
f>ens
JAARGANG XLIX

- ONS GESLACHT -

MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING

HOOFDREDACTEUR C. H. VAN WIJNGAARDEN

JUNI 1994 Nr. 6

DE GESLACHTEN DIE REEDE/SREES
EN VAN DEN HAENBERGE ALIAS STOOPS

UIT GILZE

door drs. TON RENIERS

(vervolg op Gens Nostra 49 (1994), pag. 234)

Het geslacht Van den Haenberge alias Stoops
Het geslacht Van den Haenberge is vernoemd naar de onder Gilze gelegen
Haansberg, een uit enkele boerderijen bestaand gehucht dat gelegen was aan de
Oude Baan ('Heirbaen'), een zandweg die de oude verbindingsweg was tussen
Breda en Tilburg. De Oude Baan was vanaf 1524 ook de grensscheiding tussen
de parochie van Rijen en die van Gilze76. Taalkundig opvallend is dat het
Middelnederlandse die Hane in Haansberg sterk verbogen zou zijn. Logischer
zou zijn de vorm die we in de 17de eeuw bij een geslacht in Geertruidenberg
tegenkomen: Hanenberg. Het grondwoord is echter Haenberge zonder 's'. Er
werd misschien oorspronkelijk een plek mee aangeduid, waar korhanen met
hun speciale baltsgeluiden in het voorjaar zich ophielden77.

Zegel van Jan van den Haenberghen (gen. I)
(randschrift onleesbaar). Vanwege het
haantje een mooi voorbeeld van een sprekend
wapen, (Archief Klooster St. Catharinadal,
Oosterhout, inv. nr. 181 = Erens: 1928-29,
no. 230, d.d. 8-6-1416)
(foto: Bea Hoeks-de Laat, Breda)
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HAANSBERG

Hooge Haansberg

u66r 1758

Haansberg en omgeving (tussen Rijen en Gilze)
Tekening door J. C. de Vet

(copyright Historische Werkgroep 1000 jaar Gilze)

Tot aan het einde van het eerste kwart der vijftiende eeuw is het geslacht Van
den Haenberge rijk en aanzienlijk. Leden ervan trouwen met telgen uit andere
belangrijke families. Geleidelijk begint in enkele takken de neergang. In de 17de
eeuw is de Stoops-tak gedegradeerd tot keuterboer. Een grote kinderschare,
ziekte en oorlog hebben hieraan bijgedragen. We kunnen de verlaging van de
sociale status wel constateren, echter niet geheel verklaren.

In 1526 is Pauwei, de zoon van ThomaesPauwels Wiericx van den Haenberge
(IIIa-8) meerderjarig. Dit betekent dat Thomaes rond 1500 gehuwd en vóór
1470 geboren zal zijn. Als wij ervan uitgaan dat mannen uit een landbouwersge-
slacht in die tijd eerder rond hun dertigste dan hun vijfentwintigste trouwden,
dan moet Thomaes' vader Pauwei vóór 1440 en zijn grootvader Wierick vóór
1410 zijn geboren. De schatting is vermoedelijk aan de krappe kant, omdat het
maar de vraag is of resp. Thomaes, Pauwei en Wierick de oudste kinderen van
hun generatie zijn. In 1456, bij het opstellen van het Cijnsboek, blijkt Wierick
een rijk man te zijn, die een flink aantal percelen heeft aangekocht. Een situatie
die we verwachten bij iemand van middelbare leeftijd. Wierick heeft een perceel
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land aangekocht van zijn nichtje Lysbeth Willems van den Haenberge, de
dochter van zijn reeds overleden broer Willem. Op basis van deze gegevens
dateren wij de geboorte van Wierick en Willem rond de eeuwwisseling. Hun
vader moet dan ca. 45 jaar geweest zijn, toen zij geboren werden. Zijn vrouw
Margaretha van der Byestraten zal een twintigtal jaren jonger geweest zijn.

De mogelijkheid dat Jan Jansz. van den Haenberge (1-5) de vader is van
Willem en Wierck, en de echtgenoot van Margaretha van der Byestraten, kan
men niet uitsluiten. Hij zou dan vóór 1410gehuwd en vóór 1380geboren moeten
zijn. Zijn gelijknamige vader, de schepen Jan van den Haenberge, heeft dan
rond 1350 het levenslicht aanschouwd, en een hoge leeftijd bereikt. Het sterkste
argument dat hiertegen pleit is dat er nergens sprake is van Jan 'de Jonge' en Jan
'de Oude'. Zoals wij bij het geslacht Die Reede/Srees al hebben geconstateerd,
wordt dit onderscheid door de ambtenaren meestal wel gemaakt.

Er is geen zekerheid of het geslacht Van den Haenberge alias Stoops is
uitgestorven. Op drie punten van de genealogie bestaan daar twijfels over:
- Als Willem Cornelis Haenberch inderdaad een zoon zou zijn van Cornelis

Wouter Wiericx van den Haenberghe (IVc-3), zou de geslachtsnaam zich
voortzetten.

- Het is onbekend wat er met Pieter Cornelis Stoops (IXa-1) en zijn in leven
gebleven kinderen is gebeurd.

- Mogelijk is Adrianus Cornelis, de derde zoon van Henricus Stoops (Xb-2),
getrouwd en heeft hij nageslacht.

De oudste vermelding van een Van den Haenberge dateert van 1349: Hein van
den Haenberghe1S. In 1400 verkoopt een zekere Peter van den Haenberghe een
erfpacht79. Beide personen kunnen niet op de onderstaande genealogie worden
aangesloten.

I. Jan van den Haenberge, geb. ca. 1355 (schatting), schepen van Gilze, zijn
overlijden is niet te bepalen, tr. Margareta Jansdr. van der Byestraten, overl.
na 9-8-1421.

Vermeldingen van Jan van den Haenberge als schepen van Gilze zijn bewaard gebleven van de
jaren 1392, 1404, 1405, 1409, 1413, 1416, 1422 en ongedateerd is de akte waarin hij als schepen
van de Abdis van Thorn optreedt80.

Volgens het Cijnsboek van 1456 hebben Willem en Wierick beiden van hun vader goederen
geërfd. Hieruit blijkt dat Jan sr. zijn hoeve had staan (midden) 'opten Haenberch', terwijl de
boerderij van zijn schoonvader Jan van der Byestraten, niet te Byestraten, maar 'buten opten
Haenberch', dus aan de rand van de Haenberch was gelegen. Haenberch en Byestraten zijn
buurtschappen onder Gilze.

Jan van der Biestraten had een broer Ghijsbrecht. Samen moesten zij de Tafel van de Heilige
Geest te Breda rente betalen na een geding. Een van hun percelen is gelegen 'op Breden Wech
neuen der kerken erue op die eene side ende Jans Resen erue op die andere side'81.

Op 9 augustus 1421 erkent Jan Scelkens schuldig te zijn aan Jan van den Haenberghe 6 loop
rogge erfpacht, tot behoef van Margareta, zijn vrouw, en dochter van Jan van der Byestraten,
haar toegekomen na de dood van haar vader. De erfpacht heeft betrekking op 3 loopzaad,
gelegen aan de heirbaan, d.i. de grote weg van Breda naar Tilburg82.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Catelijn, tr. vóór 1425 Andries Gherijt Coenenzoon 83.
2. Adriana, tr. vóór 1425 Jan Jan Michielsz., nog vermeld in 142684.
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3. Willem van den Haenberge, geb. ca. 1395 (schatting), overl. vóór 1456, tr.
Aecht Peter Anssen, overl. na 1456.
In het Cijnsboek van 1456 wordt Aecht Peter Anssen als weduwe van Willem van den Haenberge
vermeld. Zij bewoont de boerderij die afkomstig is van Jan van der Byestraten, de grootvader
van haar man. Verder bezit zij een perceel dat nu eens 'tRaecx' dan weer 'de halve hoeve'
genoemd wordt. De boerderij komt later in handen van Aert Peter Reyns.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
a. Lysbeth Willems van den Haenberge, ongehuwd, dan wel kinderloos overl. vóór 1456

(vermoedelijk na haar vader overleden).
De goederen van Lysbeth Willems van den Haenberge worden na haar dood overgenomen
door haar oom Wierick Jans van den Haenberge.

b. Jan, overl. na 1456. Volgt zijn moeder op als eigenaar van de boerderij.

4. Wierick, volgt II.
5. Jan, vermeld in 1432 en 143385.

II. Wierick Jans van den Haenberge, geb. ca. 1400 (schatting), het jaar van zijn
overlijden valt niet nader te bepalen, van zijn echtgenote is niets bekend.

Volgens het Cijnsboek van 1456 behoort Wierick Jans van den Haenberge tot de meest gegoede
ingezetenen van Gilze. Des te merkwaardiger is het dat hij zijn vader in het schepenambt niet
is opgevolgd. Ook zijn nakomelingen bekleden deze functie niet, terwijl zij toch moeilijk
onvermogend te noemen zijn. Naar de reden hiervan kunnen we slechts gissen.

Het uitgebreide goederencomplex heeft kunnen ontstaan dankzij de erfgoederen van zijn
vader en van zijn grootvader Jan van der Byestraten. Zijn van zijn vader geërfde boerderij,
wordt gesitueerd te 'Nerven opten Haenberch'.

Het cijnsboek van 1456 suggereert dat zijn goederen later in handen zijn gekomen van twee
van zijn zonen: Pauwei en Joes. Het is de vraag of deze voorstelling van zaken juist is. Wel
blijft de kern van het goederencomplex nog lang in handen van de familie.

Kinderen (volgorde onbekend):

1. Pauwei, volgt lila.
2. Joos Wiericx van den Haenberge, geb. ca. 1440, overl. vóór 22-3-1513, tr.

Mechtelt Aert Ghijsels, waarsch. afkomstig uit Oosterhout, overl. na 2-1-
1516, mogelijk kort vóór 16-3-1529.
Op 31 januari 1531 doet Lysbeth Joos Wyericx, gehuwd met Jan Anthonis Spranghers, een
veertel rogs erfpacht van de hand, die haar vader Joos Wyericx eertijds volgens oude schepen-
brief d.d. 29-1-1487 van Kathelijn van Hulssel, wed. van Jan Peters van Ghilze, heeft overge-
nomen. De erfpacht wordt in 1531 uitgereikt door Jan Michiel Mathijsz. van der Byestraten, een
kleinzoon van Mathijs Jan Godevaert van der Byestraten, als schepen van Gilze vermeld tussen
1447 en 1470. Deze Mathijs is waarsch. verwant aan de grootmoeder van Joos Wyericx86.

Op 2 oktober 1516 wordt de nalatenschap van Joos Wyericx door zijn weduwe Machtelt Aert
Ghijsels en zijn vier dochters zo verdeeld, dat de boerderij, gelegen 'te Nerven opten Haenberch
aen dBroeck' en enkele percelen lands in handen komen van zijn dochter Jehenne en haar man
Hubrecht Jan Belgiaerts. De weduwe wordt gedeeld op een erfpacht die Wyerick Pauwels
Wyericx bij zijn oom Joos is aangegaan bij de aankoop van de stede, waar Wyerick nu op
woont87.

Op 16 maart 1529 delen de drie in leven gebleven dochters en de voogd en toeziender over de
kinderen van wijlen Margriet Joos Wyericx de nalatenschap na de dood van wijlen Mechtelt,
weduwe van Joos Wyericx. Een aantal erfgoederen, die o.a. te Meerle en te Tilburg zijn gelegen,
is afkomstig van de familie Ghijsels88.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
a. Margriet van den Haenberge, geb. ca. 1475, overl. vóór 16-3-1529, tr. Willem Jan Willems

alias Willem Jan Ermen.
Op 27 augustus 1532 worden de dan nog levende kinderen van dit echtpaar bij name
genoemd: Lysbeth en Jan, beiden meerderjarig, en Adriaen en Mechteltken, beiden nog
minderjarig.
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b. Lysbeth van den Haenberge, geb. ca. 1475, tr. Jan Anthonis Cornelissen alias Jan Anthonis
Sprangers.

c. Beatrijs van den Haenberge, geb. ca. 1480, tr. Wouter Cornelis Schelckens; beiden zijn overl.
na 16-3-154089.

d. Jehenne van den Haenberge, geb. ca. 1485, treedt 16-3-1529 alleen op voor de schepenbank,
tr. (1) Hubrecht Jan Belgiaerts, overl. vóór 3-6-1527, zn. van Jan Jan Beliaerts, schepen van
Gilze, en Lijsbeth [Henric] Hubrecht Jan Bettendr. (Hubrecht Jan Betten was schepen van
Gilze90); tr. (2) vóór 19-3-1532 Jan Raes Brocx. Op 8-11-1547 zijn beiden nog in leven91. Uit
het eerste huwelijk zijn acht kinderen bekend, terwijl het zeker is dat ook uit het tweede
huwelijk kinderen zijn geboren.

3. Wierick, volgt Illb.
4. Marie Wiericksdr. van den Haenberge, tr. vóór 1513 Aert Merten Aert

Heems, beiden kinderloos overl. tussen 22-3-1513 en 18-10-1519.
Naast een aantal leden van de familie Haenberge zijn in 1519 de navolgende personen betrokken
bij de verkoop van een perceel land 'opten Haenberge in de Groote Hoeve', afkomstig uit de
nalatenschap van het kinderloos overleden echtpaar Marie Wyericx van den Haenberge en Aert
Merten Heems: Claeus Godertsz. van Nerven [zie ook Illb] en zijn broer Godert; Gherijt Aert
Noutssone en Aert Heems92.

5. Wouter Wiericx van den Haenberge, overl. vóór 8-6-1518, tr. Kathelijn Jan
Schuermans, overl. na 11-6-1521. Zij hertr. Wouter Jan Peters, overl. vóór
11-6-1521.
Op 8 juni 1518 verkoopt Kathelijn Jan Schuermans, weduwe Wouter van den Haenberge,
geassisteerd met haar broer Henrick, aan Gerijt Celen Peterss een veertel rogs erfpacht op een
stuk land, waarop zij een huis heeft laten bouwen93. In 1521, Kathelijn is dan weduwe van
Wouter Jan Peters, verkoopt zij een perceel land aan Cornelis Wyericx van den Haenberge94.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Wouters van den Haenberge, overl. vóór 29-8-1542, tr. vóór 7-2-1525 Lysbeth Mathijs

Wouters, overl. na 29-8-1542. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Op 7 februari 1525 verkoopt Lysbeth Mathijs Wouters, geassisteerd met haar man Jan
Wouters van den Haenberge, aan haar broer Wouter anderhalve bunder land, gelegen te
Gilze op de Vossenberch95. In 1542 ziet Lysbeth, weduwe van Jan Wouter van den Haen-
berge, en geassisteerd met haar broer Thomas, zich genoodzaakt, wegens achterstallige
pachten aan de tafel van de Hl. Geest en aan Heylwich de wed. van Peter Jan Canters, haar
huis en land te verkopen aan Henrick Hubrecht Jan Anssems96. Daar Lysbeth alleen met
haar broer Thomas voor de schepenbank verschijnt, mag men hieruit concluderen dat zij
geen kinderen heeft.

lila. Pauwei Wiericx van den Haenberge, geb. ca. 1430 (schatting), tr. Lisbeth
Thomas Haghaerts; beiden overl. vóór 3-3-1507.

Op de laatste dag van maart 1517 worden de goederen, nagelaten door Pauwei Wyericx van
den Haenberge en Lysbeth Thomaes Haghaerts 'gescheyden ende geerfdeelt' onder de zes in
leven gebleven kinderen en Peter Symons, als weduwnaar van Margriet Pauwels Wyericx.
Veruit het grootste deel der goederen - waaronder de boerderij, de helft in anderhalve bunder
weiland, geheten de Rijs, twee bunder erfs 'onder heyde ende water gelegen int Vliegende
Venne', twee bunder beemden gelegen bij Breda in de Vucht aan Emelenberch, enz. - komen
in handen van Thomaes Pauwels Wyericx. In totaal gaat het om meer dan elf bunder en een
drietal erfpachtbrieven. Thomaes' zusters Engele en Beatrij s/Bij ken erven ook delen van de
voornoemde percelen, zodat er uiteindelijk een ingewikkelde, typisch middeleeuwse erfdeling
ontstaat.

Op 2 maart 1517, dus een maand eerder heeft Thomaes' broer Wyerick Pauwels Wyericx de
boerderij overgekocht van zijn zwager Peter Symons, en diens kinderen Pauwels, Lysbeth en
Lijsken.

Tenslotte heeft Jan Pauwels Wyericx 2Vi bunder weiland, gelegen 'opten Haehberch jnde
Moeren' gekocht en moet daarvoor jaarlijks erfpacht aan zijn zuster Engele en haar man man
Symon Celen betalen97.

Hoewel hierboven de erfdeling in 1517 is beschreven, lijkt het erop dat een aantal goederen
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reeds eerder is verdeeld, waarschijnlijk na de dood van een der ouders. Op 2 december 1505
verkoopt Cornelis Pauwels Wiericx n.l. aan zijn oom Wierick Wierickx van den Haenberge een
perceel weiland, dat gelegen is naast land toebehorende Cornelis' broers Jan en Maes ( =
Thomaes)98.

Ook is het merkwaardig dat bij de erfdeling van 1517 geen melding wordt gemaakt van
Pauwelsken, het zoontje van de dan reeds overleden Cornelis Pauwels Wiericx, terwijl hij wel
meedeelt in de nalatenschap van zijn kinderloos overleden oudoom en -tante Aert Merten Aert
Heems en Marie Wyericx van den Haenberge in 1519 (zie hierboven).

Op 8 jan 1521 vindt er een erfdeling plaats tussen de volgende personen: Aert Wouter Maes
Haghaerts, Engele Wouter Maes Haghaerts, gehuwd met Joost Robbrecht Kocx [in 1520
voogd over de minderjarige kinderen van Thomaes Pauwels Wiericx!], Lysbeth Wouter Maes
Haghaerts, gehuwd met Wijn Aert Henricx, Merten Hubrecht Mertens als voogd van
Adriaenken, de minderjarige, natuurlijke zoon van Anthonis Emmens, waarvan de moeder
wijlen Marie Wouter Maesdochter was, Jacop Anthonis Sprangers als oom en voogd van
Anne, de minderjarige dochter van Jan Anthonis Sprangers [die hertrouwt met Lysbeth Joos
Wyericxdr.!], waarvan wijlen Jehenne Wouter Maesdochter de moeder was, alsmede Jehenne
en Engel, de twee meerderjarige dochters van Peter Lambrecht Hulshouts, waarvan wijlen
Lysbeth Wouter Maes Hagaerts de moeder was. Zij allen verkopen de boerderij van wijlen
Wouter Maes Haghaerts, gelegen te Gilze 'opten Haenberge' aan Engele, gehuwd met Joost
Robbrecht Kocx. Deze Wouter Maes Haghaerts is een broer van Lisbeth Thomas Haghaerts,
die met Pauwei Wiericx van den Haenberge was getrouwd. Hieruit kan men voorzichtig de
conclusie trekken dat ook de familie Haghaerts gegoed was 'opten Haenberge'99.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Wierick, volgt IVa.
2. Jan, waarsch. ongehuwd, vermeld in leven tussen 10-12-1504 en 2-4-1538.
3. Wouter, slechts vermeld op 31-3-1517 en 7-6-1519.
4. Engele Pauwelsdr. van den Haenberge, tr. vóór 31-3-1517 Symon Celen

Celen, beiden nog in leven op 20-2-1526 en overl. vóór 6-4-1546.
5. Beatrijs (Bijken) Pauwelsdr. van den Haenberge, tr. vóór 31-3-1517 Lenaert

Aertsz. van Roode, beiden overl. na 20-2-1526.
6. Margriet Pauwelsdr. van den Haenberge, overl. vóór 2-3-1517, tr. Peter

Symons.
1. Cornelis Pauwelsz. van den Haenberge, in leven vermeld tussen 10-12-1504

en 2-1-1509, overl. vóór 31-3-1517, tr. AÖV.
Kind:
a. Pauwelsken (zoontje), vermeld op 18-10-1519.

8. Thomaes/Maes Pauwels Wiericx van den Haenberge, overl. tussen 16-3-
1529 en 26-3-1538, tr. Marie Jan Willem Gheryts, overl. vóór 7-6-1519.
In 1517 is Thomas voogd over de kinderen van zijn overleden zus Margriet en is hij partij bij de
verdeling van de nalatenschap van zijn ouders (zie aldaar). Kort daarna wordt Thomaes zelf
weduwnaar, en wordt Joest Robbrecht Mercelis Koecx [die met een Haghaerts is getrouwd, zie
lila.] tot voogd en zijn zwager Willem Jan Willems tot toeziender over zijn drie minderjarige
kinderen aangesteld. Er wordt een erfdeling gemaakt. Thomaes wordt de boerderij en enkele
percelen land toegewezen, en de kinderen krijgen een perceel land en een erfpacht. Op dezelfde
dag verkoopt Thomaes alle hem toegevallen goederen aan Godert Peter Meeus, die hem
daarvoor 5 veertel en 3 loopzaad rogs erfpacht per jaar moet betalen, welke hij pas na Thomaes'
dood mag aflossen met 10 Rijnsguldens en 10 stuivers. Door middel van deze erfpacht heeft
Thomaes zijn oude dag verzekerd100. Behalve de aankoop van nog een erfpachtbrief van zijn
zuster Beatrijs en haar man, zien we hem niet meer voor de schepenbank verschijnen. De laatste
vermelding dat hij in leven is, dateert van 16 maart 1529'01.
Uit dit huwelijk:

a. Lysbeth, nog minderjarig op 3-4-1520, waarsch. overl. vóór 6-3-1526.
b. Pauwels Thomasz. van den Haenberge, nog minderjarig op 3-4-1520, meerderjarig op

6-3-1526, laatste vermelding op 2-4-1538.
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Pauwei is waarschijnlijk niet in Gilze blijven wonen, mogelijk is hij naar Breda verhuisd. Op
3 februari 1534 - mogelijk is zijn vader dan al overleden - koopt Pauwels een erfpacht op
een huis, gelegen te Nerven onder Gilze. Deze erfpacht doet hij enkele jaren later van de hand
aan Peter Corneliss, 'roeydrager der stadt van Breda'102. Op 'advijs' van de burgemeesters
in Breda wordt Pauwels in 1538 gedwongen om een bepaalde erfpacht te verkopen, waarop
zijn vader eertijds is bedeeld geweest. Tevens wordt de nalatenschap van hun vader tussen
Pauwels en zijn zuster Mariken verdeeld103.

c. Mariken Thomasdr. van den Haenberge, tr. vóór 26-5-1528 Daem Jan Anssems. Merk-
waardig is dat namens Mariken op 26-3-1538 Jan Pauwels Wyericx als voogd en Matheus
Cornelis Oppen als toeziender optreden.

IVa. Wieric Pauwels Wiericx van de Haenberge, overl. vóór 8-1-1544, tr.
Heilwich Henricxdr. van Dunne, overl. na 2-6-1545.

Als echtgenote van Heilwichs vader, Henrick Jans van Dunne, wordt in 1505 Katelijn Adriaen
Willem Geritsdr. vermeld, van wie niet zeker is of zij Heilwichs moeder is. Henrick woonde
in de wijk Kerckhoff104.

Wieric Pauwels Wiericx koopt op 2 maart 1517 de 'stede' over van zijn zwager Peter
Symons, waarvoor hij bij zijn broer Thomas een erfpacht van een veertel rogs per jaar schuldig
is105. Wieric treedt op als partij in enkele aankopen, verkopen en erfpachtbrieven106. Voor het
laatst verschijnt hij voor de schepenbank van Tilburg in 1532: zijn vrouw is mede-erfgename
van haar tante Lysbeth Jans van Dun107. Op 8 januari 1544 verkopen zijn weduwe en de
kinderen de boerderij aan Cornelis Adriaen Gherijtss. Het merkwaardige is dat anderhalfjaar
later Pauwels Wyerick Pauwelsz. de boerderij van zijn vader weer terugkoopt. Hij stelt de
goederen die hij na de dood van zijn moeder zal erven, tot onderpand voor de betaling van de
erfpacht. Ten behoeve van de weduwe is er een clausule opgenomen, die gehandhaafd blijft,
als de boerderij in handen van haar zoon komt: 'voorts eest noch vorwaert dat de voirgen.
Heylwich Wierick Pauwels wedue hebben heur gebruyck ende woninge van ende jnde vut-
camer van der huysinge voirsz., ende oick een stede aenden heerd heur leuen lang gedurende
mer nyet langer. Est (??) der zelver Heylwigen nyet en geliefde heuren woninghe neuen inde
vutcamer ende huysinge voirsz. mer daer (??) schiet, zoo zal zij voir ende jnde plaetse van de
zelue woninghe alle jaer soo lang als zij leeft, hebben ende mogen doerslaen oft steken vten
stuck weyde jnden moeren gelegen voirsz. een roede clotterey'108'109.

In 1560 verkopen Jacop Reynersz van Hoghemyert als voogd, en Pauwels Wyerick Pauwels
als toeziender van de kinderen van Cornelis Adriaen Gheritsz het huis, gelegen te Rijen in de
Hoochstrate, aan Jan Peter Henrick Schuermans"0.

Uit dit huwelijk:

1. Pauwels, volgt Va.
2. Dingne Wieric Pauwelsdr., overl. tussen 8-1-1544 en 26-11-1550, tr. Jan

Peter Ermen alias Jan Peter Willems, overl. na 11-10-1558. Uit dit huwelijk
zijn de namen van twee kinderen bekend: Peterken en Jenneken, beiden in
1550 nog minderjarig1".

3. Lysbeth Wieric Pauwelsdr., overl. tussen 11-10-1558 en 10-12-1560, tr.
Cornelis Adriaen Ghehjts, overl. vóór 11-10-1558. Uit dit huwelijk zijn de
namen van drie kinderen bekend: Adriaenken, Lijnken en Ascensius.

Va. Pauwels Wyeric Pauwels, overl. tussen 29-1-1568 en 16-2-1580, tr. NN,
mogelijk een zuster van Joosten Henrick Joosz. uit Alphen.

Bij de regeling van de nalatenschap van hun vader in 1544, zijn Pauwels en zijn twee zusters
reeds meerderjarig. Hij verschijnt enkele malen voor de schepenbank, o.a. in 1550 als voogd
over de minderjarige kinderen van zijn zwager Jan Peter Willems en in 1558 en 1560 als voogd
over de minderjarige kinderen van zijn zwager Henrick Adriaen Gherrits"2.

Op 18 februari 1556 koopt Pauwels een boerderij met 4'A bunder land, gestaan en gelegen
te Gilze op de Haenberch. Een maand later nog een bunder beemd van Jacop Reyners van
Roovoort van Hoogemyert"3. In 1568 plaatst hij een nieuwe erfpacht op zijn boerderij ten
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gunste van zijn zwager (?) Joost Henrick Joosten te Alphen"4. In 1580 verkopen de kinderen
van Pauwels Wierick Pauwelsz., in aanwezigheid van hun oom en oud-toeziender Joost
Henrick Joosz., voor 500 Karolusguldens aan Peter Cornelis Aerts"5 . De kinderen wonen dus
niet meer te Gilze.

Kinderen:

1. Cornelis Pauwels Wiericx, op 16-2-1580 meerderjarig, tr. NN.
Kinderen:
a. KathelijnCornelisdr., tr. (l)vóór 19-1-1624AndriesProost; tr. (2) Jan Jochums, overl. vóór

12-12-1637 (op deze datum woont Kathelijn te Wuustwezel).
b. Maeyken Cornelisdr., tr. vóór 19-1-1624 Peeter Benedictus/Dictus. Het echtpaar woont op

29-1-1639 te Breda.

2. Yde, op 16-2-1580 meerderjarig en ongehuwd.
3. Dingne Pauwels tViericxdr., op 16-2-1580 meerderjarig en ongehuwd, tr.

vóór 12-6-1586 Lenaert Peter Huybrecht Belgiaerts, in 1573 notaris te
Gilze116. Hieruit kinderen.

4. Marie/Maeyken Pauwels Wiericxdr., overl. waarsch. te Breda tussen 6-7-
1622 en 16-2-1624, tr. (1) vóór 16-2-1580 Jan Jan Dyrcx van Schoonhoven;
otr. (2) Breda (Schepenbank) 25-9-1599 Symon Jan Peter Vrients, tim-
merman, wedr. van Dingne Petersdochter; tr. (3) vóór 19-12-1611 Cornelis
Joachim Adrian Naggers, 'hoeymaecker'.
De drie huwelijken van Marie Pauwels Wiericx hebben aanleiding gegeven tot het laten opmaken
van enkele schepenakten. Zij en haar dochter uit het eerste huwelijk, Dingne Jan Dyrcx van
Schoonhoven, weduwe van Henrick Matthijs van Dalen, verdelen in 1600 de nalatenschap van
hun twee dochters resp. zusters Lijnken en Anneken, die in 1599 beiden (samen met hun vader?)
aan de pest zijn overleden. Marie mag alle bezittingen behouden van haar eerste man, behalve
zijn aandeel in het huis 'Den Blaeuwen Voorschoot' aan de Haagdijk, dat haar dochter Dingne

• toevalt.
Uit het tweede huwelijk heeft Marie een dochtertje Maeyken Jan Symen Vrients. Marie

verkoopt in 1610 haar 1/4 aandeel in een drietal huizen aan de zuster van haar tweede man,
Geertruyt Symen Vrients, gehuwd met Jan Adriaen sGraeuwen, tegen een rente van 5 Rijnsgul-
dens per jaar.

