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(Foto: RAU: Wapenkaart der oude edele en aansienlyke geslachten des Stichts van Utrecht (1769))
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Inleiding
In de beschrijving van 'De Rode Toren' in de Geldersche Volksalmanak uit 1884'
duikt ineens (eind 17de eeuw) een aantal leden van het geslacht Van Doeyenburg,
een niet-Betuws geslacht, op. De schrijver, H.M. Werner, vermoedde dat zij op 'De
Uilenburg' te Heteren kwamen via familierelaties, waarschijnlijk De Ruyter. Maar
hoe, was hem niet duidelijk. ,x

De Uilenburg te Heteren behoorde oorspronkelijk tot De Rode Toren te Heteren,
een kasteel op de grens met Driel. Door vererving ging De Uilenburg van het
geslacht Mom over in andere geslachten {Van Ulft)2. In de tweede helft van de 17de
eeuw woonde het geslacht De Ruyter 3, later het geslacht Van Doeyenburg op De
Uilenburg4. De Uilenburg is geen kasteel geweest, waarschijnlijk ook geen zoge-
naamd 'adellijk huis'2, maar een grote bouwing of boerderij die wel bewoond en
gedreven werd door een adellijk geslacht. Het is niet onmogelijk dat de naam De
Uilenburg te Heteren ontleend is aan een Uilenburg elders, vanwege familiebanden
(vererving) die de eigenaren/bewoners van het nabijgelegen kasteel De Rode Toren
te Heteren hadden met die van een andere Uilenburg.

Herkomst van het Overbetuws geslacht Van Doeyenburg uit Utrecht
Bekend was dat in eerdere eeuwen het geslacht Van Do(e)yenburg * al in Culemborg
en in de stad Utrecht voorkwam, maar daarmee was nog niet duidelijk, of en hoe de
Overbetuwse tak Van Doeyenburg* daarvan afstamde.

Omstreeks 1670-75 treffen we de naam Van Doeyenburg voor het eerst aan te
Heteren (Antonetta) en Lakemond (Otto), en ook te Wageningen (Theodoor). In
Lakemondse archieven5 werden aanwijzingen gevonden dat Otto van Doeyenburg
getrouwd was met een Van Wijnbergen. Het spoor in de richting Utrecht werd
gevonden in De Nederlandsche Leeuw 6, waar het huwelijk van dezelfde Otto van
Doeyenburg met Judith van Wijnbergen vermeld wordt. Daaruit bleek dat Otto van
Doeyenburg op 'Walenburg' te Neerlangbroek woonde. Een toelichting bij een
overzicht van de eigenaren van Walenburg7 leidde, maar eigenlijk misleidde enigs-
zins, naar de afkomst van Otto's vader. De genealogische aantekeningen van A. van
Buchell8 hebben veel duidelijk gemaakt. Belangrijk was ook de vondst van het
(derde) huwelijk van Otto's vader met de Betuwse Aldegonda de Ruyter.

Een genealogisch overzicht volgt hieronder. Tenzij anders aangegeven, zijn de
DTB-gegevens Rooms-Katholiek. Jonker van Doeyenburg (vermoedelijk Steven,
Vilde gen.) beijverde zich zeer voor de zaak van de katholieken in de Over-Betuwe,
zoals blijkt uit een brief9 van de apostolisch vicaris Johannes van Neercassel, die van
1675-1680 vanuit Huissen werkte. Hij bedankte hem hartelijk voor 'de liefde die
U.Ed. betoont heeft tot de omliggende catholijcken' en voor 'de goedheijd tot de
Heer Bilse' (= Pilsen, sinds 1680 stadskapelaan en later ook vicaris te Huissen). Tot

* Doeyenburg, spreek uit: doojenburg. De verdubbeling van een klinker vond vroeger plaats m.b.v. een
e of een i: oo = oe = oi (vergelijk: Oisterwijk = Oosterwijk, Huissen = Huussen). Doeyenburg of Doy-
enburg is waarschijnlijk afgeleid van dooie = dode: oude of verlaten burcht.

