, doch geen zoons geboren. Wessel (1703-
1777) en zijn vrouw Petronella Vermeulen hadden vier dochters en een zoon,
Jacobus (1741-1818) die het geslacht te Leiden voortzette. Uit zijn huwelijk met
Margaretha van Groen werden een zoon, Wessel Albertus en een dochter,
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Margaretha Petronella, geboren. Het huwelijk van Wessel Albertus (1779-
1871), predikant te Kalslagen en Grootebroek en hoogleraar theologie te resp.
Franeker, Amsterdam en Leiden, met Anna Maria Hupé werd verrijkt met niet
minder dan negen overlevende kinderen, waarvan vijf van de zes zoons nakome-
lingen hadden. In deze zesde generatie vinden we de gezinnen van:

Mr. dr. Jacobus van Hengel (1809-1859), burgemeester van Wieringen, gehuwd met Dingena
Schieveen (twaalf kinderen). De genealogie van dit geslacht, dat in de negende generatie geen
mannelijke nakomelingen meer telt, wordt beschreven als tak A.
Dr. Joannes Fredericus van Hengel (1811-1892), bekend chirurg en geneesheer te Hilversum2,
gehuwd met Henrica Peerlkamp (zes volwassen kinderen). Dit geslacht dat, zover bekend, in de
negende generatie evenmin mannelijke nakomelingen heeft, wordt beschreven als tak B.
Cornelis van Hengel (1812-1872), koopman en rafactiemeester in tabak te Amsterdam, gehuwd
met Anna Clasina Koning (zeven kinderen). Deze tak (C) heeft tot in de huidige generatie
mannelijke naamdragers.

- Frederik Ulderik van Hengel (1814-1876), predikant in Nederlandsch-Indië, gehuwd met (1)
Pauline A letta van der Ende (zeven overlevende kinderen), (2) Maria van der Plas (drie kinderen)
en (3) Wilhelmina Catharina van der Hart Beek (geen kinderen). Deze omvangrijke 'Indische
Tak' (D) heeft in de tiende generatie geen mannelijke naamdragers meer.
Dr. Hermanus Joannes van Hengel (1820-1899), huisarts te Oene, gehuwd met Anna Hendrika
Wilhelmina Dalhuisen (drie overlevende kinderen). De enige zoon die de volwassen leeftijd
bereikte, bleef ongehuwd. Het gezin is beschreven onder E.

Bij het samenstellen van deze genealogie ontving ik veel informatie van verre
achternichten en -neven die ik, zonder hen allen met name te willen noemen,
hierbij gaarne mijn erkentelijkheid daarvoor betuig3-

Genealogie
I. Wessel van Hengel (vermoedelijk de op 11-10-1648 te Doetinchem gedoopte
zoon van Wynnolt van Hengel4), woonde te Gendringen, overl. vóór 5-12-1700,
tr. NN.

Kinderen:

1. Geurt, volgt II.
2. Ursultjen van Hengel, tr. Eibergen 10-3-1708 Engbert Arninck, zn. van

Warner Arninck.

II. Geurt van Hengel, geb. Eibergen ca. 1670, tr. ald. 5-12-1700 Hendersken
Honhoff, wed. van Jacob van Eybergen.

Trouwinsehrijving van Geurt van Hengel (II) en Hendersken Honhoff,
Eibergen 5 december 1700
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Uit dit huwelijk, gedoopt te Eibergen5:

1. Jacoba, ged. 30-4-1702.
2. Wessel, volgt III.
3. Berendina, ged. 20-9-1705.
4. Willem, ged. 15-5-17076.
5. Anthony van Hengel, ged. 16-12-1708, begr. Leiden (Vrouwekerk) tussen 14

en 21-8-1784, tr. ald. 15-11-1737 Catharina de Haes, ged. Leiden 20-1-1717,
begr. ald. tussen 9 en 16-2-1793, dr. van Jacob de Haas en Cathrijn Jonas.
Anthony werd te Leiden op 22 juli 1737 als poorter ingeschreven en noemde zich toen, evenals
zijn broer Wessel, 'lijfknegt'.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Leiden:
a. Hendrina Johanna van Hengel, ged. 16-11-1738, otr. Leiden 4-10-1770 Jan Ingeneger, ged.

Leiden 21-1-1743, notaris, tweede secretaris ter secretarie ald., zn. van Pieter Ingeneger en
Susanna Bentijn.

b. Alida van Hengel, ged. 8-4-1740, overl. Amsterdam 22-6-18287, otr. Leiden 11-3-1768 Dirk
van Bosse, jongman van Amsterdam, zn. van Jeronimus van Bosse en Alida van Wanray.

6. Samuel, ged. Eibergen 18-9-1712.

III. Wessel van Hengel, ged. Eibergen 2-12-1703, 'bode met de bussche',
overl. Leiden tussen 28-6-1777 en 5-7-1777, otr. ald. 9-9-1734 Petronella Ver-
meulen, dr. van Jacobus Vermeulen en Anna Falderkamp.

Toen Wessel op 30 april 1734 poorter werd, werd zijn beroep evenals later bij zijn broer
Anthony, omschreven als 'lijfknecht'5.

Op 2 maart 1761 tekende en zegelde hij bij notaris H.J. Kreet8 een in het Engels gestelde
algemene procuratie voor een drietal Engelse kooplieden in Londen voor zijn deelname in
banktransacties. Het zegel vertoont 'een springend hert op grond', met als helmteken 'een
uitkomend hert'9.

Inschrijving van Wessel van Hengel (III) in het poorterboek van Leiden

Uit dit huwelijk, gedoopt te Leiden:

1. Anna Hendrina van Hengel, ged. 10-1-1736, begr. ald. (Vrouwekerk) tussen
14 en 21-8-1784, tr. Leiden 6-1-1763 Henderik van Struijk, ged. Noordwijk
20-11-1735, koopman, overl. Leiden 12-1-1807, wedr. van Cornelia van
Groen (otr. Breda 5-7-1759), zn. van Maarten van Struijk en Magdaleentje
de Bouvrie.
Henderik van Struijk kwam om tengevolge van de ontploffing van een schip met buskruit aan
het Rapenburg, waar twaalf personen de dood vonden, waaronder zijn derde vrouw, hun
dochter uit Den Haag die haar negen weken oude baby kwam tonen, en zijn schoonzuster
Gerarda Philippa Populeus-van Hengel2.

2. Gerarda Philippa van Hengel, ged. 28-11-1737, overl. Leiden 12-1-180710,
otr. ald. 7-4-1763 Jan Populeus, ged. Leiden 18-3-1736, 'eerste clerck ter
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Rekenkamer', overl. ald. tussen 20-3 en 27-3 1802, zn. van Jan Populeus en
Catharina van der Cocq.

3. Kornelia, ged. 30-9-1739.
4. Jacobus, volgt IV.

IV. Jacobus van Hengel, ged. Leiden 3-9-1741, gaarder van het gemaal, inge-
schreven in de Theologische Faculteit van de Universiteit te Leiden 17-9-1756,
overl. ald. 5-11-1818, otr./tr. Leiden 22-1/10-2-1778 Margaretha van Groen,
ged. Breda 3-12-1736, overl. Leiden 30-1-1798, dr. van Albertus van Groen en
Margrita van Rethi.

Handtekening van Jacobus van Hengel (IV) onder zijn 'onderhandsch testament'
van 2 augustus 1818

Op 16 november 1818 werd door mr. Samuel Arnoldus Coerman, griffier bij de 'Regtbank van
eersten aanleg' op bevel van de president van die rechtbank, aan notaris Thomas van Bergen
te Leiden ter hand gesteld een 'onderhandsch testament, gevonden in den boedel van wijlen
Jacobus van Hengel', gedateerd 2 augustus 1818". In dit handgeschreven testament geeft hij
aanvullingen en wijzigingen van een op 4 april 1816 voor dezelfde notaris verleden testamen-
taire akte en voorts nauwkeurige aanwijzingen betreffende de wijze waarop met zijn stoffelijk
overschot gehandeld zal dienen te worden:

'Ik begeere dat Anthonie Udenhoudt mr. timmerman de kist zal maken in welke mijn
afgestorven lighaam zal worden gelegd. Ik begeere dat mijn afgestorven lighaam des avond's
in mijne grafstede gelegen in de St. Petruskerk alhier in de tweede omwandeling op de zerk
getekend N36 of 72 agter de burgemeestersbank zal worden ter aarde besteld zo in dier voege
als mijne overledene huisvrouw ter aarde besteld is geworden...'.

Op verzoek van de zoon van de overledene, Wessel Albertus van Hengel, en de gemachtigde
van zijn dochter Margaretha Petronella, Jan Trouwant, werd door dezelfde notaris in hun
bijzijn inventaris opgemaakt van de nagelaten goederen en papieren van de overledene, die niet
onbemiddeld bleek te zijn12.

Uit dit huwelijk:

1. Wessel Albertus, volgt V.
2. Margaretha Petronella van Hengel, geb. Leiden 24-2-17827, overl. Arnhem

28-5-1835, tr. Leiden 12-5-1803 ds. Adam Cornelis Romswinckel, geb. Tiel
1779, predikant, als kandidaat beroepen te Eethen en Drongelen (13-3-1803),
beroepen te Nieuwerkerk (Duiveland, 15-5-1808), te Dordrecht (12-11-
1822), emeritus 1-1-1849, overl. Dordrecht 17-2-1854, zn. van Adam Cor-
nelis Romswinckel en Elisabeth van Krieken13.

V. Prof. dr. Wessel Albertus van Hengel, geb./ged. Leiden 12/14-11-1779,
predikant te Kalslagen, Driehuizen en Grootebroek, hoogleraar theologie aan
het Atheneum Illustre te Franeker (1815), idem te Amsterdam (1818) en te
Leiden (1824), doctor honoris causa ald. (1819), ridder ONL (1840), overl.
Leiden 6-2-1871, otr. Zuid- en Noord-Schermer/Amsterdam 11/15-7-1808, tr.
Zuid- en Noord- Schermer/Driehuizen 7-8-1808 Anna Maria Hupé (Hupe) M,
geb./ged. Amsterdam 31-1/2-2-1783, overl. Leiden 13-3-1859, wed. van Chris-
tiaan Biesterbos (otr. Amsterdam 7-3-1806), dr. van Friedrich Ulrich Hoepe en
Johanna van Regteren.
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Na zijn opleiding aan de Latijnse School, die hij zelf als 'zeer gebrekkig' bestempelde7, werd
hij in 1792 ingeschreven aan de Leidse Universiteit. Na een aanvankelijk zeer brede oriëntatie
in de letterkunde, waarbij hij geschiedenis, wijsbegeerte en klassieke en oosterse talen stu-
deerde en zoveel mogelijk hiaten uit zijn schoolopleiding trachtte op te vullen, ging hij in zijn
vierde studiejaar over tot de studie in de godgeleerdheid, waar hij voornamelijk studeerde bij
de door hem zeer hoog aangeslagen hoogleraar Johannes van Voorst. In mei 1802 werd hij
door de Classis van Leiden en Nederrijnland bevorderd tot proponent.

Kort na de bevestiging op 2 januari 1803 in zijn eerste gemeente, Kalslagen, had hij daar een
welhaast traumatische belevenis. Toen hij uit het raam van de pastorie op vogels schoot die
ernstige schade aan de tuin van de pastorie aanrichtten, vatte het rieten dak van de pastorie
vlam. Hierdoor brandden niet alleen de pastorie, maar ook de school en vier arbeiderswo-
ningen af. Het duurde verscheidene weken voordat ds. Van Hengel de schok lichamelijk en
geestelijk te boven was. Hoewel hij niet officieel voor de schade verantwoordelijk werd gesteld
en van verschillende zijden gaven voor de wederopbouw werden verstrekt, merkte hij toch dat
hem de brand ten kwade werd geduid. Hij verrichtte zijn taken nauwgezet, maar trok zich
verder terug in het boerenvoorhuis van twee kamers dat hem nu tot woning diende. Zelf
beschouwde hij dit voorval als een keerpunt in zijn leven7. Vrijwel al zijn vrije tijd besteedde
hij aan de studie en legde daarmee de grondslag voor zijn latere succes. Hij schreef opstellen
(die hij in dit stadium nog niet publiceerde) en trachtte de aandacht op zich te vestigen om
elders beroepen te worden.

In 1805 ontving hij twee beroepen: voor Eikerzee en voor Driehuizen en Zuid-Schermer,
waarvan hij het laatstgenoemde aannam. Naast zijn pastorale en huiselijke taken (hij trouwde
zomer 1808 en in 1809 werd de eerste zoon geboren) vond hij ruimschoots de tijd voor studie
en begon hij zijn opstellen te publiceren. Al spoedig werden twee daarvan door het Haagsch
Genootschap tot verdediging van de Christelijke Godsdienst met resp. een zilveren medaille
en een gouden erepenning bekroond7'15.

Na voor beroepen naar Koedijk en Aartswoud te hebben bedankt, vertrok hij in 1810 naar
Grootebroek. Ook daar bleef hij wetenschappelijk actief en zijn pennevruchten leverde hem
verscheidene eremedailles en prijzen op7. Het gezin werd in die jaren met nog vier zoons
uitgebreid, hetgeen tot onophoudelijke geldzorgen leidde7.

Nadat een voordracht tot beroep in Rotterdam tot zijn teleurstelling was afgewezen (hij
werd 'te geleerd' gevonden)7, werd hij op aanbeveling van prof. Van Voorst in 1815 benoemd
tot hoogleraar aan het Atheneum te Franeker. Bij zijn komst waren daar slechts twee studenten
in de theologie, bij zijn vertrek naar Amsterdam was dat aantal gegroeid tot 23. Voor
studenten van alle faculteiten verzorgde hij een college 'logica', bij gebrek aan een docent voor
dat vak. In Franeker werden de oudste twee dochters geboren.

V' .75

Prof. dr. Wessel Albertus van Hengel (V, 1779-1871)
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Van juni 1818 tot september 1827 was Van Hengel hoogleraar in de godgeleerdheid aan het
Atheneum van de stad Amsterdam, waar hij een groot aantal colleges van uiteenlopende aard
op een dusdanig voortreffelijke wijze verzorgde, dat deze ook gevolgd werden door kweke-
lingen van de Doopsgezinde, Remontstrantse en Hersteld-Lutherse seminariën. Daarbij
kwamen zijn taak om aanstaande godsdienstleraren op te leiden en het werk als 'Concionator
Athenaei', waardoor hij een halve predikbeurt kreeg te vervullen. Hij was werkzaam lid van
het Koninklijk Nederlandsch Instituut en van het hoofdbestuur van het Nederlandsen Bijbel-
genootschap. In 1819 werd hem door de senaat van de Leidse Hogeschool het doctoraat
honoris causa toegekend. In 1822 bedankte hij voor een benoeming tot hoogleraar aan de
Utrechtse hogeschool'5.

In Amsterdam werden nog twee zonen en een dochter geboren, waarvan een zoon na twee
maanden overleed. Het gezin bestond toen uit elf personen, terwijl bovendien onderdak nodig
was voor drie dienstbodes, een 'juffrouw' voor hulp in het huishoudelijk bestuur en een
gouverneur voor de opleiding van de kinderen. Daartoe werd de woning uitgebreid met enige
bovenkamers7. Geen wonder dat de financiële zorgen zwaar drukten. In de zomer van 1826
werden alle huisgenoten, toen veertien in getal, met uitzondering van de vader, getroffen door
de 'Groningse ziekte', een landelijke epidemie die vele slachtoffers eiste. Op een schoonmaak-
ster na (die inviel voor de zieke dienstbodes), herstelden allen, doch enkele van de kinderen
ondervonden blijvend nadelige gevolgen voor hun geestvermogens van die blijkbaar kwaad-
aardige ziekte7.

In 1827 gaf Van Hengel, na lange aarzeling vanwege de nadelige financiële consequenties,
gevolg aan de dringende wens van zijn leermeester prof. Van Voorst om hem te Leiden op te
volgen. Tot 1849 vervulde hij daar het ambt van hoogleraar in de godgeleerdheid, waaraan
tevens de functie van academieprediker was verbonden. Zijn wetenschappelijk werk, de vele
publikaties en andere activiteiten aldaar worden elders uitvoerig beschreven (zie noot 15 en de
bijbehorende lijst van referenties). Van zijn nevenactiviteiten zij nog vermeld die van lid van
de Commissie tot de Zaken der Oost- en West-Indische Kerken in welke functie hij zich zeer
heeft beijverd het peil van de uitgezonden predikanten en hun lot in de koloniën te verbe-
teren7' " .

Na zijn emeritaat bleef hij nog geruime tijd zijn avondcolleges voor kandidaten in de
theologie voortzetten en ook anderszins bleef hij actief in het kerkelijk leven, o.a. door zijn
aandeel in de Synodale Bijbelvertaling.

Door notaris Barkeij werd op 21 mei 1850 een akte gepasseerd waarin Van Hengel een ouder
testament vernietigt en een nieuwe 'uiterste wil' dicteert. Hierin wordt aan zijn dochter,
Charlotta Margaretha Clasina een obligatie gelegateerd: 'ingeval zij op mijn overlijden nog
ongehuwd mogt zijn, doch anders niet"6.

Op 80-jarige leeftijd, enkele maanden na de dood van zijn echtgenote, begon hij met het
schrijven van zijn 'Aantekeningen wegens mijne levensgeschiedenis' die, zoals hij uitdrukke-
lijk vermeldt, door niemand anders dan zijn kinderen en kindskinderen zouden mogen worden
ingezien7.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus, volgt Vla (Tak A).
2. Joannes Fredericus, volgt VIb (Tak B).
3. Cornelis Petrus, volgt VIc (Tak C).
4. Frederik Ulderik, volgt VId (Tak D).
5. Wessel Albertus van Hengel, geb. Grootebroek 14-8-1815, overl. Parama-

ribo 9-1-1836.
Na een langdurige opleiding voor de zeedienst werd hij planter in Suriname, alwaar hij
onverwachts 'aan de gevolgen van kwaadaardige koortsen' overleed7' '7.

6. Anna Maria van Hengel, geb. Franeker 11-1-1817, overl. Leiden 13-5-1837.
7. Margaretha Joanna Petronella (Piete) van Hengel, geb. Franeker 5-5-1818,

overl. Schoonhoven 19-4-1860, tr. Leiden 18-4-1845 dr. Christiaan Jan van
Ketwich, geb. Zwolle 25-2-1818, predikant te Santpoort (1845), Schoon-
hoven (1849-1878), overl. Leiden 22-12-1900, zn. van Johannes van Ket-
wich en Gezina Berendina Zebinden.
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'Piete' werd eind 1858 ten huize van haar ouders aan borstkanker geopereerd door de
hoogleraar Kriegel. Hoewel deze operatie aanvankelijk succesvol leek, overleed ze bijna
anderhalf jaar later na ernstig lijden aan deze kwaal7.

8. Hermanus Joannes, geb. Amsterdam 7-5-1819, overl. ald. 1-8-1819.
9. Hermanus Joannes, volgt Vle (Tak E).

10. Charlotte Margaretha Clasina (Lotje) van Hengel, geb. Amsterdam 21-3-
1823, tr. Leiden 18-7-1861 Henricus Johannes Eliza van der Kop, 'zich
noemende en schrijvende Groeneveld van der Kop' (citaat uit de huwelijks-
akte), geb. Schoonhoven 19-3-1799, wijnhandelaar te Schoonhoven, overl.
ald. 23-8-1879, wdr. van Maria Boonders, zn. van meester Henricus Chris-
tiaan van der Kop en Anna Catharina Croiset.

Tak A

Vla. Mr. dr. Jacobus van Hengel, geb./ged. Driehuizen 4-12-1809/7-1 -181.0,
burgemeester van Wieringen (vanaf 1-10-1851), overl. ald. 23-12-1859, tr.
Schiedam 26-11-1834 Dingena Schieveen, geb. Schiedam 6-4-1812, overl. Voor-
burg 15-5-1903, dr. van Adrianus Schieveen en Alida Petronella Knappert.

Jacobus studeerde te Amsterdam en Leiden, was doctor in de rechtswetenschap en doctor in
de letteren. Hij begon zijn loopbaan als advocaat te Wieringen, werd secretaris aldaar en
vervolgens burgemeester.

Op 25 november 1834 werd voor notaris Bartholomeus Johannes Bremme een akte van
huwelijkse voorwaarden gepasseerd, waarbij de aanstaande echtelieden lieten vastleggen een
huwelijk aan te zullen gaan 'onder invoering eener algemeene gemeenschap van alle hunne
tegenwoordige en toekomstige goederen, roerende en onroerende'. Op 10 december 1835
benoemde Jacobus per testament, verleden voor notaris Van Poel zijn echtgenote tot enige
erfgenaam.

Op 7 april 1835 kocht Jacobus van Hengel uit de nalatenschap van Pieter van Pomeren een
huis met erf, tuin, 'boet ' en stalling, alsmede enkele stukken weiland18.