Met haar derde man koopt zij een jaar later het huis 'Den Wildenman' aan de Haagdijk.
In 1621 blijkt zij wederom weduwe te zijn geworden. De helft van het zojuist genoemde huis

behoort haar toe, de andere helft koopt ze over van de drie dochters uit het eerste huwelijk van
haar man.

Na Marie's dood treden de twee dochters van haar enige broer als erfgenamen op. Zij zijn
alleen dankzij deze akte bekend. Opvallend is dat de kinderen van Marie's zusters niet in de
erfenis delen"7.

IHb. Wieric Wiericx van den Haenberge, overl. vóór 15-2-1530, tr. Lysbeth
Wouter Sprangers, overl. (kort) vóór 5-1-1541, mogelijk een dochter van
Wouter Mathijsz. Spranger, schepen van Dongen, en zijn tweede vrouw Katha-
rina, dochter van Peter Heijn Ghijb Beliaerts118.

In een schepenbrief van Tilburg uit 1540 wordt een Tilburgse schepenakte van 31 januari 1484
aangehaald, waarin Peter en Jan, gebroeders en zonen van wijlen Jan Meeus aan Wierick
Wierick van den Haenberge een bepaalde erfpacht schuldig te zijn, die in 1541 en 1546 in
handen is van Wiericks zoon Jan"9 .

Uit een akte van 10 januari 1531 blijkt dat op 31 januari 1492 Wyerick Wyericx van den
Haenberge als 'voogt' (= zakelijke vertegenwoordiger) Gertruydt Melisdr. van der Lair heeft
geassisteerd, die verklaart haar moeder Konegonde, weduwe van Melis van der Lair, jaarlijks
een bepaalde erfpacht uit te reiken, die heden (= 1531) voor de helft in het bezit is van Cornelis
Melis van der Lair, en voor de andere helft — verkregen voor de ene helft via vererving, voor
de andere helft door aankoop van Peter Melis van der Lair - in handen van Claes Goderts
van Nerven, die gehuwd is met voornoemde Gertruydt Melisdr. van der Lair. Claes zijn wij
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al tegengekomen als een der erfgenamen van Aert Merten Aert Heems, gehuwd met Marie
Wiericx van den Haenberge. De familie Van der Lair was ook gegoed op de Haenberch. Melis
van der Lair komen we éénmaal en Peter van der Lair tweemaal tegen in het Cijnsboek van
1456 als belenders van percelen toebehorende Wierick Jans van den Haenberge. Daar Wieric
Wiericx van den Haenberge op de boerderij van zijn vader woont, zal hij als goede buurman
Gertruydt hebben geassisteerd120.

We hebben reeds gezien dat Wieric Wiericx van zijn neef Cornelis Pauwels Wiericx enkele
percelen land heeft gekocht, o.a. een stuk land dat 'tvargoer' heet en dat volgens het Cijnsboek
van 1456 reeds in het bezit was van Wieric Jans van den Haenberge onder de naam 'tverre-
ghoir'121. De erfpacht die Wieric zijn neef Cornelis verschuldigd is, wordt geërfd door
Cornelis' broer Wouter122.

In 1511 pachten Hubrecht Jan Anssems en Wyerick van den Haenberge de korentienden van
de wijk Nerven [zie bij Jan Jan Wierck Srees (Die Reede/Srees, IV)]123.

Lysbeth Wouter Spranghersdr. wordt alleen vermeld als zij samen met haar man in 1513 een
perceel verkoopt124. In 1541, na de dood van hun moeder Lysbeth, wordt Wouter door zijn
twee broers en zijn zuster gedeeld op een erfpacht volgens twee Dongense schepenbrieven,
daterende de oudste van '1403 op sinte seruaes te halff meye' ( = 1 3 mei) en de jongste van 7
november 1503. Deze gegevens versterken de overtuiging dat Lysbeth afstamt van het Don-
gense geslacht Sprangers. Verder erven haar zonen Cornelis en Jan ieder de helft van de
erfpacht die Laureys Jan Pauwels zijn schoonvader wegens de koop van de boerderij schuldig
was (zie hierna)125.

Reeds bij zijn leven, in 1521, verdeelt Wieric de nalatenschap onder zijn kinderen. Misschien
doet hij dat om familieruzie te voorkomen, maar een reden is zeker dat hij zijn ongehuwde
(wegens lichamelijke handicap?) dochter Lysbeth een vast inkomen wil garanderen. Zijn zoon
Wouter verwerft 3 percelen land, terwijl zijn schoonzoon Jan Laureys Pauwels de boerderij
mag overnemen. Beiden moeten erfpacht uitreiken aan hun (schoon-)zus Lysbeth. De vol-
gende clausule is toegevoegd: 'Voirt soo bekende de voirsz Laureys Jan Pauwelsz dat vorwaert
is dat de voirsz Wyeric van den Haenberge ende zijne huysfrou ende oic mede elc van heure
kynderen zoe lange als zij ongehylict zijn sullen mogen bliuen woonen indient hen belieft, jnde
huysinge, staende tot Neruen opte Haenberge, die de voirsz Laureys van den voirgen. Wye-
ricken zijnen zweer vercregen heeft ende een stede aende heert hon leuen lanck geduerende
sonder wederseggen vanden voirsz Laureys Jan Pauwels ende zijnre huysfrou'. In 1610 pas,
lost Adriaen Pauwels Jans, vermoedelijk de achterkleinzoon van voornoemde Laureys de helft
van de erfpacht (op welke helft in 1541 Jan Wiericx was gedeeld, zie hierboven) af bij Jan
Wierick Jans, de achterkleinzoon van Wieric Wiericx126! Na het overlijden van zijn vrouw
heeft Laureys Jan Pauwels, mogelijk vanwege een tweede huwelijk, in 1545 de boerderij
verkocht aan Willem Cornelis Willems, waarmee de stamboerderij van de familie Van den
Haenberge in vreemde handen komt127.

Na het overlijden van zijn vader wordt Wouter door zijn broers en zuster nog op een perceel
bos gedeeld128.

In 1553 vindt de verdeling plaats van de nalatenschap van Wiericx ongehuwde dochter
Lysbeth. De akte is vooral interessant, omdat hier alle kleinkinderen van Wieric Wiericx
worden opgesomd. De verdeling vindt plaats volgens het typisch middeleeuwse, ingewikkelde
patroon129.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Wyerick.
2. Cornelis, volgt IVb.
3. Wouter, volgt IVc.
4. Lysbeth, waarschijnlijk ongehuwd.
5. Kathelijn Wiericdr. van den Haenberge, overl. tussen 1-2-1541 en 22-12-

1545, tr. Laureijs Jan Pauwels (ex matre Lysbeth, die op 29-12-1545 nog in
leven is!), overl. na 7-2-1553. Vermoedelijk hertr. hij met NN.
Op 22 december 1545 en 7 februari 1553 worden de in leven gebleven kinderen van Kathelijn en
Laureys met name genoemd: Adriaen, Michiel, Jan, Anne en Petere130. In 1551 koopt Laureijs
nog een huis gelegen te Kerckhof onder Gilze, ten oosten belend door Anthonis Nycasius
Piecx131.
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6. Jan, volgt IVd.

IVb. Cornelis Wiericx van den Haenberge, overl. tussen 1-2-1541 en 7-2-1553,
tr. Lysbeth Ghijsbrecht [Jan] Schuermans (ex matre Godelde), overl. na 28-2-
1531.

Op 23 april 1521, als de vader van Cornelis Wiericx zijn goederen overdraagt aan zijn zoon
Wouter en zijn schoonzoon Laureijs Jan Pauwels, is Cornelis reeds meerderjarig.

Op 11 juni 1521 verkoopt Kathelijn Jan Schuermans, weduwe van Wouter Jan Peters, een
stuk land aan Cornelis Wiericx. Deze Kathelijn is een tante van Cornelis, omdat zij eerder is
gehuwd geweest met Wouter Wyericx van den Haenberge, maar zij is ook een tante van
Cornelis' echtgenote, omdat zij de zuster is van Ghijsbrecht Jan Schuermans'32.

Het moet Cornelis dan minder voor de wind zijn gegaan. Er wordt een soort faillissement
uitgesproken, immers Joost Robbrecht Koecx [gehuwd met een Haghaerts en voogd over de
kinderen van Thomaes Pauwels Wiericx] heeft van rechtswege bedongen om 'vut sheeren hant'
alle goederen die Cornelis bezit op te kopen133.

Cornelis gaat niet bij de pakken neerzitten. In 1528 koopt hij een perceel land. Het kan zijn
dat hij hiertoe in staat is gesteld door een bepaalde erfdeling in de familie van zijn vrouw,
waarvan in een akte van 27 april 1529 gewag wordt gemaakt. De vader van Lysbeth Schuer-
mans leeft dan nog, evenals haar broer Peter en drie zusters: Alijt Ghijsbr. Schuermans is
gehuwd met Jan Pauwels Anssems; zus Jehenne met Cornelis Willems Aerts en zus Cornelie
met Hubrecht Jan Goderts134. Op 13 september 1530 verkoopt Ghijsbrecht Jan Schuermans
met goedkeuring van zijn kinderen de boerderij, gelegen te Hoilten, en enkele percelen land,
gelegen in de Hoiltensche Acker, aan zijn schoonzoon Cornelis Wiericx. Cornelis kan dit
waarschijnlijk financieren, omdat een halfjaar eerder er een gedeeltelijke erfscheiding tussen
hem, zijn zus en zijn twee broers heeft plaatsgevonden. Cornelis' schoonouders laten wel een
clausule opnemen, zodat zij in hun laatste levensjaren een goed onderdak hebben: 'Item, voort
eest vorwairt dat de voirsz. Ghijsbracht Jan Schuermans met zijnre huysfrou jnde camer vande
huysinge voirsz. sal moghen bliuen woonen ende die gebruycken, ende dat hij ende zijn
huysfrou elc eenen stoof aenden heen hebben sullen, oic sal de voirsz. Ghijsbr. den hof
omtrent vyer R.(oeden) groot gelijc hij dair met gelijnten [= hekwerk] gemaect staet,
gebruycken moghen ende voirsz Cornelis Wyericxs. sal oic den voirsz. Ghijsbrechten Schuer-
mans zijnen torf die hij voir sijns [onleesbaar] behoeft opte hoeue voirsz. thuys vueren moeten,
duerende al dit gebruyck voirsz. zoe lang als de voirsz Ghijsbrecht Schuermans leeft mer nyet
langer ende voir zijn selfs gebruyck ende nyemanden anders dat te mogen lenen oft ver-
hueren'135. Op 28 februari 1531 behoort de familie Schuermans tot de talrijke erfgenamen van
het overleden echtpaar Willem Anssems van den Kyeboom en Jenneken Peter Jan Peters136.

In 1532 verkoopt Cornelis nog een erfpacht, en in 1534 verkoopt hij een erfpacht, daterende
van 13 juli 1451, die hij samen met zijn neef Jan Pauwels Wyericx bezat, en in 1536 een stuk
land te Tilburg. Ook zijn twee zonen verkopen een perceeltje grond137.

Over de verdeling van de erfgoederen van zijn moeder in 1541, zie onder zijn vader (Illb).
Bernaert en Dingeman, kinderen van de dan overleden Cornelis, dingen in 1553 mee in de

erfenis van hun overleden, ongehuwde 'moeye' Lysbeth Wyericx van den Haenberge.

Uit dit huwelijk:

1. Bernaert Cornelis Wiericx, op 2-3-1540 ca. 15 jaar oud, nog vermeld op
7-2-1553, tr. NN. Het echtpaar is overl. vóór hun anoniem gebleven kind,
van wie Bernaerts broer Dingman vóór 13-11-1568 heeft geërfd.

2. Dingman Cornelis Wiericx [van den Haenberge], op 2-3-1540 nog 'onbeiaert'
zijnde, meerderjarig op 7-2-1553, schipper, tr. vóór 13-6-1562 Henricken
Jan Lambrechtsdochter, overl. Breda 13-11-1568 (pest), wed. van Adriaen
Meeus Vogelers.
In de Weeskamer van Breda is een uitvoerige rekening bewaard gebleven, die Dingman Cornelis
Wyericxzone, schipper, op 8 mei 1570 aan de weesmeesters heeft gepresenteerd, in aanwezigheid
van Andries Vogelers als voogd, en Henrick Wiltens en Peter Rutten/Rutgeers als toezienders
over de kinderen van wijlen Adriaen Meeus Vogelers. Wij kunnen bijna van dag tot dag volgen
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De Havenpoort, gezien vanuit de Vismarktstraat in het midden van de 16de eeuw. Volgens drs. J. H.
van Hooijdonk te Breda, die een studie over de bebouwingsgeschiedenis van de Vismarkt(-straat)
voorbereidt, is het laatste huis van het linker blok het huis 'Den Hollantschen Tuyn'. Achter dit huis
kwam schuin op de Vismarkt een steegje uit, waar Dingman Cornelis Wiericx (IVb-2) zijn domicilie
had
(Collectie Breda's Museum, inv. nr. S 1101)

wat er gebeurt als er in een gezin pest uitbreekt. Hoe Dingmans vrouw met de eveneens besmette
kinderen uit haar huis naar de 'acker der siecken genaemt Gods acker' gegaan is, daar allerlei
kruiden toegediend heeft gekregen, zeven dagen lang verzorgd is door een Zwarte Zuster, de
pastoor haar is komen bedienen, enz. Op 12 november 1568 sterft haar zoontje Cornelis, een dag
later zijzelf en op 15 november haar dochter Genevijve uit het eerste huwelijk, en Libbeken,
dochtertje uit het tweede huwelijk, die samen in één graf worden gelegd. Van 6 tot 16 december
daaropvolgend maakt men het huis schoon, waarbij wierook en kaarsen te pas komen. Op 14
februari 1569 wordt het in 1562 verworven huis verkocht, gelegen aan de Vismarkt 'achter Den
Hollantschen Tuyn' aan Peter Cornelisz. Brouwer, die gehuwd is met de dochter uit Henrickiens
eerste huwelijk. Op 16 februari 1569 wordt het huisraad verdeeld. Hierbij zijn aanwezig o.a.
Dingmans neven Wyerck Jans van den Haenberge en Cornelis Wouters van den Haenberge.
Dingman blijkt bovendien geërfd te hebben uit de nalatenschap van het 'weeskijndt' van wijlen
zijn broer Bernaert. Ook moeten de erfgenamen het 'schot oft maentgelt' betalen vanwege de
legering van de Italiaanse ruiters te Breda in de zomer van 1568. Er zijn nog meer interessante
details in deze akte138- Op 12 juli 1570 koopt Dingman het huis aan de Vismarkt weer terug van
de twee kinderen Vogelers139. Een dag van tevoren heeft hij, samen met Jan Wouter Wyericx uit
Chaam, een vijftal personen gemachtigd om m.n. erfpachten te Dongen uitbetaald te krijgen140.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

a. Cornelis, overl. Breda 12-11-1568 (pest).
b. Libbeken, overl. Breda 15-11-1568 (pest).
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IVc. Wouter Wiericx van den Haenberge, overl. vóór 31-1-1552, tr. (1) Mechtelt
Henrick [Lambrecht] Stoops (ex matre Antonie), overl. vóór 4-2-1539; tr. (2)
Delye NN, overl. na 31-1-1552.

Zoals wij al gezien hebben, draagt Wouters vader Wyeric op 23 april 1521 de boerderij over
aan zijn schoonzoon Laureys Jan Pauwels. De reden is dat Wouter zich al op een andere
boerderij heeft gevestigd, waarschijnlijk afkomstig van zijn schoonvader. Op 30 december
1513 zijn de beide ouders van Wouters echtgenote reeds overleden. Mechtelts broer, Lam-
brecht Stoops, verkoopt op die dag een perceel land, en al zijn broers en zusters verklaren
gezamenlijk dat hij inderdaad hierop geërfdeeld is. Naast Lambrecht heeft Mechtelt nog een
broer Henrick en vier zusters, t.w. Jans, gehuwd met Michiel Gorijs [Beckers (1539)], Cornelia
en Jenneken, beiden nog ongehuwd, en Anthonie, reeds overleden en gehuwd geweest met
Dyrc Hermans/Henricx. De kinderen van Anthonie hebben in 1513 al de meerderjarige c.q.
huwbare leeftijd bereikt141! Dit in tegenstelling tot de kinderen van Wouter, van wie er twee
in 1539 nog niet meerderjarig zijn. De leeftijd van de neven en nichten loopt dus zeer uiteen.

In 1539 is Mechtelt Henricx Stoops overleden, Jan Wyericx van den Haenberge is voogd,
en Michiel Gorijs Beckers is toeziender over haar twee minderjarige kinderen, Jan en Cornelis.
Besloten wordt dat Wouter zijn boerderij overdoet aan zijn oudste zoon Henrick. De boerderij
is gelegen te Verhoven onder Gilze, en valt onder de schepenbank van de oude Hof van de abdis
van Thorn142.

Was Wouter in 1521 door zijn vader al op enkele percelen land gedeeld, in 1541 - Wouters
moeder is dan (op hoge leeftijd) overleden - verklaren zijn broer Henrick en zijn zwager dat
Jan en zijn broer Cornelis erfgenamen zijn van twee erfpachtbrieven, beide voor de schepen-
bank van Dongen in 1403 resp. 1503 opgemaakt. Jan Wouter Wyericx en Dingman Cornelis
Wyericx machtigen in 1570 maar liefst vijf personen om hun zaken o.a. te Dongen te
behartigen. Deze 'authorisatie' hangt zeker samen met deze erfpachtbrieven'43.

Bij de nadering van Wouters dood worden de puntjes op de i gezet. Henrick had in 1542 al
een erfpacht afgesloten met Marie Adriaens Jacops, gehuwd met Wouter Jan Wouters'44. In
1551 sluit hij een nieuwe erfpacht af met zijn broers, die in 1557 de oude erfpacht bij de zojuist
genoemde Marie aflossen145. Intussen heeft hij in 1548 nog een boerderij gekocht en enkele
maanden later weer verkocht146. Mogelijk heeft hij hier verliezen op geleden. In 1552 verklaart
Henrick dat hij van zijn vader bij een andere gelegenheid 50 Karoliguldens geleend heeft, en
dat hij heden van zijn vader nog 25 K.g. ontvangt en ook van zijn beide broers nog 25 K.g.,
op voorwaarde dat deze 100 K.g. na huns vaders dood hun beiden wordt terugbetaald,
voorafgaande aan de verdeling der nalatenschap. Een jaar later is vader dood. Eerst dan blijkt
dat hun vader is hertrouwd geweest met een zekere Delye, die een boerderij op de Merberch
onder Teteringen bezit. Daarnaast bezat Wouter nog een huis bij de kerk van Gilze, waaruit
hij is gestorven. Wat gebeurt er nu? De weduwe krijgt haar erfportie, en de overige goederen
gaan allemaal naar Cornelis en Jan. Henrick wordt gecompenseerd met de 100 K.g., die hij nog
verschuldigd was, en de jaarlijkse erfpacht die hij vanaf 1551 zijn beide broers moet betalen,
wordt op een lager bedrag gesteld147. Ook op de erfenis van hun 'moeye' Lysbeth Wyericx van
den Haenberge, kan Henrick tegenover zijn broers geen rechten meer laten gelden. Wel blijft
huns vaders huis bij de kerk van Gilze nog gemeenschappelijk bezit.

Uit het eerste huwelijk:

1. Henrick Woutersz. van den Haenberge, hij is de oudste, vernoemd naar zijn
grootvader van moederszijde, tr. Mechtelt Lambrecht Wijtendr.
Henrick is een vat vol raadsels. Hij koopt en verkoopt in 1548 een boerderij. Op verzoek van
Michiel Jan Wouter Naess en Willem Cornelis Jan Robbens, stelt hij zich in 1550 garant met de
goederen die hem na de dood van zijn vader zullen toevallen, in verband met de 150 K.g. die zij
beiden hem enige tijd geleden hebben geleend voor de aankoop van een boerderij te Hoilten
gelegen, van de erfgenamen van wijlen Jan Wyericx van den Haenberge. Echter, die erfgenamen
verkopen de boerderij in december 1550 aan een vreemdeling (uit Tilburg?): Jan Denijs Mut-
saerts. Had hij dan de boerderij van zijn vader intussen van de hand gedaan148? Ondanks de
erfenis die Hendricks vrouw in 1546 uit de nalatenschap van haar ouders ontvangt149, lijkt
Henrick bergafwaarts te gaan. In 1550 moet hij al een perceel land verkopen. In juni 1555 eist
Adriaen Wouter Jan Wouter de erfpacht op (die Henricks broers Jan en Cornelis in 1557
aflossen) en in december 1555 moet Henrick nog een aantal stukken grond verkopen. Na die tijd
vernemen wij niets meer van hem150.
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2. Jan, volgt Vb.
3. Cornelis Woutersz. van den Haenberge, op 4-2-1539 nog minderjarig, op

29-1-1544 'noch nyet volcomen beiaert sijnde': hij is de jongste, koopt op
20-1-1570 te Breda een boomgaard 'achter de Rosmolen bij GampeP151, tr.
Kathelijn NN.
In een Dongens Cijnsboek wordt melding gemaakt van een zekere Willem Cornelis Haenberch,
die een zoon zou kunnen zijn van Cornelis Wouter Wiericx152. In 1617 verkoopt een Willem
Cornelis Haensberchs zijn boerderij die 'ten Rijen aende Schaerstrate' onder Gilze is gelegen153.
Van de Weeskamer van Breda is een rekening bewaard gebleven van de in 1655 overleden Jan
Willems van Haensbergen, die nog twee broers had: Cornelis en Willem (alias Bidder). Jan is
driemaal getrouwd geweest: (1) Josijna Gerrits van der Holst: hij was toen kleermaker; (2)
Aeltken Adams van Thoor: hij was toen schoolmeester te Made; (3) Maeyken Peeters van
Buerstede: hij was toen schoolmeester in Roosendaal. Uit de eerste twee huwelijken ieder een
dochter Marie. Uit het derde huwelijk vijf kinderen. Ook de twee broers van Jan hadden
kinderen. Dit is verder niet uitgezocht"4.

Vb. Jan Wouter Wyericx van den Haenberge, geb. van Chaem, op 4-2-1539
minderjarig, op 29-1-1544 meerderjarig, overl. na 14-3-1591 en vóór 6-2-1595,
tr. Kathelijn Willem Gielis Jan Steuens, overl. vóór 2-1-1577.

Wij komen Jan Wouter Wiericx van den Haenberch feitelijk pas tegen in 1577. Zijn vrouw is
gestorven. Hij verkoopt zijn boerderij, gelegen te Chaem aan de Mijsberch aan Jan Wierick
Gielis Meeus Brouwers [zie III-3 van het geslacht Die Reede/Srees], die op zijn beurt zijn
boerderij en 3 bunder land, gelegen te Gilze te Kerchof aan Jan Wouter Wyericx van den
Haenberge en zijn kinderen verkoopt. Op dezelfde dag treedt Jan Wouter Wyericx ook nog
als voogd op over de minderjarige kinderen van zijn aangetrouwde neef Gielis Michiel Gielis
Jan.Steuens155.

Een jaar later koopt hij van Ghijsbrecht Jan Ghijb Kocx nog 2 bunder land156. Weer een jaar
later vestigt hij een erfpacht op zijn boerderij die pas op 4 februari 1650 wordt afgelost door
een zekere Jan Abraham Dircx157. In 1585 wordt de boerderij annex landerijen alsmede de 2
bunder land verkocht aan Bertelmeeus Jan Willems. Ook dit gezin vertrekt (vlucht?) uit Gilze.
In 1591 koopt hij zich in als 'provenie-ontvanger' in het 'manhuys' op de Haagdijk te Breda
door middel van een rentebrief, een erfpachtbrief en 2 koeien. Hierbij verklaart hij geboortig
van Chaam te zijn. Voorwaarde is dat de gasthuismeesters 'Jan nyet en sullen mogen belasten
oft beswaren met ennich werck te doene, tgene dat hem te swaer is ende hij niet wel gedoen en
can'. Voor zijn kinderen bewaart hij een 'kiste ofte cofferen met brieven als andersins'. Op 6
februari 1595 krijgen zijn erfgenamen een zekere erfpacht terug van het Manhuis158.

In 1623 behoren Wouter, Peeter en Adriaen, gebroeders, en zonen van Jan Wouter Wierick
Stoops, en Peeter nog als voogd over de minderjarige dochter van Willem Jan Stoops en als
lasthebber van Catharina Willem Jansdr., gehuwd met Adriaen Adriaensz., volgens akte van
procuratie voor G. van den Poel, notaris te Wortel (bij Hoogstraten, België), d.d. 31 maart
1622, tot de werkelijk talrijke erfgenamen van Elisabeth Michiel Geerit Elensdr.159.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Wouter, volgt Vla.
2. Willem, volgt VIb.
3. Peter, 19-5-1579 minderjarig, 12-2-1585 meerderjarig, overl. na 14-2-1623.
4. Adriaen Janse Stoops, op 12-2-1585 nog minderjarig, overl. 25-12-1645 ('in

navitate Domini'), tr. Maria Andreae Noulants, misschien dr. van Andries
Luvincx die in 1612 als doopgetuige optreedt.
In 1655 verkopen Jenneken en Maeyken Adr. Stoops en Celen Jan Celen, mogelijk een zoon of
de echtgenoot van een verder onbekende zuster van hen beiden, de ouderlijke boerderij, gelegen
aan de Loock te Poppel, aan Jan Adriaen Joosten van Alphen160.
Uit dit huwelijk:
a. Wilhelmus, ged. Poppel 24-3-1604, overl. ald. 24-5-1606.
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b. Maria Adriaensdr. Stoops, ged. Poppel 8-1-1612, otr. ald. 12-8-1633 Petrus Jacobi Rie-
brechs.

c. Jenneken Adriaensdr. Stoops, wordt op 14-11-1655 als wed. van Hendrick Sweens en op
12-12-1657 alleen vermeld.

5. Kathelijn, op 12-2-1585 nog minderjarig.

Vla. Wouter Jan Wouter Stoops, op 19-5-1579 minderjarig, op 12-2-1585
meerderjarig, overl. kort vóór 14-2-1635, tr. (1) vóór 19-3-1596 Jenneken Jans,
overl. kort(?) vóór 8-6-1610, dr. van mr. Jan Denijs (zij is geen dochter van mr.
Jan Denijs van der Byestraten die van 1611-1621 secretaris van Gilze is geweest,
maar misschien van Jan Denijs Adriaens die in de tweede helft der 16de eeuw
secretaris van Gilze is geweest161); tr. (2) vóór 8-3-1611 Cornelie Herman
Hendrick Buckinck, 'lestmael' wed. van Jan Cornelius Wouters alias de Recht.

In 1596 verkoopt Jenneken mr. Jan Denijsdochter een aantal erfgoederen haar van haar
ouders aanbestorven. In 1605, bij de verkoop van een oude erfpacht, wordt Wouter Jan
Wouter Wiericx voor het eerst 'alias Stoops' genoemd, een verwijzing naar zijn grootmoeder
Mechtelt Henrick Stoops. De reden dat haar kleinkinderen haar naam hebben overgenomen,
is waarschijnlijk deze, dat zij met haar gezin destijds op de boerderij van haar vader is gaan
wonen162.

Op 8 jun 1610 worden de roggepachten uit de nalatenschap van hun moeder Jenneken Jan
Denijs verdeeld onder haar drie kinderen Jan, Peeter en Jenneken. Uit een akte van een jaar
later blijkt dat hun vader hertrouwd is met een weduwe. Wouter leent in 1626 100 gulden. In
1635 worden de erfgoederen van hun overleden vader verdeeld. Het betreft slechts twee stukjes
grond resp. te Gilze en Teteringen gelegen163.

Uit het eerste huwelijk (volgorde onbekend):

1. Jan, volgt Vila.
2. Peeter, op 8-6-1610 meerderjarig.
3. Jenneken Woutersdr. Stoops, op 8-6-1610 minderjarig, tr. vóór 14-2-1635

Marijnis Hendrickxen.

Vila. Jan Wouter Stoops, op 8-10-1610 meerderjarig, begr. Ginneken 8-1-1664,
tr. Cathelijn Joostdr. Staelen, overl. vóór 30-3-1627, dr. van Joost Adriaen
Staelen en Elisabeth Peeters van den Corput.

In 1627 verschijnen voor de schepenbank van Ginneken & Bavel: (1) Peeter Henrick Vlemincx,
van wie moeder is Elisabeth Peeters van den Corput, (2) Cathelijn Adriaen Jan Mathijss, van
wie moeder is Marie Peeters van den Corput, (3a) de weeskinderen van wijlen het echtpaar Jan
Peeters Stouts en Neeltken Joost Adriaen Staelen, (3b) Jan Wouter Stoops als vader en voogd
van zijn kinderen, van wie wijlen Cathelijn Joost Staelen moeder was. Moeder van Neeltken
en Cathelijn Staelen was Elisabeth Peeters van den Corput. Zij verdelen de erfenis van wijlen
Cornelis Peeters van den Corput. In 1658 hebben zij allen samen de erfpacht op een stede
afgelost. In 1640 verdelen partijen 1, 3a en 3b de nalatenschap van hun moeder, resp.
grootmoeder164.