Ook andere schrijfwijzen dan Doeyen- of Doyenburg komen voor, zoals Doeden- of Dodenburg,
evenals behalve -burg ook -borg en -berg. Waar deze burcht gezocht moet worden, is onbekend. Bij
Straelen, net over de grens bij Lomm (Arcen), is uit de 14de eeuw 'een hof in der Doeienburch'
bekend. Ook uit de 14de eeuw is een hof 'de Do(e)denberg' te St. Agatha bij Cuijk bekend. Doeyen-
burg te Lakemond en Doejenburg te Maurik zijn secundaire namen (zie tekst en noot 67).
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slot voegde hij er nog aan toe 'een hertelijck verzoek dat U.Ed. in de zelvige liefde
tot de omliggende catholijcken wilt volharden'.

Afstammingsreeks Van Doeyenburg
I. Sweder van Do(e)yenburg, rentmeester te Culemborg 1412-1414, schepen ald.
1417-1426, zegelde als schepen met drie zuilen (Van Culemborg) met bastaardlijn
29-8-142310, tr. Elisabeth NN, beleend met de tiend op Zogewijk onder Culemborg
143710. (Dr. C. Booth sprak van: 'Zweder bastert van Cuylenburch qui Sweder van
Doeyenburch'11).
Hieruit:

II. Herman van Do(e)yenburg, gasthuismeester te Culemborg 1448-1452, schepen
1459-1480 en burgemeester ald. 1468-1470, beleend met een tiend op Zogewijk
1466 en 1474, overl. vóór 17-7-1481l0, tr. Aleid Do(e)ys, overl. na 1499, dr. van Wil-
lem Gerritszn. Do(e)ys10.
Hieruit:

III. Jan van Doeyenburg, beleend met de hofstad Katzhage en 10 morgen land onder
Culemborg 1486, schepen van Utrecht, overl. ca. 1524, tr. vóór 1485-97 Margriet
Evertsdr. de Jonge '2, overl. in of na 1539, dr. van Evert Dirkszn. de Jonge.

Margriet, wed. van Jan van Doeyenburg, verkocht tussen 1532 en 1539 vijf keer een huis in
Utrecht13. Na het overlijden van Jan van Doeyenburg stichtten zijn weduwe en hun acht kinderen op
22 augustus 1524 een Van Doeyenburg-vicarie op het St. Barbara-altaar in de Buurkerk te
Utrecht14.

Hieruit:

IV. Dirk van Doeyenburg, nog onmondig in 1524, overl. 1560", tr. Stevenia van
Ruytenberg "•'2, overl. in of na 1577, natuurlijke dr. van Adolf van Ruytenberg,
proost van het Kapittel van St. Marie te Utrecht, en Elisabeth van Rumelaar.

Stephania van Ruytenberg, wed. van Dirk van Doeyenburg verkocht in 1569 een huis in Utrecht1-1.
Dirk van Doeyenburg had in 1558 100 car. gulden uitgeleend aan koning Philips II15.
Dirk van Doeyenburg was al oud toen hij met Stephania van Ruytenberg trouwde16. Hij had een
natuurlijke dochter Luytgen van Doeyenburg (overl. 1588)16, tr. Cornelis Ellerts van Leyenberg,
geb. ca. 1531, overl. 1591, goud- en zilversmid te Utrecht17.
Een broer van Dirk. Antonius van Doeyenburg, had geschriften van Maarten Luther gelezen, wat
verboden was. Maar in 1559 kreeg hij daarvoor een pardon- of aflaatbrief18.

Hieruit:

V. Elisabeth van Doeyenburg, geb. 1558/59, wed. genoemd in 159619, overl. Utrecht
8-1-1631, 72 jaar20, in het register van overleden personen te Utrecht 10-1-1631
opgetekend als Elisabeth van Doijenborch van Cuijlenborch, overluid Utrecht 12-1-
1631, begr. in de Weeskerk ald.21, tr. vóór of in 1579 Karel Steur 8-l2-22, afkomstig
uit Gelderland, diende onder de Heer van Huyghes (?).