Toen Jacobus, die volgens zijn vader reeds lang aan 'ene bedenkelijke kwaal leed'7, in 1859
overleed, verkeerde het gezin financieel in benarde omstandigheden. Reden voor de weduwe
Van Hengel-Schieveen om afstand te doen van de gemeenschap van goederen. In haar kwaliteit
van erfgenaam en als moeder en voogdesse van haar zes minderjarige kinderen, verklaarde zij
'dat deze boedel door haar niet anders wordt aanvaard dan onder het voorregt van boedelbe-
schrijving'18. Eenzelfde verklaring werd uitgebracht door haar meerderjarige kinderen, Alida
Petronella Jacoba en (bij volmacht) Wessel Albertus van Hengel. De boedelopname had plaats
op 2 en 3 maart 1860 en is beschreven in een minuutakte van notaris Willem Jan Hidde Bok18.
De totale waarde van de inventaris werd geschat op / 2027.-, inclusief 90 flessen wijn a ƒ 1,-.
Echter, het merendeel van de inboedel bleek op 5 december 1859 verkocht te zijn aan Willem
Heijblok (later toeziend voogd van de minderjarige kinderen) met de bepaling dat het ver-
kochte tegen de verkoopprijs van ƒ 1764,- teruggekocht zou mogen worden. Het in 1835
gekochte onroerend goed was verkocht, met uitzondering van het huis, boet, erf en tuin.

De lijst van lasten omvat 79 posten en bestaat uit obligaties, acceptaties, vorderingen,
schuldbekentenissen, leningen en onbetaalde rekeningen tot een totaal van ruim ƒ 18.000,-.
Een zeer aanzienlijk deel hiervan betreft vorderingen van wijnhandelaren en distillateurs (met
als voornaamste de erven van Adriaan Schieveen te Schiedam inzake geleverde jenever).

Op 10 mei 1861 verhuisde de weduwe Dingena van Hengel-Schieveen met zeven kinderen,
financieel gesteund door haar schoonvader, naar Brummen. Zij ontving aanvankelijk een
pensioen van ƒ 1000,- per jaar uit een weduwenfonds7, dat echter al spoedig tot ƒ 800,- werd
teruggebracht. Na 1864 werd de uitkering geheel gestaakt en moesten de wederzijdse familie-
leden ervoor zorgen dat zij met haar gezin kon rond komen. Op 6 april 1867 verhuisde zij met
de jongste dochter, Elisabeth, naar Voorburg.

Uit dit huwelijk, geboren te Wieringen:
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1. Wessel Albertus van Hengel, geb. 19-12-1834, onderofficier Oost-Indisch
leger.
In 1842 kwam hij bij zijn grootouders te Leiden in huis, vanwaar hij, zonder kennisgeving, in
1856 vertrok19. Op 30 oktober 1859 kreeg hij te Leiden attestatie voor 'Oost-Indiën'.

Op 17 november 1859 benoemde Wessel Albertus van Hengel, 'sergeant in militaire betrek-
king', ( . . . . ) 'staande op zijn vertrek naar buitenlands, naar Nederlandsch Oostindiën of
elders' tot zijn gemachtigde Arie Poel en als diens eventuele vervanger Willem Heijblok18- Hij
diende als onderofficier in Oost-Indië en raakte in 1864 in 's lands dienst zodanig gewond dat
zijn rechterarm verlamd werd en hij ontslag moest nemen. Op voorspraak van zijn oom 'Frits'
kreeg hij onderdak te Jokja: 'ten huize van de heer Lyssius (vermoedelijk jhr. Florent Emile
Leyssius), op wiens goederen hij werkzaam is, terwijl hij daarvoor aan 's mans tafel eet, en
bovendien aanvankelijk drie honderd gulden 's jaars geniet'7.

2. Alida Petronella van Hengel, geb. 27-1-1836.
Zij kwam in juli 1861 vanuit Brummen bij haar grootvader in Leiden om hem, tezamen met
'Truitje' te verzorgen. Bij zijn overlijden in 1871 woonde ze daar nog steeds7' '9.

3. Anna Maria, geb. 18-7-1837, overl. Wieringen 17-4-1858.
4. Adrianus, geb. 4-10-1838, overl. Schiedam 3-6-1839.
5. Jacoba van Hengel, geb. 7-3-1840, tr. Brummen 16-7-1864 Matthijs

ArnoldusHolsboer, geb. Zutphen 30-7-1838, opzichter bij de Staats Spoor-
wegen, zn. van Matthijs Arnoldus Holsboer en Helena Lucretia van
Enschut.
Het gezin Holsboer-van Hengel vertrok op 29 augustus 1865 met hun op 5 juni 1865 geboren
zoon Matthijs Arnold, uit Goor naar Schönberg (Beieren).

6. Adrianus, volgt Vila.
7. Albertus Heijblok, geb. 31-10-1843, overl. Oud- en Nieuw Mathenesse

4.6-1844.
8. Elisabeth, geb. 27-5-1845, overl. Wieringen 27-8-1846.
9. Albertus Heijblok van Hengel, geb. 22-1-1847, Ie luit. in Oost-Indië.

Evenals bij zijn jong overleden broertje is de tweede voornaam afkomstig van een der getuigen
bij de doop van Adrianus in 1838: Albert Heijblok, rijksontvanger te Wieringen en blijkbaar
een goede vriend van de familie.

Na een opleiding bij het Instructiebataljon en het Koloniaal Werfdepot te Kampen embar-
keerde Albertus 11 augustus 1866 als sergeant te Brouwershaven op het schip 'Lichtstraal' en
debarkeerde op 13 november te Batavia. Na eerst geplaatst te zijn bij het 3e bat. Infanterie ging
hij op 5 juli 1869 naar de Militaire School. Op 26 mei 1871 volgde benoeming tot 2e luitenant
bij het 14e bat. Infanterie en op 22 april 1879 werd hij bevorderd tot Ie luitenant20. Bij de
Indische fiches21 is zijn naam niet aangetroffen.

10. CharlesEdy van Hengel, geb. 13-5-1849, Ie luit. Leger in Oost-Indië, overl.
Semarang 18-11-1909, tr. ald. 14-8-1894 Laura Stephanie Theodora Frede-
riksz, geb. ald. 25-6-185721'22.
Na een opleiding bij het Instructie Bataljon en het Koloniaal Werfdepot vertrok Charles Edy,
na op 1 juli 1867 tot sergeant te zijn bevorderd, op 5-12-1868 per ss. Mary en Hillegonda uit
Rotterdam; aankomst te Batavia 14 augustus 1869. Na de opleiding op de Militaire School
werd hij bevorderd tot 2e luitenant in 1871 en tot Ie luitenant in 1880. Hij diende in de
Garnizoensbataljons van Groot-Atjeh, de Molukse eilanden Amboina en Ternate en tenslotte
op Java. Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen tegen Atjeh 1876-1879 en 1883-1885 en raakte
in 1884 twee maal gewond. Eervol ontslag per 1 mei 188923.

Hij huwde na zijn pensionering Laura Fredericksz, die na de dood van haar echtgenoot te
Semarang bleef wonen (in 1938 komt ze niet meer voor in de lijst van inwoners21).

11. Jan Christiaan Coenraad van Hengel, geb. 16-2-1851, sergeant-majoor in
Ned.-Indië, overl. Poerworedjo 3-3-188121.
Hij vertrok op 4 februari 1867 vanuit Brummen naar Kampen en werd 13 februari 1867
vrijwillig geëngageerd voor tien jaar als soldaat bij het Instructie Bataljon. Overgeplaatst naar
het 4e regiment infanterie op 7 april 1868, werd hij resp. bevorderd tot korporaal (1868),
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sergeant (1872) en sergeant-instructeur der scherpschutters (1872). Op 12 mei 1873 ging hij als
sergeant bij het Koloniaal Werfdepot een vrijwillige verbintenis aan voor twee jaar bij de
Koloniale Troepen. Hij embarkeerde 4 juni 1873 te Nieuwediep op het ss. Tromp bestemd voor
Oost-Indië, doch werd op 29 juni wegens schipbreuk in Egypte ontscheept. Hij reisde verder
naar Aden met het schip Prins Hendrik, vervolgens met het schip Indus naar Singapore en
stapte daar over op het schip Prins Alexander, waarmee hij tenslotte op 19 augustus te Batavia
arriveerde. Hij diende als sergeant bij verschillende bataljons, werd op 15 maart 1875 fourier
en twee maanden later gereëngageerd voor zes jaar. De uiteindelijke bevordering tot sergeant-
majoor kwam op 19 september 1880. Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen in Atjeh en
ontving daarvoor het Eereteeken voor Belangrijke Krijgsverrichtingen 1873-1876. Op 5 no-
vember 1877 werd hem de Bronzen Medaille toegekend met ƒ 12, - gratificatie. Hij overleed
te Kedong Kebo (bij Poerworedjo) ten gevolge van zelfmoord24.

12. Elisabeth, geb. 9-12-1852, overl. Schiedam 21-7-1867.

Vila. Adrianus van Hengel, geb. Wieringen 12-10-1841, kap.-luit. ter zee,
ridder MWO., overl. 's-Gravenhage 24-12-1911, tr. ald. 20-9-1876 Elisabeth
Hendrica Croiset van der Kop, geb. 's-Gravenhage 23-12-1852, overl. ald.
26-2-1932, dr. van Arnold Croiset van der Kop en Maria Arendina van Eijck25.

Adrianus van Hengel (Vila, 1841-1911) . ---r—-WJ

Adrianus kwam in 1853 in huis bij zijn grootouders in Leiden, komende uit Schiedam19. Uit
zijn stamboek bij het (Koninklijk) Instituut voor de Marine te Willemsoord blijkt dat hij daar
op 1 oktober 1856 de rang kreeg van adelborst 3e kl., werd bevorderd tot adelborst 2e kl. op
3 september 1859 en tenslotte tot adelborst Ie kl. op 2 september 1860. Hij doorliep daarna
de rangen van luitenant ter zee 2e kl. (1864), luitenant ter zee Ie kl. (1875) en bereikte op 1
november 1885 zijn eindrang van kapitein-luitenant ter zee. Hij diende op verschillende
schepen, veelal in Ned.-lndië en nam o.m. deel aan de expeditie's tegen Atjeh in 1873 en 1875.
Zijn verdiensten hierbij werden gehonoreerd door hem op 6 oktober 1874 te benoemen tot
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ridder MWO 4e kl., en hem op 16 april 1875 het Eereteeken Aljeh en op 24 novemver 1875 de
Atjeh Medaille toe te kennen.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus van Hengel, geb. 's-Gravenhage 18-10-1877, overl. Charleston
(Natal, Zuid-Afrika) 18-3-190326.

2. Arnold van Hengel, geb. 's-Gravenhage 3-4-1882, kap.luit. ter zee, directeur
Hogere Krijgsschool, raadsadviseur dept. van Marine, wnd. directeur Topo-
grafische Dienst, chef-de-bureau Handels- en Industrie-onderneming
JEMOKA, overl. De Bilt 8-6-1953, tr. (1) 's-Gravenhage 16-3-1916 Johanna
de Iongh, geb. Dordrecht 7-7-1891, dr. van Carel de Iongh en Sina Wilhel-
mina Yperen27; tr. (2) 's-Gravenhage 11-2-1930 Anna Maria Moerman, geb.
Venlo 29-5-1900, dr. van Joseph Francois Moerman, beeldhouwer, en
Catherina Rötges.
Uit het eerste huwelijk:
a. Johanna van Hengel, geb. 's-Gravenhage 23-3-1918, tr. De Bilt 8-3-1951 Hans Voogd, geb.

Rotterdam 1-11-1925, zn. van Leendert Adrianus Voogd en Stoffelina Christina Bekker.

3. Jacobus van Hengel, geb. Vlissingen 12-6-1883, luit. ter zee 2e klasse,
inspecteur visserijen, administrateur passagiersschepen Rotterdamsche
Lloyd, overl. Haarlem 25-5-1965, tr. Franeker 25-2-1920 Johanna Mar-
grietha Couperus, geb. Leeuwarden 18-9-1897, overl. Haarlem 7-12-1964,
dr. van Petrus Otto Couperus en Cato Catharina Busch25'26-27.

TakB

VIb. Dr. Joannes Fredericus (Jan) van Hengel, geb./ged. Grootebroek 6-3/21-
4-1811, geneesheer, chirurg en verloskundige, RONL, overl. Hilversum 18-4-
1892, tr. Leiden 1-5-1840 Henrica Peerlkamp, geb. Dokkum 24-1-1811, overl.
Hilversum 4-12-1874, dr. van prof. dr. Petrus Hofman Peerlkamp, hoogleraar
letteren en wijsbegeerte, en Sietske Tjepkes Hiemstra.

Dr. Joannes Fredericus van Hengel (VIb, 1811-1892)
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Op 10 mei 1828 begon Van Hengel zijn studie aan de universiteit te Leiden die in 1830 werd
onderbroken door zijn vrijwillige dienstneming in het Corps Vrijwillige Jagers dat in 1831
deelnam aan de Tiendaagse Veldtocht (2-12 augustus). Bij de terugkomst in Leiden werden zij
enthousiast ontvangen en o.a. toegesproken door de rector magnificus, professor Van Hengel

Jan begon zijn studie in de theologische faculteit, werd kandidaat in de mathematica en
natuurphilosofie en studeerde in de faculteit der geneeskunde genees-, heel- en verloskunde.
Op 30 januari 1838 promoveerde hij te Leiden op het proefschrift met de (in het Latijn)
gestelde titel: 'Waarnemingen over de ziekte die dothinteria genoemd wordt' (doch later
bekend staat als buiktyfus). Promotor was zijn leermeester prof. dr. J.C. Broers. Enige
maanden later vestigde hij zich, op raad van de Utrechtse hoogleraar dr. B.F. Suerman in
Hilversum2. Voor de gezondheidszorg en het lot van de arme arbeidersbevolking in dit dorp
met zijn, volgens zijn eigen zeggen 'met vooroordelen behepte bevolking' en 'voorgangers die
van kindsbeen af in Hilversum, geheel blind waren voor het verkeerde', heeft hij een zeer grote
betekenis gehad, die ver uitgaat boven zijn taak als huisarts en verloskundige. De Hilversumse
Historische Kring 'Albertus Perk' heeft zijn grote verdiensten willen vastleggen door in 1985,
ter gelegenheid van haar tweede lustrum, een aan het leven van dr. Van Hengel gewijd
gedenkboek uit te geven2. Vijf jaar later werd, door diezelfde Kring, een op zijn voormalige
woning geplaatste plaquette met zijn beeltenis onthuld. In de hierbij gehouden toespraak
werden de verdiensten van dr. Van Hengel nog eens samengevat28: bestrijding van dodelijke
epidemieën, terugdringing van de kindersterfte door voortdurende voorlichting, initiatieven
voor de aanleg van de waterleiding, oprichting van een badhuis, alsmede zijn grote aandeel in
de stichting van het kuuroord Trompenberg. Hij zorgde voor de oprichting van een ziekenhuis
en was daarvan de eerste directeur. Zijn strijd tegen de missstanden op hygiënisch en sociaal
gebied voerde hij, behalve door het schrijven van brieven en tijdschriftartikelen, ook als auteur
van een vijftal novellen onder het pseudoniem 'J.F. Arundinis Piscatorii'. Een lijst van
publikaties is opgenomen in zijn biografie2.

Toen dr. Van Hengel op 25 augustus 1876 zijn praktijk als geneesheer neerlegde, werd hij
tijdens een openbare feestdag uitvoerig gehuldigd en benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Ook na de beëindiging van zijn praktijk bleef hij aktief in het schrijven
tegen missstanden en het geven van voorlichting. Op 9 april 1880 werd hij nog, als eerste,
benoemd tot gemeente-geneesheer van Hilversum.

Uit dit huwelijk, geboren te Hilversum:

1. Wessel Albertus, volgt Vllb.
2. Anna Titia van Hengel, geb. 13-5-1844, overl. Hilversum 11-12-1908, tr. ald.

7-5-1868 GerardKok, geb. Gorinchem 12-4-1834, postdirecteur, overl. Hil-
versum 23-3-1923, zn. van Hendrik Kok en Geertruida Sophia van Kooten.
Uit dit huwelijk werden te Hilversum twee overlevende dochters (Geertruida
Hendrika en Henriëtte) geboren.

3. Anna Maria (Marie) van Hengel, geb. 1-1-1846, ongehuwd, overl. Hilversum
17-9-1881.

4. Petronella Jacoba (Ella) van Hengel, geb. 3-11-1849, ongehuwd, overl.
Utrecht 13-2-1925.

5. Johanna Frederica Henrica, geb. 4-5-1851, overl. Hilversum 12-1-1852.
6. Johanna Frederica Henrica, geb. 10-1-1853, overl. Hilversum 16-1-1853.
7. Charlotte Margaretha Petronella (Margo) van Hengel, geb. 1-9-1854, overl.

Utrecht 13-4-1939, tr. Cornelis Aloysius van Leeuwen, geb. Tilburg 18-8-
1870, overl. Rotterdam 5-6-1922, zn. van Joannes van Leeuwen en Johanna
Catharina Schellekens.
Margo verhuisde op 3 juni 1892 ongehuwd van Hilversum naar Middelburg29. Cornelis Aloysius
vertrok, na een verblijf van dertien jaar bij de Broeders van Barmhartigheid van de H. Joannes
de Deo te 's-Hertogenbosch, op 29 december 1899 naar Transvaal. Zij vestigden zich, komende
uit Arnhem, op 29 juli 1918 te Rotterdam. Na het overlijden van haar echtgenoot verhuisde
Margo naar Utrecht.
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VHb. Wessel Albertus van Hengel, geb. Hilversum 30-3-1841, kantoorchef bij
de postdienst in Ned.-Indië, overl. Hilversum 18-1-1878, tr. Batavia 8-11-1865
Sariemah (doopnaam Maria; in latere stukken komt zij voor als Maria Magda-
lena Sariemah), overl. Batavia 9-7-1882 (als Sarina, weduwe Van Hengel21)-

Wessel Albertus woonde enige tijd 'zonder beroep' (student?) te Amsterdam, keerde 20 april
1861 terug naar Hilversum en vertrok datzelfde jaar als kantoorbediende van Hilversum naar
Soerabaja. Hij werd later postcommies en chef van het postkantoor te Koepang (Timor, 1873),
Weltevreden (1874) en Patjitan (1875). Hier verkreeg hij de rang van kantoorchef der 5e klasse,
doch werd van die functie wegens ziekte ontheven in september 187630. Na zijn dood werd bij
Besluit van 23 februari 1878 aan de weduwe en haar vijf jongste kinderen een pensioen
toegekend van in totaal ƒ 77,- per maand, alsmede de kosten van de overtocht31.

Uit dit huwelijk:

1. Wilhelmina Maria (Marie) van Hengel, geb. Semarang 12-5-1864,
(hulp)onderwijzeres te Nieuwer Amstel en in Ned.-Indië, tr. Soerabaja 11-1-
1893 Eduard van der Velde, geb. Rembang 7-5-1867, opzichter Ie kl. Burger-
lijke Openbare Werken, overl. Lawang 12-3-1938, zn. van Leon van der
Velde en Chistina W. Fennema32.
Marie van Hengel werkte als onderwijzeres te Nieuwer Amstel2 en Amsterdam, keerde terug
naar Hilversum november 1889 en vertrok op 16 april 1890 naar Ned.-Indië, waar zij hulponder-
wijzeres was te Grissee, Magelang en Soerabaja. Ze kreeg eervol ontslag op 3 april 189830.

Eduard van der Velde had als standplaatsen Probolinggo (1892), Semarang (1898) en Ben-
koelen (1909). Hij verkreeg eervol ontslag op 12 december 191230.

2. Paulina Louise van Hengel, geb. Batavia ca. 15-11-18662, overl. ald. 10-9-
1892, tr. Batavia 31-1-1885 Everardus Stephanus Petrus Hahurij 21.

3. Hendrika Maria, geb. Meester Cornelis 13-7-1868, overl. Timor 22-1-1873.
4. Johanna Louisa, geb. Timor 25-11-1871, overl. Batavia 11-11-1878.
5. Petronella Jacoba, geb. Timor 12-10-1872, overl. Batavia 16-11-1878 (?)33.
6. Johannes Fredericus, geb. Batavia 24-7-1874, overl. ald. 6-7-1883.
7. Pieter Gerardus van Hengel, geb. Patjitan 1-5-18762.

Mogelijk dezelfde die als P.G. van Hengel in Batavia woonde en verder in de adreslijsten
voorkomt in 1903 als gegageerd fuselier te Bandjar en van 1904-1930 als gegageerd militair te
Tjilatjap21. In 1938 staat hij niet meer in de adreslijsten (hij zou in 1923 zijn overleden2).