Uit dit huwelijk op 8-3-1640 vier kinderen in leven (volgorde onbekend):

1. Jenneken Jan Wouter Stoops, begr. Ginneken 7-4-1665.
Na het overlijden van Jenneken in 1665 wordt er een 'weerdatie van de huysinge ende parchelen'
gedaan om de belasting op de collaterale successie te kunnen bepalen. De bezittingen, bestaande
uit boerderij, zaailand en heivelden, staande en gelegen te Ulvenhout 'op de Beke', worden
geschat op 1.370 gulden165. In 1665 blijkt uit een cijnsregister dat de boerderij van Jan Wouter
Stoops te Raecken stond, naast de stede van Abraham Nuyt Abrahams, de grootvader van
Hildegonda Mathijs Abraham Nuijts, die met Cornelis, de kleinzoon van Jan Wouter Stoops
zal trouwen166.
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2. Wouter, begr. Ginneken 26-10-1666, ongehuwd?
3. Peeter, volgt Villa.
4. Adriaentien Jan Wouter Stoops, overl. (kort) vóór 10-3-1702, tr. Michiel

Adriaenssen Verhoeven, overl. na 7-10-1684.
Het echtpaar Verhoeven-Stoops woont te Grasen onder Ginneken. Testamenten op 22 juni 1666
en 7 oktober 1684167.

Villa. Peeter Jan Wouter Stoops, in 1670 armmeester te Ginneken168, overl.
tussen 5-2-1686 en 19-3-1694, tr. vóór 4-9-1648 Maeyken Cornelis Meiren,
overl. tussen 19-3-1694 en 19-11-1709.

In 1655 verkoopt Maeyken Cornelis Meiren aan haar broer Wouter haar V* aandeel in de
ouderlijke boerderij die te Ulvenhout 'over de Beke in de Rechtestraat' gelegen is, alsmede een
aantal percelen, terwijl haar man, Peeter Jan Stoops, van dezelfde Wouter een bunder
zaailand 'metten gracht' koopt. Een tiental jaren later koopt Peter nog een Vi bunder
zaailand169.

Peter is zelfs in staat om in 1665 iemand 160 gulden te lenen. In de kantlijn van de akte is
een door Peeter zelf ondertekende verklaring opgeschreven dat de schuld in 1686 is voldaan.
In 1694 wordt Peeters weduwe als belendster van een perceel vermeld170.

In 1709, na de dood van hun moeder, en in 1715, verdelen de drie in leven gebleven kinderen
de nalatenschap. Jan neemt de boerderij van zijn vader over. Cornelis en Antonetta worden
ieder bedeeld op een aantal percelen. In 1702 hebben zij drieën ook gedeeld in de erfenis van
hun tante Adriaemjen Jan Peeters Stoops'7 '.

Peeter Jan Stoops bezit in 1672 een paard en zes koeien172.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelius, volgt IXa.
2. Joannes Peeter Stoops, ged. Ginneken 4-9-1648 (tweeling met voorgaande)

overl. tussen 31-1-1713 en 22-11-1715, otr./tr. Ginneken 9/24-5-1705 Jen-
neken Peters Gijben, geb. te Ginneken, overl. na 22-11-1715.
Jan Peeter Stoops verwerft in 1696 een beemd van de kinderen van Henrick Meiren, onder wie
de weduwnaar van wijlen Elisabeth Henrick Meiren, Jan Peeter Stouts, de één generatie oudere
achterneef van Jan Peeter Stoops. Jan deelt uiteraard in de erfenissen van zijn tante en zijn
ouders (zie aldaar). Zijn drie dochters verdelen in 1731 het ouderlijk goed. Catharina erft de
'huysinge', staande te Ulvenhout aan de oostzijde van de Steenwegh. In 1736 wordt ze echter
door haar creditrice gedwongen om het huis te verkopen. Catharina en haar man kopen in 1740
een ander huis te Notsel, een gehucht onder Ginneken, maar een jaar later doet ze dat weer in
de verkoop173.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Jansdr. Stoops, ged. Ginneken 27-11-1707, otr./tr. (1) ald. 1/16-1-1729 Jan Jansse

Verdaesdonck, geb. Ginneken 11-8-1705, zn. van Joannes Verdaesdonck en Adriana van
Roij; otr./tr. (2) Ginneken 14-2/1-3-1733 Jan Adriaansen van der Avoort. Uit het eerste
huwelijk is de doop van twee kinderen, uit het tweede huwelijk die van vijf kinderen bekend.

b. Catharina Jansdr. Stoops, ged. Ginneken 26-9-1709, overl. Teteringen 9-1-1769, tr. Gin-
neken 15-4-1731 Peeter Steevens van Gorp/van Geurp, geb. Bavel. Te Ginneken zijn van dit
echtpaar vier kinderen gedoopt.

c. Petronilla Jansdr. Stoops, ged. Ginneken 31-1-1713, begr. ald. 16-9-1788, otr./tr. ald.
6/21-2-1734 Joannes Jan Merten Grauwen, geb. Princenhage, begr. Ginneken 20-8-1782.
Van dit echtpaar is te Ginneken de doop van elf kinderen ingeschreven.

3. Catharina Peetersdr. Stoops, ged. Ginneken 3-8-1654, otr./tr. ald. 23-1/7-2-
1677 Daniel Daniel Daniels, geb. Ginneken.

4. AnthoniaPeetersdr. Stoops, ged. Ginneken 19-12-1657, overl. na 29-1-1728,
otr./tr. Ginneken 21-10/5-11-1679 Mathijs Jan Mathijssen, geb. ald., overl.
tussen 22-11-1715 en 28-1-1728.
Als haar man is overleden gaan Teuntje Peeter Stoops en haar vijf zonen en één dochter, t.w.
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Cornelis, Marten, Pieter, Adriaan, Hendrik en Josina, over tot verdeling der goederen. Een dag
later geeft ze in haar testament precies aan wie van haar kinderen wat zal erven174.

5. Maria Peetersdr. Stoops, treedt op 8-10-1689 als getuige op bij de doop van
een kind van haar broer.

IXa. Cornelis Peeter Stoops, ged. Ginneken 4-9-1648, overl. tussen 17-1-1711
en 22-11-1715, otr./tr. Ginneken 13/28-9-1681 Hilleken/Hildegonda/Alde-
gonda Mathijs Abraham Nuijts, geb. Ginneken, overl. tussen 22-11-1715 en
12-4-1718.

Cornelis Peeter Jan Stoops is in 1694 betrokken bij een rechtszaak tegen de Heer Adriaen
Beens, oud-secretaris van Ginneken. In 1699 wordt de zaak voor het Hof van Holland
gebracht. Er zijn dan al meer d a n / 1.550-0-0 aan kosten gemaakt. Waar de kwestie om draait,
is mij niet bekend175.

Allegonda, de echtgenote van Cornelis Peeter Stoops, is in 1694 een van de erfgenamen van
haar oom Joost Abraham Nuyts. In 1710 worden de goederen van Mathijs Brocx gescheiden
tussen zijn achterkleindochter (!) Hillegonda enerzijds en zijn kleinzoon Mathijs Peeter
Mathijs anderzijds. Zij is kennelijk vernoemd naar haar grootmoeder Hillegonda Mathijs
Brocx176.

Kort daarna is Cornelis, evenals zijn tweelingbroer Jan, gestorven. De nalatenschap wordt
in 1719 verdeeld. Enkele jaren later, in 1724, wordende achtergelaten goederen van Cornelis'
overleden zonen Abraham en Adriaen verdeeld onder hun broer en twee zusters177.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelis Stoops, ged. Ginneken 18-6-1682, vermoedelijk overl./begr.
Breda (Gr. Kerk) 1/3-6-1729, tr. ald. (r.-k., Nieuwstraat) 21-5-1713 Catha-
rina Willaers, overl./begr. Breda (Gr. Kerk) 27/30-12-1719. Mogelijk hertr.
Pieter te Breda (r.-k., Nieuwstraat) 8-12-1720 Joanna Capiteyns, overl./
begr. ald. (Gr. Kerk) 19/21-6-1727. Uit dit laatste huwelijk zijn geen kin-
deren bekend.
Van meet af aan heeft het Pieter Cornelis Stoops duidelijk voor ogen gestaan dat hij zijn bestaan
niet in Ginneken zou opbouwen. De ouderlijke boerderij was niet voor hem bestemd, hoewel hij
de oudste zoon was. De goederen die hij in 1719 en 1724 erft, doet hij terstond van de hand. Hij
vestigt zich te Breda en sticht daar een gezin. Van hem en zijn vrouw is slechts een testament van
4 december 1719 bekend. Zij is 'sieckelijck in het kinderbedde liggende'. Drie kinderen zijn dan
nog in leven, van wie de pasgeboren baby enkele dagen later sterft. Van de verdere levensloop
van de twee andere kinderen zijn helaas geen gegevens gevonden, zodat de vraag of deze tak is
uitgestorven, niet beantwoord kan worden. Misschien is het Pieter gelukt om met het geld uit
de erfenis van 1724 buiten Breda een nieuw begin te maken178.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Breda (r.-k. Nieuwstraat):
a. Cornelia, ged. 21-3-1714.
b. Adrianus, ged. 6-1-1716.
c. Hillegondis, ged. 28-3-1717 (vernoemd naar grootmoeder paternel).
d. Joseph, ged. 3-12-1719, zeer waarsch. overl./begr. Breda (Gr. Kerk) 10/14-12-1719.

2. Abraham Cornelis Stoops, ged. Ginneken 10-8-1684, ongehuwd overl.
tussen 10-10-1719 en 18-4-1724.

3. Adriaen Cornelis Stoops, datum doop onbekend, ongehuwd overl. tussen
27-1-1719 en 18-4-1724.

4. Josephus, ged. Ginneken 8-10-1689, jong overl.
5. Catharina Cornelisdr. Stoops, ged. Ginneken 12-11-1693, otr./tr. ald. 23-1/

4-2-1719 Matheus Jansen Adriaensen, 'jongeman van Meerle".
Catharina vestigt zich met haar man op een boerderij te Notsel onder Ginneken, en maakt samen
met hem in 1723 een testament op179.
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6. Maria Cornelisdr. Stoops, ged. Ginneken 15-3-1696, tr. ald. 1-2-1722 Corne-
lius Jan Adriaensen.

7. Anthonia, ged. Ginneken 10-9-1698, jong overl.
8. Matthias, ged. 18-9-1701, jong overl.

VIb. Willem Janse Stoops, is tussen 19-5-1579 en 12-2-1585 meerderjarig
geworden, overl. Poppel 15-4-1641, tr. Christina Pauli.

De ontdekking dat een tak van de familie Stoops naar Poppel is verhuisd, hebben wij te danken
aan een akte uit 1627, waarin Willem Jans Stoops verklaart de 200 gulden te hebben terugont-
vangen die zijn zoon Jan had geleend aan Adriaen Jacops, waard te Gestel. Ook Willems
broer, Adriaen Jans Stoops, is bij deze transaktie betrokken180.

Nadat het onderzoek m.b.t. dit geslacht was afgesloten, kwam mij een boek over Poppel'81

onder ogen, waarin wordt opgemerkt dat op 3 september 1652 Prinses Amalia van Solms de
oprichting van een eigen schepenbank te Poppel toestond, losgemaakt van die van Weelde.
Helaas was ik niet meer in staat de schepenregisters van Weelde, als zij nog bestaan, te
raadplegen, omdat dit artikel voor een bepaalde datum moest zijn afgerond.

Ondanks dat op 20 juni 1650 een zekere Ariken Ribergs op 103-jarige leeftijd te Poppel
overleed, is armoe troef in het dorp met zijn schrale gronden. Zelf maken de bewoners
onderscheid van boeren in 'ploegers' en 'keuters', naargelang ze al dan niet een gespan bezaten.
In de 18de eeuw behoort de familie Stoops te Poppel zeker tot de keuters.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Eustachia, overl. Poppel 31-10-1624.
2. Adrianus, volgt Vllb.
3. Maria, ged. Poppel 29-3-1604, mogelijk overl. op dezelfde dag als haar zus.
4. Paulus, ged. 12-4-1612, jong overl.
5. Jan, vermeld op 23-12-1627, verm. jong overl.
6. Catharina Willems Stoops, vermeld op 14-2-1623, dan gehuwd met Adriaen

Adriaensz. Het echtpaar woonde waarschijnlijk te Wortel (zie bij haar
grootvader, Vb).

Vllb. Adriaen Willemse Stoop, ged. Poppel 24-3-1604, overl. 29-4-1674, tr.
vóór okt. 1642 Elizabeth Joannis van Hooff, overl. 30-4-1689.

Adriaen Willemse Stoops is de enige erfgenaam van zijn ouders. Desondanks gaat het hem niet
voor de wind. Hij moet eerst percelen grond en in 1668 tenslotte ook zijn huis verkopen,
gelegen ter plaatse geheten 'de Trier' onder Poppel, dat hij daarna voor 25 gulden per jaar kan
huren. Als hij is overleden, vraagt de eigenaresse van de weduwe in 1676 een onderpand om
zeker te zijn van de huur182.

Een maand voor het overlijden van hun moeder wordt door haar zoon Peter een beemd
gekocht, waarvoor moeder en de vier in leven gebleven kinderen gezamenlijk een erfpacht
afsluiten183.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Poppel:

1. Wilhelma, ged. 23-10-1642 (tweeling met volgende).
2. Wilhelmus, ged. 25-10-1642.
3. Paulus Adriaens Stoops, ged. 21-3-1645, treedt op 22-11-1691 op als doopge-

tuige, overl. Poppel 29-3-1702. Waarsch. ongehuwd.
4. Elisabetha Adriaens Stoops, ged. 10-5-1647, 'filia devota' en pastoorsmeid

bij 'predecessor' Van Vos, overl. Poppel 11-2-1710.
5. Henricus, ged. 28-12-1649.
6. Petrus, volgt VlIIb.
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7. Jenneken Adriaens Stoops, datum doop onbekend, overl. vóór 21-3-1689, tr.
Geerit Geertssen. Uit dit huwelijk kinderen.

VIHb. Petrus Adriaens Stoops, ged. Poppel 24-2-1652, begr. ald. 18-3-1715, tr.
ald. 5-5-1682 Petronella Henrici Nauwen/Naulants, overl. Poppel 1-12-1695.

Peter Stoops heeft, net als zijn vader, een heel kleine boerderij bezeten, die hij in 1683 van Jan
Biemans voor 334 gulden verwerft en waarop vanaf 1689 een erfpacht van 5 gulden per jaar
rust. In 1702 wordt door Peter Stoops, met goedkeuring van de schepenen, het aandeel uit de
nalatenschap van de ouders van wijlen zijn vrouw verkocht om op die manier de schuldenlast
te verlichten184.

Uit dit huwelijk:

1. Adrianus Stoops, ged. Poppel 2-3-1683, in 1732 armmeester van Poppel en
Weelde, overl. Poppel óf op 10-2-1754 óf op 21-2-1754, tr. ald. 22-4-1715
Jacoba Bernaerts.
Adriaen Stoops verkoopt, samen met zijn broer Hendrick, en waarschijnlijk op aandrang van
hun vader om hem uit de financiële moeilijkheden te helpen, in 1706 een akker voor 150 gulden.
Uit de lening die Adriaen in 1734 afsluit, blijkt dat hij en zijn broer Jan samen de ouderlijke
boerderij te Overlaer onder Poppel runnen. Het gaat Adriaen op den duur beter. In 1752 koopt
hij een drietal percelen voor 700 gulden. Voor dit bedrag gaat hij twee maanden later een lening
aan, die door zijn kleinzoon Jan Thielemans in 1763 wordt afgelost. Adriaens enige dochter
Catharina heeft intussen de boerderij van haar overleden oom Jan Stoops in 1751 van de
erfgenamen overgekocht185.
Uit dit huwelijk:
a. Petrus, ged. Poppel 20-10-1716, begr. ald. 9-12-1716.
b. Catharina Stoops, ged. Poppel 9-9-1718, tr. ald. 8-6-1743 Adrianus Tielemans, ged. Poppel

1-10-1712, zn. van Adrianus Tilemans en Maria Mesmaeckers.

2. Maria Stoops, ged. Poppel 8-1-1686, overl. ald. 28-4-1704, samenwonend te
Overlaer.

3. Henricus Stoops, ged. Poppel 22-11-1691, begr. ald. 13-9-1721, tr. ald.
4-1-1721 Dympna Caerls, ged. Poppel 23-2-1697, dr. van Guilelmus Caerls
en Maria van Meersel. Hij is dus acht maanden na de huwelijkssluiting
gestorven.

4. Joannes, volgt IXb.

IXb. Joannes Stoops, ged. Poppel 22-11-1691, begr. ald. 4-3-1746, tr. ald. (1)
Adriana Cae(r)ls, mogelijk dr. van Willem Caels; tr. (2) Poppel 2-6-1736 Maria
van Tulder, ged. ald. 18-10-1706, begr. ald. 15-9-1766, dr. van Henricus van
Tulder en Lucia Rieberghs.

Een jaar na het aangaan van het tweede huwelijk moet Jan Stoops alsnog staat en inventaris
t.b.v. zijn twee voorkinderen uit het eerste huwelijk laten opmaken. De bezittingen vertegen-
woordigen slechts een waarde van 127 gulden, tegenover een schuldenlast van 124 gulden!186

Nicolaes Hendrick van Hees en Adriaen Stoops treden als voogd op. Na het overlijden van Jan
moeten de erfgenamen een stuk land in 1748 verkopen om de lening door hun grootvader op
21 maart 1689 aangegaan, af te lossen. In 1751 verkopen alle kinderen van Jan Stoops de
boerderij aan hun reeds gehuwde nicht Catharina Stoops, gehuwd met Adriaen Thielemans'87.
De weduwe van Jan Stoops verkoopt vlak voor haar dood en samen met haar drie zusters een
3/6 deel van hun vaders boerderij188.

Uit het eerste huwelijk:

1. Petrus, volgt Xa.
2. Maria, ged. Poppel 19-5-1726.
3. Cornelius, ged. Poppel 6-9-1727.
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Uit het tweede huwelijk:

4. Elisabeth, ged. Poppel 17-3-1737.
5. Jan, volgt Xb.
6. Lucia, ged. Poppel 7-10-1741.
7. Joanna, ged. Poppel 16-3-1746.

Xa. Petrus Stoops, ged. Poppel 29-12-1724, overl. ald. 29-6-1786, tr. ald.
14-6-1"'50 AdrianaMaria (JohannaMaria) Spapen m, ged. Poppel 21-10-1725,
overl. ald. 9-3-1796, dr. van Antonij Spapen en Anna Govaerts.

Van zijn schoonzuster Marie Spaepen, gehuwd met Hendrick Meeus, koopt Peeter Stoops op
16 maart 1756 'haer paert in den hof, met den stal en het voorhooft van het schop', gestaan
en gelegen te Aerle onder Poppel190.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana, ged. Poppel 7-2-1751.
2. Antonius Stoops, ged. Poppel 3-3-1752, dagloner, overl. ald. 30-1-1809, tr.

(1) Poppel 21-6-1778 Adriana Rieberghs, ged. ald. 9-1-1757, overl. ald.
18-4-1799, dr. van Jan Rieberghs en Joanna van Dun; tr. (2) Maria Bax. Uit
beide huwelijken geen kinderen.

3. Jan, volgt XI.
4. Adrianus Stoops, ged. Poppel 11-11-1756, overl. ald. 25-9-1783, tr. Poppel

27-4-1778 Elisabeth van Hal, geb. Alphen, overl. Poppel 7-10-1794.
Uit dit huwelijk:
a. Adriana Stoops, ged. Poppel, 5-7-1778, overl. ald. 4-3-1840, tr. ald. 15-1-1812 Joannes van

Besouw, geb. Goirle 8-8-1786, linnenwever, zn. van Gerardus van Besouw en Joanna van
Dommelen.

b. Cornelius, ged. Poppel 13-1-1780, overl. ald. 27-4-1783.
c. Anna Maria Stoops, ged. Poppel 11-10-1782, weefster, overl. ald. 30-6-1814, tr. Poppel

31-7-1811 Martinus van der Schoot, geb. Hilvarenbeek 15-2-1776, dagloner, zn. van Joannes
van der Schoot en Maria van der Ven.
Zij heeft twee natuurlijke kinderen:
ca. Adriana Stoops, geb. Poppel 24-8-1807.
eb. Adrianus Stoops, geb. Poppel 13-3-1810, overl. ald. 1-3-1813.

5. Anna Maria, ged. Poppel 30-1-1760, overl. ald. 9-3-1760.
6. Anna Maria, ged. Poppel 3-5-1761, overl. ald. 27-1-1764.
7. Anna Maria Stoops, ged. Poppel 10-6-1765, overl. waarsch. ald. 26-11-1805,

tr. waarsch. Cornelius van der Reijdt.
Van dit echtpaar zijn te Poppel in 1799 en 1802 kinderen bij de Burgerlijke Stand aangegeven.
Zij heeft een natuurlijk kind:
a. Petrus Stoops, ged. Poppel 4-1-1792.

XI. Jan Stoops, geb. ca. 1754, 'akkerman', overl. Poppel 21-12-1818, tr. (1)
Poppel 4-6-1779 Jacoba van den Boom, ged. ald. 1-2-1750, overl. ald. 10-4-
1796, dr. van Leonardus van den Boom en Petronella de Bondt; tr. (2) Maria
Bocx, overl. Poppel 19-6-1824.

Uit het eerste huwelijk:

1. Petrus Stoops, ged. Poppel 2-5-1781, landbouwer, overl. ald. 25-1-1838, tr.
Adriana Simons.

2. Jan Stoops, ged. Poppel 31-10-1782, 'domestique cordonnier', overl. ald.
21-3-1812, ongehuwd.
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Uit het tweede huwelijk:

3. Cornelia Stoops, geb. Poppel 30-9-1799, tr. ald. 9-5-1827 Cornelius van
Loon, geb. Riel 5-3-1800, wever, zn. van Adrianus van Loon en Adriana van
Broekhoven.

4. Cornelius Stoops, geb. Poppel 5-1-1803, dagloner, overl. ald. 30-11-1856, tr.
Poppel 25-2-1829 Elisabeth van Heyst, geb. Weelde 26-7-1798, overl. Poppel
6-12-1873, dr. van Henricus van Heyst en Adriana Vrins.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Bapiste Stoops, geb. Poppel 30-11-1829, in 1836 werken hij en zijn zusje als resp. herder

en 'koeherdster' bij boer Gerardus Aerts te Poppel.
b. Adriana Maria Stoops, geb. Poppel 28-1-1833, tr. (1) ald. 15-5-1861 Joannes van Gestel,

geb. Goirle 26-12-1821, landbouwer, overl. Poppel 29-9-1865, zn. van Christianus van
Gestel en Elisabeth Bax; tr. (2) Poppel 5-7-1876 Wilhelmus van Loon, geb. Ravels 19-9-1828,
landbouwer wedr. van Joanna Timmermans, zn. van Franciscus van Loon en Maria The-
resia Donckers.

c. Henricus Stoops, geb. Poppel 5-11-1839, overl. Weelde in 1918, tr. ald. 14-4-1871 Lucia
Verstraeten, geb. Weelde 4-6-1837, dr. van Cornelius Verstraeten en Isabelle Janssen.

5. Maria (tweeling met volgende), geb. Poppel 28-11-1807, overl. ald. 18-12-
1807.

6. Joanna Stoops, geb. Poppel 28-11-1807, tr. ald. 9-7-1835 Nicolaus Wouters,
geb. Gilze 15-12-1801, arbeider, zn. van Joannes Wouters en Catharina
Houtepen.

Xb. Jan Stoops, ged. Poppel 21-11-1738, overl. ald. 10-7-1811, tr. Poppel
12-4-1779 Ida Joosten, geb. Diessen, overl. Poppel 8-2-1810.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Baptist, ged. Poppel 1-2-1780.
2. Henricus Stoops, ged. Poppel 12-6-1783, tr. ald. 18-2-1814 Joanna Brokken,

geb. Riel 7-1-1788, overl. Poppel 21-6-1848, dr. van Christianus Brokken en
Adriana Maria Otten.
Uit dit huwelijk:
a. Maria, geb. Poppel 26-10-1814.
b. Jan Baptiste Stoops, geb. Poppel 1-9-1816, overl. Hasselt 30-5-1839 als soldaat bij het tiende

regiment infanterie van linie.
c. Christianus Stoops, geb. Poppel 26-2-1819, landbouwersknecht, overl. ald. 16-6-1839.
d. Adrianus Cornelis Stoops, geb. Poppel 31-9-1821.

Adrianus Cornelis verhuist op 27 april 1853 naar Deurne (prov. Antwerpen). Helaas zijn de
bevolkingsregisters van deze gemeente niet alfabetisch geïndiceerd, derhalve een zoeken naar
een speld in de hooiberg. In de registers van de Burgerlijke Stand van Deurne duikt de naam
Stoops niet op.

e. Franciscus Stoops, geb. Poppel 8-4-1824, dienstknecht, overl. Turnhout in 1879, tr. ca. 1865
Maria Elisabeth Voncken, geb. Hilvarenbeek 17-2-1825. Uit dit huwelijk geen kinderen. Het
echtpaar woonde te Turnhout.

f. Henricus, geb. Poppel 4-12-1825, overl. ald. 11-12-1825.
g. Henricus, geb. Poppel 24-1-1828.
h. Petrus Stoops, geb. Poppel 23-5-1830, waarsch. ongehuwd gebleven, knecht bij de te Weelde

wonende, maar in Hilvarenbeek in 1804 geboren landbouwer Antonius Moonen.
i. Ludovicus, geb. Poppel 2-5-1834, overl. ald. 29-11-1835.

3. Adrianus, ged. Poppel 15-11-1785.
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IVd. Jan Wiericx van den Haenberge, overl. vóór 4-3-1550, tr. NN.
Jan verschijnt pas ten tonele in 1525. Het valt op dat hij niet in de akte wordt vermeld, als zijn
vader zijn zoon Wouter land en zijn schoonzoon Laureys Jan Pauwels de boerderij over-
draagt, terwijl in margine wel is opgetekend dat de kleinzoon van Jan, ook Jan Wiericx
geheten, de erfpachtbrief ten laste van Adriaen Pauwels Jans, de mogelijke achterkleinzoon
van Laureys Jan Pauwels, in zijn bezit heeft.

In 1525 koopt Jan van Anthonis wijlen Alaert Wouter Dyruen de boerderij over en verklaart
hiervoor Anthonis jaarlijks een bepaalde erfpacht schuldig te zijn191. In 1531 sluit hij nog een
erfpachtcontract af over dezelfde boerderij, gelegen te Hoilten, aan de Diepestrate, bij de
voogd van Reyner Jan Adriaensz192.

Jan treedt in 1529 op als toeziender over de kinderen van zijn overleden zus Margriet, en in
1539 als voogd over de kinderen van zijn broer Wouter.

In 1530 en in 1541 deelt hij in de erfenis nagelaten door resp. zijn vader en moeder.
Op 4 maart 1550 bekrachtigen Dyrck (lees: Wyrck) en Adriane, de twee kinderen van wijlen

Jan Wyerick van den Haenberge, de erfpacht die zij jaarlijks aan Godert Willem Vinex moeten
uitreiken. Een verklaring voor deze erfpacht kan de volgende zijn: Toen Jan de boerderij in
1525 van Anthonis Dyruen had gekocht, had de laatste haar enige jaren tevoren verkregen van
Willem Willem Vinex, de vader van Godert Willem Vinex. Mogelijk heeft Jan dan de erfpacht
van Anthonis Dyruen aan Willem Willem Vinex moeten overnemen.

Op 9 augustus 1550 verklaart Henrick Wouter Wyericx van den Haenberge dat hij de
boerderij van de erfgenamen van wijlen Jan Wyericx van den Haenberge heeft aangekocht. De
koop heeft waarschijnlijk geen doorgang gevonden. We zien dat de beide kinderen van Jan
Wyericx de boerderij verkopen aan Jan Denijs Mutsaerts, denkelijk afkomstig uit Tilburg193.
Het betekent in ieder geval dat de kinderen niet op de ouderlijke boerderij zijn blijven wonen.
Zij verkopen in hetzelfde jaar ook nog een perceel land te Tilburg gelegen194. Beide kinderen
zijn mede-erfgenamen in de nalatenschap van hun 'moeye' Lysbeth Wyericx van den Haen-
berge in 1553.

Kinderen:

1. Wyerick, volgt Vc.
2. Adriana Jans van den Haenberge, overl. na 13-10-1573, tr. vóór 16-12-1550

Anthonis Peter Jan Claes, overl. na 21-6-1594.
Adriana en haar man kopen in 1551 een boerderij die zij in 1573 verkopen onder de conditie dat
beider er hun leven lang mogen blijven wonen195.

Vc. Wyerick Jans van den Haenberge, overl. na 20-2-1610, tr. vóór 22-12-1595
Maeyken Andries Jans, wed. van Laureys Gijb Jan Cocx, dr. van Andries Jans
en Maria Andries Petersdr.

Op 28 februari 1576 koopt Wierick Jan Wiercx van zijn toekomstige schoonmoeder, Marie
Andries Petersdochter, wed. van Andries Jan Denijs, en haar kinderen, een bunder weiland
te Gilze. Maeyken, de toekomstige vrouw van Wierick is dan nog minderjarig. In 1595 verdelen
de kinderen, na de dood van hun moeder, haar nalatenschap196.