Vanwege Karel's levenswandel - overspel met andere vrouwen (o.a. Mechteld de Jonge) en mis-
handeling van zijn vrouw - leefden de echtelieden in onmin en gescheiden8.
Karel Steur werd wegens verdenking van contacten met de vijand in 1585 de stad Utrecht uitgezet16

Hij ging naar Spanje, waar hij veroordeeld werd wegens valsemunterij ("false moneten")8.
Zijn ergerlijk gedrag was dan ook de reden dat hun zoon Dirk zijn vaders naam en wapen liet val-
len en die van zijn moeder aannam8. Met deze Dirk van Doeyenburg begint, genealogisch gezien,
in feite een nieuw geslacht Van Doeyenburg.
Elisabeth van Doeyenburg verkocht tussen 1583 en 1619 zes keer een huis in Utrecht13. In Haarlem
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verkocht zij in 1587 een groot aantal (15) rentebrieven met een gezamenlijke waarde van ƒ303.-23.
Voor deze verkoop was te Lopik procuratie gegeven en de rentebrieven werden verkocht aan
iemand uit Utrecht. Deze omslachtige weg zal wel gekozen zijn vanwege het feit dat haar man
Karel Steur de stad Utrecht uitgezet was.
Mogelijk had zij nog een zuster Deliana (van Doeyenburg) van Cuylenborg24.

Hieruit:

VI. Dirk (of Diederik) van Doeyenburg, mogelijk geb. te Culemborg ca. 158525,
Heer tot Walenburg I648-16617, overl. Neerlangbroek, begr. Utrecht (Reguliers-
kerk) 13-4-1668, tr. (1) Utrecht 20-1-1610 Johanna van Boecop, 18 jaar8, geb.
1591/92, overl. in de kraam8, overluid Utrecht 12-11-1610, dr. van Dirk van Boecop
te Utrecht en Aafje van Rijnevelt; tr. (2) Utrecht 27-1-1612 Johanna (Anna) Holl,
overl. Montfoort, overluid Utrecht 2-11-1624, dr. van Herman Holl, te Montfoort, en
Johanna (Maria) van Halmale; tr. (3) Utrecht 9-11-1633 Aldegonda de Ruyter, won.
in de Overbetuwe 'in de Baronie van Homoet' zoals nader aangegeven is bij de
publikatie van het huwelijk, overl. Neerlangbroek, begr. Utrecht (Regulierskerk) 13-
4-1668, tegelijk met haar man, dr. van Karel de Ruyter en Maria Ottodr. Mom.

Vlak voor hun overlijden hadden Dirk en zijn derde vrouw op Walenburg door een notaris uit Wijk
bij Duurstede een aanvulling op een eerder testament laten opmaken211.
Dirk's tweede vrouw Anna van Halmale geraakte in "onrust van sinne' en verbleef in 1720 al drie
jaar bij haar moeder in Montfoort. De kosten die hieruit voortvloeiden, kwamen ten laste van Dirk
van Doeyenburg, maar hij had namens zijn vrouw ook inkomsten uit pachten e.d.; er werd een rege-
ling getroffen27. Het begin (?) van haar krankzinnigheid is vermoedelijk de reden geweest dat hij in
1617. toen hij ziekelijk was, zijn moeder tot enige voogdes over zijn zoontje Herman aanwees28.
Zijn geesteszieke tweede vrouw overleed in 1624. Pas in 1633 hertrouwde hij en eerst daarna kon
hij een 'echt' gezin gaan opbouwen. Het werd een groot gezin, dat aanvangt met twee tweelingen.
De kinderen uit dit huwelijk hadden echter al wel een (bijna) volwassen halfbroer.
Dirk (VI) was dus geen zoon van Herman van Doeyenburg, zoals E.B.F.F. Witten van Hoogland
vermeldde7, maar een wettige zoon van Elisabeth van Doeyenburg en Karel Steur. Dat Karel Steur
zijn vader was, blijkt ook uit de inschrijving van zijn eerste huwelijk voor de schepenen van de stad
Utrecht. Zijn grootvader Dirk (IV) had wel een broer Herman van Doeyenburg22. Ook uit de akte uit