TakC

VIc. Cornelis Petrus van Hengel, geb. Grootebroek 21-4-1812, koopman,
rafactiemeester in tabak, overl. Amsterdam 18-6-1872, tr. Rotterdam 23-5-
1846 Johanna Clasina Koning, geb. Rotterdam 25-7-1824, overl. Amsterdam
20-3-1902, dr. van Gerardus Wilhelmus Koning en Johanna Louisa Steinmetz.

Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:

1. Albertus Johannes Marinus van Hengel, geb. Amsterdam 23-3-1847, 2e
commies, overl. Buitenzorg 29-12-1912, tr. Batavia 18-10-1883 Rozine
Maria Chambon, geb. Sielviettes (Fr.) 2-12-1842, overl. Buitenzorg 23-1-
191421,34

Albertus vertrok op 7 maart 1871 van het ouderlijk huis aan de Bloemgracht te Amsterdam naar
Ned.-Indië. Hij werd daar klerk op het departement van financiën te Batavia en resp. benoemd
tot 3e commies (1878) en 2e commies (1888). In juni 1880 kreeg hij een tweejarig ziekteverlof
naar Europa, dat hij bij zijn moeder, broers en zusters aan de Bloemgracht doorbracht. In 1882
keerde hij per ss. Prins Hendrik terug. In januari 1897 werd hij ontslagen wegens ziekte en op
18 februari 1898 kreeg hij eervol ontslag uit 's lands dienst.
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Voorkind uit het latere huwelijk (of uit een andere relatie):
a. Alberta Clasina Maria, geb. Batavia 23-3-1877, overl. ald. 31-10-188321.

2. Johanna Wilhelmina van Hengel, geb. 5-6-1848, ongehuwd, overl. Amster-
dam 4-2-1940.

3. Maria Petronella van Hengel, geb. 16-6-1849, overl. Heemstede 29-3-1907,
tr. Amsterdam 12-2-1874 Herman Hulshof f Pol, geb. Hengelo 25-5-1847,
commissionair, overl. Haarlem 28-1-1924, zn. van Arend Hulshoff Poll en
Gesina Judith Stroink.

4. Cornelis, geb. 16-8-1850, overl. Amsterdam 12-4-1851.
5. Christiaan Johannes Petrus, volgt VIIe.
6. Sophia Maria van Hengel, geb. 16-8-1854, overl. Amsterdam 18-8-1902, tr.

ald. 31-5-1877 Christiaan Marcus Bernard Ooms, geb. Amsterdam 14-3-
1850, 'werkzaam in den handel', overl. ald. 2-1-1912, zn. van Christiaan
Marcus Bernard Ooms, waagdrager, en Maria Nieuwenberg.

7. David, volgt Vlld.

VIIc. Christiaan Johannes Petrus van Hengel, geb. Amsterdam 31-1-1853,
commissionair, koffiehuishouder, winkelier, overl. Enschede 28-7-1923, tr.
Amsterdam 23-5-1885 Emma Komst, geb. ald. 18-10-1859, overl. Groningen
27-10-194029, dr. van Cornelis Komst en Anna Maria Koning.

Het gezin woonde in Wijk aan Zee en Duin (tot november 1890) en in de periode 1893-1903
beurtelings in het Gooi en in Amsterdam. De ouders vestigden zich in 1911 met de jongste zoon
in Bussum, en vertrokken in 1922 naar Enschede. Na de dood van haar echtgenoot trok Emma
van Hengel-Komst in bij het gezin van haar dochter en schoonzoon te Hilversum. Zij overleed
(vermoedelijk) tijdens een bezoek bij haar zoon Petrus Emme in Groningen.

Uit dit huwelijk:

1. Christiaan Emme Johannes, volgt Villa.
2. Johanna Clasina van Hengel, geb. Amsterdam 17-11-1886, overl. Laren

(Theodotion) 17-12-1981, tr. Amsterdam 16-9-1908 Johan Hendrik Korten,
geb. Rotterdam 13-10-1875, kapper, overl Hilversum 22-7-1954, zn. van
Charel August Korten en Maria Geertruida Zijnen. Uit dit huwelijk werden
vier dochters en een zoon geboren.

3. Hermina Cornelia van Hengel, geb. Amsterdam 24-11-1888, overl. Enschede
19-7-1989, tr. 's-Gravenhage 26-9-1913 Karel Johan Kraan, geb. ald. 25-8-
1886, gemeentelijk hoofdopzichter, overl. Enschede 16-1-1984, zn. van
Karel Johan Kraan en Geertruida Anna van Wijngaarden.

4. levenloos geboren zoon, geb. Amsterdam 23-9-1892.
5. Petrus Emme van Hengel, geb. Hilversum 23-8-1893, spoorwegbeambte,

overl. Utrecht 27-3-1971, tr. Groningen 4-1-1928 Margaretha Josephine
Höing, geb. Altenessen 1-1-1892, overl. Enschede 1-11-1987, dr. van Jose-
phoh Höing en Josepha Salz.
Uit dit dit huwelijk:
a. Karlo Josefo van Hengel, geb. Groningen 12-7-1929, werktuigbouwkundig ing., tr. Krui-

ningen 16-4-1959 Antje Christina Regina van der Linden, geb. Batoedjadjar 8-10-1936, dr.
van Albertus van der Linden en Johanna Suzanna Regina Bakarbessy.
Uit dit huwelijk:
aa. Liiian Yvonne van Hengel, geb. Doorwerth 1-2-1960.
ab. Esther Marijke van Hengel, geb. Raalte 7-10-1962.
ac. Mariette van Hengel, geb. Raalte 28-8-1964.
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Villa. Christiaan Emme Johannes van Hengel, geb. Amsterdam 16-4-1885,
commies Hollandsche Uzeren Spoorweg Maatschappij, overl. Groningen 27-6-
1924, tr. Amsterdam 25-4-1912 Cathahna Lucretia Beugelink, geb. Meppel
6-9-1884, overl. Hilversum 12-1-1958, dr. van Jacobus Beugelink en Eitje
Jonker.

Het gezin komt op 1 december 1915 in Amsterdam vanuit Hilversum, wordt op 25 april 1916
weer te Hilversum ingeschreven, om op 23 oktober 1923 naar Groningen te vertrekken. Op 4
december 1925 wordt Catharina met haar kinderen te Hilversum ingeschreven als weduwe Van
Hengel29.

Uit dit huwelijk:

1. Hans Hugo Ferdinand van Hengel, geb. Hilversum 20-2-1914, hoofdcom-
mies ter secretarie te Hilversum, overl. Amsterdam 30-9-1983, tr. ald. 8-1-
1944 Jacqueline Petronella Hoon, geb. Hilversum 23-10-1920, dr. van Jac-
ques Pierre Hoon en Cornelia Antoinette Bouwmeester.
Uit dit huwelijk:
a. Maartje van Hengel, geb. Hilversum 31-3-1945, overl. Amsterdam 20-9-1968.
b. GeertJan van Hengel, geb. Hilversum 6-2-1947 (14-4-1971 naar Den Haag).
c. Wouter van Hengel, geb. Hilversum 14-10-1950.
d. Renske van Hengel, geb. Hilversum 31-5-1957 (8-9-1978 naar Amsterdam).

2. Jan van Hengel, geb. Hilversum 31-1-1919, medewerker Philips (sociale
zaken), tr. Haarlem 24-3-1949 Antje van Daalen, geb. Haarlem 11-6-1924,
dr. van Wilhelmus Fredericus van Daalen en Margje Hoffman.
Uit dit huwelijk:
a. Margje van Hengel, geb. Hilversum 21-5-1950.
b. Elske van Hengel, geb. Hilversum 15-8-1952.
c. Robert-Jan van Hengel, geb. Hilversum 5-3-1955.

3. Emma van Hengel, geb. Hilversum 10-4-1921, steno-typiste, overl. ald.
30-8-1951, tr. Hilversum 22-1-1944 Nicolaas Petrus Poort, geb. Hilversum
22-2-1916, klerk ter secretarie ald., zn. van Nicolaas Poort en Cornelia
Antoinette Rapati29.

VHd. David van Hengel, geb. Amsterdam 23-7-1856, kantoorbediende, overl.
Ermelo (Veldwijk) 12-4-1900, tr. Amsterdam 8-1-1886 Margaretha Susanna
van der Steen, geb. Leiden 2-9-1863, dr. van Jacob van der Steen en Margaretha
van den Berg. Zij hertr. Amsterdam 3-3-1904 Willem Goebertus.

David vertrok 10 oktober 1896 naar Ermelo, was in 1896 voor korte tijd terug in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt VlIIb.

VIHb. Johannes van Hengel, geb. Amsterdam 10-9-1887, propagandist opvoe-
dingsgesticht Hoenderlo, vertegenwoordiger, overl. Dordrecht 26-3-1956, tr.
(1) Amsterdam 2-1-1913 Grietje Brinkman, geb. ald. 1-5-1893, boekhoudster,
schrijfster, overl. ald. 16-10-1975, dr. van Johannes Brinkman en Sietske Bos;
tr. (2) Eemnes 9-9-1921 Alberdina Booij, geb. Leeuwarden 17-8-1888, overl.
Abcoude 20-12-1964, dr. van Albert Booij en Berbertje Dragt.

Grietje Brinkman tr. (2) Amsterdam 7-8-1924 (huwelijk ontbonden ald. 20-1-1939) Cornelis
Klein.

Uit het eerste huwelijk:

1 1 4 GensNoslraXLIX(l994)



1. Marguerite (Puck) van Hengel, geb. Laeken (België) 23-3-1913, schrijfster
ter secretarie te Amsterdam, overl. ald. 23-12-1981, tr. (1) Amsterdam
13-3-1933 (huwelijk ontbonden ald. 28-12-1945) JohannesBernardus Rouw-
horst, geb. Amersfoort 9-11-1909, zn. van Gerardus Hendrikus Rouwhorst
en Geertruida Cornelia Hendriks; tr. (2) Amsterdam 17-1-1953 Jan Cornelis
't Hart, geb. Rotterdam 13-4-1909, gemeenteklerk ald. tot 1929, overl
Hoofddorp 10-3-1983, zn. van Bastiaan 't Hart, commies bij 's Rijks Belas-
tingdienst, en Jacoba Pieternella Kayser. (Uit het eerste huwelijk: 1 zoon:
Ronald Rouwhorst).

Uit het tweede huwelijk:

2. Johannes van Hengel, geb. Eemnes 26-1-1922, tr. Amsterdam 18-12-1943
Emma Paulina Verdoes, geb. Amsterdam 10-11-1924, dr. van Nicolaas
Leindert Verdoes en Emma Paulina van Ee.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes Nicolaas van Hengel, geb. Abcoude 14-4-1944.
b. Hendrik Albert van Hengel, geb. Eindhoven 16-9-1945.
c. Alberdina Felicia van Hengel, geb. Eindhoven 25-12-1946.
d. Herman van Hengel, geb. Delft 18-7-1949.
e. Nicolette Sofia van Hengel, geb. Eindhoven 5-11-1952.
f. Frits van Hengel, geb. Eindhoven 18-7-1955.
g. Qwenrina van Hengel, geb. Eindhoven 20-7-1956.
h. Louise Pauline van Hengel, geb. Geldrop 29-4-1960.

3. Albert van Hengel, geb. Eemnes 21-12-1923, graficus, tr. Abcoude 31-3-
1951 Jannetje van der Laan, geb. Velsen 3-3-1929, steno-typiste, dr. van
Pieter van der Laan en Geertruida van Kooij.
Uit dit huwelijk:
a. Albert van Hengel, geb. Djakarta 19-3-1952.
b. David van Hengel, geb. Hilversum 2-12-1958, overl. Loenen 26-5-1979.

4. Alberdina Felicia (Puck) van Hengel, geb. Eemnes 12-3-1927, tr. Hilversum
23-7-1952 Hendrikus Heij, geb. ald. 5-7-1924, technisch tekenaar, overl.
Hilversum 26-1-1987, zn. van Petrus Gerardus Heij en Wilhelmina Scher-
penzeel. Uit dit huwelijk werden te Hilversum een dochter (Inge Heij) en twee
zoons (Hans Axel en Alex Hugo Heij) geboren.

TakD

VId. Ds. Frederik Ulderik (Frits) van Hengel, geb. Grootebroek 11-1-1814,
'predikant, overl. Hilversum 15-5-1876, otr./tr. (1) Leiden/Valkenburg 22-10/
4-11-1841 Pauline Aletta van den Ende, geb. Rotterdam 15-9-1818, overl.
Batavia 28-10-1853, dr. van Paulus Johannes van den Ende en Aletta Lamberta
Ledeboer; tr. (2) Batavia 15-12-1854 Maria van der Plas, geb. Breda 10-6-1821,
overl. Hilversum 18-12-1871, dr. van Bruno van der Plas, brouwer, en Nivina
Bik35; tr. (3) 's-Gravenhage 26-11-1873 Wilhelmina Catharina van der Hart
Beek, geb. Mons 17-6-1830, overl. 's-Gravenhage 24-11-1889, dr. van Willem
Steven van der Hart Beek en Alieda Schoonman. Zij (Wilhelmina Catharina)
tr. (2) 's-Gravenhage 10-7-1884 Bernard Peel Wilhelm Verweyde, wdr. van
Louise Cornelia Pont31.

Na zijn studie in de theologie te Leiden werd Frederik Ulderik door zijn vader te Den Haag
bevestigd als predikant voor de Oost-Indische Kerkdienst. Aldaar verlatiniseerde hij zijn naam
tot 'Fredericus Ulricus'. Zijn eerste standplaats was Semarang (1842); vervolgens werd hij
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Ds. Frederik Ulderik van Hengel (Vld, 1814-1876)
en tweede echtgenote Maria van der Plas (1821-1871) (?)

geplaatst te Makassar (1843), Pasoeroean (1847), Soerabaja (1849), Batavia (1850)'5-36.
Na de dood van zijn eerste echtgenote stuurde Frederik Ulderik zijn vijf zoontjes naar

Nederland, alwaar ze in Schoonhoven in een internaat werden ondergebracht. In 1858 vertrok
Frederik Ulderik met zijn tweede vrouw en vier kinderen met verlof naar Nederland en trok
daar in bij zijn ouders te Leiden7. In 1860 keerden zij terug naar Semarang, vanwaar zij in mei
1871 voorgoed naar Nederland gingen en zich te Hilversum vestigden.

Het jaar na het overlijden van zijn tweede vrouw verhuisde Frederik Ulderik naar Kampen.
Aldaar gaf hij een lezing over een in 1857 gemaakte dienstreis naar Benkoelen, die een boeiend
tijdsbeeld geeft van het kerkelijk leven en de sociale toestanden in het voormalige Neder-
landsch-Indië37.

Na zijn dood ontving zijn weduwe, Wilhelmina Catharina een pensioen van ƒ 160,- per
maand, dat echter werd uitgekeerd aan haar zwager, dr. J.F. van Hengel te Hilversum. Zij
verhuisde met vier (stiefkinderen op 5 augustus 1876 naar Den Haag en hertrouwde aldaar31.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wessel Albertus Paulus Johannes van Hengel, geb. Semarang 5-8-1842,
overl. ald. 9-12-1873, tr. Semarang 1-11-1872 Pauline Henriëtta van den
Worm, geb. ald. 26-7-1851.
Uit dit huwelijk:
a. Pauline Henriëtta Aletta van Hengel, geb. Japara 4-9-1873, tr. Semarang 8-9-1916 Thijs

de Haas, geb. Hattem 5-11-1884, hoofdcommies postdienst te Langsa, zn. van Fokke de
Haas en Geertje Dijkstra30.

2. Frederik UI rik (Frits), volgt VI Ie.
3. Frederik Carel Nicolaas (Karel), volgt Vllf.
4. Johan Pieter Marie (Pieter), volgt Vllg.
5. Auguste Adolphe van Hengel, geb. Makassar 3-10-1847, 'contractor' (aan-

nemer) in Australië.
Zoals hij in een brief aan zijn broer Karel schreef, kwam hij na een zeereis van 54 dagen, in
april 1871 in Melbourne aan. Over zijn wederwaardigheden schreef hij in 1885 en 1892 aan zijn
broer Pieter. Gedurende zeven jaar verrichtte hij in de staat Vicoria verschillende werkzaam-
heden, o.a. als arbeider in de goudmijnen. Vervolgens werkte hij acht jaar in Queensland en
kwam, mede door een slechte gezondheid, in armoedige omstandigheden. Hij migreerde naar
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New South Wales, werkte daar als aannemer en bouwde voor zichzelf een huisje op een op
'afbetaling' verkregen stukje land in het district Bundaberg38.

6. Pauline Aletta van Hengel, geb. Soerabaja 23-8-1850, overl. Alkmaar
12-4-1902, tr. Semarang 17-8-1868 Tjaarda de Cock Buning, geb. Wilder-
vank 14-4-1838, luit.-kol. Oost-Indisch leger, burgemeester van Wilder-
vank, militiecommissaris laatstelijk te 's-Gravenhage, overl. ald. 31-12-
1908, zn. van Hendrik Coenraad Buning en Harmana Margaretha de
Cock39.

7. Anna Maria van Hengel, geb. Batavia 7-3-1852, overl. Kampen 3-7-1927,
tr. Soerakarta 13-3-1878 Christiaan Reinhart Bentfort van Valkenburg,
geb. Zoeterwoude 25-5-1840, ritmeester Oost-Indisch leger23, overl.
Kampen 11-8-1889, wdr. van Wilhelmina Ebele, zn. van Christiaan Rein-
hart Bentfort van Valkenburg en Petronella Wilhelmina van Sprenkhuizen.
Christiaan Reinhart jr. kwam op 5 augustus 1857 in dienst bij het 5e regiment Dragonders. Op
29 december 1863 benoemd tot 2e luitenant bij de Cavallerie van het leger in Ned.-Indië,
vertrok hij uit Rotterdam op 17 april 1864 per ss. Gerhard Pieter Servatius. Hij werd benoemd
tot ritmeester per 15 oktober 1874 en in 1879 eervol ontslagen wegens 'ligchamelijke onge-
schiktheid'23.

Uit dit huwelijk werden drie overlevende zoons (Frederik Ulrich, Tjarda Paulus en August
Adolf Bentfort van Valkenburg) en twee dochters (Wilhelmina Catharina en Marie Louise
Wilhelmina Frédérique Bentfort van Valkenburg) geboren.

8. Hugo Jacob, geb. Batavia 23-10-1853, overl. ald. 31-1-1854.

Uit het tweede huwelijk:

9. Bruno van Hengel, geb. Meester Cornelis (Batavia) 11-4-1856, kapitein
infanterie Oost-Indisch leger, overl. 's-Gravenhage 8-11-1922, tr. Meester
Cornelis 28-11-1884 Eugénie Marie Butin Bik, geb. Soerabaja 3-12-1864,
overl. 's-Gravenhage 21-11-194917, dr. van Francois Butin Bik (1831-1881)
en Suzanna Meyer (1840-1901)40.
Bruno van Hengel vertrok op 30 juni 1877 naar Ned.-Indië met het ss. Celebes, werd bevorderd
tot 2e luitenant der infanterie (1884), geplaatst in Semarang (1886), Batavia (1888), Kota Radja
(1889), bevorderd tot Ie luitenant (1889), geplaatst bij het garnizoensbataljon van Amboina
en Ternate (1892), bevorderd tot kapitein (1896). Hij ging met Europees verlof in de jaren
1897'98, werd geplaatst te Lombok (1898), Padang (1900), en kreeg eervol ontslag op 2 juli
190541.

10. Margaretha Lucretia (Margot) van Hengel, geb. Struiswijk (Z.- en O.-
kwartier van de Bataviase Ommelanden) 17-12-1857, overl. Hatert 18-9-
1902, tr. Salatiga 10-11-1881 Johannes Wilhelm Kleinenhammans (Kleinen
Hammans), geb. Schaephuijsen (bij Moers, D.) 12-7-1855 (genaturaliseerd
20-10-1904), r.-k., kolonel geneeskundige dienst Oost-Indisch leger, overl.
Wassenaar 24-4-1932, zn. van Friederich Kleinen Hammans en Maria
Agnes Winkelmann42.
Op 12 april 1880 werd aan Margot 'overtogt' als Ie klasse passagier toegekend naar Ned.-
Indië. Ze vertrok per ss Voorwaarts op 31 juli31. Uit dit huwelijk werden twee dochters
(Johanna Margaretha en Maria Agnes Kleinenhammans) en een zoon (August Wilhelm
Kleinenhammans) geboren.