In 1576 maakt Wyerick een testament op dat aanvangt met een zeer religieuze formulering.
Hierin verklaart hij op dit moment geen wettige kinderen te hebben, maar wel een natuurlijke
zoon Jan, eertijds verwekt bij Johanna Lenaerts Verhoeven. Deze natuurlijke zoon verklaart
hij tot enige erfgenaam197. Veel goederen schijnt hij niet te hebben gehad. Op 31 maart 1598
wordt aan hem een rentebrief verkocht die volgens verklaring van Wierick zelf op 20 februari
1610 wordt afgelost198.

Tenslotte is Wierck nog toeziender over de kinderen van Jan Wouter Wyericx en voogd over
de twee kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw geweest199.

Zoon (uit een onwettige verbintenis met Johanna Lenaerts Verhoeven):

1. Jan, volgt VIc.

Ccns Noslra XLIX (1994) • 2 7 3



VIc. Jan Wyericx van den Haenberge, geb. vóór 18-5-1576, tr. vóór 6-2-1590
Marie Godert Matheeusdr., overl. vóór 16-4-1624.

In 1589 sluit Jan Wierck Jans, wonende te Teteringen, een lening af van 282 Rijnsguldens ter
zake van de aankoop van een stuk land te Teteringen op het Hoeveneinde. De lening wordt
door zijn zoon Wierck Jan Wierck Jans pas op 18 februari 1637 afgelost, op 65 gulden na, die
de schoonzoon Simon Jan Nuyten op 18 oktober 1639 betaalt200.

De vrouw van Jan Wierck Jans verkoopt in 1590 een perceel land dat afkomstig is van haar
overleden ouders en dat gelegen is in de wijk Kerckhof te Gilze201. In 1594 verkoopt Jan, samen
met zijn oom Anthonis Peter Jan Claes, een perceel grond, gelegen in de wijk Nerven te Gilze,
bij de Oude Molen202. In 1618 staat hij nog garant bij een lening die zijn schoonzoon Symon
Jans Nuyten heeft afgesloten. In 1624 verkopen de twee dochters van wijlen Jan Wiercx de
boerderij, gelegen te Teteringen op het Hoeveneynde en afkomstig van hun moeder, aan hun
drie broers. In 1627 komt de boerderij helemaal in handen van Symen Jan Nuyten en zijn
vrou w20^.

Uit dit huwelijk:

1. Jenneken van den Haenberge, tr. vóór 16-4-1624 Andries Pauwels, verm. zn.
van Pauwels Andries Jans en Cornelie Cornelis Wyericx209.

2. Cornelie van den Haenberge, tr. vóór 16-4-1624 Symon Jan Nuyten, beiden
overl. vóór 1668. [Aan het nageslacht van dit echtpaar hoop ik een afzonder-
lijk artikel te kunnen wijden.]

3. Godert van den Haenberge, geb. ca. 1595, overl. kort na half maart 1623, tr.
Breda (Schepenbank) 21-11-1620 Cornelie Henrick Willem Francken, geb.
ca. 1587, overl. Geertruidenberg vóór 8-5-1625, wed. van Aert Michiels
Vermeer (sive Lips?), dr. van Henrick Willem Francken en Maeyken Rob-
brecht Mathijs van Graesen.
In de trouwakte worden de leeftijden van bruid (ca. 33) en bruidegom (ca. 25) vermeld. Als
'voogd' (= hier: huwelijksgetuige) van Godert treedt zijn broer Quirijn op, en als 'voogd' van
Cornelie verschijnt Peter Adriaen Wijchmoets, borger en broodbakker te Breda in de Lange-
brugstraat.

In de Weeskamer van Breda is een dossier bewaard gebleven betreffende het beheer van de
nalatenschap van Cornelie Henrick Willem Franckendr., weduwe van Aert Michiels Vermeer,
ten behoeve van de enige nagelaten dochter Jenneken Aerts Vermeir, die bij de presentatie van
de opgemaakte inventaris op 18 januari 1629 achttien jaar oud is. Bij de presentatie van de
tweede rekening op 22 juni 1633 is Jenneken intussen getrouwd met Geerit Willem Geerits. Uit
de papieren blijkt dat Jennekens ouders van 'de gave der pest' zijn gestorven. Ik vermoed dat
ook Godert en zijn broer Quirijn aan deze epidemische ziekte zijn overleden. Goderts nalaten-
schap wordt bij 'accoord van uijtcoop' geregeld door zijn zwager Simon Jan Nuyten. Godert
was in het bezit van timmermansgereedschap. Was hij meester-timmerman? Cornelie en de
overige kinderen uit haar eerste huwelijk zijn in het Gasthuis van Geertruidenberg verpleegd en
aldaar gestorven. Op 8 mei 1625 wordt de rekening aan het Gasthuis voldaan210.

Op 15 mei 1626 wordt de nalatenschap van wijlen het echtpaar Henrick Willem Francken en
Maeyken Robbrecht Mathijs van Graesen gescheiden en gedeeld. Het echtpaar bezat een
hofstede aan het Hoeveneinde te Teteringen en talrijke landerijen. Henrick komt in de Vest-
boeken in tientallen akten voor2". Ik vermoed dat de familie Francken verwant is met de
hoveniersfamilie Franken te Bergen op Zoom. De grootvader van de stamvader van de Bergense
Franken, Jacob Willem Franken, zou dan een broer van Henrick geweest zijn. De Bredase
Vestboeken kunnen misschien licht werpen op deze interessante kwestie212.

4. Quirijn, overl. na 21-11-1620, verm. vóór 1626.
5. Wierick van den Haenberge, begr. Geertruidenberg 7-11-1685, otr./tr. (1)

Geertruidenberg 2/24-4-1633 Cathalijna Goverts, overl. vóór 8-5-1654, wed.
van Adriaen Huymens Bos; tr. (2) Jenneken van Hedickhuysen, overl. vóór
17-7-1682.
Wierick Jans van den Haenberge heeft zich te Geertruidenberg204 gevestigd. Hij woont in de
brouwerij De Gecroonde Ruyter als hij zijn eerste vrouw, een rijke weduwe, onder huwelijkse
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voorwaarden trouwt205. Na het huwelijk kiest het echtpaar als vaste woonplaats haar huis,
staande in de Veenstraat, met het uithangbord 's-Hertogen Bossche'. Na haar dood ontstaat er
een conflict tussen Wierck en de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vrouw. Door bemidde-
ling van de schepenbank wordt het conflict beslecht en Wierck kan het huis overkopen206. In de
laatste jaren van zijn leven, hij is voor de tweede keer weduwnaar geworden, verkoopt hij zijn
eigendommen207.

In zijn testament legateert hij 25 gulden aan Cornelis, zoon van Bastiaen Cleyboer en
Maeyken Andriesse. Maeyken is een dochter van Wiericks zuster Jenneken. Voor het overige
stelt hij de kinderen van zijn andere zuster tot erfgenamen. Zij wonen immers op de boerderij
van zijn ouders en hij zal er geregeld te gast geweest zijn. Na zijn dood verkopen zij een rentebrief
van 900 gulden208.

Rond 1650 wonen Adriaen, Philip en Simon, schippers en zonen van Antonis Hanenberg in
Geertruidenberg, waaruit tot op heden nageslacht. Verwantschap blijkt niet.

Bijlage
Het aantal gedateerde gegevens over Gilze uit de 14de en 15de eeuw is zo gering
dat elke aanvulling m.n. voor de genealogie zeer welkom is. In enkele schepen-
akten uit de 16de eeuw wordt verwezen naar akten uit de 14de en 15de eeuw.
Nu eens wordt alleen de datum vermeld, dan weer naast de datum ook de namen
van de twee presente schepenen, en soms wordt de inhoud van de akte kort
samengevat. In de lijst hierna heb ik deze data bijeengebracht met het accent op
het namenbestand. Ook worden enkele schepenakten samengevat die zich
bevinden in het rentenregister der Tafel van de Heilige Geest te Breda uit ca.
1415 en die de auteurs van het boek over Gilze niet hebben verwerkt in hun lijst
van schepenen.

Interessant is dat op deze wijze de oudste akte betreffende het geslacht
Beljaerts werd ontdekt. In de 14de en 15de eeuw wisselen de -aert- en -en-
suffixen213 elkaar af. Op den duur fossilleren de aert-vormen bij die voornamen
die zelden voorkwamen, b.v. Blancken x Blanckaerts, Snellen x Snellaerts,
Haghen x Haghaerts, Belien x Beljaerts, Reynen x Reynaerts, enz. Soms wordt
een -aert-naam naar analogie van namen als Richaert en Bernaert weer aange-
voeld als voornaam, b.v. in 1595: Henrick Hagaert Harman Hagaertssone214.
Opmerkelijk is dat Beljaerts is afgeleid van een vrouwelijke voornaam. Matro-
niemen komen in de 14de en 15de eeuw in Gilze geregeld voor.

Ongedateerd:
- Jan Herman Betten ende Jan van Ghilse. Comparant: Goderts van den Corput Godertszoon215.
- Jan van der Byestraeten ende Jan vanden Haenberghen, schepenen van de Abids van Thorn.

Comparant: Peter Jans Jonghen van Ghilse2'6.
- Jan Wyrick Tsreeszone ende Jan van Ghilse217.

Gedateerd:
26-12-1358 Henric van der Langherrijt ende Godevaert van Nerven218.
maart 1366 Jan van Ghilze ende Pauwels Merman219.
02-12-1376 Samenvatting: voor de schepenen Godevaert van Nerven en Jan van Ghilze verklaart

Jan die Snider in erfpacht genomen te hebben van Jan van Aerle en diens zoon Jan een
stuk land dat vroeger van Huyghen van Cockelberghen was220.

10-11-1400 Fragment: Lysbeth, Henric Belienss wijf221 heeft verkocht aan Wouter Jansz van Ryele
zes lopenzaad rogs erfpacht op een bunder erf gelegen in het Middelbroec onder
Gilze222.

06-12-1407 Jan vanden Haenberghe ende Jan van Curaschen223. Comparant: Jonaes van
Hoilten224.

24-04-1409 Jan vanden Haenberge ende Jan van Ghilze225.
13-03-1413 Godeuaert van Neruen ende Jan vanden Haenberghe226.
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21-01-1422 Samenvatting: voor de schepenen Jan vanden Haenberge en Jan Claeuszone van Dorst
verklaart Machiel van de Zande te hebben uitgegeven aan Godeuaert van Boerden/
Voerden 1 Vi bunder land, geheten 'de hooghe heyninge' en belendende enerzijds aan
het erf van Machiel vanden Zande en anderzijds aan de erven van Martijn Nuits en Aert
Melijs227.

10-03-1428 Samenvatting: voor de schepenen Wyeric de Ree en Jan Merman verklaart Daniel
vander Layr verkocht te hebben aan Jan Alaert een aantal percelen grond, waarvan als
belenders genoemd worden: Huybr. Jan Betten, Peter Jan Betten, Jan Obrechts kin-
deren, Godevaert van Bavel, Wouter Jan Betten, Wouter Meeus, Henr. Vos228.

29-05-1435 Wyerick de Re ende Peter Janszone van Ghilze229.
04-10-1435 Hubrecht Jan Betten sone ende Wyerick die Ree230.
10-11-1448 Matheys Jan Godertsoen vanden Byestraten ende Godert Janssone vanden Corput231.
19-06-1455 Mathijs Jan Godeuertszone vanden Byestraten ende Jan Peter Baeliaertssone232.
08-01-1457 Mathijs vanden Byestraten ende Jan Peter Belgiaerts233.
01-02-1457 Fragment: Cornelia Jan Ansem Honcxdochter heeft xviij lopenzaad rogs erfpacht

verkocht aan Badeloyen Jan Gielisdochter233.
07-11-1458 Fragment: een zester rogs erfpacht op 1 Vi bunder beemd in de Ghilsche Vucht naast

Willem Janssoons van Chaertschot e.a. enerzijds en Jans erfgen. erf van Ghilse 'die
tAlfen te woonen plach'234 anderzijds - en op 5 lopenzaad land te Rijen gelegen, naast
Jan Peter Belgiaerts enerzijds en Willem Jan Obrechts235 anderzijds236.

05-10-1462 Fragment: Willem wijlen Aert Bogemakerssone heeft verkocht Willem Lenaert Pau-
wels sone 20 lopenzaad rogs erfpacht237.

12-04-1465 Godert vanden Corput ende Jan Herman Betten238.
22-06-1473 Mathijs vanden Byestraten ende Jan van Bauel239.
09-11-1479 Fragment: Lysbeth Aelbrecht Petersone dochter heeft een zester rogs erfpacht verkocht

aan Mathijs Wyeric Sreeszone op een huis in de 'hertganck' van Kerkchof240.
29-01-1487 Fragment: Kathelijn van Hulssel, weduwe van Jan Peters van Ghilze verkoopt een

zester rogs erfpacht aan Joos Wyericxssone op een bunder beemd, gelegen te Molen-
schot naast enerzijds de voornoemde Kathelijn en anderzijds naast de erfgenamen van
Jacop Vrancken — en op een half bunder heiveld, gelegen te Molenschot 'in Thonis
Ghoer', naast enerzijds Reyner Peters van Ghilze en anderzijds Jacop Willems241.

31-01-1492 Fragment: Gertruydt Melisdochter vander Lair, met Wyerick Wyericx sone vanden
Haenberghe, haar voogd, verklaart haar moeder Konegonde, Melis vander Lair
weduwe, jaarlijks 13 lopenzaad rogs erfpacht uit te reiken op haar huis gelegen te Rijen
op de Haenberghe242.

18-02-1494 Fragment: Lysbeth Pauwels Goesdochter heeft 13 lopenzaad rogs erfpacht verkocht
aan Wyerick Jan Canters243.

Graag wil ik op deze plaats de personeelsleden van het Gemeente-archief Breda
bedanken, niet alleen voor hun hulpvaardige medewerking, maar ook voor de
prettige sfeer, waarin de bezoeker kan werken. •
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Breda, deel I. Utrecht 1956, pag. 338. Voor de overige vermeldingen zie Erens: 1928-29 en de
Bijlage.

81. GAB, Afd. 11-17, inv.-nr.l, fol. 27v.
82. Erens: 1928-29, pag. 209.
83. Erens: 1928-29, pag. 202.
84. Erens: 1928-29, pag. 203 en 209.
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85. Erens: 1928-29, oorkonden nrs. 321 en 323.
86. GAB, R657, fol. 6v-7r, 31-1-1531.
87. GAB, R424, fol. 296v-297r (3 akten), 2-10-1516.
88. GAB, R676, fol. 139v-140r, 16-3-1529.
89. GAB, R658, fol. 38v (2 akten), 16-3-1540.
90. G. van Niekerken, Beljaerts, in: De Nederlandsche Leeuw 95 (1978), kol. 313-337, i.h.b. kol.

326-327.
91. Akten betreffende het echtpaar Jehenne Joos Wyericx en Jan Raes Brocx: GAB, R657, fol.

47v-48r, 19-3-1532; id., fol. 61v, 27-8-1532; id., fol. 146v-147r, 16-3-1535; R659, fol. 92v-93r,
8-11-1547.

92. GAB, R426, fol. 117r, 18-10-1519.
93. GAB, R425, fol. 109v, 8-6-1518.
94. GAB, R428, fol. 152v-153r, 11-6-1521.
95. GAB, R656, fol. 1 Ir, 7-2-1525.
96. GAB, R658, fol. 121r-v, 29-8-1542.
97. GAB, R424, fol. 103r-105r (4 akten), ultimo martij 1517, en id., fol. 46r, 2-1-1509.
98. GAB, R416, fol. 257r (2 akten), 2-12-1505. Zie ook nog: GAB, R418, fol. 46r, 2-1-1509.
99. GAB, R428, fol. 139v-140v(2 akten), 8-1-1521. Zie over de familie Haghaerts ook nog: R423,

fol. 119v, 2-1-1515.
100. GAB, R426, fol. 114r-v (3 akten), 7-6-1519.
101. GAB, R428, fol.l44r-v (2 akten), 5-3-1521.
102. GAB, R657, fol. 116v, 3-2-1534; id., fol. 190r, 6-3-1537.
103. GAB, R657, fol. 218v-219r (2 akten), 26-3-1538 resp. 2-4-1538.
104. GAB, R416, fol. 200v, 7-1-1505; R417, fol 96v, 18-4-1508. Het is niet onaannemelijk dat

Henrick Jans van Dunne de vader is van in het Nederland's Patriciaat 76 (1992), pag. 81-92,
als stamvader van het geslacht Van Dunne vermelde Jan Henricksz. van Dunne. Henrick heeft,
naast zijn reeds genoemde zuster, waarschijnlijk nog een broer gehad: Cornelis Jans van
Dunne (GAB, R422, fol. lOlr, 10-1-1514). Probleem is echter dat op 19-3-1566 (R662, fol.
17v-18r) als kinderen van het reeds overleden echtpaar Jan Henricxz van Dunne x Cornelie Jan
Peters slechts genoemd worden zoon Quireyn en dochter Marie. Het is mogelijk dat beide
kinderen een andere moeder hebben dan II. Cornelis Jan Henriksz. van Dunne (Ned. Patri-
ciaat l .c) . In de laatsgenoemde akte gaat het namelijk om de verdeling van de nalatenschap
van Cornelie's zuster wijlen Anne Jan Peters, gehuwd geweest met Michiel Symon Gheritsz.
Of Adriane Cornelis Henricxdr. van Dunne, gehuwd met Pauwels Jan Pauwels (wonende te
Hoge Mierde?), en vermeld op 21-2-1570 ook thuishoort bij dit geslacht, is onzeker (GAB,
R660, fol. 309v-310r, 7-12-1557; R662, fol. 158r-159r, 21-2-1570).

105. GAB, R424, fol. 103r-v, 2-3-1517; id., R424, fol. 103v-105r (4 akten), ultimo martij 1517.
106. GAB, R426, fol. 116v-117r, 30-8-1519; id., fol. 118r, 15-11-1519; R427, fol. 130a, 3-4-1520;

R428, fol.l44r-v, 5-3-1521; R656, fol. 40r (2 akten), 6-3-1526; id., fol. 129v-130r, 1-2-1530.
107. GAT, R279, fol. 37v-38r, 26-1-1531 (= 1532: Tilburg gebruikte de Paasstijl, terwijl Gilze de

Luikse = Kerststijl volgde).
108. 'Vutecamer' (= aan het huis aangebouwd woonvertrek) en 'clotterey' (= turfkluiten) komen

niet in het Middelnederlandsch Woordenboek van Verdam voor.
109. GAB, R658, fol. 169r-170r (3 akten), 8-1-1544; id., fol. 174r, 22-1-1544; id., fol. 244r (3

akten), 2-6-1545.
110. GAB, R661, fol. 24v-25r, 11-10-1558; id., fol. 107r-108v (3 akten), 10-12-1560.
111. GAB, R659, fol. 199v-200r, 26-11-1550.
112. GAB, R659, fol. 116v, 27-3-1548; id., fol. 199v-200r, 26-11-1550; R661, fol. 24v-25r, 11-10-

1558; id., fol. 107r-108v(3 akten), 10-12-1560.
113. GAB, R660, fol. 221v, 18-2-1556; id., fol. 231r-v (2 akten), 10-3-1556.
114. GAB, R662, fol. 75v-76r, 29-1-1568.
115. GAB, R663, fol. 48r-v (2 akten), 16-2-1580.
116. GAB, R662, fol. 195v.
117. GAB, R499, fol. 221r-222r, 26-8-1600; R5O9, fol. 144r, 25-8-1610; R510, fol. 155r-v (2 akten),

19-11-1611; R520, fol. 18v-19r, 17-2-1621; id., fol. 79r-v, 6-7-1622; R523, fol. 12v-13r (2
akten), 19-1-1624.

118. J .C. Maris van Sandelingenambacht, Stamreeks Van Dongen-Spranger, in: De Nederland-
sche Leeuw 88 (1971), kol. 34. Maris laat Katharina een dochter zijn van Peter Jansdr.
Beliaerts. Dit is door Van Niekerken, o . c , kol. 322, gecorrigeerd.
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119. GAT, R287, fol. 39r-40v, 11-1-1540(= 1541) + 23-l-1540(= 1541: Paasstijl); R292, fol. 60v,
28-1-1546.

120. GAB, R657, fol. 2v, 10-1-1531.
121. GAB, R416, fol. 257r (2 akten), 2-12-1505; R418, fol. 46r, 2-1-1509.
122. GAB, R424, fol. 106r, ultimo martij 1517.
123. GAB, R419, fol. 99r (3 akten), 17-6-1511.
124. GAB, R421, fol. 138r, 2-8-1513.
125. GAB, R658, fol. 61v-62r, 5-1-1541; id., fol. 65r-v (3 akten), zonder datum (= ca. 1-2-1541).
126. GAB, R428, fol. 148r-149r (4 akten), 23-4-1521.
127. GAB, R659,fol. 2r-v (2 akten), 29-12-1546 (= 1545!).
128. GAB, R656, fol. 134r, 15-2-1530.
129. GAB, R660, fol. 83r-84r, 7-2-1553.
130. GAB, R658, fol. 259v, 22-12-1545; R659, fol. 2r-v (2 akten), 29-12-1546 (= 1545!); id., fol.

12v, 16-2-1546.
131. GAB, R659, fol. 230r-v, 24-3-1551.
132. GAB, R428, fol. 152v-153r, 11-6-1521.
133. GAB, R456, fol. 4r, 18-1-1525.
134. GAB, R656, fol. 89v-90r, 18-2-1528; id., fol. 116v-117r, 27-4-1529.
135. GAB, R656, fol. 156r-v, 13-9-1530; id., fol. 162r-v, 29-11-1530; id., fol. 134v, 15-2-1530.
136. GAB, R657, foliëring onleesbaar,- (microfiche 423), lesten febr. 1531. In het Cijnsboek van

1456 (fol. xc, rechts) heet hij Willem Rijfs Anshems van den Kieboom. Hij bezit goederen
afkomstig van de fam. Srees en van een van de voorvaderen van het geslacht Schoone. Zijn
zoon Denijs Willem Rijfs van den Kieboom is vóór hem overleden (Cijnsboek van 1456, fol.
clix, links).

137. GAB, R657, fol. 44r-v, 20-2-1532; id., fol. 124r, 24-3-1534. GAT, R282, fol. 37r (2 akten),
15-1-1535 (= 1536: Paasstijl).

138. GAB, Weeskamer Breda, nr. 215. GAB, R467, fol. 152v, 12-9-1562. Over de pest in Breda,
zie F. A. Gooskens, Pestepidemieën in Breda tijdens de middeleeuwen (1382-1535), in: Jaar-
boek 'De Oranjeboom' 39 (1986), pag. 18-54.

139. GAB, R475, fol. 125r-v, 12-7-1570.
140. GAB, R811A(= notaris!), fol. 41r, 11-7-1570.
141. GAB, R422, fol. lOOr-v, 30-12-1514 (= 1513); id., fol. 108r, 22-6-1514.
142. GAB, R658, fol. 8r-9r (3 akten), 4-2-1539.
143. GAB, R658, fol. 61v-62r, 5-1-1541; GAB, R81 la, fol. 41r, 11-7-1570.
144. GAB, R658, fol. 121r-v, 29-8-1542.
145. GAB, R659, fol. 219r-v, 3-2-1551.
146. GAB, R659, fol. 112v-113r, 13-3-1548; id., fol. 124v, 19-6-1548.
147. GAB, R660, fol. 29r-v, 1-3-1552; id., fol. 75v-76v, 31-1-1553.
148. GAB, R659, fol. 194r-v, 9-8-1550.
149. GAB, R659, fol. 23v-24v, 16-3-1546.
150. GAB, R659, fol. 174v-175r, 4-3-1550; R660, fol. 201r-v, 18-6-1555; id., fol. 208v (3 akten),

31-12-1556 (= 1555).
151. GAB, R475, fol. 19r, 20-1-1570.
152. RAH ARPF, inv. nr. 1272, fol. ijc xxxv.
153. GAB, R665, fol. 130r.
154. GAB, Weeskamer Breda, nr. 819.
155. GAB, R662, fol. 287r en 289v, beide 2-1-1577; R769, fol. 54r-v (2 akten), 8-1-1577.
156. GAB, R662, fol. 314r, 4-2-1578.
157. GAB, R663, fol. 21v-22r, 19-5-1579.
158. GAB, R492, fol. 8v-10r, 14-12-1591.
159. GAB, R666, fol. 32vv (6 akten), 14-2-1623.
160. RABW, Poppel (film BA 616), R39, 14-11-1655 en 12-12-1657. De Poppelse schepenregisters

van transporten van onroerend goed zijn bewaard van 1655 tot 1771 en zijn ongefolieerd.
161. Brekelmans: 1992, pag. 380.
162. GAB, R664, fol. 5v, 19-3-1596; id., fol. 7r, 9-4-1596; id., fol. 136r, 1-2-1605.
163. GAB, R687, fol. 201v-202r, 8-6-1610; R688, fol. 17v-18v, 8-3-1611; R524, fol. 17v, 17-2-1626;

R529, fol. 99r-v (2 akten), 14-2-1635.
164. GAB, R691, fol. 71r-72v, 30-3-1627; R693, fol. 77v-79r, 8-3-1640; R695, fol. 82v, 21-12-1658.
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165. GAB, Ginneken & Bavel, R164, 15-6-1665. Verder nog: GAB, R693, fol. 168r-v, 31-3-1643.
166. ARA, Raad van State, nr. 2142-11.
167. GAB, N198, fol. 35v-36v, 22-6-1666; N202, fol. 84v-85r, 7-10-1684.
168. GAB, R696, fol.228r-v, 11-10-1670.
169. GAB, R695, fol. 29v-30r (2 akten), 15-6-1655; R696, fol. 3r, 30-1-1665.
170. GAB, R696, fol. 29r-v, 10-11-1665; N378, fol. 83r, 19-3-1694.
171. GAB, R700, fol. 184r-185v, 10-3-1702; R702, fol. 35r-38v, 19-11-1709; id., fol. 195r-197r (2

akten), 22-11-1715.
172. L. Merkelbach van Enkhuizen en A. Hallema, Geschiedenis der gemeente Ginneken en Bavel,

Utrecht 1941, pag. 216.
173. GAB, R699, fol. 162v-163r, 4-10-1696; GAB, Ginneken & Bavel, R89, fol. 76r-78r, 5-12-1731;

R90, fol. 9v-12v (2 akten), 11-5-1736; R91, fol. 5v-6r, 9-2-1740; id., fol. 49r-50v (3 akten),
3-3-1741; GAB, N652, fol.25r-v, 13-5-1736.

174. GAB, Ginneken & Bavel, R88, fol.53r-55r (2 akten), 28-1-1728; Rl 10, fol.21v-23r, 29-1-1728.
175. GAB, Ginneken & Bavel, R71, fol. 65r-66v (2 akten), 30-11-1694. GAB, N556, fol.252r-254r,

22-10-1699.
176. GAB, N314, fol. 374r-v, 2-12-1694; R702, fol. 87r-90r, 3-6-1710.
177. GAB, Ginneken & Bavel, R85, fol. 48r, 12-4-1718; id., fol.74r-77v, 27-1-1719; R87, fol.

13v-15r, 18-4-1724.
178. GAB, N516, akte 31, 4-12-1719. Over de erfenissen uit 1719 en 1724 zie bij zijn vader.
179. GAB, Ginneken & Bavel, R109, fol. 102v-104r, 9-12-1723; R87, fol. 8r-10v (2 akten), 21-3-

1724; R89, fol.l90v-192v (4 akten), 29-12-1734; id., fol. 223r-v, 3-10-1735.
180. GAB, R525, fol. 177r-v, 23-12-1627.
181. Poppel in goede en kwade dagen (uitg. van Heemkundekring Nicolaus Poppeliers), Ravels,

sept 1979, pag. 58.
182. RABW, Poppel, R39, 16-2-1656; 20-2-1658; [film BA 617:] 9-9-1665; 7-3-1668; 6-2-1669;

23-3-1676.
183. RABW, Poppel, R40, 21-3-1689.
184. RABW, Poppel, R39, 30-6-1683; 16-2-1689; R40, 21-3-1689; 26-1-1702 (2 akten).
185. RABW, Poppel, R40, 20-4-1706; R42 [film BA 618), 4-1-1732; 1-2-1734; R43, 7-5-1746;

31-12-1751 (2 akten); 21-1-1752; 31-1-1753; R48, 8-2-1735, handtekeningen van Adriaen en
Jan Stoops, 'oudt H. Meesters', onder een rekest dat door alle bewoners van Poppel wordt
ondertekend.

186. RABW, R48, 7-8-1737.
187. RABW, R42, 16-8-1748; 13-9-1751; 31-12-1751 (2 akten).
188. RABW, R43, 19-12-1765.
189. J. van Gils, Spapen is de zoon van de Paap, in: De Brabantse Leeuw (1979), nr.6, pag. 181.
190. RABW, Poppel, R43, 16-3-1756.
191. GAB, R656, fol. lv-3r (4 akten), 7-1-1525; id., fol. 22v-23r, 23-5-1525.
192. GAB, R657, fol. lr-v, 3-1-1531.
193. GAB, R659, fol. 194r-v, 9-8-1550; id., fol. 203v-204r, 16-12-1550.
194. GAT, R296, fol. 40v, 31-12-1550.
195. GAB, R662, fol. 220v-221r, 13-10-1573, alwaar verwijzing naar schepenbrief d.d. 24-3-1551.
196. GAB, R662, fol. 270r-v, 28-2-1576; R496, fol. 192r-193v (2 akten), 22-12-1595.
197. GAB, N6, fol. 178r-179r, 18-5-1576.
198. GAB, R664, fol. 40v, 31-3-1598; id., fol. 44v-45r (2 akten), 7-7-1598.
199. GAB, R5O3, fol. 28r-30v (7 akten), 18-2-1604.
200. GAB, R490, fol. 53r, 6-6-1589.
201. GAB, R663, fol. 166v-167r, 6-2-1590.
202. GAB, R663, fol. 223r-v, 21-6-1594.
203. GAB, R523, fol. 72r-73r, 16-4-1624; R525, fol. 176v-177r, 15-12-1627.
204. Dankzij een tip van mevr. Simons-Overing uit Deventer kwam ik daarachter.
205. SAO, Geertruidenberg, N1912, 1-4-1633.
206. SAO, Geertruidenberg, R24, fol.295r-296r (2 akten), 8-5-1654; id., fol. 298v-305r, 12-6-1654.
207. SAO, Geertruidenberg, R28, fol. l lv, 17-7-1682; id., fol. 69v-70r, 16-11-1685; GAB, R544,

fol. 119v, 10-6-1684. Zie nog GAB, N227, akte 78, 26-11-1674.
208. SAO, Geertruidenberg, N1931, fol. 182r-v, 17-11-1685; R28, fol. 70v-71r, 4-12-1685.
209. Pauwels is een broer van Maeyken Andries Jans Denijs, de echtgenote van Wyerck Jans van
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den Haenberge, en dus is Jenneken Jan Wiercx met een zoon van haar stiefoudoom getrouwd.
Cornelie is een dochter van Cornelis Wyericx (geen familie) en Mathijse Cornelis Everts van
Covelens (afgeleid van Koblenz?). GAB, R479, fol. 42r-v, 14-3-1575; R480, fol. 43r-44r,
7-3-1576; R487, fol. 17v-18r (2 akten), 16-3-1585.

210. GAB, Afd. 11/1 (Weeskamer), nr. 633.
211. GAB, R524, fol. 5Or-52r, 15-5-1626.
212. F. C. J. Wierckx, De hoveniersfamilie Franken te Bergen op Zoom, in: De Brabantse Leeuw

1990, pag. 33vv. Volgens A.M.A.H. van Tetering en W. Wijnaendts van Resandt, Vijf
eeuwen geschiedenis van een Brabants geslacht (Ruelens - Rullens - Van Teteringen), in:
Jaarboek CBG XXII (1968), pag. 253-254 zijn Cornelia en Henrick Willem Francken waar-
schijnlijk kinderen van Willem Franck Willem Jansz. en Cathelijn Hendrik Jan Dyrven.

213. J. van Loon, Bijdrage tot de morfeemgeschiedenis en -geografie der Nederlandse toenamen,
Kortemark-Handzame 1981, pag. 550, rekent -aert, -man, -inck en -en tot de 'individualise-
rende suffixen' die gemakkelijk gegenitiveerd kunnen worden, b.v. Reynaert x Reynaerts,
Beljaert x Beljaerts; Ghilsman x Ghilsmans, Meerman x Meermans, enz.

214. GAB, R686, fol. 89r.
215. GAB, R415, fol. 278v, 21-2-1501.
216. GAB, Afd. 11-17, inv. nr. 1, fol.29r.
217. GAB, R417, fol. 94v, 11-4-1508.
218. GAB, Afd. 11-17, inv. nr. 1, fol. 38v. Indien hier de Kerststijl is gehanteerd, wordt St.

Stevensdaghe 1358 feitelijk 26-12-1357.
219. GAB, R418, fol. 107r, 20-11-1509. Mogelijk een zoon van Pauwels Merman is Gielys Pauwei

Meermanszoon, op 10-4-1426 vermeld (Erens: 1928-29, pag. 207, oorkonde 277).
220. GAB, Afd. 11-17, inv. nr. 1, fol. 28v.
221. Henrick is waarsch. identiek met I. Heijn Beliaerts, stamvader van het geslacht Beljaerts [zie

Niekerken: 1978, kol. 322]. Reeds Henrick was dus gegoed te Gilze. Zijn kleinzoon IIIc. Jan
Peter Beliaerts vervult het schepenambt te Gilze.

222. GAB, R657, fol. 109v-110r, 13-1-1534.
223. Lezing onzeker, ook mogelijk: Ouraschen.
224. GAB, R425, fol. HOr, 15-10-1518.
225. GAB, R422, fol. HOr, 5-9-1514.
226. GAB, R656, fol. 157v-158r, 20-12-1530.
227. GAB, R658, fol. 183v-184r, 12-2-1544.
228. GAB, Afd. 11-17, inv. nr. 1, fol. 29v.
229. GAB, R421, fol. 107v, 15-3-1513.
230. GAB, R423, fol. 132r, 28-8-1515.
231. GAB, R424, fol. HOv, 17-11-1517.
232. GAB, R428, fol. 155r, 20-8-1521.
233. GAB, R417, fol.l23v, 31-10-1508.
234. M.i. is deze opmerking van cruciaal belang om de daadwerkelijke afkomst van het geslacht

Van Gilse (gepubliceerd door J.M. van Gilsein GensNostra48 (1993), pag. 105-127) uit Gilze
aan te tonen en tegelijkertijd nog een generatie op te voeren. Men zij erop bedacht dat de in
1457 en 1462 als schepen vermelde Jan van Ghilze (zie Brekelmans: 1992, pag. 370-371]
waarsch. identiek is met de in de Bijlage (d.d.29-01-1487) genoemde Jan Peters van Ghilse,
wiens vader Peter Jansz. van Ghilse (zie ook Bijlage, de ongedateerde tweede akte) en
grootvader Jan van Ghilze ook schepenen in Gilze waren. Jan Peters van Ghilse heeft een broer
Reyner Peters van Ghilse die nageslacht heeft te Gilze. Verder onderzoek in deze is nodig.

235. Willem Jan Obrechts = Willem Jan van Chaertschot!
236. GAB, R658, fol. 47r-v, 1-6-1540.
237. GAB, R422, fol. HOr, 5-9-1514.
238. GAB, R419, fol. 175v, 18-1-1510.
239. GAB, R423, fol. 121r, 22-1-1513.
240. GAB, R656, fol. 33r-v, 9-1-1526.
241. GAB, R657, fol. 6v-7r, 31-1-1531.
242. GAB, R657, fol. 2v, 10-1-1531.
243. GAB, R658, fol. 183v-184r, 12-2-1544.
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WEGWIJS „r.3

DE MAANDEN VAN HET JAAR

Wij vervolgen onze serie met een toelichting op de maanden maart, april en mei
(zie Gens Nostra 49 (1994), pag. 83).

MAART
- In het Latijn: Martius mensis, d.w.z. de maand van Mars, de oorlogsgod.

Volgens de Romeinse kalender was maart de eerste maand van het jaar;
sinds de invoering van de Juliaanse kalender is maart de derde maand. In
de Romeinse tijd was 1 maart het feest van Matronalia, het feest dat de
dames uit de patricische geslachten gaven voor hun slaven. In Nederland
wordt deze maand Lentemaand genoemd, in Duitsland Marz en oudtijds
Lensing (vergelijk: Lenz, lente). In Engeland was deze maand (Maren) tot
1752 het begin van het jaar.

APRIL
- In het Latijn: Aprilis. Deze maand wordt ook de Grasmaand of Paas-

maand genoemd, omdat Pasen meestal in deze maand valt. Sedert het
concilie te Nicaa (325 v. Chr.) wordt Pasen gevierd op de zondag die volgt
op de eerste volle maan na het begin van de lente (vastgesteld op 21
maart). Zodoende kan Pasen vallen op een zondag tussen 22 maart en 25
april. In Duitsland wordt deze maand Ostermond (Ostern = Pasen)
genoemd.
In veel landen is 1 april de dag van de aprilgrappen: Verzendekensdag (in
België), Narrentag (in Duitsland), Allfoolsday (in Engeland, vanaf de
18de eeuw) en Poisson d'Avril (in Frankrijk, vanaf de 16de eeuw). En in
Nederland verloor Alva op 1 april zijn bril (Den Briel).

MEI
- In het latijn: Majus, genoemd naar de godin Maja. In het volksgeloof

neemt deze maand een belangrijke plaats in als maand van de vruchtbaar-
heid. Zo werd bijvoorbeeld op 1 mei of met Pinksteren de Meiboom
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opgericht als symbool van nieuw ontwakend leven. Ook bij andere gele-
genheden zoals bij geboorte en huwelijk, het binnenhalen van de oogst of
het onder de kap brengen van een nieuwgebouwd huis werden Meibomen
opgericht. Andere meigebruiken zijn bijvoorbeeld de meivuren, meiblits
en het meitaksteken. In Nederland wordt deze maand ook wel Bloei-
maand genoemd, in Duitsland Mai of Wonnemond.

H.M. ABEN-NEDERPELD

GENEALOGIE IN GULIKS LIMBURG

Limburg is, genealogisch gezien, een land van voetangels en klemmen. Dat
heeft menig beginnend genealoog moeten ondervinden. Dit komt omdat Lim-
burg vóór de Franse tijd nooit een eenheid was.

Neem nou Guliks Limburg, een (helaas) nog niet echt ingeburgerde naam
voor het noordelijkste stukje Zuid Limburg, ofwel de flessehals van onze pro-
vincie. Dit gebiedje was vanaf het jaar 1400 tot aan de komst van de Fransen
onderdeel van het Hertogdom Gulik, genoemd naar de Duitse stad Jülich,
gelegen op ca. 50 km. ten oosten van Sittard. Iets preciezer gaat het om de
huidige gemeenten Sittard (met Broeksittard, Limbricht, Einighausen, Gutte-
coven, Windraak en Munstergeleen), Susteren (met Dieteren, maar minus
Roosteren en Nieuwstadt, die beide Gelders waren) en Bom (met Buchten,
Holtum en Grevenbicht, maar minus Obbicht en Papenhoven, eveneens Gel-
ders gebied) en van de huidige gemeente Stein nog de plaatsen Urmond, Berg
en Nattenhoven. Zij vormden met de thans Duitse dorpen Wehr, Hillensberg,
Süsterseel en Tüddern het Gulikse Ambt Born, later ook Born-Sittard
genoemd. Overigens waren ook de veel noorderlijker gelegen dorpen Herken-
bosch en Tegelen Guliks, maar dat valt buiten het bestek van dit verhaal.

Alle archieven uit dit gebied bevinden zich dan ook te Düsseldorf in het
Hauptstaatsarchiv. Als u dus ook eens in andere archiefbestanden buiten de
gewone DTB-boeken wilt kijken, zoals de belangrijke Bornse rentmeestersreke-
ningen, de leenregisters uit deze streek (behorende tot de mankamers van Born
en van Millen), schepenbankarchieven, de tolrekeningen van Urmond, belas-
tingregisters enz., dan moet u naar Düsseldorf, of liever naar het Sittardse
Gemeentearchief, waar men over (vrijwel) alles wat op de streek betrekking
heeft uit Düsseldorf in kopievorm of op microfiches kan beschikken. Tijdens
de Franse tijd behoorde dit gebied, anders dan de rest van Zuid Limburg (dat
tot het Departement van de Nedermaas behoorde, met als hoofdstad Maas-
tricht), maar overigens samen met een deel van Noord en Midden Limburg (het
vroegere Pruisische Overkwartier) tot het Departement van de Roer, met als
hoofdstad Aken. De bevolkingslijsten uit die tijd bevinden zich dan ook niet
in het Rijksarchief te Maastricht, maar in Düsseldorf en als microfiches te
Sittard.

Pas in 1817 kwam de grens tot stand, en werd Sittard zo de jongste Neder-
landse stad. Daarvóór behoorde het gebied een tijdje onder het Gouvernement-
Generaal van de Neder- en Middenrijn (archieven Düsseldorf)- Bij het trekken
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van de grens werd het oude Ambt Born-Sittard in tweeën gesneden, waarbij er
ook enkele gemeenten werden doorgeknipt. Zo vinden we de BS van Broeksit-
tard vanaf de invoering in 1797 tot in 1817 onder de gemeente Wehr (thans deel
van de Duitse gemeente Selfkant). Gelukkig beschikt het Sittardse gemeentear-
chief over fotokopieën van deze registers. Het dorp Hillensberg (thans ook
gemeente Selfkant) behoorde tot 1817 tot de gemeente Munstergeleen. Verder
behoorde het vroeger zo belangrijke kasteel van Millen nu plotseling tot de
gemeente Nieuwstadt.

In de registers van de Sittardse Hoogduitse Evangelische Gemeente vindt
men (in het Duits) zelfs tot in 1843 ook DTB-inschrijvingen van het op zo'n 10
km. afstand in Duitsland (toen Pruisen) gelegen Saeffelen, dat tot dan toe deel
uitmaakte van het grondgebied van deze protestantse gemeente, die thans
Nederlands Hervormd is geheten. In tegenstelling tot de vroegere Staatse
gebieden (bijv. Heerlen, Valkenburg, Beek, maar ook Zeeuws Vlaanderen)
waren katholieke inwoners hier niet verplicht hun huwelijk ook bij de dominee
te laten registreren.

Een extra probleem in dit gebied is ook het lezen: men gebruikte hier in
tegenstelling tot het omliggende gebied, vrij consequent het oude Duitse schrift
en veelal de hoogduitse taal, en het blijkt veel oefening te vergen om dit schrift
goed te kunnen lezen. Sittard heeft al doopregisters vanaf 1588, maar het
Rijksarchief te Maastricht beschikt slechts over klappers vanaf ca. 1700. Thans
wordt er in Sittard overigens hard gewerkt aan het in de computer zetten van
de volledige Sittardse DTB.

Zoekt u voorouders uit deze streek, dan kunt u het best terecht in het Sit-
tardse Gemeentearchief. Dit beschikt niet alleen over vele tienduizenden
kopieën uit Düsseldorf en over erg veel literatuur over Gulik(s Limburg), maar
werkt ook hard aan het verzamelen van materiaal over de direct over de grens
gelegen plaatsen.

RENÉ LAUWERS

NOGMAALS HIATEN IN DTB-REGISTERS

Naar aanleiding van het stukje over hiaten in DTB-registers (Wegwijs nr. 1)
schrijft de heer H. Westera uit Amsterdam ons, dat rampen, epidemieën en
oorlogen soms aanleiding waren voor het ontstaan van hiaten in kerkboeken.
Hij geeft onder andere een aardig voorbeeld, dat rond het rampjaar 1672
gedateerd kan worden:

In het lidmatenboek (1670-1674) van de kleine dubbelgemeente Zalk/Vee-
caten in Overijssel is het volgende te lezen: Terwijl een stuck deses boecks bij
d'ongelegentheit van tijden is verloren, werden de volgende personen zonder
zekere tijt 't hebben als ledematen der H. Gemeinte aengewesen, hoewel meer
andere miserijen [miseries] daerbij moeten gestelt werden.

Mevrouw Vulsma-Kappers vult hierbij aan, dat in die tijd ook 'gaten' vielen
in de doop- en trouwboeken van plaatsen in de Vechtstreek. In het doopboek
van Loenen werd genoteerd: De Gemeinte tot Loenen door der Franschen inval
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verjaagd zijnde heeft sich eenen tijdt lang meestendeel t'Amsterdam ver-
houden, alwaer de naamen der gedoopten van ontrent desen tijdt moeten
gesocht worden. In het trouwboek van Oud-Loosdrecht staat een soortgelijke
mededeling: Den 8 Octob. [1672] is voorgevallen de invasie der fransse militie
daer door de Loosdrechters meest gevlucht zijn naer Amsterdam. Het hiaat in
het doopboek van Oud-Loosdrecht begint echter al op 5 juni 1672. Kennelijk
was men achter met het overschrijven van de losse briefjes waarop de gegevens
van de dopeling werden aangeleverd. De verandering van omgeving had het
voor ons genealogen positieve resultaat dat na terugkomst nu wèl de namen van
de Loosdrechter moeders werden genoteerd. Ook in Nigtevecht en - in min-
dere mate - in Vreeland is er een afname van het aantal inschrijvingen in die
tijd.

Het zoekraken van de zo even genoemde losse briefjes kan er mede de
oorzaak van zijn, dat een doop soms niet te vinden is, ook als er verder géén
hiaat in het boek is te bespeuren. Soms werd zo'n briefje nog wel los in het boek
bewaard.

KWARTIERHERHALING EN KWARTIERVERLIES

Bij het opstellen van een kwartierstaat zal men vroeg of laat bemerken dat
eenzelfde voorouder op meer dan één plaats in de kwartierstaat voorkomt.
Deze situatie wordt dan vaak in één adem 'kwartierverlies of kwartierherha-
ling' genoemd, alsof deze twee begrippen synoniem zijn, hetgeen beslist onjuist
is.

Van kwartierherhaling is alleen sprake in het geval dat een voorouder op
verschillende plaatsen in de kwartierstaat voorkomt. Immers, het woord kwar-
tier verlies geeft aan dat wij een voorouder voor altijd 'kwijt' zijn. Daarmee
wordt echter niet een situatie bedoeld, waarbij het onderzoek naar een bepaalde
voorouder, door bijvoorbeeld gebrek aan bronnen, voor korte of langere tijd
(of soms wel voor altijd) is vastgelopen. Voor kwartierverlies moeten wij eerder
denken aan een kind van een ongehuwde moeder, waarbij op geen enkele wijze
wordt aangegeven wie de natuurlijke vader is, terwijl het vaderschap ook niet
via een omweg nog is te achterhalen. In zo'n geval spreken wij van kwartierver-
lies, want de vader en zijn voorouders zullen voor altijd onbekende kwartieren
blijven. Ook als er sprake is van vondelingen of pleegkinderen treedt kwartier-
verlies op. Van hen zullen veelal beide ouders, dus ook de moeder en haar
voorouders, onbekend blijven. Beide verschijnselen zullen we in menige (uitge-
breidere) kwartierstaat tegenkomen.

Bronnen: H. L. Kruimel, Voorouders gezocht, Amsterdam (NGV) 1981; Aad van der Tang, Stam-
boomonderzoek, Utrecht (Prisma) 1948; J .C. Okkema, Handleiding voor genealogisch onderzoek
in Nederland, Weesp (Fibula/Van Dishoeck) 1986.

P.H. IETSWAART

284 GensNostraXLIX(I994)



BOEKEN

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

Genealogieën
K. Goudriaan en M. Westphal, Goudhaan in veelvoud 1543-1992. Een protestantse familie afkom-
stig uit Goudriaan en Ameide, Amsterdam/Rotterdam 1992.

Het eerste deel van dit boek behandelt de geschiedenis van de familie Goudriaan (van Goud-
riaen, Gouderjaan). Op prettig leesbare wijze wordt uitvoerig en ruim geannoteerd verhaald over
de oudste generaties in hun woonomgeving. De geschiedenis van Goudriaan en Ameide in de 16de
en 17de eeuw, wereldlijk en kerkelijk, wordt aan de hand van vele feiten beschreven. Tevens is
bijzonder veel moeite gedaan de werkomstandigheden van latere genearaties in de 19de eeuw in de
Haarlemmermeer te achterhalen, waarvoor o.a. de polderarchieven werden gebruikt. Wie nog
moet beginnen zich te oriënteren betreffende Goudriaan, Ameide en de Haarlemmermeer doet er
goed aan ook de voetnoten van ieder hoofdstuk te raadplegen. Het tweede deel bevat de eigenlijke
genealogie. Van de dochters worden steeds de kinderen vermeld. Het moet voor de beide samenstel-
lers van dit verder zo keurig verzorgde boek een kleine teleurstelling zijn geweest dat - vermoede-
lijk door een verschuiving van de tekst - het naamregister in veel gevallen niet meer de correcte
verwijzing naar de bladzijden aangeeft (veelal moet men bij het aangegevene 2 optellen).

J.W.F.X. DE RIJK

Rikkert G.J. Bakker, De geschiedenis van het Deldense geslacht Ottenhoff (deel 2: De Zuid-
Nederlandse en Indische takken), z.pl. 1993. Verkrijgbaar door overmaking van ƒ 40, - op post-
giro 3792801 t.n.v. de auteur, Hoflaan 41, 2242 EM Wassenaar.

In 1985 gaf de heer Bakker een boek uit met als titel: De geschiedenis van de Groninger tak van
het Deldense geslacht Ottenhoff. Vorig jaar verscheen deel 2. Dit familieboek begint met de
stamvader Arent Ottenhoff (1615-1678), die bakker was in de stad Delden. Eén van zijn nakome-
lingen, Gijsbertus Ottenhoff (1792-1837) was een militair, die onder Napoleon verschillende veld-
tochten meemaakte. Het nageslacht van twee van zijn zonen staat centraal in dit tweede deel van
de familiegeschiedenis. Het betreft afstammelingen van Ludovicus Antonius Ottenhoff (1811-
1875) en Catharina Cornelia van Aken (1820-1894) en van Johannes Josephus Gijsbertus Otten-
hoff (1816-1864) en Jacoba Helena von Franquemont (1822-1893). De auteur heeft tussen de
genealogische gegevens ook enkele biografische en andere bijzonderheden verwerkt. Het boek is
voorzien van een index op aangetrouwde familieleden.

C D . van Oosten, Dominee Johannes Groenewegen, en V.C. Wikaart-Derkzen, Nazaten ener
dominee. Beide delen zijn in 1993 uitgegeven door de Historische Vereniging Werkendam en De
Werken c a . , p/a Sasdijk 67, 4251 AD Werkendam, alwaar inlichtingen verkrijgbaar zijn over deze
uitgaven.

Met de levensschets van ds. Johannes Groenewegen uit Werkendam heeft de auteur een aardig
stukje locale kerkgeschiedenis in kaart gebracht. Johannes Groenewegen werd op 7 juli 1709 te
Zoetermeer geboren als zoon van Dirk Groenewegen en Catharina Moeraal en overleed te Wer-
kendam op 10 augustus 1764. Hij studeerde achtereenvolgens te Groningen en Leiden en werd in
1737 tot het ambt van predikant toegelaten. In dat jaar werd hij ook te Werkendam beroepen. Niet
alleen zijn levensverhaal komt aan de orde, ook zijn preken, de censuurzaken en enige gerucht
verwekkende kerkelijke zaken uit zijn ambtsperiode, waarmee dit boekje tegelijk zijn belang krijgt
voor de locale geschiedschrijving.

In vervolg op de monografie van C. D. van Oosten stelde mevrouw V.C. Wikaart-Derkzen een
parenteel samen van de nakomelingen van ds. J. Groenewegen uit zijn huwelijken met respectieve-
lijk Anna Maria Valk van Blanken en Cornelia Josina Barovius. Dit laatste deeltje wordt besloten
met een index op namen.

Genealogie van Lindert Cornelisse de Jonge, uitgave van de Werkgroep Blasijntje Danckaerts,
Zuid Beveland, 1993. Verkrijgbaar voor ƒ 2 5 , - (excl. verzendkosten) bij Genealogisch Centrum
te Goes (Mevrouw E. J. Rentmeester-de Haas, Pr. Willem Alexanderstraat 18, 4441 AS Ovezande).
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In tegenstelling tot wat de titel belooft, biedt deze uitgave meer, want deze genealogie begint met
één van de voorouders van Lindert Cornelisse de Jonge, namelijk Christaen Tolman, wonend in
Heinkenszand omstreeks het begin van de 16de eeuw. Van hem wordt als een soort 'voorwerk' een
parenteel gegeven. Lindert de Jonge uit de titel is waarschijnlijk een zoon van Cornelis Janse Jonge
en Mayken Brixsse en deze Cornelis is op zijn beurt weer een kleinzoon van Christaen Tolman. Van
Lindert Cornelisse de Jonge, beenhouwer te Heinkenszand en zijn vrouw, die leefden eind 16de-,
begin 17de eeuw, wordt een uitgebreid nageslacht gepresenteerd, dat eeuwenlang in Zeeland geves-
tigd bleef. De genealogie is uitgewerkt tot in de 20ste eeuw. Jammer, dat deze zeer verzorgde
uitgave geen verhelderende schema's bevat, waarin de structuur van deze uitgebreide familie in één
oogopslag duidelijk wordt. Gelukkig is er wel een uitvoerig register op persoonsnamen opge-
nomen.

Michiel Braam, Harmke Iwema, haar familie, voorgeslacht en nakomelingen, Utrecht 1993.
Nadere inlichtingen bij de auteur, Fregatstraat 113, 3534 RC Utrecht.

De oudst bekende Iwema is een zekere Harko, die rond 1500 leefde. Het is echter niet zeker of
deze Harko als stamvader van het geslacht Iwema opgevoerd kan worden. Centraal in deze publi-
katie staat echter Harmke Iwema, die op 18 augustus 1857 te Noordwijk werd geboren en op 30
maart 1939 te Tolbert overleed. Harmke leefde ongehuwd samen met Hiele Bok, uit welke verbin-
tenis een negental Iwema-kinderen zijn gesproten; van deze kinderen zijn de nakomelingen opge-
spoord. Op de laatste bladzijde is Harmke afgebeeld voor de hut waar zij tot haar dood heeft
gewoond. Een ontroerende foto, die Harmkes centrale positie in deze uitgave volkomen rechtvaar-
digt.

J .S.D. van der Lem en C.P.B, van der Lem sr., Op zoek naar 't Fortuin; genealogie van het
geslacht Diepenhorst, Nijmegen 1991. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Mevrouw J.S.D.
van der Lem, de Gildekamp 2035, 6545 KC Nijmegen.

De ondertitel van dit werk luidt: 'Beschrijving van het nageslacht van Jan Willemsen Diepen-
horst (ca 1630-1704), herbergier te Ameide' en hiermee is deze keurig uitgegeven genealogie tref-
fend gekarakteriseerd. De auteurs geven een korte geschiedenis van de plaats Ameide, een beschrij-
ving van het wapen Diepenhorst (met afbeelding) en gaan vervolgens over tot de generatiegewijze
behandeling van het onderhavige geslacht, zij het dat ook het voorgeslacht van Jan Willemsen
Diepenhorst aan de orde komt. Laatstgenoemde wordt opgevoerd onder generatie VII, want aan
hem vooraf gaat een overzicht van de oudste generaties, beginnend bij Pieter Soys, geb. ca 1460,
die tussen 1494 en 1521 genoemd wordt als gemachtigde in de bijlagen van de stadsrekeningen van
Gouda. De uitgave is smaakvol geïllustreerd en tevens voorzien van een index op namen.

C.W. Hajer-Sasse, A.W. Kanneworff-van Leuven en M. Wurms-Kanneworff, Kanneworff,
migratie uit Duitsland via Denemarken, z.pl. 1993. Nadere inlichtingen bij: mevrouw A.W. Kan-
neworff-van Leuven, Hertlaan 12, 8076 PH Vierhouten.

De naam Kanneworf(f) is afgeleid van het Duitse plaatsje Kannawurf, dat iets ten zuiden van
Bad Frankenhausen in Midden Duitsland ligt. Als oudst bekende voorvader wordt Zacharias
Kannewurff opgevoerd, die ca. 1650 genoemd wordt als rechter en belastingontvanger in het
plaatsje Groszrudestedt, waar in 1655 zijn zoon Johann Georg wordt geboren. Via Niels Kanne-
worff, zoon van Johann Georg, komt de familie in Denemarken terecht. Van de Deense familie
wordt zowel een overzicht van de Deense voorouders als een parenteel gegeven. De Nederlandse
tak begint met Niels Kanneworff, geb. Holstebro-Jutland 28-7-1769, tuinman en veehouder, overl.
Oud-Loosdrecht 17-9-1833, otr./tr. Loosdrecht (schepenbank), 4/19-3-1797 met Martijntje
Blanke, ged. Nieuw Loosdrecht 23-9-1759, dr. van Gerrit Blanke en Mijnsje Vlaanderen, overl.
Oud-Loosdrecht 3-6-1827. Een interessante publikatie met veel verrassende gegevens over de ach-
tergronden van deze familie, rijk geïllustreerd met kaarten, foto's en handschriften. Helaas ont-
breekt een index op familienaam.

Jos Nelen, Piet M.M. Ribbens en Ivo Ribbens, Ribbens in de Noorderkempen, het voor- en
nageslacht van Marinus Ribbens (1803-1881) en Kee Megang. Uitgave Stichting Familiegeschie-
denis Ribbens 1993; te verkrijgen door overmaking van f 22,- op Spaarbank Limburg nr.
859974308 t.n.v. P.M.M. Ribbens, Appellaan 10, 6241 AR Bunde.

De stamvader van dit geslacht is Anthony Janssen Ribbens (Rubens), die ca. 1670 in Pelt wordt
geboren en op 6 februari 1695 voor de schepenbank van Etten huwt met Margreta Barend Guldens.
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De uitwerking van het nageslacht van Marinus Ribbens, ged. Roosendaal 29 oktober 1803 (in de
genealgogie voorzien van nummer Vg), gehuwd met Cornelia (Kee) Megang neemt uiteraard het
grootste gedeelde van deze publikatie in beslag. Gerekend vanaf Marinus worden nog eens vijf
generaties Ribbens in het genealogische gelid gezet. Het boek is ruim voorzien van fraaie foto's (die
als in een album zijn ingeplakt), een index op namen completeert het geheel.