11. Jacobus (Koos) van Hengel, geb. Semarang 2-9-1860, resident van Menado
(1906-1910), overl. 's-Gravenhage 2-3-1928, tr. Hoorn 18-4-1890 Simonette
Louise Greeuw, geb. Hoorn 29-10-1864, overl. 's-Gravenhage 26-8-1954,
dr. van Simon Greeuw en Aaltje Wind.
Jacobus vertrok op 30 augustus 1882 naar Nederlandsch-Indiëen werd geplaatst op Sumatra's
Westkust, alwaar hij werd benoemd tot resp. adspirant-controleur (1883) en controleur 2e
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Jacobus van Hengel (VId-Il, 1861-1928) Bruno van Hengel (Vld-9, 1856-1922)
en echtgenote

Eugenie Marie Butin Bik (1864-1949)

klasse (1886). In de jaren 1889-1891 ging hij met een tweejarig ziekteverlof naar Nederland,
waarna geplaatst op Sumatra's Oostkust (1891). Hier werd hij in 1892 benoemd tot controleur
1 e klasse. Vervolgens ging hij in 1896 naar Sumatra's Westkust en in 1901 met een jaar verlof.
In 1903 werd hij benoemd tot assistent-resident van de politie (Padang), in 1906 tot resident
van Menado. Wegens ziekte vertrok hij in 1910 naar Nederland, waar hij op 8 september 1910
ontslag kreeg30.
Uit dit huwelijk:
a. Simonette Louise van Hengel, geb. Tandjong Pinang 18-3-1892, overl. Ellecom (gem.

Rheden) 14-3-1974, tr. 's-Gravenhage 7-7-1913 Wouter Jacob Reichard Zieck, geb. Pasoe-
roean 6-9-1882, assistent-resident van Indragiri (1919), Zuid-Bali (1924), resident van
Benkoelen (1927), overl. Ellecom 26-10-1974, zn. van Wouter Jacob Reichardt Zieck en
Alida van der Boom30. Uit dit huwelijk werden drie zoons (Wouter Jacob Reichardt,
Jacobus Frederik Ulderik en Johannes Willem Frederik Zieck) en een dochter (Lucie
Violine Zieck) geboren.

b. Aleida Lucie Jacoba (Leida) van Hengel, geb. Medan 4-3-1895, overl. 's-Gravenhage
18-11-1986, tr. ald. 19-4-1917 Jan Willem Langeler, geb. Scheveningen 8-3-1890, hoofdin-
specteur, 'Hoofd van den Dienst van Scheepvaart in Nederlandsch-lndiè', RNL, overl.
Batavia 3-9-1945, zn. van Jan Willem Langeler, fabrikant, en Aartje Johanna de Lind van
Wijngaarden. Uit dit huwelijk werden een dochter (Simonette Louise Langeler) en een
zoon (Jan Willem Langeler) geboren.

c. Lucy Jacoba van Hengel, geb. Buitenzorg 22-11-1896, overl. 's-Gravenhage 17-1-1966.
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Vlle. Frederik Ulrik (Frits) van Hengel, geb. Makassar 12-11-1843, assistent-
resident, wijnhandelaar, overl. Malang 4-2-191222, tr. Soekoredjo (district
Selakaton, afd. Kendal) 9-12-187343 Elisabeth Petronella Heidenreich, geb.
Poeleh (bij Tjoeroek, district Selakaton, afd. Kendal) 17-9-1855, overl. Malang
12-4-1938, natuurlijke dr. (erkend 185744) van Andries Hendrik Heidenreich en
een Javaanse vrouw.

Frederik Ulderik werd op 11 augustus 1865 benoemd tot ambtenaar bij het Binnenlands
Bestuur in Nederlandsch-Indië en vertrok in september als passagier Ie klasse met het schip
Medea. Hij werd geplaatst te Japara t.b.v. van de resident, als controleur 2e klasse overge-
plaatst naar Semarang (1869) en aldaar benoemd tot controleur Ie klasse (1874). Eind 1874
kreeg hij een ziekteverlof van twee jaar naar Europa, vanwaar hij in oktober 1876 terugkeerde
met als standplaats Tegal. In maart 1881 volgde de benoeming tot assistent-resident van Klaten
en in juli van dat jaar kreeg hij wederom een ziekteverlof van twee jaar naar Europa. Na
terugkeer was hij achtereenvolgens assistent-resident te Trengalek (Kediri), Ponorogo
(Madioen) en Ngrowo (Kediri). Op 28 april 1894 kreeg hij op verzoek eervol ontslag30. Hij
vestigde zich later als wijnhandelaar te Malang.

Frederik Ulderik van Hengel (Vlle, 1843-1912)
en echtgenote Elisabeth Petronella Heidenreich (1855-1938)

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Karel van Hengel, geb. Kendal 21-1-187321, korporaal, klerk op
het ass.-residentie kantoor, overl. Indramajoe 19-7-192226, tr. Loemadjang
13-11-1915 TjhieHanNio.
Hij woonde in 1904 als 'particulier' te Semarang, in 1910 als gegageerd korporaal te Magelang,
in 1920 als klerk bij het ass.-residentie kantoor te Loemadjang en 1921-1922 in dezelfde functie
te Indramajoe21.

2. Pauline Aletta van Hengel, geb. Kendal 20-9-1874, overl. Amsterdam
14-8-1951, tr. Malang 28-10-1896 Coenraad Lodewijk Lammers Lisnet,
geb. Kediri 23-8-1870, hoofdadministrateur, overl. Amsterdam 14-7-1951,
zn. van Philip Hendrik Lammers Lisnet en Maria Wilhelmina Vijsma. Uit
dit huwelijk werden een zoon (Philip Ulrik Lammers Lisnet) en een dochter
(Eddy Elisabeth Lammers Lisnet) geboren.
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Gezin van Frederik Ulderik van Hengel (VIIe)
en Elisabeth Petronella Heidenreich (ca. 1881)

3. Frederik Hendrik (Henry) van Hengel, geb. Amsterdam 14-12-1875, arts,
van 5-2-1904 tot 20-6-1905 als krankzinnigenarts verbonden aan het krank-
zinnigengesticht te Buitenzorg, arts bij de Deli-maatschappij, overl. Wasse-
naar 26-6-1942, tr. Malang 8-6-1904 Maria Louise van Ravenswaay, geb.
Middelburg 26-2-1879, overl. 's-Gravenhage 30-6-1969, dr. van Arie Cor-
nelis van Ravenswaay en Clementine van Hoefen.
Uit dit huwelijk:
a. May van Hengel, geb. Medan 2-6-1906, tr. 's-Gravenhage 15-10-1929 Henri (Han) Hek-

king, geb. Soerabaja 13-2-1903, majoor bij de Geneeskundige Dienst KNIL, zn. van
Johannes Gerardus Hekking en Jeannette Vogel.
Han Hekking werd op 16 augustus 1929 benoemd tot officier van gezondheid 2e klasse en
vertrok op 27 november met zijn vrouw per ss Sibajak naar Ned.-lndië. In 1941 was hij
garnizoensarts te Tjimahi en in de oorlog met Japan krijgsgevangene aan de Burma-
spoorweg. Na de oorlog werd hij benoemd tot majoor. Uit dit huwelijk werden een zoon
(Frederik Johannes Hekking) en een dochter (Jeanette Louise Hekking) geboren.

b. Mr. Arie Clemens van Hengel, geb. Medan 26-4-1908, overl. 's-Gravenhage 21-3-197527,
tr. Wassenaar 10-1-1947 Elisabeth Geertruida Wilhelmina van Mastrigt, geb. Batavia
4-9-1904, dr. van Jan Philippus van Mastrigt en Elisabeth Marie van Boxtel.

4. Johan Louis van Hengel, geb. Tegal 6-6-1877, employé cultuuronderne-
mingen Poerwodadi resp. Alas Bandong-Lor, overl. Malang 23-7-
190821'22.

5. Frederik Ulrik, volgt VlIIb.
6. Elisabeth Petronella, geb. Tegal 15-5-1880, overl. ald. 21-6-1880.
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Frederik Hendrik van Hengel (VIIe-3, 1875-1942)
en echtgenote Maria Louise van Ravenswaay

Wilhelmina van Hengel, geb. Tegal 10-9-1881, overl. Malang 20-3-1945, tr.
ald. 16-5-1915 Jan Rijsdijk, geb. Rotterdam 2-8-1888, employé, vertegen-
woordiger Lindetevis, overl. Zeist 2-2-1969, zn. van Jan Rijsdijk en Maria
Johanna Boechta. Jan Rijsdijk jr. tr. (2) Zeist 18-9-1954 Janna Wilhelmina
Anna Pieternella van Spingelen. Uit het eerste huwelijk werden een dochter
(Elisabeth Marie Rijsdijk) en een zoon (Jan Frederik Rijsdijk) geboren.
Albertine van Hengel, geb. Soerabaja 1-12-1883, overl. 's-Gravenhage
27-3-1949, tr. Malang 16-1-1913 Johannes Henricus Ris, geb. Fort van de
Capellen 15-11-1885, overl. Zeist 4-8-1954, zn. van Henricus Ris, resident
in Ned.-Indië, en Maria Johanna Brijan. Uit dit huwelijk werd een zoon
(Johan Frederik Henri Ris) geboren.

Trouwfoto van Johannes Henricus Ris (1885-1954) en Albertina van Hengel (VIIe-8, 1883-1949),
Malang 16 januari 1912. Staande v.l.n.r.: Frederik Ulrik van Hengel, Wilhelmina van Hengel,
Abraham Egarius Schouten, Petronella Augusta van Hengel, Coenraad Lodewijk Lammers Lisnet;
zittend v.l.n.r.: Elisabeth Petronella van Hengel, bruidegom, bruid, Pauline Aletta van Hengel;
kind: Eddy Elisabeth Mary Lammers Lisnel
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9. Petronella Augusta van Hengel, geb. Toeloeng Agoeng 4-12-1886, overl.
's-Gravenhage 30-5-1964, tr. Malang 11-6-1913 mr. Abraham Egarius
Schouten, geb. Harderwijk 9-3-1869, burgemeester van Haastrecht, lid van
de Raad van Justitie, voorzitter van de landraad te Pasoeroean, te Blora en
te Malang30, overl. Ambarawa 11-3-1945, gesch. echtgenoot van jvr.
Emilia Maria Wilhelmina van Breugel45, zn. van ds. Leendert Egarius
Schouten en Elisabeth Jacomina Couvee. Uit dit huwelijk werd een zoon
(Abraham Cornelis Schouten) geboren.

10. Henriëtte Marie, geb. Toeloeng Agoeng 16-5-1889, overl. Malang 9-12-
1894.

VHIb. Frederik Ulrik van Hengel, geb. Tegal 11-8-1878, employé suikerfabriek
Tangoenan resp. Pandan (Modjokerto)21, overl. 's-Gravenhage 17-11-1964
(begr. ald. in het familiegraf op Oud Eik en Duinen), tr. Malang 25-5-1925
Cornelia Wilhelmina (Corrie) Govers, geb. Malang 26-11-1893, overl. 's-Herto-
genbosch 10-9-1989, dr. van Gerardus Govers en Mina NN. Zij tr. eerder
(huwelijk ontbonden te Soerabaja) Gerrit Johannes Julius Meijer.

Uit dit huwelijk:

1. Frederik Ulrik (Frits) van Hengel, geb. Malang 4-7-1928, tr. 's-Gravenhage
7-7-1956 RoseNaise (Ron) van Nooijen, geb. ald. 12-8-1930, dr. van Gustaaf
Joseph van Nooijen en Nelma Willems.
Uit dit huwelijk:
a. Wilma Joyce van Mengel, geb. Loosduinen 22-12-1957, tr. Bangkok 17-7-1990 Marcelinus

Antonius Franciscus van Doorn, geb. Nijmegen 11-4-1949, zn. van Angelus Franciscus van
Doorn en Catharina van den Akker.

b. Brigitte Karin van Hengel, geb. Nijmegen 19-1-1962, tr. Rhenen 29-9-1989 Charles Johannes
Antonius Rijper, geb. Hilversum 30-1-1958, zn. van Willy Cornelis Maria Rijper en Hen-
drika Johanna Maria van Wengen.

VHf. Frederik Carel Nicolaas (Karel) van Hengel, geb. Makassar 11-1-184546,
bureauchef Daendels & Co. overl. Batavia 18-4-190122, tr. Demak 18-11-1876
Augustina Adriana Beets, geb. Den Helder 1-8-1853, overl. Bandoeng 11-11-
1944, dr. van Pieter Arnold Beets en Antje Slothouwer39.

Bij het huwelijk van zijn broer Pieter in 1874 was hij getuige en werd als zijn beroep vermeld:
geëmployeerde bij de firma Mac Neillan Compagnie, wonende te Semarang47.

Frederik Karel Nicolaas van Hengel (VU/, 1845-1901)
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Uit dit huwelijk:

1. Augustina Carolina (Guusta) van Hengel, geb. Semarang 2-3-1878, overl. in
Japans vrouwenkamp 'Makassar' (Meester Cornelis) 19-3-1945, tr. Ban-
doeng 4-1-1919 August Adolf Bentfort van Valkenburg, geb. Kampen 2-11-
1887, planter, overl. Zeist 27-6-1957, zn. van Christiaan Reinhard Bentfort
van Valkenburg en Anna Maria van Hengel (zie VId-7). Uit dit huwelijk
werden twee dochters (Maria Augusta en Johanna Carolina) geboren.

2. Anna van Hengel, geb. Semarang 25-5-1879, overl. Wassenaar 26-4-1981, tr.
Bandoeng 20-12-1902 Johannes Pieter Muller, geb. 's-Gravenhage 22-7-
1873, kapt.-luit. ter zee tit., overl. Apeldoorn 19-12-1931, zn. van Johannes
Petrus Georg Muller (ridder MWO 4e kl., ridder ONL) en Maria Louisa
Schoor39. Uit dit huwelijk werd een zoon (Johannes Karel Muller) geboren.

Trouwfoto van Anna van Hengel (VHf-2, 1879-1981) en Johan Pieter Muller (1873-1931), Ban-
doeng 20 december 1902. Staande v.l.n.r.: Baretta (getuige), Augusta Carolina van Hengel, brui-
degom, J.K.H. Holtappel, Hendrik Willem Holtappel; zittend v.l.n.r.: Verrijn Stuart (getuige),
bruid, Carolina van Hengel, Augustina Adriana van Hengel-Beets, Pauline Marie Dorothea van
Hengel

Pauline Marie Dorothea (Dora) van Hengel, geb. Semarang 27-5-1882,
overl. Rijswijk 7-12-1977, tr. (1) 's-Gravenhage 6-4-1904 (huw. ontb. ald.
17-6-1913) Hendrik Willem Holtappel, geb. Utrecht 9-8-1880, Ie luitenant
Oost-Indisch leger, leraar, zn. van Jan Holtappel en Maria Anna Antonia
Bongers23; tr. (2) 's-Gravenhage 14-3-1944 Roelof Johan Ernst Muring, geb.
Dordrecht 29-5-1886, overl. 's-Gravenhage 9-3-1874, zn. van Johan Ernst
Muring en Elisabeth Helena Snoek.
Dora van Hengel was pensionhoudster van het 'Pension Van Hengel' te Bandoeng, dat werd
gevormd door samenvoeging van haar woning en die van haar moeder. Op 15 juli 1929 deed ze
het pension over aan de heer S.M. Popta26 en in 1938 vertrok ze naar 's-Gravenhage. Uit het
eerste huwelijk werden een dochter (Gusta Marie Dorothea Holtappel) en een zoon (Jan Karel
Hendrik Holtappel) geboren.
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4. Carolina (Lieneke) van Hengel, geb. Buitenzorg (Batavia) 17-3-1891, onder-
wijzeres te Bandoeng (1912), Sibolga (1916-M7)30, overl. Amersfoort 5-12-
1983, tr. Sibolga 10-4-1917 ir. Hendrik Cornelis Bongers, geb. Arnhem
12-6-1888, inspecteur landbouw in Ned.-Indië, overl. Amersfoort 11-4-1982,
zn. van Gerrit Bongers en Jacomina Hendrica ter Linden. Uit dit huwelijk
werden een zoon (Karel Bongers) en een dochter (Aletta Gerardina Bongers)
geboren.

VHg. Johan Pieter Marie (Pieter) van Hengel, geb. Makassar 25-3-1846, overl.
's-Gravenhage 15-1-1927, majoor-intendant Oost-Indisch leger, drager van de
Atjeh-medaille en van het 'Eereteken' voor belangrijke krijgsverrichtingen, tr.
Semarang 19-9-1874 Adolphina Johanna Jeannette de Lijon, geb. Semarang
8-8-1858, overl. 's-Gravenhage 25-8-1922, dr. van Hendrik Leomagus de Lijon
en Albertina Papo48.

'Pieter' van Hengel werd op 8 januari 1863 voor tien jaren vrijwillig geëngageerd als soldaat
bij het Instructie Bataljon te Kampen en ging enige maanden later over naar het Koloniaal
Werf Depot. Na op 1 januari 1865 te zijn bevorderd tot sergeant, vertrok hij op 26 mei 1866
met het schip 'Gerhard Pieter Servatius' naar Nederlandsch-Indié, waar hij op 28 oktober 1866
te Batavia debarkeerde. Hij werd aldaar geplaatst bij het 3e Bat. Infanterie en ging in 1867 over
als 'élève' naar de militaire school aldaar. In 1870 werd hij overgeplaatst naar het Substitenten-
kader te Semarang en vertrok daarheen met een attestatie van de Christelijke Evangelische
Kerk van Batavia49.

Op 10 april 1870 werd hij benoemd tot 2e luitenant kwartiermeester. Hij nam deel aan de
Atjeh-expedities (1873-1874). Na de bevordering tot Ie luitenant (20-8-1874) volgde het
huwelijk met zijn 16-jarige bruid47. Bevordering tot kapitein-kwartiermeester volgde in 1879,
waarna hem in 1880 een tweejarig verlof naar Europa wegens ziekte werd toegekend. Van
verlof terug per stoomschip Madura werd hij benoemd tot kapitein-intendant. In 1884 vertrok
hij weer met ziekteverlof voor twee jaar naar Nederland. Op 18 juni 1886 volgde de benoeming
tot majoor-intendant. Hij nam deel aan de krijgsverrichtingen tegen Atjeh (1891'92). Op 3
mei 1894 werd hem, wegens volbrachte diensttijd, eervol ontslag verleend23. Het echtpaar
vestigde zich daarop in 's-Gravenhage.

Op 23 juli 1892 werd hij als 'Broeder Vrijmetselaar in de Meester graad' opgenomen in de
Loge Prins Frederik te Kota Radja.

Johan Pieter Marie van Hengel (Vllg, 1846-1927)
en echtgenote Adolphina Johanna Jeannette de Lyon (1858-1922)
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Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Frederik, volgt VlIId.
2. Wilhelmina Henriëtta (Jet) van Hengel, geb. Semarang 21-2-1877, prot.

gedoopt Palembang 24-11-1889, overl. 's-Gravenhage 7-11-1968, tr. ald.
16-9-1897 Jules Gerard van Gelder50, geb. Palembang 18-11-1873, referen-
daris, beheerder van de 'Weduwen- en Weezenfondsen' in Ned.-Indië, overl.
's-Gravenhage 11-8-1930, zn. van Tedericus van Gelder en Suzanna Julie
Schenck39.
Jet van Hengel werd op ruim 12-jarige leeftijd gedoopt in de Protestantsche Gemeente te
Palembang. Zij huwde, nadat hij op 8 juli 1897 was geslaagd voor het tweede gedeelte van het
'Groot-ambtenaarsexamen voor den Indischen Dienst', met Jules van Gelder. Het echtpaar
vertrok kort daarop naar Nederlandsch-lndië. Na een korte periode te Bandoeng werd Jules
overgeplaatst naar Batavia, waar hij vanaf 1899 op het departement van Financiën werkzaam
was49.

Jet behaalde in 1911, tijdens een Europees verlof in Den Haag, het diploma van lerares van
de Mode-Vakschoolvereniging. In Batavia was ze 'penningmeesteresse' van het dagelijks
bestuur van de Industrieschool voor Meisjes, een functie waaruit ze, bij haar vertrek naar
Nederland in 1922, eervol ontslag kreeg van het bestuur van de Loge 'De Ster in het Oosten'49.
Na de dood van haar echtgenoot was ze een tijdlang verbonden aan het taleninstituut 'Fry' te
Den Haag. Na de oorlog was zij een actief en toegewijd lid van de vereniging 'Onze Toevlucht'
te Den Haag. Uit dit huwelijk werden twee dochters (Adolphina Suzanna Julie van Gelder51 en
Henriëtta Susanne Julie van Gelder) geboren.

Het gezin Van Gelder- Van Hengel (VIIg-2), Batavia, ca. 1908

3. Johan van Hengel, geb. Magelang 8-9-1878, militair, overl. 's-Gravenhage
4-4-1899.
Johan vertrok op 6 december 1896 uit Den Haag naar het Instructie Bataljon te Kampen, doch
overleed ruim twee jaar later.

4. Adolf, geb. Batavia 9-8-1879, overl. 's-Gravenhage 12-1-1896.
5. Albert, geb. 's-Gravenhage (Scheveningen) 15-4-1881, overl. Batavia 9-7-

1886.
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VHId. Hendrik Frederik van Hengel, geb. Soerakarta 6-8-1875, assistent-
resident Jokjakarta, overl. 's-Gravenhage 16-12-1967, tr. 's-Gravenhage/Telok
Betong 11-7/10-10-1901 Jeanne Louise Cornelia Wessels, geb. Blora 20-12-
1878, overl. 's-Gravenhage 22-11-1963, dr. van Jan Frederik Wilhelm Wessels
en Johanna Dorothea Cornelia Scholl van Egmond.