Willy Ivits en Hans Vogels, Stammen alle Gemertenaren af van Karet de Grote?, Gemert 1993.
Gemertse bronnen nr. 2; verkrijgbaar v o o r / 24,50 (plus verzendkosten) bij Heemkundekring 'De
Kommanderij', p/a Oudestraat 16, 5421 WE Gemert.

De titel van dit boek bevat een intrigerende vraag. Nog altijd vormt een bewijsbare afstamming
van Karel de Grote als een bekroning van menig genealogisch onderzoek. De auteurs hebben het
de inwoners van Gemert (en zeker ook mensen van elders, die voorouders in deze plaats hebben)
in ieder geval een stuk gemakkelijker gemaakt om hun eventuele afstamming uit Karel de Grote
aannemelijk te maken. Aan de hand van uittreksels uit de schepenprotocollen en uiteraard de
DTB-registers werd de samenstelling van de Gemertse families ter hand genomen. Via de Bossche
schepenprotocollen werd het mogelijk om verbanden te leggen met adellijke geslachten en de lokale
elite van de 13de, 14de en 15de eeuw (uiteraard veelal via bastaardij). De lijn naar Karel de Grote
loopt via Dierck van Ghemert, overl. vóór 20 februari 1517, natuurlijke zoon van Diederick VI van
Gemert en via Henrick van Einatten, overl. 17 juli 1544 te Gemert, ridder en commandeur van de
Duitse Orde te Gemert. De uitwerking beperkt zich natuurlijk tot Gemertse families, die in alfabe-
tische volgorde worden behandeld. Het enige werk dat mogelijk nog moet worden gedaan om als
afstammeling van Karel de Grote te boek te staan, is het overbruggen van de periode 1810/11
(invoering van de B.S.) tot het heden.

C. Wallast, Het geslacht Barf op de Vrije Erfheerlijkheid Ameland, Drachten 1993; verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 40, - op giro 1015630 t.n.v. de auteur, Dwarswijk 23, 9202 BM Drachten.

Bij de presentatie van dit familieboek opperde de auteur de stelling dat de Amelander familie
Barf oorspronkelijk afkomstig is uit Schotland. Hoe dit ook zij, de geregelde genealogie van dit
geslacht vangt aan bij Hans Arends Barf, gehuwd met Neelke Klases, die te Hollum tussen 1701
en 1716 zes kinderen laat dopen. Mogelijk was deze Hans een zoon van Arend Barff uit Lübeck.
Deze genealogie, die doorschoten is met kopieën van aktes en rijk voorzien is van foto's, is
uitgewerkt tot en met de achtste generatie. Er is helaas geen index; wel zijn er verschillende bijlagen
opgenomen, zoals het verslag door kapitein Jan Barf van de ondergang van het vrachtschip 'Zeta'
in 1917.

Jan Buisman, Van buysvaarder tot Buisman, Alkmaar, Stichting Genealogie Buisman en varianten
1993, (2e dr.); verkrijgbaar door overmaking van ƒ 55, - (incl. verzendkosten) op bankrekening
407372059 of postbank nr. 3687127 t.n.v. bovengenoemde stichting te Roden.

Deze gedegen studie met veel achtergrondinformatie, bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel,
getiteld 'De Westfriese Buysmannen en hun nazaten' is algemeen van opzet. Het kan desgewenst
dienen als de inleiding op de stamboom van iedere willekeurige tak van de op dit ogenblik circa
2200 levende personen omvattende groep van naamdragers. In dat geval, zo schrijft de auteur, zal
de titel moeten worden gewijzigd, omdat die de inhoud dient te blijven dekken. Het tweede gedeelte
draagt als titel 'Varende pioniers op de Overwal (Blokzijlse tak)'. Dit deel richt zich in het bijzonder
op dragers van de naam Buysman/Buisman, die zich aan het einde van de 16de/begin 17de eeuw
vanuit West-Friesland op de Overwal, d.w.z. de oostkust van de Zuiderzee, hebben gevestigd.
Adam Willemsz. Buysman (ca. 1680-1729) is de stamvader geweest van de Blokzijlse tak van de
familie. Onder de bijlagen bevinden zich tevens een groot aantal schema's (per plaats), waarin de
verschillende families in kaart worden gebracht. Geen index, maar wel veel illustraties.

A.A. Berenschot, G.H. Berenschot en M.M. Berenschot, Het Berenschot Boek, Miste, Hengelo,
Ruurlo, Rijswijk (werkgroep Berenschot Boek) 1993.

In dit fraai uitgegeven boekwerk worden drie onderling niet verwante families Berenschot
behandeld, elk afkomstig van één van de drie Berenschot-boerderijen in de Achterhoek. Vooraf-
gaand aan de eigenlijke genealogieën wordt uitvoerig aandacht geschonken aan deze drie boerde-
rijen, respectievelijk te Miste bij Winterswijk (vrij naar studies van G. Koobs te Deventer), in
Hengelo (Overijsel) en Ruurlo. Ook enkele bekende leden van de familie en de emigranten naar
Amerika, Brazilië en Australië worden extra naar voren gehaald. De genealogie Berenschot uit
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Miste begint met Johan te Dasthorst, geb. te Lichtenvoorde vóór 1600 en overl. te Winterswijk,
ca. 1656. De genealogie Berenschot uit Hengelo begint met Jan Spoorburgh, die een zoon heeft
Derk Berenschot genaamd, geb. ca. 1710 en die in 1730 trouwt met Fenneke Leemreise
(Berendsen). De genealogie Berenschot uit Ruurlo begint met Lucas Leuckes, die leefde aan het
begin van de 17de eeuw. Deze mooi verzorgde uitgave is zeer overzichtelijk samengesteld, voorzien
van foto's en van (deels uitklapbare) schema's en ook een index, zowel op Berenschot-namen als
overige namen, ontbreekt gelukkig niet.

Rudolf W. Poortier, Poortier... met twéé O's (deel 2: Geschiedenis van de Hollandse familie),
Rijswijk (ZH) 1993; nadere inlichtingen bij de auteur, Emmastraat 34, 2282 AR Rijswijk (ZH).

In 1990 verscheen deel 1, getiteld: Geschiedenis van de Overijsselse familie. Deze familie Poor-
tier uit Overijssel bleek niet met die van de auteur verwant te zijn. Thans ligt het deel voor ons,
waarin de heer Poortier verslag doet van zijn speurwerk naar zijn eigen familie. Deze uitgave biedt
meer dan alleen een genealogie. De schrijver schenkt aandacht aan de naam Po(o)rtier, gaat in op
enkele interessante demografische aspecten binnen de familie (een groot aantal buitenechtelijke
kinderen) en ruimt veel plaats in voor recente famielieverhalen. De oudste met zekerheid bekende
voorvader van de Hollandse familie is Jan Pietersz. Portier, die op 1770 belijdenis doet in Kwadijk.
Ooit hoopt de auteur te kunnen bewijzen dat deze Jan een zoon is van Pieter Reijndertse en Maartje
Arents en menig genealoog zal kunnen bevestigen dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, al
zal het toeval ons soms te hulp moeten komen. Deze sympathieke uitgave wordt besloten met
indices op Poortier-namen en overige namen.

J. Goodijk, De familie Oostringa uit Barradeel, Bussum 1992; nadere inlichtingen bij de auteur,
Wladimirlaan 4, 1404 BB Bussum.

Dit is een bijzondere uitgave, niet alleen door de prachtig (met de hand) ingekleurde reproduc-
ties, maar ook door de gedegen overzichtelijkheid, waarmee deze genealogie van een Fries geslacht
is opgezet. Het betreft hier de Barradeelster Oostringa's, die meer dan twee eeuwen aan de Wad-
denkust hebben gewoond. Barradeel ligt tussen Harlingen en Het Bildt. Wie de oudst bekende
voorvader is, wordt niet duidelijk, mogelijk zekere Jacob Dircks. Een vondst achteraf maakt
aannemelijk, dat Jacob Dircx, gehuwd met Gaads Sjuwes en wonend te Doijum onder Franeker
(zie p. 73) de oudste generatie zou kunnen zijn geweest, maar echt te bewijzen valt dit vooralsnog
niet. De geregelde genealogie vangt aan met Dirck Jacobs, geboren ca. 1645. De naam Oostringa
wordt in 1812 om nog onbekende redenen aangenomen. De auteur heeft de genealogie ruim
aangekleed met gegevens uit secundaire bronnen en bovendien zijn vier kaartbladen toegevoegd,
waarop de kadastrale kaarten van Oosterbierum. Voorts wordt het geheel ontsloten door een index
op patronymica en een index op familienamen.

Diversen
G.J.W.van Meurs, Burgemeester Mr. Govert Suys te Gouda, overleden 17 januari 1756, Eind-
hoven 1993. Nadere inlichtingen bij de auteur, Floraplein 12, 5643 JH Eindhoven.

In deze studie heeft de auteur aantekeningen en transcripties bijeengebracht over mr. Govert
Suys (1694-1756), die onder meer burgemeester van Gouda is geweest. Het onderzoek was aanvan-
kelijk bedoeld als 'aankleding' van een stukje familiegeschiedenis, maar bleek op den duur steeds
omvangrijker te worden, mede omdat in het weeskamerarchief interessant materiaal boven tafel
kwam ter afhandeling van zijn nalatenschap. Een index op namen en zaken besluit deze documen-
taire publikatie.

Regesten op het Vredegerecht, Kanton Gemert, onder redactie van Wim Jaegers, Ad Otten en Jan
Timmers, Gemert 1993. Gemertse bronnen nr. 1; verkrijgbaar voor ƒ 29,50 (plus verzendkosten)
bij Heemkundekring 'De Kommanderij', p/a Oudestraat 16, 5421 WE Gemert.

Het is verheugend, dat steeds meer 19de-eeuwse bronnen voor genealogisch onderzoek worden
ontsloten. Over het algemeen komt de 19de eeuw er in genealogische publikaties nogal bekaaid
vanaf. Veel verder dan namen en data, soms aangevuld met wat gegevens uit een memorie van
successie, komt men meestal niet. Juist de Vredegerechten, waar veel familiezaken werden behan-
deld (voogdijstellingen, familieraden en akten van bekendheid e.d.), zijn voor genealogen ware
goudmijntjes. In dit verdienstelijke werk van de Heemkundekring 'De Kommanderij Gemert'
wordt als inleiding een geschiedenis gegeven van het Vredegerecht in het algemeen en uiteraard dat
van het Kanton Gemert (dat ook de plaatsen Erp, Boekei, Lieshout, Beek en Bakel omvatte) in het
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bijzonder. Daarna volgt het belangrijkste gedeelte, namelijk de regesten (korte samenvattingen)
van de 'civiele'zaken van 1811-1838 en de regesten van 'strafrechterlijke'zaken van 1811-1821. Een
prachtige bron is hiermee ontsloten, natuurlijk ook via een uitvoerig register op naam.

W.S.
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A. R. A. van Aken, Elseviers Encyclopedie van de archeologie, Amsterdam/Brussel 1965.
W. de Bakker, Dopen, huwelijken en begrafenissen te Moergestel voor zover daar de aantekening
van bewaard gebleven is 1626 (1631)-1650, 's-Hertogenbosch 1981.
N. Berghuijs en L. Meijdam, St. Catharinakerk te Asch 1656-1810. Geregtscheijt der kercke over
begravinge, waer begraven en wie graven gecogt hebben, z.p./z.j.
J.E. Bogaers e.a., Honderd eeuwen Nederland, 's-Gravenhage 1959.
G. W. G. van Bree, Inventaris van de Oud-rechterlijke archieven en de weeskamer van Steenbergen
ca. 1431-1811 (Inventarisreeks R.A. Noord-Brabant nr. 13), 's-Hertogenbosch 1974.
G.A. Bussing, Stamboom van de uit de omgeving Cloppenburg/'Vechta afkomstige Nederlandse
familie Bussing, Eindhoven 1993.
J. A. ten Cate, Inventaris van de archieven van de Rentmeesters van Prins Frederik en hun opvol-
gers (1456) 1840-1932 (Inventarisreeks R.A. Noord-Brabant nr. 8), 's-Hertogenbosch 1971.
W. Dallmann u.a., Historische Stadkerne. Stadte unter Denkmalschutz, Berlin/Leipzig 1989.
F. Gaasbeek en Ch. Noordam, Montfoort. Geschiedenis en architectuur. Monumenten-inventari-
satie provincie Utrecht, Zeist 1992.
H.L. de Groot, Terugblik op Traiectum. Een archeologische schets, Stichting Publicaties Oud-
Utrecht, Utrecht z.j.
G.T. Haneveld e.a., Matthias van Geuns 1735-1817, z.p. 1993.
H.P.H. Jansen, Hoekse en Kabeljauwse twisten (Fibulareeks 17), Bussum 1966.
G. B. Janssen, Baksteenfabricage in Nederland, Van nijverheid tot industrie 1850-1920 (Gelderse
Historische Reeks XVII), Zutphen 1987.
J.G. Kikkert, Biografie Koning Willem III1817-1890, Utrecht 1990.
E.H. Korvezee, Inventarissen van de archieven van de particuliere verzamelingen: Becx, van
Cooth, van Engelen van Strijen, Hultman, van der Fosse en van den Bogaerde, De Oude Schouwe,
Santvoort, Erfsecretarie Maasland (Inventarisreeks R.A. Noord-Brabant nr. 15), 's-Hertogen-
bosch 1980 (2e druk).
K. Kramer, Genealogie van defr) Geer, diverse stamreeksen, Krommenie 1992/1993.
M. van Langeraad, Kwartierstaat de Haan (Friesland), Hoofddorp 1993.
M. van Langeraad, Kwartierstaat van Jelske Inge en Adriana Johanna van Langeraad, Hoofddorp
1992.
P. J. van Langeraad, Kwartierstaat van Langeraad-van Straalen (Zeeland) [zie ook genealogie van
Langeraad], Brouwershaven z.j.
R. Loenen, Naamregister Loosdrecht. Dorpsgerechten. Stukken betreffende voor het gerecht
gevoerde lijfstraffelijke en boetstraffelijke processen, Austerlitz 1993.
B. Meeboer, De voorouders van Femke en HylkjeMeeboer, deelIIDe Kwartierstaat, Ermelo 1993.
A.Th. Polet, Bijdrage genealogie Polet. Nakomelingen Pollet en Polet van Jacques (II en IV),
Oud-Beijerland 1984/1986.
H.Th.M. Roosenboom, 'Van Waterstraat naar Citadel'. Bijdragen t.g.v. de officiële opening van
het Rijksarchief in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch 1986.
M.H. Stafleu e.a., Archeologische en bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht 1926-
1972 (Stichting Publicaties Oud-Utrecht), Utrecht z.j.
J. Vriens, Inventaris van het archief van de classis 's-Hertogenbosch 1571-1950 (Inventarisreeks
R.A. Noord-Brabant nr. 3), 's-Hertogenbosch 1980 (2e druk).
J.P. Wagner, Heemskerk: geboorten/dopen 1637-1849, ondertrouw/huwelijk 1601-1849 en over-
lijden/begraven 1667-1849 (3 dln.), Historische Kring Heemskerk 1989.
Chr. Ward, Geschiedenis van het Panamakanaal, Amsterdam 1991.
G.L. Wieberdink, Historische Atlas Noord-Brabant, Den lip 1989.
M.G. Wildeman, Hindeloopeniana, overdruk 'De Nederlandsche Leeuw' 1905.
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Samenwerkingsverband Bibliografie van Groningen, Bibliografie van Groningen 1992, Groningen
1993.
Gedenkboek bij hel eeuwfeest van het Koning Willem 11 Lyceum te Tilburg 1866-1966.
Verzameling van akten, stukken en voorwaarden betreffende de aanstelling van David Nunes
Torres als Rabbijn en Haham in de Heilige Gemeente Huize Jacobs te Den Haag, geschreven in
Portugese taal en uitgegeven door David Nunes Torres (16727-1728), Amsterdam 1993.
Gemeente Blaricum, dorp met een eigen karakter, Monumentencommissie Blaricum 1985.
De geschiedenis van Doetinchem in het kort, uitgave gemeente Doetinchem 1991.
Sesam Systematische Encyclopedie (10 delen), Baarn ca. 1960.

Genealogieën
M.C. de Haan, Genealogie de Haan, Eindhoven 1993.

Oudst bekende stamvader is Ariaen Reyners, geboren te Zutphen ca. 1575, varensgezel en later
schoenlapper te Amsterdam. Hij trouwt aldaar op 29 december 1602 in de Nieuwe Kerk met de uit
Wezel afkomstige Maritge Heynrics. Adres samensteller Scottlaan 62, 5623 RB Eindhoven.

J. Hoofs, Hoofs Hoezo... ?, Rosmalen 1993.
Stamvader Antonius Hoofs, gestorven te Mechelen op 27 februari 1676, trouwt aldaar op 16

augustus 1664 met Joanna Isabellla Robert, geboren 10 november 1647, dochter van Johannes
Robert en Anna Isabella. Nazaten blijven tot ongeveer 1800 te Mechelen woonachtig, daarna komt
de naam Hoofs daar niet meer voor. Het boek is voor ƒ 29,75 te koop bij Boekhandel Gianotten
te Tilburg. Adres samensteller Bisschop Bekkerslaan 1, 5242 BN Rosmalen.

H.T. Heerschop-Wiesenekker, Stamboom Wiesenekker, Utrecht z.j.
Peeter Wiesenekker, schoenmaker, afkomstig van Bauschheim in 't Hessen-Philipsthal is op 27

oktober 1791 te Huizen getrouwd met Gerretje Ravensway. In 1798 was hij mede-oprichter van de
Burgerwacht aldaar. De publikatie is te verkrijgen door overmaking van ƒ 17,50 op giro 2313833
t.n.v. H.T. Heerschp-Wiesenekker, Jansveld 35A bis, Utrecht.

P. J. van Langenraad, Genealogie van Langenraad, Brouwershaven z.j.
Lambregt van Langeraed ondertrouwt Schoondijke 26 januari 1675, als weduwnaar, met Jan-

neke Roelandts, j .d . van Erwijeghen. Hun zoon Pieter in 1670 te Groede geboren, wordt op 38
jarige leeftijd poorter van Zierikzee.

Genealogie Gerrit Jansen Tienkamp uit Dalen/Noordbarge, z.p./z.j.
Gerrit Jansen Tienkamp, geboren Noordbarge 3 april 1788 en overleden 1857 te Emmen, zoon

van Jan Gerrits Tijnkamp en Albertien Harms, trouwt (1) Emmen 1825 Geertruid Klazens; trouwt
(2) aldaar 1831 Jantien Brinks, geboren 1793, dochter van Hendrik Brinks en Elizabeth Tonnys;
trouwt (3) 1843 Zwaantien Dilling, eveneens te Emmen geboren in 1813, dochter van Jan Dilling
en Geertruid Hindriks.

J .H. Wigger, Genealogie van de families Wigger te Lattrop en Lattrop/Oldenzaal, Zwolle 1993.
Roelof Giessen (= Gijsbert) van Vranckenhuijs, na zijn huwelijk Wigger, landbouwer en boer-

richter, geboren ca. 1685, komt vanuit Emsburen (Emsland/Lingen) in Lattrop, trouwt Oot-
marsum 7 augustus 1718 met Aleida Wigger, gedoopt Ootmarsum 14 november 1686, dochter van
Wolter Dasselaar later Wigger en Geese Jansen Wigger.

Van de Stichting tot bevordering van historische en genealogische publikaties, Postbus 10457, 7301
GL Apeldoorn ontvingen wij:
E. de Jonge, De familie's Van Beek en Weenk, Twee families uit een stam. Stamvader is Harmen
Arents, op Weeinck, geboren ca. 1630, trouwt in 1660 te Hall met Anneke Cornelis, dochter van
Cornelis Jansz., landbouwer op de boerderij Weenk in Eerbeek).
E. de Jonge e.a., Het derde Buitenhuis/Buijtenhuis boek. Verschillende families Buitenhuis uit
o.m. Rouveen, Garderen, Enschede, Harderwijk, Amersfoort, Noord-Veluwe.
E. de Jonge e.a., Familieboek Koudijs (Koudeijs/Koudys). Het boek is onderverdeeld in een aantal
families's. De Utrechtse familie (hoofdstam), hierin vindt U praktisch iedere uit (de provincie)
Utrecht stammende Koudijs. Uit deze families stammen een vijftal zijtakken (Ede en Overijssel).
E. de Jonge, De geschiedenis van de familie Middelink. Stamvader is Reijer Jansen Smit, afkom-
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stig van het herengoed Middelink (schoutambt Apeldoorn). Hij trouwt (1) in 1638 Geertgen
Gijsberts; trouwt (2) Mariken Bartels Leemhorst, dochter van Bartholt Derks Leemhorst, papier-
maker op de Stinkmolen, gelegen Vlijtseweg/Anklaarseweg.

Diversen
J.B. Glasbergen, De Tiende penning 1553-1557-1561. Belasting kohieren als bronnen voor genea-
logisch onderzoek te Rijnsburg (Glaswerk-serie 5) en De bevolking van Rijnsburg in 1840. Hel
volkstellingsregister als bron voor genealogisch onderzoek (Glaswerk-serie 6). De boekjes zijn te
bestellen door overmaking van ƒ 19,50 (dl.5) en ƒ 23,50 (dl.6) op postrekeningnr. 2764960 van de
auteur, Plataanstraat 3, 5671 AL Nuenen.

DTB
Van de heer J.H.M. Putman ontvingen wij; Geref. Huwelijken Amersfoort 1583-1811 (Eemlandse
klappers deel 25), samengesteld door J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra, Hollandsche
Rading 1993. Belangstellenden wordt een exemplaar toegezonden na storting van ƒ 75 , - op
postgiro 3812378 of bankrekening 644732962, t.n.v. J.H.M. Putman, Adri Piecklaan 8, 3739 LH
Hollandsche Rading, onder vermelding van EK 25.

Poortugaalse bronnen deel II, Dopen 1646-1724, bewerkt door J . J . Vervloet, uitgave Werkgroep
'Overmaas', Hoogvliet 1993. Het boekwerkje is voor belangstellenden te koop door overmaking
van ƒ 17,50 op postbankrek. 491842 t.n.v. de Werkgroep Overmaas o.v.v. Poortugaalse Bronnen
II.

Archief inventarissen
W. van Muiken, Inventaris van de archieven der gemeente Schaesberg 1676-1910, Provinciale
Inspectie der archieven in Limburg, Maastricht 1993. Hierin o.m. een schets van het plaatselijk
bestuur, verantwoording van de ordening en inventarisatie, inventaris van het archief van het
dorpsbestuur, van het burgerlijk armbestuur, van de ambtenaar van de burgerlijke stand, concor-
dans en klappers op namen, zaken en onderwerpen.

Uit de serie publikaties van de Vereniging Veluwse Geslachten ontvingen wij de hierna te noemen
werken. Deze publikaties zijn door leden van de vereniging te bestellen door overschrijving van het
achter elke publikatie vermelde bedrag (het bedrag tussen haakjes geldt voor niet-leden) op post-
banknummer 4064987, t.n.v. de penningmeester van de Vereniging Veluwse Geslachten te Barne-
veld, met vermelding van het nummer van de gewenste publikatie:
152. A.C. Zeven, Wapenboek 'Vereniging Veluwse Geslachten', f 20,— (ƒ25, —).
153. G. J. de Beer-van Asselt, Apeldoorn, doop-/gezinsboek 1674-1737 (index op publikatie 8),

f 22,50 <ƒ 27,50).
154. M. Martens-Niemeijer, Nunspeet, begraafboek 1757-1811, f 12,50 (ƒ 16, - ) .
155. F. Doornwaard, Epe, dopen en trouwen 1605-1626 (met index), f 17,50 (f 22,50).
156. G.M. Boerse, Loenen op de Veluwe, doop- en trouwboekNederd. Geref. Gem. 1772-1810,

ƒ 1 8 , - (f 22,50).
157. C.B. Roest, Amerongen, trouwboek 1642-1809, ƒ 7,50 (ƒ 10, - ) .
158. E.Chr. van Millingen, Garderen, doopboek Nederd. Geref. Gem. 1699-1763 (met index),

ƒ 2 4 , - (ƒ30, - ) .
160. C.B. Roest, Amerongen, doopboek 1642-1645 en 1655-1812, f 2 1 , - (ƒ26 , - ) .
161. G.M. Boerse en G. Noorderijk, Elspeet, Nederd. Geref. Gem., overlijden en begraven

1742-1811, lidmaten 1670-1770, f 15,- (ƒ 19,-) .
162. H.F . Boks, Beekbergen, begraafboek 1795-1811, ƒ 15, - ( ƒ 1 9 , - ) .
163. G.M. Boerse, Elspeet, gezinsboek 1670-/826 (bewerking van publikaties 92 en 137), f 20, -

(ƒ25,-) .
164. J. J. Oosterbeek, Hatlem, klapper op het doopboek 1695-1762, f 12,50 (ƒ 16, - ) .
165. F. Doornwaard, Oldebroek, De eerste jaren van de Burgerlijke Stand 1812-1816, f 12,50

(ƒ15, - ) .
166a. A. G. J. A. Freijsen, Nunspeet, index op de doopboeken 1630-1817 (publikatie 147), f 32,50

(ƒ40,-).
166b. A.G.J.A. Freijsen, Nunspeet, literatuurlijst met beperkte index, ambtslasten 1812-1817,

lijst van in de doopboeken aangegeven lokaties.
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167. G.J. de Beer-van Asselt, Harderwijk, Waalse Kerk, lidmaten, dopen, trouwen en index
1688-1810,/ 7,50 <ƒ 10,-) .

168. G. J. de Beer-van Asselt, Harderwijk, dopen 1793-1811 (2 dln. met index), ƒ 27,50 (ƒ 32,50).
169. F. Doornwaard, Oldebroek, begraafregister 1780-1814, f 7,50 ( ƒ 1 0 , - ) .
170. E. Bomhof en A . H . A . Kerkhof, Epe, trouwboek 1730-1772, lidmaten 1730-1771, f 10, -

(f 12,50).
171. F. Doornwaard, Vaassen, doop- en trouwboek 1670-1708, f 10, - (ƒ 12,50).
172. F. Stoffels, Doornspijk, lidmaten 1736-1846 (index op publikatie 88), / 7,50 (ƒ 10, - ) .
173. G. M. Boerse, Vaassen, doopboek 1709-1771, lidmatenboek 1680-1771, f 28,50 (f 33,50).
174. G. M. Boerse, Vaassen, index op publikatie 173, ƒ 7,50 (ƒ 10, - ) .
175. F. Doornwaard, Doornspijk, beroepenlijsten 1812 (samengesteldaan de hand van lidmaten-

boeken, burgerlijkregister en lijst van aangenomen geslachtsnamen), f 1,50 (f 10, - ) .
176. B.J. van den Enk, Loenen, trouwboek 1695-1752, f 7,50 (f 10, - ) .
177. F. Doornwaard, Doornspijk, aangenomen geslachtsnamen 1812 en 1826, f 10,— (f 12,50).
178. J .W. van Scherrenberg en E . H . J . Somer, Otter/o, doopboeken 1679-1682 en 1690-1817,

ƒ 1 5 , - ( ƒ19 , - ) .
179. C. Binsma, Apeldoorn, Nederd. Geref. Gem. doopboek 1772-1811, ƒ 15, - (ƒ 20, - ) .
180. C. Binsma en H.J. Hoornenborg, Apeldoorn, begraafboek 1742-1811 (4 dln.), ƒ 6 0 , -

(ƒ 72,50).
181. C. Binsma, Apeldoorn, Nederd. Geref. Gem. trouwboek 1772-1811, f 10,- (ƒ 12,50).
182. H.J. Hoornenborg, Beekbergen, Nederd. Geref. Gem. doopboek 1700-1811, ƒ 15, —

<ƒ 20 , - ) .
183. G.J. de Beer-van Asselt, Apeldoorn, indexop doopboek 1738-1771 (publikatie 64), f 12,50

<ƒ 15, — ).
184. G.J. de Beer-van Asselt, Harderwijk, doopboek 1743-1760, f 22,50 (ƒ 27,50).
185. G.J. de Beer-van Asselt, Harderwijk, doopboek 1761-1792 (2 dln.), ƒ 2 8 , - (ƒ 33 , - ) .
186. E. van Marie en M.L. van Hazeu-Veldhuizen, Vorchten, doopregister 1772-1811, onder-

trouw en huwelijken 1772-1811, lidmaten 1662-1747en 1772-1860, f 12,50 (f 15,-) .
187. E.Ch. van Millingen, Garderen, Nederd. Geref. Gem., lidmatenboek 1699-1763, f 10,-

(ƒ 12,50).
188. F. Doornwaard, Hattem, doopboek 1634-1642 en 1653-1683, f 12,50 ( ƒ 1 5 , - ) .
189a/c. G .M. Boerse, Vaassen, gezinsboek 1670-1812 (protestanten), f 57,50 (f 70, - ) .
189d. G. M. Boerse, Vaassen, gezinsboek 1718-1812 (RK), f 25,- (f 30, - ) .
190. E. Schurink, Heerde, Schiltschatting 1624, ƒ 10, - (f 12,50).
191. H. van Leuveren, Doornspijk, begraafboek 1794-1804, f 8, - (f 10,50).
192. F. Doornwaard, Nunspeet, lidmaten 1772-1834, tevens ingekomen lidmaten en vertrokken

personen naar Elburg en Hierden, ƒ 10, - (ƒ 12,50).

193. H. van Leuveren, Doornspijk, doopboek 1734-1771, f 17,50 (f 21,50).
194. H. van Leuveren, Doornspijk, huwelijken 1736-1845, f 17,50 (22,50).

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA

BEJAARDEN

Den 25 dito [ca. 1690], aangeb(racht) bij Marij Roos het lijk van Jaen Poinet,
appoincte overleeden alhier oud zijnde hondertvijff jaar vijff maanden en drie
daagen volgens de doopceel, zijnde zijn vader Juriaan Poinet oud geweest op
zijn overlijden 124 jaar 9 dagen en zijn moeder Marij oud 116 en 7 daagen alle
geboortig uijt Savooijen.
tot gedagtenis t voorenstaande genoteerd.

(Bodegraven, gaarder 1 /II, pag. 61)
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PERIODIEKEN

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

Nederland
Arent thoe Boecop (Postbus 117, 8080 AC Elburg), nr. 52, dec. 1993. T. Bergsma: Het fluitschip
Elburg [gebouwd in april 1657, vertrok in december onder schipper Jacob Pietersz. Pereboom,
kwam in Australië terecht - en andere reizen]; A.J. van Nes: Over opper-chirurgijns en fratertjes.
Geneeskundige zorg aan boord van de VOC-schepen; W. van Norel: Geschiedenis van een Elburger
botter, EB1 [eigenaar Jan aan 't Goor (1888-1972)]; J. Stellingwerf: Maria Hermens Courage. De
mythe van olde Harmpje meuje (1683-1773).

Idem, Kroniek nr. 73 en 73a, 23 dec. 1993.

It Beaken, jg. 55 (1993), nr. 3. O. Hellinga: Ludolf Engelstedt (Dorpat ca. 1550 - Londen
1617/18). In Liiflanner yn 'e Fryske polityk [tr. Anna Harinxma, dr. van Homme en Doed
Mockama].

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 108 (1993), afl. 4.
Themanummer: Nederlandse ondernemers over de grenzen. J. W. Veluwenkamp: Familienet-
werken binnen de Nederlandse koopliedengemeenschap van Archangel in de eerste helft van de
achttiende eeuw [onderscheiden groepen: Van Brienen-Vernezobre-Poel, Bodisco-Dikkenson-Ger-
mershuijsen-Houtman-Paulszen-Puijtelingh-Twisk-Verkuylen-Van Welie, Leeuw-Marchant-Ta-
mesz-Troyen en Barts-Van der Vliet. Niet alleen interessant voor genealogische connecties in
Rusland, maar ook voor de kennis van het leven van kooplieden in het buitenland en vanwege de
gebruikte bronnen, voor wie onderzoek in die regio wil doen. Bijlage: naamlijst Nederlandse en
enkele buitenlandse kooplieden te Archangel]; E.M. Jacobs: De Verenigde Oostindische Com-
pagnie als ondernemer in Azië. Directe handelscontacten tussen Sulatte en Canton (1744-1755);
voorts bijdr. betr. de houthandel J.M. Meihuizen & zoon te Wildervank, Ondernemen in Neder-
lands-Indië ca. 1900-1940 en Anthony Fokker als internationaal vliegtuigbouwer.

Fries Museumbulletin, dec. 1993. Het kerkbestuur van Warga op een messing schildje [Theodorus
J. Couperus, Wopke Sybrants, Inne Takes; 1665]; Sprokkels uit Leeuwarder archivalia: Muzi-
kanten rond 1600 [voornl. Jaques Vredeman, 1589 burger van Leeuwarden, muziekmeester; voorts
intrumentbezitters, speellieden en organisten].

Genealogie zonder grenzen, nr. 20, dec. 1993. Computerprogramma's: GIS en GRIS, PRO-S-Ahn,
JOMO; Verv. Registers Walen Dragonders in Staatse dienst [dopen 1782-1792]; M. Prinz: Das
eheliche Namensrecht Wirrwarr ohne Ende; Verv. Register Familiearchieven van RA Hasselt
[Lenders t/m Loyens; met o.a. Libotton en Liebigh]; Verv. Inventaire général des archives de
families 1.1.1980 [Haske t/m Hustinet; met o.a. Haxhe, Henkart, Van der Heyden, (de) Horion].

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 9, nr. 1, jan. 1994. J. Th. M. Melssen: Brabanders
in het trouwboek van Batavia 1630-1806 [met aanvullende gegevens]; Th. J.M. Nijssen: Kwartier-
staat Nijssen [Nijssen (te Meijel, Deurne), Van Bree (te Meijel), Van Eijk (te Someren), Snijders (te
Asten, Beegden)]; Verv. Brabanders in de Krententuin te Hoorn; Verv. Kwst. Van Elderen; H. van
den Brink: Valse getuigenissen voor de predikant te Tilburg [Willem Ververs en Elizabeth Huijbert
de Boer, 1757]; Verv. Huwelijken van Brabanders in Tweestromenland; P.L. Leget-Kuijlen/J.N.
Leget: Verlening van venia aetatis (1802-1807) Verv. Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant:
Strijp.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), z.j. [= jg. 29, nr. 4, dec. 1993]. K. Vossestein: De zuivering van
1798 in Montfoort [Jan Storij, Joan Frederik Gobius, Abraham van Keulen, Huibert en Diederik
Jacobus van Wijk, Joseph Kabos en vele anderen worden genoemd]; E. Beekink/R. Wall: De
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levensloop van Adriana Meershoek. Een korte studie op basis van het bevolkingsregister van
Woerden. Barwoutswaarder en Rietveld [het bevolkingsregister als bron voor de levensloop van
individuen; hoe met beperkte middelen inzicht te krijgen in het dagelijks leven van onze voorou-
ders].

Historische Kring Blaricum, Med. no. 18, nov. 1993. F.J.J. de Gooijer. Een erfenis van de
erfgooiers terug in de Vesting [archief Stad en Lande naar Stadsarchief Naarden; afstammingslijs-
ten in dit archief].

De Indische Navorscher, jg. 7 (1994), nr. 1. R.C. de Neve: Ego-document Palm [1785 brief van
Willem Adriaan Palm (geb. Coevorden 1740) aan zijn zwager Adriaan van der Goes; uitwerking van
enkele passages; met stamreeks Palm (te Dordrecht; 17e eeuw) en genealogie (vanaf gen. VI)]; Idem:
Nauta [nageslacht van Robijn Ruurd Nauta (geb. Amsterdam 1828) tr. Batavia 1860 M. Louise de
Chauvigny de Blot]; Idem: De Indische tak van de uit de Pfalz afkomstige familie Hummelgens;
Verv. Soldijboek van civiele en militaire ambtenaren aan de kust van Guinea 1815-1836 [Flusz t/m
Van Wijngaarden]; Verv. Indische fiches [Alliewakka Bessie t/m Alphisai; met o.a. Alling,
d'Almen, Almerood, Van Alphen].

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede), 9e jg., nr. 4, dec. 1993. T. R. Stegeman: Boeren
in de Brederwiede omstreeks 1800 [bron o.a. Commissie van landbouw in Overijssel]; K. Boes:
Kwartierstaat van Elisabeth en Lammigje Leeuw [geb. 1968 resp. 1972; Leeuw (te Giethoorn),
Gritten (te Ruinerwolde), Veldhuijsen (te Hasselt), Bovendeur (Ambt Vollenhove)]; Een dubbele
moord in Vollenhove [in 1878 op de veldwachters Bastings en De Liefde].

Misjpoge, 94/1. /. B. van Creveld: Achtergronden van de joodse kalender; P. Hofland: De Amster-
damse overheidsarchieven als bron voor genealogisch onderzoek (1812-1945), I [schets van het
Amsterdamse stedelijk bestuur en de administratie]; E. Schut: Een census van joden in Oost-
Groningen uit 1774.

DeNederlandscheLeeuw, jg. CX, nr. 7-8, juli-aug. 1993. Themanummer: Sillografie. T. Diederich:
Zegeltypologie. Inleiding en beschrijving van diverse zegeltypen; J. C. Kort: De oudste zegels van
de graven van Holland en het zogenaamde zegel van graaf Dirk V; G.H.A. Venner: Getekende
zegels in de collectie-Van Spaen; Idem: Klassieke zegels in Limburg; C. Hoek: Heraldiek uit bodem-
en baggervondsten; F. J.W. van Kan: Het nageslacht van Willem Luutgardenz., schepen van
Leiden. VII. De zegels [Heerman, Van Boschuysen, Van der Laan]; C. van Heel: Bibliografie van
Nederlandse zegelkundigepublikaties; G.J.J. van Wimersma Greidanus: De genealogie van Nispen
in Zeeland; Ph. J. van Daal: Van Woudenberg [uitgebreide vraag; zie evt. Scarpenzele, jg. 1, nr. IV
(1993) i.z. Mechtelt vrouwe van Woudenberg]; A. J. Stasse: Antw. Cool [te Gorinchem en Hardinx-
veld; 17e eeuw].

Nederlandse Historiën, 27e jg., no. 6, dec. 1993. J. Otsen: Cement in Purmerend. Van schelpzand-
molen tot portlandcementfabriek (1646-1890) [met naamlijst eigenaars en jaar van aankoop]; S. H.
Tiesma: Waar armoede toe kan leiden. In de 19e eeuw o.a. tot bedelen en stelen; M.D. van
Duijvenvoorde: Duyvesteyn: meer dan 600 jaar geschiedenis. De eerste bewoners en hun familie
[Van Duivenvoorde; 14e-17e eeuw].

Nederlandse Hugenoten Stichting (Zacharias Jansestraat 13, 1097 CH Amsterdam) Bulletin, 18e
jg., no. 1, dec. 1993. A. Wiegers: De Réfugiés in Gaasterland [aankomst in Friesland, leven en
werken, moeilijkheden]. De Waalse Kerk in Gaasterland [te Balk]. Pierre Forestier [predikant ald.,
1692].

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh), nr. 27, jg. 11, dec. 1993. Verv. Joodse gemeenschap in
's-Heerenberg [behandeld worden de joodse begrafenis in het algemeen en de begraafplaats alhier
in het bijzonder]; Wandergesellen uit het Rijnland en Westfalen (1700-1750) [tabel met 84 personen,
plaats van herkomst, naam partner, huwelijksjaar en woonplaats].
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Ons voorgeslacht, no.444,48e jg. dec. 1993. J.H. van den Boom: Predikanten, avondmaalsgangers
en lidmaten van Naaldwijk (1573, 1619) [met aanvullende gegevens]; B. de Keijzer: De familie
Eerlant uit Krimpen a/d Lek [16e-17e eeuw]; A.B. den Haan: Rooms-katholieke huwelijken in
Dordrecht 1713-1748 en 1749-1780; K.A. Reuvers: Kwartierstaat Van Oord(t)/De Jong [Geertruy
en Hermina van Oordt,ged. Meerkerk 1754 resp. 1755; - ,(patr.), De Jongh, Van Genderen; eerder
gepubliceerd, maar nu voorzien van een verantwoording]; Verv. Belastingen dorpen rondom
Gorinchem.

Oud Castricum (abt. ƒ 1 6 , - p. j . , l o s / 1 8 , - m e t / 3 , - verzendkosten op girorek. 1851360 t.n.v.
penningmr. Werkgroep Oud-Castricum), 16e jaarboekje (1993). Achter deze bescheiden aandui-
ding gaat een fraaie en goedgevulde uitgave schuil. Enkele artikelen behandelen de aanleg van
(spoor-)wegen en vervoer (spoor en tram); S.P.A. Zuurbier. Grondgebruik en grondbezit in 1832;
J. J. Stuifbergen/L. Zonneveld: De Vinkebaan en zijn bewoners tot 1943; A.G.P. Sminia/S. P.A.
Zuurbier: De Castricumse familie . . . Stet [onderscheiden worden twee stammen; de eerste stamt
af van Arie Jansz. Stedt, tr. Limmen 1688 Aagje Claasdr. Hun nageslacht wordt tot en met de
huidige generatie uitvoerig behandeld. De tweede familie betreft het naar Velsen, Egmond en
Warmenhuizen vertrokken nageslacht van Jacob Cornelisz van 't Stet en Trijntje Jans, ca. 1675
won. te Castricum; hiervan verhalenderwijs verslag].

Oud Monnickendam, jaarverslag 1984. Hierin o.a. L. Appel: Bakkers en brood in Monnickendam
[uit resolutieboeken, schepenrollen, enz. werd veel interessant materiaal geput; met overzicht van
18 merken van bakkers 1678, regesten van aanvragen van resp. goedkeuringen aan bakkers die zich
te Monnickendam wilden vestigen 1693-1794, gegevens van 22 bakkerijen (zoals eigenaren, koop-
data)]; verder bijdr. betr. Het departement Monnickendam Mij. Nut van 't Algemeen 1793-1812,
De organist Jacob Reijnders (1762) en de in 1704 opgehangen Johannes Hartman uit Maastricht.

Het Personeel Statuut, 44e jg., nr. 12, dec. 1993 (laatste afl.). Verv. Ja, ik wil . . . [onderzoeknaar
overeenkomst en verschil huwelijksrecht stad Zwolle eind 18e eeuw en hedendaags huwelijksrecht
in Nederland; met enkele voorbeelden: Rheinvis Feith - Maria Adriana Tonneman, 1770 en
Bernard Hummels - Johanna Geertruida ter Ellen, 1765].

Tussen Rijn en Lek, jg. 27, nr. 4, dec. 1993. J. den Hertog: De zeventiende eeuwse orgelcultuur van
Wijk bij Duurstede [organisten Gabriel Advise (benoemd 1615) en zoon Willem (overl. 1694)]; L.
de Keijzer: Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) o.a. schoolmeester te Houten 1840-48; Idem: Lijst
van predikanten van de Ned. Herv. gemeente te Houten.

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 82-83, jg. XXIX, nov. 1993. S.H.A.M. Zoetmulder. Zalt-
bommel na het Fin-de-siècle: de vrouw en haar huis. Herenleven; D.J. Smeenk: De rooie dominee
[Hendrik Roodhuyzen (1833-1910)]; Misdaadpreventie in Ammerzoden eind 18eeeuw; De Bomme-
lerwaard in 'Dataschurk'; Index op het middeleeuws obituarium van het kapittel van de St.-
Maartenskerk in Zaltbommel.

Tweestromenland, nr. 78, 19.XII.1993. Verv. Maas en Waal Medisch. Dokters aan het sterfbed
(1795-1797); W. M. G. Arts/H. J. van Capelleveen: De kerken van architect C. van Dijk in Maas en
Waal [geb. Houten 1833]; J. van Ooijen: Kwst. van Mathijs van Ooijen [1895-1977; - , Van Lent,
Brants, De Klein (te Afferden en Deest)].

Van Zeeuwse Stam, nr. 83, dec. 1993. A.J. van Haaften: Zeeuwse naamgenoten in de 18e eeuw (1
en 2) [Van Haafte(n), Van Haeften, Van Haften, Van Aaften]; P.A. Harthoorn: Spelen met
overlopers [met fragment nageslacht Adriaen Heyn Lonissen te Koudekerke, w.o. Bost]; J. C.M.
Hoornick: Van de Palmboom/Hooymayer [te 's-Gravenpolder; 17e-18e eeuw]; H.A. van Dijke: De
Fliplandse keet van Jacob Jobsen van Dij(c)k(e); H. E. Verbeek: Het geslacht Joppe(n) [te Sint
Annaland en Nieuw Vossemeer; 18e eeuw]; N. den Engelsen-Dorleyn: Gegevens uit de Fiches
Wallonnes; H.A. Gijsbertsen: Soetewey [o.a. te Kruiningen; 17e-18e eeuw]; T.G. van Eek: De
Middelburgse familie De Péval [publ. uit 1927; 18e eeuw te Middelburg]; H.A. van Dijcke (sic!):
Michiel Adriaensen Boijden ca. 1625 - ca. 1700. Een seigneur uit de Groe [4 gen. stamreeks
Boyden]; AW: Schuit in Zeeland [te Zaandam-Westzijde en Middelburg; 18e-19e eeuw]; Antw.
Kwst. Koba Abrahams Harink [geb. Yerseke 1757], Schietekatte, Kwst. Cornelis van der Klooster
[geb. St. Annaland 1833].
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Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Med. jg. 19, nr. 5, dec. 1993. J. Ritter. Genealogi-
sche Quellen und Forschungsmöglichkeiten im Bereich des Niedersachsischen Hauplstaatsarchivs
Hannover; G. Itzerott: Fragmentgenealogie Von Hilten [zie ook Verenigingsblad Van Hilten jg. 3,
nr. 2 (juli 1993)]; W.J.M, van Gent: Genealogisch spitwerk: Rössler. Kwst. Jacoba Catharina
Reeselaar [geb. Schiedam 1790; RöBler, Lackner, Schnetker, Grasmann].

Vereniging Oud Volendam. Als aanvulling op een eerdere schenking (zie GN 48 (1993), pag. 468)
ontvingen wij de premiefoto's 1969-1971, 1974, 1975, 1977-1986, vergezeld van vertellingen over het
dagelijks leven - passend bij het onderwerp van de foto - en over personen die er woonden [1974:
het gezin van Cornelis Pooijer alias Ouwe Muis (1834-1922) tr. Welmoet Jonk) en Cornelis
Thamesz. Koning alias Ouwe Karremelk (1830-1908)].

Westerwolde, jg. 14, nr. 4, dec. 1993. J. J. Kuiper. Parenteel van Geert Nannes te Sellingen [16e-19e
eeuw; Nannes, Nanninga, Twiest, Thools, Wolfs, Schoenmaker, Brouwer]; E.G. Schrage: De
Barkelazwette Hof-sloot; Idem: Tiendland bij Onstwedde.

West f hese families, 34e jg., nr. 4, dec. 1993. J. Appelman: Nog vier generaties Van der Wielen
(1530-1730), de doktersfamilie te Opmeer [nageslacht van Sybout Pietersz. (Vellich)]; D.J. Bais-
Hillen: Bakker-Valenteijn [vijf generaties Bakker te Enkhuizen; 19e-20e eeuw]; J. W. Joosten: Het
geslacht Slotemaker (oostelijke tak) [o.a. te Abbekerk en Twisk; 18e-20e eeuw]; P.J.C. Elema:
Pasmooy [fragment te Hoorn; genealogie P. te Beets/Oosthuizen; 17e-18e eeuw].

Zijper Historie Bladen (Hist. Ver. De Zijpe, Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug), 1 Ie jg., nr. 4, dec.
1993. W. Siewertsen: Waarom ik over Petten schrijf . . . [het leven van de Noor William Siewertsen,
ontsnapt van een Duinkerker kaperschip, ondergedoken bij Gerbrand Swaalf te Petten]; L.F. van
Loo: Zijper jaren 1851-1875: 1867; M. Wissekerke/J. T. Bremer: Armoede en onderstand bij de
eerste bewoners van de Anna Paulownapolder (gemeente Zijpe) [met naamlijst van bijstandontvan-
gers 1846. Bijlage: Staal van de 34 arbeiderswoningen aan de Vronervaart - bewoners, woon-
plaatsen (veelal Herwijnen, Herveld, Dodewaard en Opheusden) en gezinsgegevens]; N. Olieman:
De recente geschiedenis van de boerderij Rijksweg 66 te 't Zand.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, Ie jg., 1993-3. Hoe zullen we de kleine noemen? [het gezin van Hermen Kaal
en Gertrud Rosendaal (tr. Zeddam 1754)]; Memories van successie [met voorbeelden Frans van
Huet 1839, Hendrik Geerlings 1858, Levenloos geboren kind van Evert Poelhuis 1842, Johannes
Kuster 1866, Gerrit van Huet 1866].
Delfland, 3e jg., nr. 1, dec. 1993. H.B. Eldermans: Deelkwst. B.G. Eldermans [eigenlijk voornl.
stamreeks Van der Vorst te Delft; 17e-19e eeuw].
1340 (Rotterdam), jg. 7, nr. 4, dec. 1993. R.A.J. Dix: Het familiearchief; J.H. Deenenkamp:
Stamreeks Deenenkamp [te Montfoort en Rotterdam; 18e-20e eeuw]; J. M. Nauman: Fragmentge-
nealogie Nauman [18e-20e eeuw].
Hollands Noorderkwartier, no. 20, jg. 8, jan. 1994. J. P. M. Ettes: Proces Verbaal uit 1720 [Jacob
Vroon en Ootjer Reyers Outkarspel verklaring over Gijsbert van Blankendaal, chirurgijn].
HuppelDePup (Groningen), jg. 1, nr. 1, jan. 1994. A. Veldhuis/H. Hartog: Lidmatenboek Nieuw
Beerta [aan de pest overleden personen 1665-1666]; A. Veldhuis: Kwst. Kuiper [Pietertje Jans K.,
geb. Oude Pekela 1837; - , De Jonge (te Oude Pekela), Keun, Klatter].
Kempen en Peelland, Med., dec. 1993. Mijn mitochondriën lijn [afstamming in vrouwelijke lijn van
Miriam en Jorinda Perdijk; Van Gestel, Van Es, Van Damme, Van Goethem, Bechtholt, Mulders,
Stouvenrog/Straubenraug]; Stamreeks Unij [o.a. te Zweeloo en Emmen; 18e-20e eeuw].
Land van Cuijk en Ravenstein, Med. nr. 6, jan. 1994. Samenvattingen van twee lezingen: Geschied-
fragmenten van de Brabantse en Limburgse Peel en De grensgebieden in het Noordoosten van
Brabant [met Bijlage: Archieven van instellingen m.b.t. de rechterlijke en bestuurlijke organisatie
in het Land van Ravenstein en Cuijk; en de heerlijkheden Dieden, Grave en Boxmeer].
NoordKOPstukken (Den Helder), 8e jg., nr. 1, dec. 1993. N. Fijnheer-Rotgans: Weeskamerar-
chieven [met voorbeelden uit het Kerkeboek van Hippolytushoef en Westerland, die betrekking
hebben op weeskinderen]; Taxateurs te Den Helder-Huisduinen, aangesteld 1689-1695; J. K. Schen-
delaar: Leven, voor- en nageslacht van een vooraanstaand Nieuwedieper: Joan Thomas zur Mühlen
[geb. Amsterdam 1797]; Verv. Registre civique 1811 [Tijben t/m Vroom].
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West Noord Brabant, jg. 4, nr. 1, jan. 1994. E. G. Boeren: Derde tweeling in Westbrabants gezin
[van Cornelis Jacobus Boeren en Johanna de Bodt, tr. Roosendaal 1851]; D.P.M. Machielse-
Schouteren: 'Opsporing verzocht' [Johanna Meesters en Adriana Schoutens (eigenlijk Schouteren)
in 1785 met soldaten meegegaan]; Kinderen met de zelfde voornamen in één gezin [van Antony
Gerardus H. Bosch te Amsterdam 1811 en 1813 en in dat van Hent van Hussen (1761-1820) te
Dreumel].
Zaanstreek-Waterland, Med. nr. 16, jan. 1994. Verv. Kwst. Van Schaik; A. teMey: De Verenigde
Oost-indische Compagnie (samenvatting lezing); Antw. Wals; Aanv. Stamreeks Muts; H. Sin-
keldam-Buschmann: Stamreeks Buschmann [18e-20e eeuw]; H. Rijswijk: Haardstedengeld Warder
(1600 en 1665) [transcriptie].

Uil familiebladen:
Baqlbergen Bulletin, nr. 9, jan. 1994. Het gezin van Pieter Joh. Passchier en Ida Baalbergen [tr.
Noordwijk 1899]; Kwst. van Frederik Huibert Baalbergen (1823-1883) [-, De Wilde (te Haarlem),
Croese, Kok].
De Beukers Bode, 5e jg., no. 4, jan. 1994. Een Twentse familie Beukers [te Enschede; vanaf 1758
doopsgezind; 18e-20e eeuw].
Dixielandkroniek, 10e jg., nr. 22/23, dec. 1993. Verv. Namen Di(c)s, Die(c)ks, Dix en Dij(c)ks in
het buitenland; Het Wilpse geslacht Dieks-Diks-Dijks [nageslacht van Jan Jansen Dix tr. Twello
1678 Berentje Egberts; o.a. te Zwolle en Amstelveen].
DeDobbel-beker, 4. 1993. Corr./Aanv. De Dobbeleer [te Pepingen en Sint Genesius-Rode; 18e-20e
eeuw]; Verv. Dobbelaere [te Bachte Maria Leerne, Nevele, enz., 20e eeuw, en te Vinderhoute en
Gent, 17e-19e eeuw].
Familiegemeenschap 'Ter Laeck', 50e jaarboekje (1994). J.C. ter Laak: Oudst bekende vermelding
van het erve Laak (Rossum) (1262); Naamgenoten op de Ossenwaard; Nadere gegevens over Alijt
ter Laeck [geb. ca. 1390].
Familiekrant Stam Joosten, jg. 4, nr. 16, jan. 1994. Op en rond het Joostengoed te Kaulille [en
familie Joosten; 18e eeuw].
Familiekring Groeneveld, nr. 15, dec. 1993. Schema nageslacht Barend Ariesz., tr. 1701 Sijke
Groenevelt.
Familiestichting Huyser, 7e jg., nr. 24, dec. 1993. Het geslacht Huijser in Ridderkerk.
De Halsbergier, 12e jg., nr. 3-4, 1993. De drie huwelijken van Maria Catharina Halsberghe en haar
nakomelingen [tr. 1758, 1779 en 1781; uit het eerste huwelijk nageslacht Balcaen].
Hollandse Nieuwe, dec. 1993. Familieverhalen op waarheid getoetst [het vergaan van het ss. Prins
Willem 11 jan./feb. 1910; aan boord was Arievan Leiden (geb. Den Helder 1872); zijn dochter Aafje
huwde Cornelis J. Vredenburg. Met beschrijving schip, namen van de bemanning, financiële
verzorging nabestaanden].
Huberiana, 8ste jg., nr. 2, dec. 1993. F.G.A. Huber: Het kamerlidmaatschap van de jurist Ulrich
Herman Huber gedurende de jaren 1883-1894.
Het Le(e)ver orgaan, jg. 11, nr. 2, 1993. H. Lever: Het Leidse en Amsterdamse geslacht Lever: de
Heijman-tak [19e eeuw]; J. Lever: Gherit Lever Cornelisz. (1529-1583) en zijn familie [vleeshouwer
te Gorinchem; en o.a. de financiële problemen met zijn 'koude' zwager Steven Jansz Heuskens
(gehuwd met de zuster van zijn vrouw) en zijn activiteiten als pachter van enkele imposten]; H.
Lever: Betje Hendriks (1685-1762?). Stammoeder van de Groningse Levers [weduwe Jan Tiackes,
tr. Wildervank 1721 Geert Jans Lever]; J. Lever: Nieuwe raadsels rond Pieter Leever (1791-1831);
F. Koot-Lever: Maria een veel voorkomende naam [tweemaal Maria Staes, waarvan een gehuwd
met Jacobus Lever; te 's-Gravenhage; begin 19e eeuw]. Voorts in dit genealogisch goed gevulde
nummer Onderzoek in Gorinchem; Andries Jans en Hendrik Geerts twee zeer verschillende neven
Lever; Haagse Levers uit Amsterdam; Hendrik Geerts Lever Prins (1832); Testament van Andre-
jetta Lever (1792).
Niet zo benauwd, nr. 36, 1993. A. van der Linden: The Van der Linden family arms [gevoerd door
Hubertus van der Linden (ged. Vlaardingen 1716), schout van Breukelen],
Het Patertje, 9e jg., nr. 4, dec. 1993. Verv. Pater-Zuid-Holland; Mr. Johan Pater [tr. 1625
Antoinette Wtewael; uit familiearchief Martens; met schema nageslacht van Hendrik Elberts Pater
(overl. 1618)].
't Pioentje, nr. 5, jan. 1994. Stamboomnieuws [oudste generaties familie Cornelis (dan patro-
niemen) te Zele en Lochristi; 17e-18e eeuw].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 46, dec. 1993. G.M. Mesland: Een Delftse Ruigrok als echte kees
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[Cornelis Ruychrock, drogist te Delft]; Waar komt de naam Ruigrok vandaan?; Een inventaris- en
boedelbeschrijving [1821, op verzoek van Cornelis Ruigrok van der Werven, schipper, won.
Woubrugge].
De Schipper Cronyk, 5e jg., nr. 8, dec. 1993. Het genealogisch onderzoek [verslag voortgang
onderzoek naar de ouders van Dirck Cornelisse (Schipper), overl. 1731?, tr. Adriana Cornelisse
Rijn].
De Sorband, no. 13, dec. 1993. Sorbers in Erfurt [18e eeuw].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 2, nr. 4, dec. 1993. Stamreeks van Gerda Drost [geb.
's-Gravenhage 1924; afstammend van Hein Drost, overl. Harlingen 1775]; Gedetineerden 1670-
1887 stad Groningen [elf personen Drost; 19e eeuw].
Tahon's Tijdingen, 10e jg., nr. 3, dec. 1992; 1 Ie jg., nr. 1, feb. 1993. De oudste generaties Tahon
te Bikschote [17 eeuw].
Thoentertijd, 16e jg., nr. 33 [dec. 1993]. W. H. 't Hoen: De collectie De Jong. De vrouwen van de
Alblasserdamse 't Hoenen in de 17e eeuw en de Van 't Hoenen in de 18e eeuw [genealogie
Hoen/Thoen/'t Hoen te Alblasserdam en Van Thoen/Van 't Hoen]; Verv. Van Bronckhorst via
Thoen naar Buys [Buys te De Lier en Maassluis; 17e eeuw]; J. 't Hoen: De voorouders van Machtelt
Willemsdr Boogaert, vrouw van Gerrit Jans Thoen uit Maasland/'s-Gravenzande [afstammings-
reeks naar Karel de Grote: via Coppert-Van der Meer-Cuser].
Het Treffertje, 22ste jg., nr. 4, dec. 1993. Het gezin van Waltera Jansdr. Cuypers, tr. Moergestel
1706 Franciscus Arnoutsz. (van de) Biestraten.
Verenigingsblad van Van Hiltens, jg. 3, nr. 4, blad 11 [1993]. Van Hiltens in Duitsland [diverse
criminele naamgenoten Von Hilten].