Hendrik Frederik begon zijn loopbaan op 1 december 1900 als klerk op het departement van
Financiën en werd in 1901 tijdelijk waarnemend adsp. controleur in de Lampongse Districten.
Hij trouwde dat jaar 'met de handschoen', waarop aan zijn bruid 'overtocht' werd verleend.
Na de standplaatsen Soerabaja (1902) en Pasoeroean (1905) volgde in 1910 de benoeming tot
controleur en een jaar Europees verlof. In 1912 werd hij in de residentie Bantam geplaatst en
in 1916 in de residentie Semarang. In 1919 volgde de benoeming tot assistent-resident van
Sragen (res. Soerakarta) en in 1921 een verlof van tien maanden naar Europa 'wegens
achtjarige dienst'. Hij beëindigde zijn loopbaan als assistent-resident van Jokjakarta. Na zijn
pensionering vestigde het echtpaar zich in 's-Gravenhage30.

den Haag
Amsterdam.

Hendrik Frederik van Hengel (Vllld, 1875-1967)
en echtgenote Jeanne Louize Cornelia Wessels (1878-1963)

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Adolphine Jeanne van Hengel, geb. Meester Cornelis 14-10-1902,
overl. 's-Gravenhage 22-8-1981, tr. ald. 18-8-1928 ir. Frans Dijkstra, geb.
's-Gravenhage 24-11-1899, hoofdingenieur Rijkswaterstaat, overl. Arnhem
26-7-1949, zn. van Wijnzen Dijkstra en Henrietta Johanna Cornelia
Scheffer. Uit dit huwelijk werden een dochter (Johanna Jeanne Dijkstra) en
een zoon (Robert Wijnzen Dijkstra) geboren.

2. Henriëtte Frédérique (Hans) van Hengel, geb. Soerabaja 31-7-1904, tr.
's-Gravenhage 25-2-1930 ir. Henri van der Meulen, geb. Garoet 9-5-1903,
leraar wis- en natuurkunde, overl. Amsterdam 13-5-1968, zn. van Sebastiaan
Jacobus van der Meulen en Louisa Charlotte Vijleman. Uit dit huwelijk
werden vier zoons geboren (Louis Henri Sebastiaan, Martinus Huibert,
Rudy Cornelis en Henri Frederik van der Meulen).
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Tak E

Vle. Dr. Hermanus Joannes van Hengel, geb. Amsterdam 8-7-1820, huisarts te
Oene, overl. ald. 25-4-1899, tr. Epe (in Huize Het Klooster) 30-10-1850 Anna
Hendrika Wilhelmina Dalhuisen, geb. Oene 14-8-1825, overl. ald. 13-10-1860,
dr. van Jacob Dalhuisen en Frederika Dibbetz.

Hermanus Johannes studeerde aan de Universiteit van Leiden af in de theologie en in de
geneeskunde en promoveerde in beide richtingen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob van Hengel, geb. Wijhe 29-7-1851, theologisch student Leiden,
woonde te Nijmegen (1869), Leiden, Deventer (1881), Epe (ald. ambtshalve
uitgeschreven vóór 1900), ongehuwd, overl. Geel 26-3-190252.

2. Anna Maria van Hengel, geb. Wijhe 14-1-1853, overl. Hilversum 13-4-1936,
tr. Epe 20-4-1878 dr. Derk de Haan, geb. Groningen 9-1-1843, arts, overl.
Hilversum 1-2-1914, zn. van Aldert de Haan en Trientje Nanninga24. Uit dit
huwelijk werden een dochter (Catharina Cornelia de Haan) en twee overle-
vende zoons (Herman Johan en Frederik Karel de Haan) geboren.

3. Frederica van Hengel, geb. Wijhe 24-2-1856, trok op 20-8-1872 in bij haar
oom en (stief)tante te Kampen, ongehuwd, overl. Oerie (ten huize van haar
vader) 17-5-1875.

4. Derk Jan van Hengel, geb. Wijhe 31-1-1858, overl. Oene 2-3-1882.
5. Wesselius, geb. Wijhe 20-10-1859, overl. Oene 30-3-1861. •

Noten
1. A.B. van Hengel, Van Hengel 1600-1850 , in: De Nederlandsche Leeuw 63 (1945-1946), kol

95-109, 158-170.
2. Joop Reinboud, Het leven van Doctor van Hengel (1811-1892), (uitg. Hilversumse Historische

Kring 'Albertus Perk'), Hilversum 1985.
3. Veel gegevens van tak D kreeg ik van of via mevrouw E.M. Pleij-Rijsdijk (Uithoorn) en de

heren W. P. G. Muller (Voorburg) en P. Witsenburg (De Meern).
4. Volgens A. B. van Hengel (zie noot 1). In het doopboek van de Gereformeerde Gemeente van

Doetinchem wordt hij vermeld als 'Wessel van Hengels, zn. van Wynnolt van Hengels'
(Rijksarchief in Gelderland, RBS 508, 64/4).

5. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de dopen in de 17e en 18e eeuw steeds Neder-
duitsch gereformeerd.

6. A. B. van Hengel (zie noot 25) vermeldt uit een huwelijk met een niet bij name bekende vrouw,
het nageslacht van Willem van Hengel.

7. Prof. dr. W.A. van Hengel, Aantekeningen wegens mijne levensgeschiedenis (autobiografi-
sche aantekeningen; origineel in het bezit van J.P. G. Muller te Voorburg en fotokopie in het
archief van schrijver dezes).

8. Gemeente-archief (GA) Leiden, Notariële akten notaris H. J. Kreet, inv. nr. 1966. De beschrij-
ving staat in de 'collectie Musschart' (microfiches CBG). Bij de familiepapieren in het bezit van
de auteur, bevindt zich een lakafdruk van een zegelring met hetzelfde wapen, afkomstig van
Johan Pieter Marie van Hengel (Vllg). (Zie ook noot 25).

9. In de in noot 25 vermelde handschriftgenealogie komt een aantekening voor waarin vermeld
wordt dat het wapen zich zou bevinden in de gevel van een huis in de 'Grootestraat' te
Eibergen. Uit diverse geschriften betreffende de geschiedenis van Eibergen en Haaksbergen,
mij in fotokopie verschaft door de heer H. J. Schepers te Eibergen, is het volgende gebleken:
De desbetreffende gevelsteen bevond zich in de vorm van een cartouche met de beeltenis van
een springend hert in een oude zandstenen deuromlijsting in de gevel van het zogenoemde
Ellerbeckhuis, Grotestraat A 32 te Eibergen, dat de arts Sigismund Maria Ellerbeck in 1827
liet bouwen en dat in 1958 werd gesloopt. De deuromlijsting was afkomstig van een in 1738

Gens Nostra XLIX (1994) 127



in opdracht van Henrica van der Sluys te Haaksbergen gebouwde woning, die in de volksmond
de naam 'De Stoepe' kreeg. Zij was een zuster van Jan Jansz. van der Sluys, richter van
Haaksbergen. In de voor- en in de zijgevel van het door hem gestichte 'Richterhuis' aldaar,
komen gevelstenen voor met dezelfde beeltenis van het springend hert. Dit wapen wordt
derhalve toegeschreven aan het geslacht Van der Sluys. Het huis 'De Stoepe' werd in 1825
gesloopt en de deuromlijsting werd geplaatst in de gevel van het 'Ellerbeckhuis' in Eibergen.
Bij de restauratie van het 'Richterhuis' in 1967 kwam de deuromlijsting uit Eibergen weer terug
in Haaksbergen en werd in de westgevel van dat huis opgenomen. Vergelijking van het wapen
van het geslacht Van der Sluys met dat genoemd in noot 8 laat zien dat de stukken eikaars
spiegelbeeld zijn: het hert van Van Hengel springt de andere kant op als dat van Van der Sluys!
Toen Wessel van Hengel in 1734 naar Leiden verhuisde, was er in Eibergen ook nog geen huis
met de bewuste gevelsteen. Hoe hij aan dat wapen kwam is niet bekend.

10. In het register 'Aangifte van Lijken' is op 12-1-1807 abusievelijk als naam vermeld 'Cornelia
van Hengel, oud 69 jaar, wede van Jan Populeus'.

11. GA Leiden, ONA, notariële akten notaris Thomas van Bergen: microfiche 712, akte 230: Akte
van Depot (betreft 'onderhandsch testament Jacobus van Hengel').

12. Idem: microfiches 712-713, akte 231 (inventaris wijlen Jacobus van Hengel).
13. ARA, P.C. Molhhuysen en P. J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (deel

IV), pag. 1165.
14. In het ondertrouwregister wordt als achternaam van de bruid vermeld: Hupe. Bij de trouwin-

schrijving, de geboorte-akten van haar kinderen en de overlijdensakte staat steeds Hupé. In
de ondertrouwinschrijving van haar ouders heet haar vader Hoepe.

15. ARA (bibl.): J.P. de Bie (red.), Biographisch Woordenboek van Protestanlsche Godge-
leerden:
- Wessel Albertus van Hengel (pag. 681-692). Een zeer uitvoerige biografie, waarin een

volledige lijst van zijn publikaties (studiën, overdenkingen en leerredenen, alsmede bij-
dragen in tijdschriften, waarvan er verscheidene in het Latijn). Aan aard en betekenis van
het wetenschappelijk werk van Van Hengel, voornamelijk als exegeet, wordt veel aandacht
besteed.

- Frederik Ulderik van Hengel (pag. 692).
- Christiaan Jan van Ketwich (pag. 740).

16. GA Leiden, Notarissen 1842-1905, 1. notaris A.B. Barkeij, akte nr. 32 dd. 21-2-1850 (testa-
ment W. A. van Hengel).

17. CBG, familie-advertenties (collectie Van Rijn).
18. Minuutakte dd. 2 en 3 maart 1860, opgemaakt door Willem Jan Hidde Bok, notaris te

Wieringen, betreffende de boedelbeschrijving van mr. Jacobus van Hengel (fotokopie ont-
vangen van het gemeentebestuur van Wieringen).

19. GA Leiden, Volkstellingen 1829, 1839; Bevolkingsregister 1854-61, 1860-70.
20. CBG, Collectie Indische fiches (Stamboeken KNIL, inv. nr. 402/129).
21. Idem (uit Almanakken en Adresboeken van Ned.-Indië 1814-1923).
22. Indisch Familie Archief, Grafschriften op Java (uit: P.C. Bloys van Treslong Prins, Genealo-

gische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java, I-IV).
23. ARA, Arch. Min. van Koloniën, Stamboeken officieren KNIL; inv. nr. 671/101 (Ch.R.

Bentfort van Valkenburg), nr. 688/144 (H. Hekking), nr. 410/168 (A.H. van Mastrigt); idem
(afschrift en uittreksels verstrekt door ARA) inv. nr. 621/91 (Ch.E. van Hengel), nr. 619/31
(J.P.M, van Hengel), nr.640/109 (H.W. Holtappel).

24. ARA, idem, Stamboeken Koloniaal Werfdepöt, inv. nr. 1552, volgnr. 58030; Stamboeken
Militairen 1814-1950, inv. nr. 172 (serie Suppletieregisters), fol. 16576; Stamboeken van
Onderofficieren en manschappen van het KNIL 1815/1832-1898, inv. nr. 61, volgnr. 67.971.

25. CBG, handschriftgenealogie Van Hengel (coll. Kon. Ned. Genootsch. voor Geslacht- en
Wapenkunde: NL Algemeen).

26. CBG, Familie-advertenties.
27. NGV, Naarden, Knipseldienst: Familie-advertenties.
28. W. W. Pott: Toespraak bij de onthulling van de plaquette van Dr. J. F. van Hengel in: Eigen

Perk, 1990/4, pag. 106-107 (uitgave van de Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk').
29. Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek, Bevolkingsregister.
30. ARA, Archief Ministerie van Koloniën, Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren na 1836: inv.

nr. 937/194 (T. de Haas), nr. 933/133 (A. van Hengel), nr. 917/27 (A.J.M, van Hengel), nr.
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938/510 (C. van Hengel), nr. 909/488 (F.U. van Hengel), nr. 927/825 (H.F. van Hengel), nr.
919/19 (J. van Hengel), nr. 912/295 (W.A. van Hengel), nr. 933/133, (A. van Hengel), nr.
923/136 (W.M. van Hengel), nr. 932/480 (A.E.Schouten), nr. 923/678 (E. van der Velde).

31. ARA, idem, Indische Pensioenen 1815-1939, inv. nr. 3, pag.401 (wed. van Frederik Ulderik
van Hengel, 1878); pag. 421 (wed. van Wessel Albertus van Hengel 1830).

32. Indisch Familie Archief, Dossier van der Velde.
33. Volgens Reinboud (zie noot 2). In de Indische Adresboeken wordt deze datum niet vermeld.

Te Batavia overleed echter op 26-5-1889 (BS 1890/354) wel zekere Petronella Jacoba van
Hengel. Aangezien er geen tweede geboorte onder die naam wordt vermeld, moet aan de
juistheid van de eerstgenoemde opgave worden getwijfeld.

34. Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (via CBG).
35. Volgens Enklaar (zie noot 37) was zij een dochter van B.H. van der Plas, president van de

Weeskamer in Batavia. Dit is in strijd met de overlijdensakte, waarin haar ouders worden
genoemd.

36. C.A.L van Troostenburg de Bruijn, Biografisch Woordenboek van Oost-Indische Predi-
kanten (pag. 178), Nijmegen 1893.

37. F.U. van Hengel, Een pastorale bezoekreis in het oude Indië, Mijne Reis naar Benkoelen
(voordracht in het Departement van 't Nut van 't Algemeen te Kampen, ingeleid en geanno-
teerd door Dr. I.H. Enklaar; uitg. Hendrik Kraemer Inst. Oegstgeest, 1976).

38. Oude brieven uit nalatenschap W.H. van Gelder-van Hengel.
39. Muller in: Nederland'sPatriciaat 43 (1957); Beets in: Idem 50 (1964); De Cock Buning in: Idem

52 (1966); Van Hengel in: Idem 67 (1983); Schenck in: Idem 28 (1938); Muller in: Idem (50
(1964).

40. Zie ook: P. A. Christiaans, De belangrijkste ambtenaren in Batavia anno 1937, alsmede een
aantal geïnteresseerde officieren, in: De Indische Navorscher 5 (1992), pag. 100: Francois
Butin Bik.

41. Min. van Binnenlandse Zaken, afd. Overzeese Pensioenen: Officiersfolio nr. 3220 (Bruno van
Hengel).

42. GA Nijmegen, fiches Bevolkingsregister en Burgerlijke Stand.
43. Volgens familie-opgave. Het huwelijk is niet gevonden in de opgaven van de Burgerlijke Stand

van Ned.-Indië.
44. Idem. De geboorte werd te Semarang aangegeven in 1857 (BS 1858, 495).
45. Nederland's Adelsboek 1909, pag. 59 (Van Breugel).
46. In het Nederland's Patriciaat (zie noot 39) worden als plaats en datum van geboorte vermeld:

Semarang 11-1-1847; dit klopt niet met de vermelding in de BS (1846/335): Makassar 11-1-
1845.

47. Uittreksel van het 'Register tot inschrijving der acten van Huwelijk en Echtscheiding in den
jare Achttienhonderd vierenzestig' (documenten uit de nalatenschap van W.H. van Hengel).

48. J .C. Francken, Wie was madame Papo? Afstamming en 'genealogie'van Theodora Elisabeth
Papo, in: De Indische Navorscher 4 (1991), nr. 2).

49. Diverse documenten uit de nalatenschap van W. H. van Gelder-van Hengel.
50. J .C. Francken, Friezen in Nederlandsch-Indië. Van Gelder uit Dokkum, in: De Indische

Navorscher 6 (1993), nr. 4.
51. J .C. Francken, Een mobiel geslacht Francken, in: Gens Nostra 46 (1991), pag. 97-120 (en pag.

451-452).
52. BS Geel (B.), overlijdensakte d.d. 26-3-1902.

BIJ DEN TURK

Den 20 may 1657 belooft aan Annetje Floris tot lossinghe van haeren man
Claes Cornelis, nu bij den Turk gevanghen, de somme van 2-10-, 't sijnertijt te
betalen.

(doopboek Berkel)
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VEEL NOTEN OP UW ZANG
ofwel: 'Het NUT van de NOOT'

Als u pas met genealogie begonnen bent en dan een artikel leest met veel noten
zult u misschien denken: Wat heb ik daar nu aan, op al die bladzijden had een
genealogie of een kwartierstaat kunnen staan, waarin ik weer een voorouder
had kunnen vinden!.

Dit geldt uiteraard eerder voor een genealogische onderzoeker die niet door
beroep of studie vertrouwd is met wetenschappelijke publikaties. En toch
kunnen juist die pagina's met zo'n notenbalk (notenapparaat) voor iedereen
nuttige informatie opleveren, want met die noten geeft de auteur aan waarop hij
een feit of bewering baseert. Hij vergunt u als het ware een kijkje in zijn
koffertje met gereedschappen en daarmee kunt u uw voordeel doen. Juist als u
in hetzelfde gebied onderzoek verricht, vindt u in de noten verwijzingen naar
bronnen waar u misschien nog nooit aan gedacht heeft, misschien zelfs niet wist
dat ze bestonden.

Niet iedere beginner voelt zich meteen thuis in plaatsingslijsten en inventa-
rissen en zo'n notenapparaat is dan een aardig opstapje voor verder onderzoek.
Natuurlijk moeten de noten goede omschrijvingen geven van de gebruikte
bronnen. Alleen een vermelding als ORA (= Oud Rechterlijk Archief) zonder
inventarisnummers, brengt niemand veel verder. Zo kan het lezen van een
artikel over een niet verwante familie (inclusief de noten) toch een inspi-
ratiebron worden voor een eerste verkenning van allerlei andere archieven dan
de gebruikelijke Doop-, Trouw- en Begraafregisters (de zgn. DTB's). U krijgt
in ieder geval aanwijzingen hoe een ander iets achterhaald heeft.

Gereedschap dus, maar gereedschap moet je leren gebruiken. U krijgt wel-
licht verwijzingen naar bronnen, die geschreven zijn in oud schrift en dan zult
u dat eerst moeten leren ontcijferen. U zult kennismaken met allerlei gerechte-
lijke procedures, zoals voogdijstellingen, en ook daarin zult u zich moeten
verdiepen (via een naslagwerk bijvoorbeeld) om een akte over uw vroeg ver-
weesde voorouders goed te begrijpen. Overigens kent onze vereniging veel
aardige leden, die u mogelijk verder kunnen helpen (óók in ons Verenigings-
centrum te Naarden). Deze leden vinden vragen niet dom, want ooit hebben ze
zelf leren werken met de gereedschappen die ons bij het voorouderonderzoek
ten dienste staan.

De conclusie kan dus luiden: noten zijn nuttig en voortaan toch maar eens
kijken of er niet iets van uw gading bij zit (uiteraard in combinatie met het
betreffende artikel).

A. P. J. KAYSER-VAN DER ZEE
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VOOROUDERS IN ZUILEN

Wie voorouders heeft in Zuilen zal zeker verheugd zijn met de uitgave van de
DTB (Doop, Trouw en Begraaf)-registers en aanverwante zaken over deze
gemeente in een reeks, die wordt uitgegeven door GenS Elenbaas in Hilversum.

Een belangrijke aanvulling op de transportregisters van Zuilen en Zwesereng
is te vinden in het Archief van het het Huis Zuilen, dat zich bevindt op het
Rijksarchief te Utrecht (RAU)1. Wie de moeite neemt om in de inventaris op de
Dorpsgerechten in Utrecht na te gaan wat er over Zuilen en Zwesereng aan
rechterlijke archieven bewaard is gebleven, zal bemerken dat het oudste deel
(inv. nr. 2463: minuten van akten van overdracht) pas in 1671 begint. Oudere
stukken zijn kennelijk verloren gegaan.

Nu berust in het Archief Huis Zuilen onder inv. nr. 302 een omslag met
'aantekeningen over vroegere eigenaren van het huis Geitenstein en andere
landerijen en huizen aan de zuidwestzijde van de Vecht'. In deze omslag zitten
echter ook acht foliovellen met summiere aantekeningen betreffende trans-
porten te Zuilen vanaf 1647 (en lopend tot 1730). Telkens wordt vermeld het
jaar, de dagtekening, de namen van wie transporteert op wie, een omschrijving
van het object en de ligging t.o.v. de Vecht: OZ (oostzijde) of WZ (westzijde).
Een aantal volgende katernen bevat (een selectie van) transporten, die uitvoe-
riger worden samengevat. In dit verband verdienen de volgende aantekeningen
speciale vermelding en wel die 'gehouden bij Jacob Augustijn secretaris van 8
sept 1647 tot 8 aug. 1665', gevolgd door die van 'Gijsbert van Toll, schout en
secretaris van 20-12-1665 tot 23-2-1670'. Overigens lopen deze samenvattingen
door tot het eind 18e/begin 19e eeuw. Een en ander is geschreven in een redelijk
leesbaar, 19e eeuws handschrift.

w.s.

1. RAU, Inventaris van het Archief van het huis Zuilen 1385-1951 door E.P. de Booy. Utrecht,
RAU, 1990; opvragen als R76 (Archief Huis Zuilen), inv. nr. 302. .

ALS U EENS NIET VERDER KUNT

Ongetwijfeld zal het tal van genealogen overkomen dat zij (even) niet verder
kunnen. Vele oorzaken kunnen daarvoor worden genoemd; ik noem een paar:
— er is geen gelegenheid of tijd om naar een archief te gaan
— leeftijd, ziekte of handicap verhinderen buitenshuis te gaan
- bij een bepaalde generatie zit men 'vast'
- om een of andere reden is de moed opgegeven.
Een niet-genealoog zal dan zeggen: doe eens een poosje wat anders, en veelal
volgt dan een scala van ideeën die stuk voor stuk de moeite van het overwegen
waard zijn.

Echter, als het u net zo gaat als mij, laat u zich niet ompraten en blijft u
hopen op het spoedig uit de impasse geraken. Wat kunnen we tijdens zo'n 'lege'
periode doen? Een paar voorbeelden:
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U kunt een inventaris gaan aanleggen van de stukken die u inmiddels verza-
melde. Hiermee bedoel ik niet alleen archiefstukken, maar ook uw eigen fami-
liestukken, zoals brieven, bidprentjes, geboorte-, trouw- en rouwkaarten, arti-
kelen of boeken geschreven over of door familieleden of naamgenoten, enzo-
voort.
U kunt een inventaris gaan aanleggen van voorwerpen die in uw familie worden
bewaard als erfstuk: maak er foto's van!
U kunt familiefoto's gaan verzamelen en inplakken (met fotohoekje's!), niet
alleen met de naam van de persoon in kwetsie als onderschrift, ook het genera-
tienummer erbij en het geboorte- en/of sterfjaar.
Bent u aan huis gebonden, dan kunt u familieleden aanschrijven met het ver-
zoek u hun oude foto's van ouders, grootouders, enz. te lenen. Voor een luttel
bedrag kunt u er kopieën van laten maken. Als u bij oude(re) familieleden komt
en u mag in de fotodoos snuffelen, vraag dan steeds wie de afgebeelden zijn en
of u - met potlood! - de namen achterop de foto mag schrijven. Als dit niet
gebeurt, gaan de foto's na het overlijden van de eigenaar verloren!
In mijn artikel 'Grafzerkentocht' (GensNostra 48 (1993), pag. 387-388) schreef
ik al dat het ook heel zinvol is foto's te maken van grafstenen.

Tot slot een voorbeeld van een door mijzelf samengesteld album, getiteld
Van de wieg tot het graf:
In een groot formaat multomap waarin fotobladen met 'spinnewebpapier'
(géén zelfklevende bladen: foto's kunnen daarvan meestal niet onbeschadigd
worden verwijderd!) heb ik foto's geplakt van de in mijn familie aanwezige
geboortelepels. Deze werden - en worden nog steeds - vooral bij Friese
families, met inscriptie van naam en geboortedatum van de jonggeborene, door
een familielid geschonken. Ook bevat de map foto's van de kerken waarin
voorouders huwden, werden begraven, of hun kinderen lieten dopen, met
daarbij de namen en data van de gehuwden, gedoopten en/of begravenen. Ook
foto's van grafstenen zitten in de map.

Misschien heb ik u met dit verhaal wat enthousiasme ingeblazen om weer aan
de slag te gaan 'als u eens niet verder kunt'. U zult merken dat dit alles uw
stamboom met alleen maar namen en data veel 'levender' maakt.

S. LAANSMA

ENCYCLOPEDIE VAN DE ZAANSTREEK

Verscheidene jaren geleden ontstond er bij een paar inwoners van de Zaan-
streek het idee om een Zaans naslagwerk samen te stellen, een regionale ency-
clopedie waarin het streekeigene van dit gebied zou worden vastgelegd. De
Zaanstreek heeft enige honderden jaren een eigen identiteit gehad met eigen
tradities, taal en klederdracht en daarbij waren de talrijke molens die in dit
gebied voorkwamen en de specifieke houten woningbouw beeldbepalend voor
deze streek.

Ruim tien jaar geleden begon het idee vastere vormen aan te nemen en het
resultaat was dat in 1991 deze streekencyclopedie - in twee delen - in de
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Zaanse boekwinkels te koop lag, een feit waaraan de Zaanse kranten uiteraard
veel publiciteit gaven, maar dat nauwelijks bekendheid kreeg in de rest van
Nederland. Een enorm katrwei was geklaard; velen hebben eraan meegewerkt
en terecht kreeg het project de Cultuurprijs 1991 van de gemeente Zaanstad!

De streek omvatte van oudsher de dorpen Oost- en Westzaandam (in 1811
samengevoegd tot Zaandam), Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer,
Krommenie, Krommeniedijk, Westzaan, Assendelft, Wormer, Jisp, Oost- en
West-Knollendam en Oostzaan, terwijl men eigenlijk ook de Enge- en Wijde
Wormer erbij kan rekenen. Het kan niet anders of vele genealogen in den lande
moeten voorouders hebben die in deze dorpen woonachtig waren en het zou
voor hen misschien bijzonder nuttig kunnen zijn deze encyclopedie te raad-
plegen voor de historische achtergronden bij de samen te stellen genealogie.

De redacteuren van de twee boekwerken hebben ernaar gestreefd om op
overzichtelijke wijze een zo volledig mogelijk beeld van de Zaanse historie en
de huidige tijd weer te geven. Vele persoonsvermeldingen uit vroegere tijden,
maar ook uit het heden, treft men in de encyclopedie aan. Deze bevat ook zeer
uitgebreide gegevens over het ontstaan van de dorpen, over het landschap en
de natuur, over de economische geschiedenis, het bestuur en de rechtspraak, en
over de vele vormen van industrieën die vroeger (molenindustrie) en nu in de
Zaanstreek waren en zijn gevestigd. Ook gegevens over de weeshuizen en de vrij
grote doopsgezinde gemeenschap zijn te vinden. Een enorme diversiteit van
onderwerpen en personen, kortom een naslagwerk voor genealogen met voor-
ouders in deze streek afkomstig, de moeite waard om eens in te zien.

Zowel het Gemeentearchief Zaanstad te Koog aan de Zaan, als het Streekar-
chief Waterland te Purmerend zijn in bezit van de encyclopedie.

M. MOLENAAR-VALK

PERIODIEKEN

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

Nederland
Achterhoek en Liemers, jaarboek 17 (1994). W. Winands: Grenshuwelijken vaak slachtoffer van
bureaucratie [met voorbeelden: 1. Willem Kaal — Dorothea Hemming te Netterden, 1838 uiteinde-
lijk te Arnhem getrouwd; 2. Hendrik Massop tr. Megchelen 1864 Geertrudis Terhorst (het huwelijk
van haar ouders Henricus T. en Maria Esterich alias Ester moest eerst volgens de Nederlandse wet
gesloten worden, voordat de dochter mocht huwen); 3. Heinrich Zimmerman, klompenmaker,"tr.
1862 en 1863 Gerharda Plessing]; H. H. Agterhof: Verkiezing municipaliteiten in het ambt Brede-
voort [1795]; verder artikelen betr. Piet te Lintum (1909-1985), schilder, N.W. van Diemen de Jel
(1868-1956), romanschrijver, Het Lochumse landschap omstreeks 1900, Muurtekens en de Lie-
mers. Een inventarisatie van oude tekens op middeleeuwse gevels, Gevelstenen met vrome teksten,
Jan Righard ter Meulen 1807-1879 [te Borculo, Amsterdam en Deventer].
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Alledaagse dingen, 6.93. Koek en brood op schilderijen, Huisslacht 1947, Kunstmatige koeling.
Idem, 7/8.93. De geschiedenis van de smartlap, Het kiezen van pseudoniemen, De geschiedenis

van de WC, Van kanteling tot kletskop — een koekje uit de zeventiende eeuw.

Centraal Bureau voor Genealogie, jaarboek 46 (1992). Een aantal interessante artikelen is bijeen
gebracht voor het gekozen thema 'Nederland en Europa in genealogisch perspectief'. R.J.F, van
Drie gaat op dit thema in door aan verschillende groepen migranten aandacht te schenken en van
cijfermateriaal te voorzien. De gecombineerde studie van het geslacht Wybrants door E.J. Bok-
Cleyndert en R. Loeber geeft door de vele gegevens een boeiende kijk op deze van oorsprong Friese
koopliedenfamilie, die — met een tussenstop in Antwerpen — gevestigd was in Amsterdam en in
Ierland. W. Wijnaendts van Resandt deed onderzoek naar Hugenotenfamilies Toussaint in Hanau
en elders [Toussaint te Neustadt-Hanau; voor nageslacht zie Ned. Patriciaat 75 (1991). Fragment
T. te Montbéliard, 16e eeuw en gegevens van niet aan te sluiten naamgenoten]. E.J. Wolleswinkel
beschrijft portretten De Milan en Kriex [vermogende immigranten, houders van banken van
lening; met schema en literatuurverwijzingen]. Hugenoten in Grave is een onderwerp, waarover
H. H. M. van Lieshout ons haar kennis mededeelt. Als bijlage een naamlijst (met verdere gegevens)
van personen, verbonden met de Waalse Gemeente te Grave. P. Vandewalle stelde zich ten doel
Hollandse migratie naar de Kasselrij Sint-Winnoksbergen (17e eeuw) zowel op genealogisch als
economisch gebied te onderzoeken. Door het ontbreken van DTB-registers en het gebruik van
patroniemen geen gemakkelijke zaak; enkele fragmentgenealogieën konden worden opgesteld.
J. W. M. Kors en M. J. G. Kors geven aan hoe in het Gemeentearchief van Den Haag onderzoek
gedaan kan worden naar immigranten, speciaal naar Italiaanse schoorsteenvegers - resulterend
in een genealogie Andreoli [uit dezelfde streek in Italië afkomstige naamgenoten woonden o.a. in
Haarlem en Amsterdam]. J. van den Borne bespeurde te weinig aandacht in de genealogische
literatuur voor naturalisaties, terwijl het bronnenmateriaal toch zo veel gegevens voor biografisch
onderzoek oplevert. In zijn bijdrage 'Naturalisaties in Nederland in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw' behandelt hij het begrip en de aspecten die ermee samenhangen. Ook bij de perioden
vóór 1795 en na 1850 wordt stilgestaan. Als bijlage een alfabetische lijst van naturalisaties 1815-
1849. Tot slot het Wapenregister met de in 1991 geregistreerde wapens. De verslagen van onderzoek
en de in de tekst en voetnoten genoemde bronnen kunnen velen helpen de weg te vinden naar
gegevens over eigen verwanten. Het jaarboek is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 60, — op
postgirorekening 65260 t.n.v. Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage o.v.v. Jaarboek
1992.

Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, Nieuwsbrief, jg. 4, nr. 4, okt. 1993. De bibliotheek
van de Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht.

Idem, nr. 5, nov. 1993. Het rekenboek van Floris Tzwynnen [al vele jaren maken vrijwilligers
t.b.v. bezoekers transcripties van archiefstukken zoals stadsrekeningen, notulen herv. kerkeraad
en cartularia van kloosters; onlangs is een middeleeuws kasboek gereedgekomen].

The Caledonian Society, Med., 17e jg., no. 4, dec. 1993. Verv. Geschiedenis van 'The Scots
Church' te Rotterdam; Verv. Militaire huwelijken Maastricht — collectie Wolters; Verv. Doop-
boeken Gorinchem 1619-1812 [Halyburton t/m Leijt]; Twee compagnielijsten van het regiment
Mackay (1742); Verv. Schotse stapel te Veere.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 17e jg., nr.
4, 1993. P. van Eeten: De Heren van Uitwijk en hun hofstad (1550-1797) [Van Uitwijk, Van Eek,
Van Melissant, (Van) Nobelaer, Du Bois]; W. Lensen: De Brabantse kwartieren van Geert Lensen
[geb. 1992; in feite de kwn. van zijn moeder Cath. A.W. van Opdorp; - , Van den Beemd, De
Craen, Van Chaam; zie voor de vaders kwn. Limburgs tijdschrift voor genealogie, 21 (1993)-4];
A.M. Bosters: De oudste generaties en de West-brabantse tak van het geslacht De Blaaij [nage-
slacht van Michiel Janssen de Blaeij, te Wouw en Steenbergen; 17e-19e eeuw. Met verwijzing naar
het Zeeuwse nageslacht van Dierck Janssen de Blaeij (begr. Steenbergen 1693)]; Verv. Trouwen
Oosterhout, Ned. Ger. [1668-1671]; Verv. Kwst. W.F.A. van Dongen; Verv. Genealogie Back/
Bacx [te Wijk en Andel; 17e eeuw]; B. de Keijzer. Nadere gegevens over de familie De Feyter [te
Gorinchem, 15e-16e eeuw; o.a. uit leenakten. Een extraatje om hier aan toe te voegen: GA Amster-
dam 401/120, 16-4-1580, otr. Brienen de Feyter van 'Gorckom', met Jan de Feyter zijn vader, en
Femmitgen van Clooster (tekent van Cloester) met haar vader Gerrit van Clooster]; Verv. Genea-
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logie De Waal; Antw. o.a. Biert, Goers, Van Saarloos-Slikboer, Nelemans, Priemer(s), Van Loon-
Van Empel, Schep; Aanv./Corr. Kwst. Konings-Wagenaar.

Geschiedenis van Abbekerk (jaarlijkse uitgave van de Stichting Historisch Abbekerk; secr.: G.
Koster, Kosterkring 10, 1657 LL Abbekerk), 5 (1993). G. Koster/D. Stam: Een groentehandel in
Abbekerk. Klaas Dop, komiek of koopman [geb. Blokker 1891, overl. 1966); W.C.L. van Kalle-
veen: De V.O.C.-schepen 'Abbekerk' [drie fluitschepen resp. 1698, 1734 en 1772 te water gelaten;
gemaakte reizen en namen van de kapiteins]; G. Koster: Trotseerloodjes.

Heemskring (lidm. ƒ 2 5 , - p. jr. op postgiro 107549 t.n.v. Hist. Kring Heemskerk, Laan van
Assumburg 28, 1962 TN Heemskerk), nr. 10, nov. 1993. P.G.M. Gooijer/E.J.A. Zevenhuizen:
De Ruijters van Heemskerk [nageslacht van Dirk Cornelisz (de) Ruijter en Antje Tijmens, begin
18e eeuw wonende te Heemskerkerduin]; verder bijdragen betr. het Marquette Theater, de toneel-
vereniging 'Vriendenkring' en de jeugdherberg Assumburg.

Historische Werkgroep Arcen -Lomm- Velden (voorz.: mej. J. Stoel, Maasveldstr. 1, 5943 AT
Lomm), jaarverslag 1992. Cahier nr. 21. Heemkundige bijdragen over het land tussen Roobeek en
Venkoelen. J.G.M. Stoel: Het Kerkarchief van Arcen [transcriptie van een register uit 1566,
waarin bijdragen van inwoners aan het onderhoud van de kerk]; Verv. Het Kerkarchief van Velden
[transcriptie kerkelijke renten 1422-1666]; J. G. M. Stoel: Memorialbuch Marsilius III van Pallandt
[periode 1622-1626; niet alleen noteerde hij familiefeiten, maar ook krijgskundige gebeurtenissen
en nieuws uit handel en nijverheid].

Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland (ƒ 48, - incl. verzendkosten op postgiro
3411889 t.n.v. penningmr. HK de Bevelanden, Biezelingsestraat 53, Kappelle), no. 19 (1993). W. P.
den Toom/A. J. Barth: Vagebonden van de zelfkant [in archieven gevonden voorvallen naverteld:
heling door Maijcken Maertens 1603/04, de vrouw van Janis Steenwaard vergiftigd 1708, de baby
van Jacoba Barbier 1725, Jan van Berne (afk. van Antwerpen) (zelf)moord 1730, Anthonij Grie-
lens (afk. van Turenhout) leurt illegaal met lappen stof 1738, de dronkenschap van Willemijntje
den Hollander en Adriana Monci 1741, Durftje Vereeke en een scheldpartij 1892]; J. Smits: Jan
Speecke van ter Goes. Kaper op de Zeeuwse stromen in Spaanse dienst [1630]; A.P. Buijs: Meten
met twee maten [de per stad of streek verschillende stelsels van maten en gewichten veroorzaakten
veel rekenwerk, maar gaven ook gelegenheid tot het gebruik van trucs bij in- en verkoop; het
leerboek van de rekenmeester Cornelis Franssen Eversdyck; bijzonderheden over enkele in Goes
gebruikte 17e eeuwse maten]; L. J. Moerland: De dikke pofgans tegen de witte ganzen. Kroniek van
een machtsstrijd in Goes in 1692 [tussen de clan van Adolf Westerwijk en de baljuw (met steun van
de stadhouder); met transcriptie van een dagboek over die gebeurtenissen]; A.J. Goedmakers:
Geschiedenis van een voornaam dorp. Heinekenszand omstreeks 1812 [met naamlijst van rechtzoe-
kenden bij het vredegerecht ald. 1811-1812; o.a. Allemekinders, Broekert, Bruijnooge, Van Eij-
keren, Van den Ende, Feelius, Op 't Hof, Hoondert, Janusse, De Jonge, Kloosterman, Lange-
maere, Menheere, Minnaars, Murre, Onderdijk, Pover, Priem, Rijk, Steenaard, Steketee, Ver-
burgt, Van Weele, De Winter].

Holland, 25e jg., nr. 3-5, sept. 1993. Themanummer: Geloof in Holland. M. Mostert: De kerste-
ning van Holland (zevende tot twaalfde eeuw); G. Verhoeven: Kerkelijke feestdagen in de late
middeleeuwen. Utrechtse en Delftse kalenders; voorts: Het probleem van de openbare godsdienst-
oefening buiten gebouwen en besloten plaatsen in Holland, Katholieke vroomheid en het schisma
van 1723, De gereformeerde beweging der Hebreeën in Leiden (1684-1693), Een opwekking onder
gereformeerde meisjes in Oud-Beijerland in 1802, De vestiging en geschiedenis van de islam in de
drie grote Hollandse steden.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 21 (1993), nr. 4. J. P. P. Hinssen: Spin-off van streekhis-
torisch onderzoek [pleidooi voor het publiceren van informatie die een afgerond geheel vormt,
maar niet te plaatsen is binnen een bepaald onderzoek — een nevenprodukt is. Als voorbeeld:
namenlijst belastinglijsten Venlo 1533-1535; A t/m F]; E. Ramakers: Voorlopige kwartierstaat van
mgr. F.J.M. Wierts, bisschop van Roermond [ - , Nievelstein, Römkens, Dambkes; veel uitge-
werkte kwn. te Nieuwenhagen en Heerlen]; Verv. Kerkhof Ganzenstraat Venlo; W. Lensen: De
Limburgse kwartieren van Geert Lensen (geb. 1992) [kwn. van vaders kant: Lensen (te Schoon-
hoven en Leut (B)), Sniekers/Snijckers, Reijnders (te Maasniel), Metsemakers (te Ooi)].

Ocns Nostra XLIX (1994) 135



De Maasgouw, jg. 112 (1993), afl. 4. Fr.J. Hermans: Rondom '1343': aspecten van de stadswor-
ding van Venlo; J. P.G.M. Vaessen: 'Un homme perdu dans une ville perdue'. Nicolaas van
Brederode en het beleg van Venlo in 1637 [zoon van Artus (bastaard van Reinoud III van B.)J; J.
Duyf: Het Rooms-Katholieke (Burgerlijk) Armbestuur: pijler van de Venlose armenzorg in de
tweede helft van de negentiende eeuw; Th.J. van Rensch: Gedistingeerde plaatsen voor heren van
distinctie [1850/51 geschil rond de zgn. 'herenbanken' in de Venlose Sint-Martinuskerk].