Duitsland
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen e. V., Mitt. Nr. 28, Jan. 1994. Aus der Numismatik für
Genealogen [waardevergelijkingen van de Rijksmunt t.o.v. de Zuidduitse, Pruisische, Lübecker
e.a. munten]; 5. Zanotelli: Die Willröder Familie [nazaten van Freydank von Willerode (test. 1510,
eigenaar van het goed Willroda bij Erfurt) zijn verenigd in een familiestichting; mutaties worden
bijgehouden in een 'Stammbuch', waarin al meer dan 400 families zijn opgenomen].

Der Deutsche Hugenott, 57. Jg., Nr. 4, Dez. 1993. J. Dessel: Auf den Spuren der Hugenotten in
NordostpreuBen; B. Müller-Heynen: Die Familie de May in Königsberg (Pr.) von 1699-1751; A.
Flick: Hugenotten in Celle, eine kurze Einführung.

Dürener Geschichtsblatter, Nr. 82 (1993). Leprosenhauser im Dürener Land [met namen van enkele
verpleegden]; Verv. Goldschmiedearbeiten in Kirchen des Dürener Landes und der Eifel.

Familienforschung in Mitteldeutschland, 34. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1993. Johann Wilhelm Andreae
(1642-1683), Pastor . . . zu Erfurt; Eigenaren en huurders van afgebrande huizen in Fürstenberg
1797; Einwohner Dresdens vor 1700 in den KB der fiinf evang. Kirchengemeinden von Freiberg in
Sachsen; Verv. Familie Gaitzsch; Familie Ungelenk [notities 17e-18e eeuw].

Familiengeschichte in Norddeulschland/Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde, 42./68.
Jg., Heft 4/1993 [laatste gemeenschappelijke aflevering. Johann Heinrich Böhm (1708-1783) [ook
Bohm; te Bremen]; Einwanderung von Angehörigen der Familie Dodegge/Dodeck aus Kehdingen
und dem Amte Neuhaus/Oste nach Dithmarschen; Kirchenvisitationsprotokolle aus der Zeit zwi-
schen Reformation und DreiBigjahrigen Krieg im Meckl. Landeshauptarchiv Schwerin - ihre
Bedeutung für die Familienforschung.

Heimatblatter für Hohenlimburg und Umgebung, 22. Jg. (1961), Nrs. 3 (Marz), 4 (April) en 6
(Juni). O. Bierhoff: Aus welchem der beiden Weischedhöfe in Ergste stammte Herman Weischede
(1628-1720), Bürgermeister zu Westhofen? (in Nr. 3, met een vervolg in de Nrs. 4 en 6:) Hermann
Weischede, Lebensbild eines Ergster Bauernsohnes [met fragmentgenealogie].

Mitteilungender Westdeuischen Gesel/schaft für Familienkunde, Bd. 36, Jg. 81, Heft 4, Okt.-Dez.
1993. Namen aus der Vorkirchenbuchzeit. Die Visitation in der hinteren Grafschaft Sponheim von
1560; Verv. Neubürger der Stadt Duisburg [1741-1783]; Genealogische Kartei der Erftlandschaft
[ten westen van Keulen; overzicht computerbestand; kosten; met voorbeelden Sürth en Weiier]; Der
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bretonische UrgroBvater Karl Maria von Webers [Chellart; via grootmoeder Maria Eva Schlar
(1698-1776) te Freiburg].

Mosaik, Heft 4/1993. Die Familie Craenleyden aus Obermörmter; Genealogische Bestande der
Stadtarchive Emmerich, Geldern und Rees [met opgave per onderdeel van aanwezige jaren]; H.
Kleinholz: Kirchenbuch der ref. Gemeinde Dierfordt [1649-1670; o.a. familie Von Wylich, Von
Proebstingk, predikantennieuwtjes en inwoners van Bisslich]; Verv. Computer im Archiv.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIII, 41. Jg., Heft 4,Okt.-Dez. 1993. DasEndedesGeldfaïschers
Carl Ernst von Dobschütz (1753-1806); Die Biirgerschaft von Steinau an der Oder im Jahre 1586
[namen van 269 personen]; OstpreuBiche Mennoniten im Regierungsbezirk Gumbinnen [voor
aankoop van land was toestemming van de koning nodig; eigenaren 1789-1868]; Grabinschriften
auf dem Friedhof von Ottmachau.

Schriften zur Bevölkerungsgeschichte der pfalzischen Lande, Folge 15 (1993). K. Stuck: Verwal-
tungspersonal im Herzogtum Zweibrücken. Regierungszentrale Zweibrücken, Oberamter Bergza-
bern, Kusel, Meisenheim, Zweibrücken. Ikonographie der herzoglichen Familie [getracht is zo veel
mogelijk biografische en genealogische gegevens over het hertogelijk personeel bijeen te brengen].

Südwestdeutsche Blatter für Familien- und Wappenkunde, Bd. 20, Heft 12, Dez. 1993. Familienre-
gister der deutschen evang. Gemeinde in Jaffa/Palastina 1897-1931; Auszüge aus den Jahrgangen
1686-1805 der kath. Ehebücher der ehemaligen Reichsstadt Pfullendorf; Das Stiftsarchiv St. Gallen
in der Schweiz [het klooster bezat niet alleen goederen in Oost-Zwitserland, maar ook in de
omgeving van Zürich, in de Elsas, het Zwarte Woud en in het stroomgebied van Donau en Neckar.
Globaal overzicht van archiefbestanden]; Verv. Auswartige in KB evang. Pfarrei Oberurbach;
Woher kommen diese Freudenstadter? Auszug aus dem Entwurf OSB Freudenstadt, Buchstaben
C-E; Der Hofmusikus Johann Georg Horn (1658-1709) [met 5 gen. kwst.; - , Gross, Dörtenbach,
Geissel]; Familien Schweitzer in Neuffen [16e-17e eeuw].

Idem, Sonderheft 1993. H.-W. Krefi: Stammliste der Hölderlin, Hölderle(n) [te Nürtingen,
Weilheim (Tübingen), Cannstadt, enz.; 16e-20e eeuw].

Veróffentlichungen aus Rheinland-Pfalzischen und Saarlandischen Archiven, Kleine Reihe, Heft
41 (1986). R. Nolden: Die Bestande des Stadtarchivs Trier. Kurzübersicht [een prima bron om een
inzicht te krijgen van de mogelijkheden, zoals het archief van de Reichsgraf von Kesselstadt, de
collectie huismerken, handschriften van de Stadtbibliothek, gilden, universiteit, kloosters en hospi-
talen].

Frankrijk
Nord Genealogie, No. 124, 1993/5. Bijdr. betr. Desbonnet/De Bonnet/Des Bonnetz [te Herseaux
e.o.; 16e-18e eeuw]; Majorité matrimoniale et puberté legale en France; Kwst. Robert Beduin [geb.
1937; - , Declerck (te Brugge en Jabbeke), Meurillon, Wicky]; Bijdr. betr. Gombert, Claies,
Balza/Balsa.

Idem, No. 125, 1993/6. Fragment Laurent [te Pont sur Sambre en Bouchain; 17e-19e eeuw];
Historique du mariage en France de la periode romaine a la Révolution; Volkstelling te Herseaux
1673; Kwst. Vilatte [-, Lienard (met kwn. te Duinkerken), Bazin, Drunet]; Verv. Genealogie
Monier/Monnier; Fragment Casses/Cassez [te Mentque en Moulle; 17e-19e eeuw].

Groot-Brittannië
The coat ofarms, N. S. Vol. X, No. 164, Winter 1993. E. M. Kandel: The Montfort Charter [in 1682
werden titel (markies van Montfort) en wapen verleend aan de Portugees Francisco da Silva; met
schema's Da Silva en Capadose (Suriname, Amsterdam, Den Haag)]; Three piles of substance
[familie (de) Bryan/de Brien; 14e eeuw]; Irish heraldic jurisdiction; A crusader knight of Letch-
worth [met schema nageslacht van William (de) Montfichet; 12e eeuw]; A Devonian's gift to Oxford
[familie Bodley; 15e-16e eeuw].

Genealogists'Magazine, Vol. 24, No. 8, Dec. 1993. Facing the future. Thechallengeof theCitizen's
Charter for the Registration Service; Estate surveys as a source for names [periodiek opgemaakte
overzichten t.b.v. landeigenaars om de materiële omvang van hun bezit vast te leggen; meestal van

Gens Noslra XLIX (19941 299



na 1550]; Genealogy of the Disraeli family [stamreeks 4 gen.; 18e-2Oe eeuw]; Elizabethan wills
[project bewerking en publikatie van ca. 12.000 testamenten van 1558-1603 in Essex County].

Polen
Gens, 1992-3. Nageslacht van de Schotse wapenhandelaar Robert Taylor [zijn zoon Jan (John) tr.
1691 Elisabeth Forbes]; Verv. Corr. Poolse afstammelingen van Karel de Grote [via Venceslaus
hertog van Racibórz]; Verv. Grafschriften in dorpen rond Poznari [met o.a. 6 gen Niegolewski, 16e
eeuw].

Idem, 1992-4. Voorgeslacht van Cyryl Ratajski [o.a. burgemeester van Poznari 1922-1934, voor
de Poolse regering in Londen 1940-42]; Nageslacht van de uit Beieren afkomstige Adalbert Hand-
schu(c)h (1717-1765); Lijst van huiseigenaren 1787 te Gniezno.

Zwitserland
Maajan/Die Quelle (Schweizerische Vereinigung für Jüdische Genealogie, P.O.B. 876, CH-8021
Zürich), Heft 29, 7. Jg., Dez. 1993. J. Sielemann: 'Haben alle Passagiere auch Geld?'. Aus der
Geschichte der Auswanderung in die USA über den Hamburger Hafen 1892-1954; Schema nage-
slacht Nuchin Gelzer en Irma-Tamara Rosenblat [19e-20e eeuw].

Zuid-Afrika
Familia, Jg. XXX (1993), No's 3 & 4. Kort kronieke van die stamvaders van die families Peyper(s),
Pyper(s) en Pijper in Suid-Afrika [o.a. Joh. Hermanus Peyper (geb. 1782 in Nederland, tr. Hanna
van Jaarsveld), Hermanus Joh. Pypers (geb. Rotterdam 1835, exm. Helena Ida van Hofstede) en
Adrianus Pijper (geb. Kimswerd 1886, zn. van Fredrik)]; Aanv. Stamregister Pieter W. A. Piek Van
Rensburg; A case study in long distance Irish genealogical research; The Kolvers of the Orange Free
State [stamvader Andreas Lutgerus Kolver, ged. Zwolle 1743; zijn zoon Wilhelmus geb. Rotterdam
1769]; Voorts bijdr. betr. Sawyer en Mundey.

Verder ontvingen wij:
Brinkmania (Brinkman), nr. 11, dec. 1993.
Computergenealogie, Heft 28, 9 (1993)
Computers in Genealogy Vol. 4, No. 12, Dec. 1993.
Cronycke van oender 't Torretje van Sint-Lambertus-Hoogstaede, jg. 1 (1985) - 4 (1989).
Holland, 25e jg., nr. 6, dec. 1993 (Archeologische kronieken).
Met Gansen Trou (Heemk. Onsenoort), 43e jg. (1993), nr. 11, nov. [historie van toren en kasteel
van Onsenoort]; nr. 11 (= 12), dec.
NHDA-Nieuws, nr. 6, winter 1993/1994.
Nieuws van Archieven, jg. 12 (1993), nr. 11, nov.; nr. 12, dec.
Oud-Nijkerk, jg. 12, nr. 4, dec. 1993.
Oud-Utrecht, 66e jg., nr. 12, dec. 1993.
Poelgeest familie kontakten, 13e jg., dec. 1993.
Stichting Federatie van Nederlandse familieorganisaties, nr. 28, 7e jg., dec. 1993.
Streekarchief regio Eindhoven Kempenland, jaarverslag 1992.
Tichelpost (Tichelman), nr. 10, 1993.
Streekmuseum Hoeksche Waard, Bulletin 63, dec. 1993 [nieuws afd. genealogie - fichescollectie].
Üt de smidtefan de Fryske Akademy, 27ste jg., nr. 4, nov. 1993.
Van Mecken tot Mekke, 9e jg., no. 3, dec. 1993 [familie Westerman te Amsterdam, 19e eeuw].
Van toen naar nu (Heemk. De Duffelt), jg. 23, nr. 4, dec. 1993.
Veróffentlichungen des Historischen Vereins für Geldern und Umgegend, Bd.94(1993). Heimatka-
lender in der Kriegszeit [herdruk].
Zeeuwse Familieprael, 8e jg., nr. 2, aug.; nr. 3, dec. 1993.
Zijper Historie Bladen, l le jg., nr. 2, april 1993. Speciaal nummer t.g.v. de restauratie van de
Hervormde kerk te Schagerbrug.

M. VULSMA-KAHPERS
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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

595. VAN DER STAEL (XLVIII (1993), p. 565
Joanna Jans van der Stael, wordt in een akte van 7-3-1616 genoemd als onmondig weeskind van
Jan Adriaans van der Stael en Elisabeth Peters van Heusden (Recht. arch. Gorinchem en Land van
Arkel, inv. nr. 432, p. 159).

R.F. VAN DIJK, Gorinchem

Stamreeksen en overige gegevens van een geslacht Van der Stael zijn te vinden in o.a.
- de handschriftencollectie Couvée in het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch;
- Leenregisters van Holland, resp. van Arkel en de Werken, zoals door J .C. Kort beschreven in

'Ons Voorgeslacht' 1984, 1985 en 1986;
- dossier Van der Stael van kolonel J.P. de Man in het Centraal Bureau voor Genealogie;
- Not. arch. Gorinchem, aanwinsten 1919 V84, losse stukken.
Jan van der Stael, overl. vóór 13-8-1614, en Elisabeth van Heusden, dr. van Pieter van Heusden
en Neeltje van Veen, waren de ouders van Jenneke van der Stael.

Dr. A.W. E. DEK, 's-Gravenhage

612. FIEGE/F1GGE (XLVIII (1993), p. 615)
I. Johann Konradt Figge, geb. ca. 1682, overl. Nieder-Schleidern, tr. ald. 12-11-1700 Marie

Juliana Willicke. Uit dit huwelijk zes kinderen, o.a.:
II. Johann Heinrich Figge, geb. Nieder-Schleidern 10-11-1705, overl. ald. 24-1-1762, tr. ald.

25-2-1735 Christine Wilke, dr. van Hartmann Wilke, geb. Deifeld ca. 1705, overl. Nieder-
Schleidern 18-11-1770. Uit dit huwelijk zeven kinderen, o.a.:

III. Johann Wilhelm Figge, geb. Nieder-Scleidern 11-4-1742.
H.K. CLEMENT, Bottrop (D)

VRAGEN

655. SMIT-VAN HARTEN
Gevraagd nadere inlichtingen over Klaas Smit en Caetje/Katharina Wessels die te Amsterdam vijf
kinderen geref. laten dopen: Klaas 4-12-1695 (get.: Maria Stous), Marrieke 13-3-1697 (get.: Jan
Smidt, Marrijtie Stout), Willem 25-12-1699 (get.: Annitie de Wit), Jelles 7-10-1703 (get.: Jelles
Claase, Immetje Janse)en Lijbe 28-1-1705 (get.: Tiltje (sic!) Andries, Wouter Claase). Waarschijn-
lijk is dit echtpaar identiek met Claes Wouterse Smit (vaft Amsterdam of 'Zerdam', 44 of 46 jr.,
stoelmaker, geass. met zijn vader Wouter Claase Smit), otr. Amsterdam 16-9-1707 (eerst op 2 sept.;
doorgehaald; met iets afwijkende gegevens) Catrina (Wessels) van Harten (van Amsterdam, 35 jr.,
geass. met haar nicht Tietje Andries).
Over de doopgetuigen kon worden gevonden:
- 1700, Wouter Claesz., van 'Luijk', lakenwerker, 60 jr., geass. met broer Gillis, en Tietje

Andries, van Enkhuizen, 40 jr.
- 1690, Jillis Claes, van Amsterdam, schuitvoerder, 37 jr., geass. met broer Wouter Claes, en

Harmtje Jans, van Amsterdam (zijn doop niet gevonden, evenmin kinderen).
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— Jan Smit en Marij Stout(s) (huw. niet gevonden) laten drie kinderen geref. dopen te Amster-
dam: Lijsbeth 1691, Jacobus 1694 en Frans 1698.

Zekere Jan Claesz. Smit, van Amsterdam, 36 jr., lakenwerker, geass. met broer Jillis Claes Smit,
otr. Amsterdam 12-9-1699 Wijtsie Oeges Vis.
Deze gegevens doen een familierelatie vermoeden; wie weet hoe? Bij DTB-gegevens Van Harten in
Amsterdam kon geen bevredigende aansluiting worden gevonden.

Mevr. H.C. GEUKES FOPPEN, Uitdam

656. HOLL1NDE
Gevraagd voorgeslacht van Johan Willem Hollinde uit West Hemerde, graafschap Mark (D). Hij
huwt te Leiden (Marekerk) 1-4-1763 Anna Elisabeth Bloem, ged. Arnhem 8-3-1739. Nakomelingen
zijn gevolgd via Leiden, Amsterdam, Luik, Maastricht naar 's-Gravenhage. Alle gegevens over dit
geslacht en de naam Hollinde zijn zeer welkom.

J.J. POST, Moordrecht

657. ROUBOS/ROUWBOS, ZEYLMANS, DE HOOGH, VAN WELL
Gevraagd verdere gegevens en voorgeslacht van
- Hendrik Jans Rou(w)bos, gehuwd met Grietje Pe(e)ters van Gelderen. Hun zoon Johannes/

Jan, ged. Waspik 30-9-1703, otr., als geb. te Dussen, Lage Zwaluwe 30-12-1729, tr. Waspik
jan. 1730 Grietje Zeylmans. Jan en Grietje laten te Lage Zwaluwe 21-2-1734 dopen dochter
Geertrui;

— Walterus (Gualtherus/Wouter) Thomasz. Zeylmans, won. Waspik, 'Reformatui Religions',
later 'Actholici', otr./tr. Waspik (schepenen) 26-12-1692/11-1-1693 Eijken/Ida Peeters de
Hoogh, geb. en won. Waspik. Zij laten te Waspik r.-k. dopen 20-7-1700 Gertrudis (later:
Grietje/Michieltje Wouters);

- Catharina van Well, geb. Oss 10-5-1820, overl. Heusden 30-8-1897, dr. van Catharina van
Well, vader onbekend, tr. ca. 1840 Cornelis Leenden Hansen, geb. Heusden 8-10-1816,
arbeider, overl. ald. 25-6-1871. Zijn ouders Hans Hansen, zeevaarder, geb. Porsgrunn (Noor-
wegen) 7-4-1785, overl. Suriname 25-3-1837, en Anna Catharina Labaar, geb. Zutphen 20-5-
1790, overl. Heusden 23-3-1846, wettigden hem bij hun huwelijk te Heusden op 12-9-1832.

A. HARTMANS, Rotterdam

658. BOEKHORST/BOECKHORST-RUYTERS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Christoffel Boeckhorst en Theodora Ruyters (tr. Loo
(Gld.) 4-12-1725). Op 17-3-1735 kopen zij een stuk bouwland en huisinge genaamd 'den Carpe-
nacker' te Doornenburg. Kinderen:
1. Johannes Hendricus, ged. Loo 13-4-1726, tr. Antonia Ghyssen.
2? Theodorus de Ruyter, ged. Doornenburg 6-5-1729 (als zn. van Christophorus de Ruyter en

Theodora Bronkhorst), tr. (1) Wilhelmina Putmans, tr. (2) Hendrina Leenders.
3? Wilhelmina, ged. Doornenburg 24-1-1732 (als dr. van Christoffel Broeckhorst en Theodora

NN).
4. Wilhelmus, ged. Doornenburg 27-8-1733.
5. Henrica, ged. Doornenburg 15-2-1736.
6. Engelbertus, ged. Doornenburg 26-5-1737, tr. Joanna van Burick.
In het dorp Loo is sinds 1574 de boerderij Bochorst bekend. Is er enig verband tussen bovenge-
noemde familie en de boerderij?

F. G.J. BOEKHORST, Enschede

659. BREMER, DE NIJS-BRETON
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van:
- Jacoba Wilhelmina Bremer, verm. geb. Batavia 14-11-1796, overl. ald. 27-6-1865, tr. 14-11-

1813 (?) Martinus van Doorninck, resident van Buitenzorg.
— Adriaan de Nijs, ged. Amsterdam 27-9-1711 of 11-1-1711, overl. Batavia 29-6-1761, vertrekt

(Raad extra ordinario, opperkoopman en ouderling) 1738 naar Batavia. Hij trouwt Eliisabeth
Breton, waar en wanneer is niet bekend.

E.R. STEINEBACH-VAN REUN, Heeze
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660. WOLTERS
Derk Jans Wolters wordt op 7-5-1775, tezamen met nog enkelen, als volwassene op belijdenis
gedoopt te Steenderen (Gld.). Op 3-11-1780 vertrekt hij met att. uit Steenderen naar Dokkum.
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht.

P. WOLTERS, Annen

661. DE LA PORTE-VAN MORSELEDE
Gevraagd informatie uit de periode 1700-1749 over het echtpaar Anna Claudia de la Porte van
Morselede en Jacob Otto de la Porte, heer van Beauregard. Dit i.v.m. een, op grond van diverse
aanwijzingen, vermoede verwantschap tussen dit echtpaar en Margareta van Maanen.

J. VAN MAANEN, Rotterdam

662. GRIM

Derryck Derricksen Grim, linnenwever en burger van Zwolle 28-7-1651, overl. vóór 11-4-1657.
Zijn echtgenote Grietje Claesdr. tr. (2) Zwolle 24-5-1657 Jan Hermsen. Bestaat er familieverwant-
schap met de uit Schotland afkomstige familie Graham(e) (De Nederlandsche Leeuw 87 (1970),
kol. 87-88, en NL 90 (1973), kol. 49-68)?
VAN DIESEN-VAN DEENE
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Gerrit Gerritszn. van Diesen en zijn echtgenote Lijsbeth
Lucasdr. van Deene (tr. (2) als wed. van Gerrit Gerritsz., won. buiten de Diezerpoort, Zwolle
24-8-1658 Michiel Coerts). Uit dit huwelijk in ieder geval één zoon Gerrit, ged. Zwolle 19-1-1651.

H. DE IONCH, Vlaardingen

663. PLENDER
Gevraagd de herkomst van of een verklaring over de (achter)naam Plender.
DE JONGE
Contact gezocht met nazaten van Oebele de Jonge, geb. Odoorn 1893, i.v.m. een boekje (in ons
bezit) over zijn leven, door hemzelf uitgegeven.

HEEMK. VER. 'NUWENSPETE', Nunspeet

664. STREUR/STRÖER-VLEMINX
Steven Streur (in 1671: Struijner; tekent zelf in 1686: Ströer), van Lipstadt, soldaat, 19-9-1698
aanwezig bij ondertrouw van zijn dochter Trijntje, tr. (1) Clara (Maria) Oliviers (in 1677: Vle-
minx); otr. (2) Amsterdam 9-11-1686 Marike de Bruijn, van 's-Gravenhage, wed. van Jan Arents.
Uit het eerste huwelijk (r.-k. gedoopt te Amsterdam): Conrardus ged. 24-11-1671, Anna ged.
9-12-1673, Trijntje geb. ca. 1676 en Wilhelmus ged. 6-10-1677. Gevraagd gegevens en voorgeslacht.
LANSON-VAN WAERDEN
Julien Lanson, ged. Amsterdam 7-10-1622, overl. vóór 1660, zn. van Julien en Grietje Tielmansdr.
(Rem), otr. Amsterdam 29-3-1646 Judict/Judith van Waerden, geb. Danzig ca. 1626, overl. vóór
1695, dr. van Joris van Weerden en Judick de la Outer. Kinderen (Waals gedoopt te Amsterdam):
Julien 8-8-1649, Oliva 15-9-1652 en Julien 12-10-1653. Gevraagd aanvullingen en voorouders.
[Red.: Julien Lanson (Lanchon), van 'Reijms' in Bretagne, geb. ca. 1585, otr. Amsterdam 27-5-
1615 Grietien Tielemans (ook: Marquerite Rem), ged. ald. (NK) 12-6-1594 (als Grietgen), dr. van
Tielman Rem (ook: Ryem, Remmets), van Antwerpen, geb. ca. 1560, zilversmid (1587), goudsmid
(1598), overl. 1607, otr. Amsterdam (geboden te Delft) 1-8-1587 Leonore de Groot(e), van Ant-
werpen, geb. ca. 1565, dr. van Barbara NN ('Laeckemans', die hertr. met Simon Laeckeman).
Leonore hertr. (sinds twee jaar weduwe) otr. Amsterdam 7-3-1609 Fredrik Hermans, goudsmid].
VAN ROSSEN-ROELOFS
Zacharias van Rossen, geb. Amsterdam ca. 1637, overl. vóór 1695, zn. van Bartel van Rossen, otr.
Amsterdam 25-2-1662 Annetje Roelofs, ged. Amsterdam 29-8-1638. Kinderen voor zover bekend:
Tietje (3 maal), Joannes, en Femmetje, ged. tussen 1663 en 1670 te Amsterdam. Gevraagd aanvul-
lende gegevens en voorgeslacht.
HASSELAAR-SUBRANDS
Jan Reijers Hasselaar, geb. Texel ca. 1648, otr. Amsterdam 6-5-1673 Trijntje Sijbrands, geb.
Amsterdam ca. 1645, overl. na 1698. Kinderen (gedoopt te Amsterdam): Hester 21-8-1675, Reijer
11-4-1677 en Sijbrant 24-9-1679. Gevraagd nadere gegevens en voorouders.

P. SANDERS, Geldrop
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665. WAN NEE
Ds. J .C. Wannee (1879-1946), remonstrants predikant te Waddinxveen tot 1910 en voorganger van
de Vrije Gemeente te 's-Gravenhage van 1914 tot 1946, heeft in 1928 de volgende boeken uitge-
geven: 'Kosmische religie' en 'Religieuze opvoeding'. Gaarne zou ik deze boeken in bezit krijgen.

J.D. WANNEE, Rozendaal (Gld.)

666. VAN DOMMELE-BARENS
Jan Pieterse van Dommele, overl. Sint Annaland 1691/92, tr. Jannetje Barens, overl. tussen 1685
en 1691. Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht.
UDO-PLUYM
Fier Udo, overl. na 1795, tr. Cornelia Geritsen Pluym, ged. Zoelen (Gld.) 4-5-1724. Gevraagd
gegevens en voorgeslacht.

P. VAN DOMMELE, Culemborg

667. KOOL • ' ' • ' '
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Rommert Dirks, tr. Bolsward 20-11-1796 Lolkje
Gerrits (Wellinga), ged. Exmorra 13-7-1776. Hij heeft in 1811 te Harlingen de naam Kool aange-
nomen. Volgens een not. akte zouden zijn ouders Dirk Rommerts en Baukje Jans zijn, beiden in
de 18de eeuw te Makkum overleden.

D.G. RENEMA, Franeker

668. DE LANGE
Pieter de Lange, geb. Westzaan 24-3-1773, schout bij nacht, overl. Nijmegen 11-3-1846, tr. ald.
23-2-1800 Hendrika Johanna Maria Engelberta Brousson. Kinderen (o.a.):
- Arnold de Lange, geb. Nijmegen 1-9-1802, als luitenant ter zee Ie klasse ultimo maart 1834 van

het vaste Korps Zee-Officieren afgevoerd; woont in februari 1835 te Overasselt, vanwaar
vertrokken.

- Pieter de Lange, geb./ged. Amsterdam 11-8/3-9-1809, als luitenant ter zee 2e klasse in maart
1843 eervol ontslagen; woont blijkens een volmacht in maart 1838 te Cuijk, vanwaar ver-
trokken.

Wat is met hen beiden geschied?
Mr. F.K.R.C. SASSEN, Bergen Dal

669. VAN DIJCK
Zegherus van Dijck tr. (statie Jesuïeten) Nijmegen 18-5-1755 Mechtildus van Oderkercken, geb.
Nijmegen 17-11-1727. Hieruit slechts één kind bekend: Pieter van Dijck, geb. Nijmegen 1-6-1766,
overl. Rotterdam 4-4-1820, tr. ald. 14-9-1790 Adriana de Heer. Gevraagd geboortegegevens en
voorgeslacht van Zegherus, alsmede evt. andere kinderen.

M.A.M, VAN DIJK-SCHEFPERS, Rotterdam

Aan dit nummer werkte mee:

Drs. A.M.G. Reniers, Van Limburg Stirumstraat 63, 6415 GE Heerlen.
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