Nederlandse Genealogieën (uitg. Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapen-
kunde), deel 10 (1993). Te bestellen door ƒ 55, - over te maken naar postgirorekening 65260 t.n.v.
Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage; aldaar afgehaald kost het boekje ƒ 45, — . Na
een korte kenschets per familie volgen zeventien genealogieën: Beijnes [te Haarlem e.o.], Borleffs
[te Hamburg en Amsterdam], Botma [te Morra/Oostdongeradeel], Brink [te Zwolle], Bruinvoort
[afk. van de hofstede Brunefort bij Sögel (Emsland); te Groningen], Claasen [Rijnschippersfamilie
- te Mühlheim am Rhein, Dordrecht, Schenkenschans, Emmerik, Keulen; in de 19e eeuw hout-
handelaren te Amsterdam], Copijn [te Naarden, Utrecht, Groenekan], Grey [te Rotterdam en
's-Gravenhage], De Jong [oorspr. Truijen; te Aalsmeer en Spaarndam], De Langen [te Enkhuizen,
Amsterdam en o.a. in prov. Groningen], Poo(c)k van Baggen [te Amsterdam], Schreuel [ook
Schreul; afk. van Sechshelden bij Dillenburg; o.a. in Ned.-Indiè], Schutte [sluit aan bij Bijblad
Ned. Leeuw, deel 5; te Berkum, Hasselt, enz.], Tordoir [te Incourt en Zwolle], Tours [te Rot-
terdam], De Vries [te Zwartsluis, Amsterdam en Zwolle], Wijsman [oorspr. Op der Wysch, Wysch-
mann, Wiesmann; te Essen, Hattingen, Amsterdam].

Nederlandse Historiën, 27e jg., no. 1, maart 1993. A. Sonneveld/J. S. Bontekoe: Smartegeld voor
een pak slaag [door Niesgen Claesdr. wed. Floris Jans van Sonnevelt, 1597 te Leiden]; J. Olsen:
Zaagmolens en houthandel in Purmerend [met schema stamboom Brantjes; 19e-20e eeuw]; voorts
bijdr. betr. Gevangenissen/tuchthuizen, lepra en trafohuisjes.

Idem, no. 3, juli 1993. H. Hille: Staphorsters in Noord-Amerika. Kier Costers aankomst in de
nieuwe wereld [Kier Coster, geb. 1840, tr. 1869 Klaasje Kooiker].

Idem, no. 4 /5 , okt. 1993. W. Boxma: Van Amersfoort tot Zwol. Historisch reizigersverkeer
tussen twee steden.

Ons Voorgeslacht, no. 443, 48e jg., nov. 1993. H. den Boer: Holy (Vlaardingerambacht, Vlaar-
dingen, Zouteveen, Kethel en Spijkenisse) [nageslacht van Willem Ariensz. Holy, overl. 1609;
16e-17e eeuw]; Verv. Acten betr. Beukelsdijk en Overschie; Verv. Belastingen . . . Land van Arkel;
Fragment Kruijsifix/Crusifix (vraag) [te Dordrecht; 17e-18e eeuw].

Ons Waardeel, 93/6. L.J. Broeksma: Herinneringen van en aan Zuster Teelken, wijkverpleegster
in Anloo [Grietje Teelken, geb. Gasselternijveen 1896, overl. Assen 1991; exm. Oost; met gegevens
van ouders en grootouders]; W. Houtman: De positie van de eerste burgemeesters en secretarissen
[met naamlijst secretarissen (die toen liefst tevens vertaler moesten zijn) 1813, schuitessen 1813,
schouten 1819]; W. Nijlunsing: Evert Nijlunsing/Lunsing van Meppen [geb. 1765, boer, ver-
zetsman tegen de Fransen, lid gemeenteraad Zweelo]; F. G. van der Veen: Genealogie Van der Veen
[nageslacht van Folkert Wilts, te Donkerbroek; 18e-20e eeuw].

Oud-Utrecht, jaarboek 1993. P. Dirkse/R. Schitlemans: Dirck van Voorst (ca. 1610/1615-1658).
Een onbekend Utrechts schilder uit het atelier van Abraham en Hendrick Bloemaert; J.A. Mol:
Vechten of verplegen? Ontstaan en begintijd van het huis en de balije van Utrecht van de Duitse
Orde; L. Bogaers: De religieuze gedrevenheid van Dirck Weyman in het licht van de lotgevallen
van een Utrechtse glasmakersfamilie in de zestiende eeuw [en wederdopers, w.o. Dominicus
Abelsz; met analyse maatschappelijke achtergrond en genealogie Weyman, 15e-17e eeuw]; Ch.
Noordam: Het protestants landbouwkundig opvoedingsgesticht te Montfoort [opgericht in 1847
door onderwijzer Dirk van Frankenhuijsen (1881-1895)]; P.D. 't Hart: Het Utrechtse gemeentebe-
stuur en de prostitutiekwestie, 1850-1900.

Het Personeel Statuut, 44e jg., nr. 11, nov. 1993. M. Coers: Ja, ik wil. . . , deel 1 [onderzoek naar
overeenkomsten en verschillen tussen het huwelijksrecht van de stad Zwolle (eind 18e eeuw) en het
nu geldende huwelijksrecht in Nederland].
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Pladella Villa (Heemkundige Kring Bladel en Netersel; secr. publ.: J. van der Aa, Dwarsstraat 2,
5531 CE Bladel), jaarboek IV (1993). C.J. van der Voort: Bladel en Netersel tussen 1890 en 1900;
A.H. Marien: Adriaansen: van Diessen naar Bladel [genealogie en familiegeschiedenis; 17e-20e
eeuw]; J. W. Hagen: Een eeuw gezondheidszorg in Bladel (1693-1793) speciaal ten tijde van de
'roode loop' [chirurgijns: Joh. Francis van Hemert, 1741, Peter van de Water, 1745, Josephus
Immens, 1768-1770, Anthonie van de Water, 1772/73, Benjamin van de Water, scheepschirurgijn
1776, dokter M.A. van Deursen, 1791-1793]; Verv. Oud nieuws uit Netersel [Adriaan Dijkmans,
geb. 1705; familie Hooijen, 18e-19e eeuw]; J. W. Hagen: De predikant en de prinses. Twee acht-
tiende-eeuwse Poolse bezoekers in Bladel (1771, 1792) [predikant Johan Christians Priskom, uit
Wilwow, 1771; prinses Poniatowski].

Scarpenzele, Geschiedenis van Scherpenzeel en regio, jg. 1, nr. IV [1993]. Huisnamen aan de
Glashorsterdijk; Verv. Stoutenburch-Van Scherpenseel [de relatie nader bekeken; 13e-14e eeuw;
met schema]; Het wapen van Scherpenseel [de mogelijke sleutelpositie van Machteld wed. Henric
van Stoutenburgh, hertr. Jan van Woudenbergh]; W.H.M, van Nieuwenhuis: De weduwe van
Schaffelaar en de ruiters [Anthonia Gerrit Jansz van Schaffelaars weduwe, 1585]; Een onverdeelde
'hoeve' op Voskuilen [Van Glinthorst, Van Schaffelaar, Van Colveschoten; 14e-15e eeuw].

Tijdschrift voor Waterstaats Geschiedenis, 2e jg., nr. 2, nov. 1993. H. Kaptein: De landschappe-
lijke ontwikkeling van het Schermereiland tot 1500 [verkavelingspatroon, grondgebruik, bewo-
ningsstructuur]; G.A. Coert: Werken en wonen in de Smildervenen in de zeventiende eeuw. Een
mislukte kolonisatie te Hoogersmilde [Amsterdamse kooplieden als verveners, vestiging van de
arbeiders, de Hollandse compagnie]; H. van der Linden: Hollandse middeleeuwer in Duitsland
geëerd [priester Hendrik, die in het begin van de 12e eeuw het systeem van de Hollandse 'cope'-
ontginningen in de noord-Duitse laagvlakte introduceerde]; Glossarium van waterstaatstermen: De
letter d [daak t/m duwpers].

Vereniging Oud Monnickendam (secr.: Noordeinde 37, 1141 GA Monnickendam), jaarverslag
1992. CA.E. Groot: Het Weeshuis van Monnickendam in de 18e eeuw [bestuur, opname in het
weeshuis - de inschrijvingen in de zgn. Kinderboeken geven veel aardige details - , het leven in
en het verlaten van het weeshuis, inkomsten en uitgaven; ten gerieve van genealogen worden veel
namen vermeld]; Het grootste deel van dit boekje wordt ingenomen door een artikel van L. Appel:
Wantoestanden te Monnickendam in het begin van deze eeuw of de geschiedenis van de gezond-
heidszorg, het onderwijs, de visverwerking en de scheepsbouw tussen 1890-1920 [aan de hand van
o.a. raadsverslagen, ingezonden brieven, kranten en gemeentelijke jaarverslagen wordt diep op de
onderwerpen ingegaan; met speciale aandacht voor Pauline Lantinga (1853-1940), onderwijzeres,
Arend Nicolaas Teengs (1861-1916), wijnkoper, Coenraad van Tijen (geb. 1875), arts, de families
Steur en Kater. Met elf bijlagen betreffende o.a. Samenstelling gemeentebestuur 1880-1920, Hoof-
delijke omslag (namen en bedragen), Fabrieken en Ambachten, Werven (met namen enz. van
vissers].

Volkscultuur, jg. 10, nr. 2, 1993. Vragen over vroeger; handleiding voor het maken van historische
interviews, door Jelle Hagen.

Zulphen, 1993-3. L. Lensen: Een mysterie opgelost? [twee kanunniken met familiewapen afge-
beeld op een memorietafel, van wie er één bekend was: Peter van Suchtelen. Onderzoek naar de
ander: ws. Johannes ten Oever]; H. B. Demoed: Het kerkhof van de St Walburgskerk [op een kaart
uit 1721].

Uit onze afdelingsbladen:
Genealogica (Flevoland), dec. 1993. H. de Boer: Wat een meisje van goede stand moest doen om
te kunnen trouwen met de man waarvan ze hield [Jan Nefkens, bakker, en Anna Maria Elisabeth
Sassen, won. Venraij; tr. 1835]; J.A. Paasman: De twee wettige onechte kinderen van overgroot-
vader of hoe tante toch nog gelijk kreeg [zonder namen].
Threant (Drenthe), 4e jg., nr. 5, 1993. J.E. Gerrits-Koek: Genealogie Koek [oorspr. Kuck; te
Lienen/Lengerich en Coevorden; 18e-20e eeuw]; B.J. Finke: Fragmentgenealogie Barmentloo [te
Assen, Anloo, Hoogeveen; 18e eeuw]; Kwst. Hendrik Spijkerman [1866-1945; - , Lubbers, Kat(s),
Koster (te Heemse); voornl. te Hoogeveen]; J. Bos: De archieven van de schultengerechten in
Drenthe.
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IJssellanden, no. 26, 4e kw. 1993. Kwst. Mugge [Wouter Ernst M., geb. 1993 (5 gen.); - , Bekooy,
Dijkstra, Tuijten]; G. van Keulen: Een dwalende 'Keulenaar' of hoe Jacob van Keulen zich
uiteindelijk ten ruste begaf bij zijn zoon [verslag van onderzoek naar plaats en datum van over-
lijden (Heerde 1908)]; J.H. Versleeg: Stadsomroeper Versteeg [Geurt V., 1796 te Zutphen]; J.
Arink: Aanv. Genealogie Arink.

Uil familiebladen:
Corremans, nr. 4, 1994. Schema nageslacht van Gerard Corremans (1650-1731); Het gezin van
Egidius Ludovicus Corremans (1859 Hoboken 1945).
Familie-Kroniek Idema, no. 30, 25e jg., dec. 1993. Over Here Heres, Here Heres Idema en hopman
Hero (Pieters) Idema [te Groningen; 17e eeuw].
Gens Avortia, no. 28, 7e jg., dec. 1993. Het testament van Willem Cluijters en Geertruyt van der
Avoirt, te Breda 1699.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 28, jg. 9, dec. 1993. Kapitein Gerrit Schuijt (1655); Jan Christiaan
Schuit, 52 jaar schoolmeester [geb. Egmond-Binnen 1814].
Lelsz-Lels stichting, Bulletin, jg. 5, no. 2, dec. 1993. Uit de brieven van Murk Lels(z) [Batavia
1803].
Onder de iep, jg. 1 [1993], nr. 4. K. van Yperen: De Benthoornse tak [betreft de oudste generaties
Van Yperen; te Benthoorn (bij Benthuizen) en Schiebroek; 17e-18e eeuw].
Scone Jhan, volgnr. 9, jg. 3, nr. 3, sept. 1993. Genealogie Schoonejans [te Duisburg en Overijse;
18e-20e eeuw]; Korte kwstn. van Joanna Maria van de Velde [1813 Baardegem 1841; - , Here-
mans, Marijns, Abeloos] en van Maria Willems [1816 Baardegem 1873; - , Van Muysewinckel,
Van den Berghe, Kindermans].
Stichting geslachten Zijlstra, Nieuwsbrief nr. 3, 1993. Fragment Zijlij/Zijlstra [te Doezum; 18e-19e
eeuw]; Zielstra's in Oldemarkt (Ov.) [18e-19e eeuw].
Ter Perre, 3e jg., nr. 3, herfst 1993. Monica Perre [heer Laureysdr., tr. Anthonis de Cuypere; 16e
eeuw te Lier — en nageslacht De Cuypere, Rabode, Harts, Halfhuys, Rigouts/Rigauts. Studie-
beurs Melchior de Cuypere (1656). Studiebeurs Herman van Goite (1711). Alles met transcripties
van de akten en uitvoerige bronvermelding].
Willibrordi, nr. 12, nov. 1993. Kwst. van Cornelius Franciscus Seegers [geb. Tilburg 1889, overl.
1978; - , Leestmans, Buijckx, Aarts (te Baarle-Nassau); met o.a. Pelckmans].

Wij stellen aan u voor:
Familie bulletin 'De Wegnwijzer'. Genealogie van de geslachten Wegh. Corr.-adres: C.J. Wegh,
Gebrs. Duschstraat 6, 6321 CJ Wijlre-Gulpen. Nr. 1 (1991), nr. 2 (1993). In vele schema's het
nageslacht van Jan Wegh (afk. van Hönnepel) en Ida Roet (ca. 1730-1740 won. te Gendt) in
Limburg en te Nijmegen en Amsterdam. Tevens veel gegevens en fotomateriaal uit de 19e en 20e
eeuw.

België
Archives Verviétoises. Publication, Tome VII (1963), G. Poswick: Pieres tombales et épigraphie
de Limbourg [met wapenbeschrijvingen en genealogische fragmenten].

Idem, Bulletin, Tome XI (XXXIXe année, 1976) en XII (1977). J. Ie Pas: La familie de Stembert
et celles qui en sont issues (I en II) [te Verviers, 15e-18e eeuw; met del Cour, (de) Hauzeur, Nockin,
Hubin, (de) Gulchen, Remacle].

Idem, Bulletin, Tome XV (1982-1983) (Extrait). Ch. Vivroux: Biographie des Vivroux, dynastie
de sculpteurs et d'architectes.

Idem, Bulletin, Tome XVIII (1988-1989). J. Ie Pas de Sécheval: Généalogies verviétoises [(de)
Bailoux, Le Demieux, Le Grosgillet, Le Quaille, Molinay (oorspr. De Mollin/De Moulin/Le
Molineau), De Wegnez/Pirson (ook: Pirchon) de Wegnez].

L'Intermediaire/De Middelaar, No. 288, Ao. XLVIII, 6/1993, nov.-déc. H. Desalle: Essai de
genealogie de la familie de Salle(s) ou Desalle(s) originaire du pays de Chimay [15e-2Oe eeuw]; L.
Lindemans: Genealogie Meert (Klein-Brabant) [te Steenhuffel en Buggenhout; 16e-18e eeuw]; A.
de van der Schueren: Addenda et corrigenda. De kinderen van Peeter Schuermans/van der
Schueren en Laurentia Jacobs; Peeters voorvaderen [te Grimbergen en Ophem; 17e eeuw]; Testa-
ments a Wavre (1737-1770); Verv. Militaria liégois [18e eeuw; Ponchont t/m Wol ff].

Idem, Nouvelles brèves, 6/1993.

138 Gens Noslra XI.I.X (1994)



Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 3, af!. 4, sept. (= dec.) 1993. Gentse poorters (1542-1796)
uit het Land van Nevele; Uitvaarten te Hansbeke, anno 1888-1926; Een Poeselse kiezerslijst uit
1932; Moerman's te Vinkt [16e eeuw]; Kommunikantjes te Hansbeke 1914-1918; Honoré J.B.
Colle (1863 Merendree 1904).

Ons Heem, jg. 47, nr. 1, louwmaand 1993. De ridderorden: cultuurhistorische achtergrond; R.
Maes: Bundermaten, wiskundig ontleed, leiden naar vroeg-middeleeuwse grootgrondbezitters; S.
de Lange: Momentopname van een Vlaams dorp onder het Ancien Régime. Opbrakel in 1650-1660
[en het gezin van Pieter vander Linden en Adrianeken vanden Bossche (overl. 1650)]; De grafzerk
van Jacob Clou [geb. Nieuwpoort 1582, overl. 1648, priester].

Hel Oude Land van Loon, jaarboek XLVI (1991). J. Molemans: De Luikse Revolutie [1789-1790];
J. Stinissen/P. Lauwers: Peer verheven tot graafschap in 1623. Uitgave van de tekst van de
oorkonde; Verv. Inventaris archief kerkfabriek Sint-Martinus te Stevoort.

Le Parchemin, No. 288, 58e année, nov.-déc. 1993. R. Harmignies: Un timbre-post commémoratif
aux armes des Tour et Tassis 1492-1992; Baron Bonaert: La familie Jacob d'Ougny [16e-19e eeuw];
D. de Kerckhove dit van der Varent: La familie van der Moten alias de la Motte. Branches
d'Ingooigem et de Renaix [14e-16e eeuw]; Héraldique vivante: De Leeuw, Lagasse, Oury [oorspr.
De Xhéneumont; met stamreeks; 15e-20e eeuw], Porigneaux.

Duitsland
Der Archivar, 46. Jg., Heft 4, Nov. 1993. Bewertung und Archiverung elektronischer Dateien.

Altpreujiische Geschlechterkunde, Bd. 23, 41. Jg. (1993). Auf den Spuren verschollener Königs-
berger Handschriften und Bücher. Eine Bibliotheksreise nach Königsberg, Vilnius und Sankt
Petersburg; Königsberger Notizen. III. Teil (1561-1600); Carl Ludwig Bergius (1716-1767, bouw-
meester); de stad AryB; Einwohnerlisten der Stadt Sensburg von 1539, 1585, 1635, 1736 und 1849;
Die Apotheken im Kreise Lyck; Kirchenbücher und andere Personenstandsunterlagen aus Ost- und
Westpreussen in ausserdeutschen Archiven: 1. Familienkundliche Quellen in Staatsarchiv Allen-
stein. 2. RK Kirchenbücher im Diözesanarchiv Kulm [met 'Ortsnamenkonkordanz']. 3. Kath. KB
im Ermlandischen Diözesanarchiv. 4. KB und Personenstandsunterlagen im Staatsarchiv Danzig.
5. Ost- und WestpreuCische ev. KB in Stettin. Bij de korte berichten o.a. Westdeutsche und
Württemberger Geschlechter als Ansiedler in WestpreuBen, Hinweise zur Mennonitenforschung,
Herkunft des Familiennamens Boehm u.a. in OstpreuBen, Beitrage . . . Geschichte Kreis Heiligen-
beil.

Idem, Beiheft. Verv. Altesten Prastationstabellen des Ermlands. 7. Tabelle des Amtes Mehlsack
1773.

Bentheimer Jahrbuch, Bd. 129 (1993). Een keuze uit de vele artikelen: Das 'Alte Pastorat' in
Gildehaus und seine Bauherren [Schotteler/Schöttler/Schötteler, Van Middachten, Wyck, Stuer-
mann]; Zur Baugeschichte des Hauses Brandlecht; Reisverslag van Dirk Lögters [1846-1930,
bouwmeester uit Gildehaus]; Die Kollatoren der Kirche in Emlichheim; Kloster Wietmarschen im
Spiegel der Bursfelder Union; Eine Kloppe in Frenswegen [Aleid Wolbers alias Veltmann, overl.
1800]; Pastor Wessel Friedrich Visch und die Wilsumer Papiermühle; Hof und Familie Brümmer-
Dulle [18e-20e eeuw]; Der Wissinkhof in Samern.

Familie und Geschichte (Saksen-Thüringen), Nr. 7, Bd. I, 2. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1993. W.
Schaffen Zur Geschichte der Glasmacherfamilien PreuBler, PreiBler, Preisler u.a. [15e-17e eeuw];
J. W. Faul: Vom Vogt zum Fürst - Aufstieg und Politik von Reuss; Oybinischer Schatz Zettel
1552 [belasting voor de oorlog tegen de Turken, geheven in het stift Oybin (omg. Zittau)]; Verv.
Erzgebirgische Familienwappen.

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, Jg. 32 (1993). Eine Quelle am Rande [getuigen-
verklaringen betr. visserijrechten van de dorpen Lübbersdorf en Sipsdorf 1631-1687; o.a. Meiners-
dorf en Siebenbaum]; Die Besitzer des ehem. adl. Gutes Aschau [16e-20e eeuw; o.a. v. Ahlefeldt,
Blome, v. Schack, Kruse, Hecklauer/(v.) Hecklau, Saurius, v. Brockdorff, Gull, v. Reventlow;
met veel biogr. gegevens en litt.-verwijzingen]; Die Pastoren der ev.-luth. Kirchengemeinde St.
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Petri zu Bosau von 1535-1927 [o.a. Westhof en Janus]; Probsteier Hausmarken 1709; Das Kirchen-
rechnungsbuch als Quelle für die Ahnenforschung (hier: Oldesloe 1739); Die Ahnen der Theologin
Lic. Anna Paulsen [1893-1981; - , Düyssen, Brodersen, Paulsen].

Genealogie, Bd. XXI, 42. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 1993. L. Bense: Neue Erkenntnisse zu den
verwandtschaftlichen Zusammenhangen zwischen den Familien Taust, Rotth und Handel; A.
Engelmann: Zwei oberitalienische Belli-Linien in Süddeutschland; Zu Heinz Schöny, Wiener
Künstler und Künstlerahnen [index per plaats op de in zijn publikaties voorkomende kunstenaars];
G. Nebinger. Ein Herzoglich Zweibrückensches Beamten- und Bediensteten-Verzeichnis von 1731;
Verv. evang.- und kath. Traubücher der Stadt Heideck.

Jahrbuch des Emslandischen Heimatbundes, Bd. 40 (1994). C. Tepe/A. Tepe: Aus der Geschichte
der Todden von Schapen [teuten, reizende kooplieden]; Landschaften im Emsland [dorpen in het
graafschap Lingen; geschiedenis, bouwkunst, industrie; met zeer fraaie gekleurde ill.]; Friedhöfe
in Meppen.

Mitteilungen des Mindener Geschichtsvereins, Jg. 64 (1992). Die Fiegenburg im Eggetal. Beitrage
zur Geschichte eines Rittersitzes derer von Schloen gen. Tribbe in Börninghausen [de familie
Tribbe (14e-) 15e-17e eeuw]; Die Landesherrliche Domanenwirtschaft und die Amtshauser des
Fürstentums Minden [Amten Hausberge, Schlüsselburg, Petershagen en Randen]; Zweihundert
Jahre Auswanderung aus dem Mindenerland; Dr. med. Julius Heilbronn (1797-1870).

Saarlandische Familienkunde, Heft 104, Bd. 7, Jg. XXVI (1993). G. Muller. Genealogie der
Familie Dussart(z) de Vigneulles [oorspr. De Vigneulles du Sart; 17e-19e eeuw]; Verv. Hujet-Houy-
Huy; Zur Herkunft der Familie Eisenbeiss.

Idem, Informationsdienst, Nr. 109, Nov. 1993.

Finland
Genealogiska Samfundets i Finland krsskrift 43 (1993). Bijdragen betr. Boell/Boelius/Boëlius [te
Nystad en Abo; 17e-19e eeuw], Willand [17e-20e eeuw] en Godenhielm [18e eeuw]; Kwartierstaat
van Anna Adolfina Busch [1765-1847; - , Wiese, Steinhausen, Telin. Vrijwel al haar voorouders
woonden buiten Finland; een kwart bijv. te Stralsund (o.a. Busch, Pansow, von Stein, Hage-
meister, Buchow, Smiterlow, Kannengeter). Veel kwn. uit deze stad konden tot in de 14e eeuw
worden teruggevoerd. Verder in Stockholm kwn. Tiquet, Carré en Padebrugge (17e eeuw) -
herkomst onbekend - en Schotse afstamming via Spalding en Ogilvy]; tot slot een artikel over de
ontstaansgeschiedenis en het belang voor de genealogie van registers van eigenaren van boeren-
hoeven; met lijst van gepubliceerde registers.

Verder ontvingen wij:
Amstel Mare (Amstelveen), jg. 4, nr. 4, dec. 1993 [art. betr. Jan Willem Brouwers, 1831-1893,
pastoor van Bovenkerk].
Amstelland, nr. 11, dec. 1993.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 7, nr. 4, dec. 1993.
Der Grafschfter/Zwischen Burg und Bohrturm, Jg. 1993.
Familienblatt Kockerols, Nr. 90, Weihnachten 1993.
Familiekontakten Galle, nr. 46, 12e jg., Winternummer 1993.
Feuillets des Archives Verviétoises, No. 9, 2e trim. 1993; No. 10, 3e trim. 1993; No. 11, 4e trim.
1993.
Genealogisch kontakt familie Schaafsma, 3e jg., no. 4, dec. 1993.
Gens Gelriae, jg. 3, no. 3, nov. 1993.
Gooi en Eemland, 4de jg., nr. 4, dec. 1993.
Historisch geografisch tijdschrift, l l e j g . , 9 3 . 3

Historische Kring West-Betuwe, Med., 17e jg. (1989), no. 1, april; no. 2, sept.
Jelsumer Hoekstra's, nr. 28, 14de jg., nr. 2, dec. 1993.
Johanniter Orde in Nederland, Med. nr. 177, jg. 44, dec. 1993.
Jongens familiebrief, nr. 19, 5e jg. sept. 1993; nr. 20, 5e jg. dec. 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

581. OVERVEST (XLVIII (1993), p. 519)
De ouders van Jan Overvest waren vermoedelijk Jacob Ariensz. van Overvest, ged. Zeist 4-7-1680,
overl. Delft 30-5-1766, en zijn vrouw (otr. Doorn 24-6-1703) Neeltje Wildeman. Jacob woonde in
verschillende plaatsen, o.a. Velsen (1722-1733) en Stellendam. Zijn kinderen Jan, Gerrit, Abraham,
Catharina, Albertus en Martinus worden vermeld in het not. archief van Delft, no. 2695, akte 71,
pag. 320 e.v. d.d. 25-9-1754. Zijn ouders en voorouders zijn resp.:
- Ariën Cornelisz. van Overvest, hovenier o.a. te Doorn, Maarsbergen en Renswoude, tr. Jan-

netje Aelten.
- Cornelis Maartensz. Overvest, hovenier op Beverweerd (een nog bestaand kasteel), gaarder-

meester, schepen en kerkmeester te Odijk, tr. Scheveningen 1658 Maria Robbertsdr. Peuyts.
- Maarten Cornelisz., hovenier op Beverweerd, tr. Adriaantje Arentsdr.

J.C. VAN OEVEREN, Driebergen

584. ZONNEVELD-DE HOLLANDER (XLVIII (1993), p. 519)
Leendert Zonneveld (Sonneveld), ged. Zandvoort 30-1-1740 (zn. van Jacob Jeroense en Neeltje
Joppe) overl. Bloemendaal 19-5-1817, tr. Overveen 7-11-1762 Elisabeth Bruikers (Breukers), begr.
Zandvoort 6-1-1789. Uit dit huwelijk, gedoopt te Zandvoort: Grietje 21-12-1768; Jacob 28-3-1771;
Jan 29-7-1773 (otr./tr. Zandvoort 2/27-5-1798 Engeltje Jans Hollander); Jaapje 28-5-1776.

C A . KOECKHOVEN, Hoofddorp

H. MACHIELSEN, Culemborg

VRAGEN

636. OUT
Gevraagd juiste geboorteplaats en voorgeslacht van Dirk Out, landbouwer. Volgens huwelijksbij-
lagen van het huwelijk zijner kinderen zou hij zijn gedoopt te Beemster op 2-9-1791. Zijn ouders
zouden zijn Pieter Klaasz. Out, overl. Beemster 23-7-1807, en Antje Bier, overl. ald. 20-4-1797.

M.G. OUT, Heiloo

637. VAN BRINK/VAN BRENK-SOET
Op pag. 517 van deze jaargang van Gens Nostra staat een antwoord Van Brenk. De aldaar
genoemde Geurt Cornelisse van Brink zou identiek kunnen zijn met Geurt, te Lienden gedoopt in
1711, als zoon van Cornelis van Brink en Maria Jans. Gevraagd nadere gegevens van Geurt en zijn
vrouw Gerritje Soet, evenals van hun kunderen.

M.J. VAN BRENK-HOOGEBOOM, Heerhugowaard

638. LAGERVELD
Johan Lagerveld, overl. Stellendam 11-2-1841, tr. (1) ald. 28-10-1796 Maatje van der Linden; tr. (2)
ald. 11-10-1798 Cornelia van Oostende. Volgens DTB Stellendam is hij geboren te 'Rood, in het
hertogdom van Tweebruggen' op 23-12-1760. Gevraagd geboortegegevens [Red.: te Rott, bij
WeiBenburg, net over de grens in de Elzas?] en voorouders van Johan.

D. W. LAGERVELD, Sassenheim

Gens Nostra XLIX (1994) 141



639. FRANKEN/VAN SAS
Francis Peter Immens, heel- en vroedmr. te Helvoirt en te Tilburg, overl. Tilburg 2-1-1830 op
94-jarige leeftijd. Hij en zijn vrouw Clara Franken, dorpsvroedvrouw van Tilburg, begr. ald.
13-4-1801, laten tussen 1765 en 1775 te Helvoirt vijf kinderen dopen. Bij de oudste twee (Franciscus
en Joanna Christina) zijn doopgetuigen Christianus Francken en Joanna van Jas; in 1769 bij de
derde is Reinerus Francken getuige. Gevraagd herkomst en voorgeslacht van Clara Francken,
alsmede haar huwelijksgegevens.

Mr. J.T. ANEMA, Utrecht

640. KOOIJ-LEENDERS
Bastiaan Kooij en zijn echtgenote Zeijtje/Seygje Leenders vestigden zich vóór 1726 in Kedichem
(thans Leerdam) en waren volgens overlevering afkomstig uit 'Legpolder onder Amsterdam'. Het
echtpaar had tenminste drie zonen, t.w. Huibert, ged. Nieuwland 24-11-1726; Huibert, ged.
Oosterwijk 12-12-1734; en Aart, ged. Oosterwijk 1-9-1737. Gevraagd herkomst en verdere gegevens
van genoemd echtpaar. Waar lag in of vóór 1726 'Legpolder'? [Red.: Legmeer bij Uithoorn; .
Legmeerdijk liep/loopt naar Kudelstaart, bij Aalsmeer].

A. POLDERMAN, Leerdam

641. EILDERTS
Gevraagd voorgeslacht en gegevens van Jelle Eilderts, geb. ca. 1749, overl. Hallum 23-1-1809,
schipper(sknecht), tr. Janum 21-3-1802 Liepkje Klazes, geb. Janum 11-11-1768, overl. ald. 2-5-
1840. Uit dit huwelijk geboren Eildert Jelles, Minke Jelles en Klaas Jelles. Geen registers gevonden
van naamsaanname Terpstra.

K.J.R. TERPSTRA, Laren NH

642. VAN OTTERDIJK-VAN TULDEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Adam Fransen van Otterdijk en Eva Gijs-
brechtsdr. van Tulden. Zij testeren voor de schepenbank te Eindhoven op 7-7-1577.

M. VAN OTTERDIJK, Hoboken (België)

643. VAN DER PUTTEN
IJsbrand van der Putten tr. (1) Dordrecht 10-4-1707 Cornelia Nieustadt; tr. (2) Dordrecht 9-7-1723
Anna Stommels. In 1731 verhuist hij met vrouw en twee kinderen naar Haarlem. Vermoedelijke
ouders van IJsbrand zijn Willem van der Putten en Mayke Jans. Gevraagd geboortedatum en
voorgeslacht van IJsbrand.

H. VAN PUTTEN, Haarlem

644. BENNING, DE BOER, DUIJN, VAN DEN ADEL
Zeijtje Benning, wed. van Hendrik Klaasz. Duijn, tr. (2) Velsen 6-2-1814 Joannes de Graaf. Als
haar ouders worden dan genoemd Hendrik Bennink en Jannetje Dam en zij zou geboren zijn te
Heemskerk 1-12-1770; haar ouders zouden resp. 12-12-1785 en 19-2-1778 zijn overleden. Inderdaad
wordt te Heemskerk op 1-12-1770 een Zijtje gedoopt, dochter van Hendrik Janse en Jannetje
Willems (tr. Heilo/Heemskerk 18-2-1770). Tussen 1772 en 1778 laten Hendrik en Jannetje nog vijf
kinderen dopen; bij de laatste doop worden zij vermeld als Hendrik Jansz. de Boer en Jannetje
Willems. In het r.-k. doodboek van Heemskerk wordt het overlijden vermeld van Jannetje Willems
op 30-9-1780 en van Hendrik Jansz. de Boer op 12-9-1788. Op 15-9-1788 worden Hendrik Lam-
mertse en Claas Jacobsz. de Boer benoemd tot voogden van Sijtje, Willem en Trijntje de Boer,
minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik de Boer en Jannetje Willems. In 1796 en 1797
treden Willem Bennink en Catharina Bennink op als doopgetuigen bij de doop van kinderen van
Zijtje. Trijntje Benning overl. Heemskerk 28-3-1814 'verlaten en zwervende'; als haar man wordt
genoemd 'Van den Adel'. Diezelfde dag overlijdt haar dochter Maartje Jansz. Duin, 9 jaar oud (in
de akte worden als ouders genoemd Van den Adel en Trijntje Benning). Trijntje en Maartje zijn tot
hun dood van het Armenfonds gealimenteerd geweest. Wie heeft een verklaring voor het door
elkaar gebruiken van de namen Benning/De Boer c.q. Van den Adel/Duin.

H.M. VAN KAMPEN-JONKMAN, St. Amands (België)
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645. MEIJER
Op 16-5-1794 wordt Luthers gedoopt te Amsterdam Carel Augustus Meijer (geb. 2-5-1794), zoon
van Carel August Meijer en Trijntje Cornelisdr. De vader, schippersknecht, is vóór de geboorte van
zijn zoon verdronken op de Noordzee. De moeder hertr. te Assen met Evert Jan Loffers. Gevraagd
huwelijks- en geboortegegevens, alsmede voorgeslacht van Carel August Meijer 1 (zeer waarschijn-
lijk in Duitsland).

J. BEDIJN, Noordwijk

646. MUURLING
Gerrit Jacobs Muurling, geb. ca. 1773, turfmaker, is overl. Echten (Lemsterland) 29-10-1815, oud
42 jaar. Gevraagd geboorteVdoopgegevens.

H. OOSTERHOF, Hardenberg

647. VAN DER WERVE, WAGENBORG, BOOM
- Frans van der Werve (van der Werf), geb. Kerkwerve 25-5-1813, tr. ald. 4-5-1835 Elisabeth

Berrevoets, geb. 16-11-1806;
- Gerardus Wagenborg, geb. Groningen 20-10-1809, tr. Adorp 19-2-1838 Fenna Wietdina Smith,

geb. Adorp 22-9-1805;
- Klaas Boom, geb. Purmerend 6-6-1812, wordt ald. 16-11-1844 genoemd in de overlijdensakte

van moeder Pietertje Duyp, tezamen met zijn broer Pieter, fabrikant aldaar.
Van deze personen is na de genoemde data niets meer te vinden. Gezocht wordt naar overlijdensdata
en eventueel nageslacht.

E. VAN DER WERF-WASSENBERG, Zeist

648. HENQUET/HENKET
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Gerardus Henquet, geb. waarschijnlijk te
Lanaye (België), en Maria Ida Leckenier. Zij trouwen te Lixhe (B), datum onbekend. Uit dit
huwelijk: Wilhelmus Henquet/Henket, geb. Lanaye (B) 2-8-1787.

T. GEURTSEN-SOLIËN, Venray

649. ARNOLDUS/AARNOUTS/AERNOUTS
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Johannes Arnoldus (Aarnouts, Aernouts), droog-
scheerder, geb. te Basel (België of Zwitserland?). Hij trouwde te Leiden (Pieterskerk) 26-4-1699
Anna Embrechtsdr. van der Swaluw, ged. Zevenbergen 7-2-1672, dr. van Embrecht Jans van der
Swaluw, geb. Zevenbergen, en Cornelia Notenboom (otr. Zevenbergen 18-2-1671).

W. E. ARNOLDUS, Zoetermeer

650. BORRA
- Jacob Borra en zoon Pieter waren deken van het viskopersgilde te Utrecht ca. 1686-1715.

Gevraagd gegevens en/of literatuur over dit gilde.
- Geertruij Borra, tr. Utrecht 29-3-1707 Adrianus van Soest. Tot 18-11-1716 verschillende kin-

deren geboren, daarna niets meer te vinden. Waarheen zijn zij vertrokken?
- Margriet Borra, ged. Utrecht 26-11-1679, begr. ald. 30-7-1741 als echtgenote van Jacobus van

der Sloot. Gevraagd huwelijksdatum en gegevens over hem.
- Jan Borra, van Kockengen, tr. ca. 1715 Marchtje Hendriks Maandag; zij vestigen zich in

Kockengen. Gevraagd huwelijk en gegevens over haar.
- Jan Borra, tr. ca. 1760 Aaltje Pieters van der Koll; zij vestigen zich in Kockengen. Gevraagd

huwelijk en gegevens over haar.
- Gevraagd overlijden van Maria Borra, ged. Kockengen 20-2-1771, tr. Lambertus te Hofstede,

overl. Kamerik 16-9-1825.
- Pieter Borra, tr. (1) Utrecht 2-11-1753 Johanna Rensen, overl. ald. 28-11-1780; tr. (2) Eva Stout.

Gevraagd geboortegegevens van beide echtgenotes.
- Hendrik Borra, tr. Vreeland 3-4-1786 Elisabeth Boon, dr. van Jacobus Boon en Grietje Paarde-

koper. Gevraagd haar geboortegegevens.
Klaas Borra, tr. Loenen (U) 6-11-1791 Catharina Meijer, wed. van Pieter van Zoelen. Gevraagd
haar geboortegegevens.
Pieter Borra, tr. Utrecht 9-2-1808 Christina Franken, geb. ca. 1782 als dr. van Jan Franken en
Petronella van Dam. Gevraagd haar geboortegegevens.
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- Pieter Borra, tr. Dordrecht 8-10-1690 Maria Goverts van Roo. Gevraagd geboortegegevens.
H.H. BORRA, Eibergen

651. MORRA
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Leenden Jans Morra, belijdenis Alkmaar 25-2-
1739, overl. ald. 25-7-1751, tr. ald. (als wednr.) 19-5-1748 Magteld Schoonhoven. Op 8-10-1750
wordt ald. zoon Reinderd gedoopt.

C.F.H. MORRA, Voorburg

652. VAN LEEUWEN
Als nazaat van een rond 1765 naar het westen uitgezwermde tak van de Van Leeuwen's uit
Langbroek vernam ik dat er een genealogisch werk (genealogie of kwartierstaat?) van de familie
bestaat. Wie kan mij hierover inlichtingen geven.

J.W.M, VAN LEEUWEN, Leiden

653. KOK
1. Antonij Hendriksz. Kok, j .m. residerende tot Broek, tr. Broek in Waterland 3-11-1776 Aaltje

Jelles Dijkuijt, j .d . tot Broek. Uit dit huwelijk negen kinderen, allen gedoopt te Broek in
Waterland.

2. Hendrik Kok, j .m. won. Monnickendam, tr. ald. 23-7-1780 Guurtje Noorweegen, j .d . won.
Zuiderwoude. Guurtje is in 1793 en 1794 doopgetuige voor kinderen van onder 1 genoemd
echtpaar.

3. Margaretha Kok, j .d. te Monnickendam, tr. Purmerland 13-3-1789 Johannes Reynhart/Rijn-
hardsz Beekmeijer, wedr. te Ilpendam. Johannes is in 1816 te Ilpendam (als oom van de
bruidegom) getuige bij het huwelijk van Jan Antonisz. Kok (zn. van onder 1 genoemd echtpaar)
met Geesje de Geus.

Gevraagd gegevens over en voorgeslacht van de genoemde personen.
Mevr. G.M.L. BAKKER, Amsterdam

654. WAGENAAR, GROOTHU1S, VAN DER WAL
- Jan Wagenaar, geb. Harlingen 1767-1770, overl. Groningen 18-4-1847, tr. ald. 19-11-1797

Bijke/Bieke van Driesten, ged. Groningen 3-4-1771, overl. ald. 2-3-1848, dr. van Jan van
Diesten en Anna Winsum/Winsing/Winsems.

- Hindrik Jakobs Groothuis, timmerman(sknecht) overl. tussen 1816 en 19-12-1822, tr. Gro-
ningen 19-7-1793 Anna Smit(s), ged. ald. 28-11-1764, overl. ald. 20-1-1836, dr. van Gerrit Smit
en Roeltien Harms.

- Aukjen Klazes van der Wal, schippersvrouw, ged. Grootegast 3-11-1793, dr. van Klaas Dirks
(van der Wal) en Jisseltje Rienks Derks (tr. Grootegast 5-8-1792), tr. verm. na 1808 Thijmen
Alberts Jasper, ged. Oudehaske 10-6-1776, overl. ald. 17-3-1854.

Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van bovenstaande personen.
E. VAN DAM, Amsterdam

Aan dil nummer werkte mee:

Prof. dr. ir. J .C. Francken, Julianalaan 4-202, 3743 JG Baarn.
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