Walenburg te Neerlangbroek ca. 1650, ten tijde van Dirk van Doeyenburg
(Foto: RAU; Top. Atlas, inv. nr. 1119-201)
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1617 waarin de voogdij over zijn zoontje geregeld wordt-8, blijkt duidelijk het verband Steur-Van
Doeyenburg. In die akte is sprake van jonker Diderik Steur en zijn onmondige zoon Herman Steur,
terwijl hij die akte ondertekende met Dirck van Doeyenburg.
Dirk zou gelden die zijn moeder nagelaten had aan door haar gestichte godskameren in Utrecht, ten
eigen nutte hebben gebruikt2'. Deze godskameren stonden vermoedelijk aan de westzijde van de
Oudekamp, want in 1690 wordt daar als noordwestelijke belending van een huis vermeld: 'de gang
van Doeyenburgh Godscameren'3". Dirk van Doeyenburg komt vele keren voor als verkoper van
huizen in Utrecht13. In 1663 verkocht hij de helft van het met een hypotheek belaste goed "de Win-
kel' te Nijendijk/Dwarsdijk (bij Werkhoven)24, geërfd van zijn moederen afkomstig van zijn groot-
moeders familie Van Ruytenberg.
Uit het feit dat Dirk van Doeyenburg trouwde met een De Ruyter wier moeder een Mom, van de
Rode Toren, was en die uit Homoet bij Heteren kwam. wordt het verband tussen Van Doeyenburg
in Utrecht en Van Doeyenburg in de Over-Betuwe en het verband tussen Van Doeyenburg en De
Uilenburg te Heteren, gelegen tussen De Rode Toren en de grens met Homoet, al enigszins duide-
lijk.

Uit het eerste huwelijk:

1. A/W, geb. november 1610; zijn moeder overleed daarbij. Is dit kind het 'eenighe
soonken' dat in 1623 wordt genoemd (= Herman van Doeyenburg)8-22?

Uit het tweede huwelijk:

2. Herman van Doeyenburg, overl. 1662-63, tr. november 164031 zijn nicht Johan-
na van den Berch, geb. 1616-17, overl. waarschijnlijk 1663-65, wed. van Fre-
derik van Zuylen van Nijevelt, dr. van Alexander van den Berch en Barbara
Holl7-21-32 (zelfde kwartieren Holl als hierna genoemd).
Is hij het 'eenighe soonken', dat in 1623 wordt genoemd8-22? Uit het tweede huwelijk is een Herman
geboren, gelet op de kwartieren op zijn grafzerk21: Doeyenburg, Ruytenberg, de Jongh en Rumelaar
(van zijn grootmoeder Elisabeth van Doeyenburg: zie gen. V) en Holl. Halmale, Leeuwen en Bas-
senrode (= Paffenrode32) (van zijn moeder Johanna Holl). Waarschijnlijk woonde hij al in 1647-48
op 'De Roeten' te Overlangbroek33-34. gekocht in 1645" en is hij dezelfde als Herman van Doey-
enburg a Cuylenborg die in 1655 genoemd wordt als knaap en leenheer van Dirks Hofstad, vanouds
genaamd De Roetart (Roetert, Roethard) te Overlangbroek7-22.
In 1663 is er sprake van hun desolate oftewel niet aanvaarde, zwaar met schulden belaste boedel.
Veel onroerend goed moest verkocht worden, namelijk behalve De Roetert ook Lockhorst en ander
land eveneens te Overlangbroek, de Schelborg te Leersum en land te Darthuizen, de Stenisweert en
ander land te Cothen, drie huizen te Utrecht en nog een paar stukken land36. Het is denkbaar dat hun
financiële en sociale neergang, evenals van zoveel andere Roomse adellijke families, te maken had
met het feit dat in die tijd overheidsfuncties alleen voor Gereformeerden open stonden. Bij gele-
genheid van hun huwelijk had Herman van Doeyenburg aan Johanna van den Berch als morgenga-
ve nog twee gouden met diamanten afgezette sieraden en een zilveren wasstel. bestaande uit een
lampetkan en een wasbekken, kunnen geven33.
Uit dit huwelijk:

a. Alexander van Doeyenburg, tr. (geref.) Amersfoort 27-9-1657 Wigmoet van Wijnbergen 6, ged.
(geref.) Amersfoort 4-9-1638, lidmate ald. 28-9-1656, dr. uit het eerste huwelijk van Judith van
Wijnbergen (zie hierna bij Otto van Doeyenburg) met Johan van Wijnbergen.
In 1681 was Alexander overleden en had toen nog een onmondige dochter37.
In 1665 was hij voogd over zijn onmondige broers en zusters38.

Andere kinderen in willekeurige volgorde21:
b. Herman van Doeyenburg. Waarschijnlijk is hij dezelfde als Herman van Doeyenburg, vica-

ris/begunstigde van een vicarie te Rotterdam39. Hij otr. Utrecht (schepenen) 22-1-1675 Anna
Wijburg Messelmans, geb. ca. 1644, dr. van Rudolphus Messelmans, domheer van St. Marie, en
Johanna van den Bogaert (of: Wttenbogaert. die hertr. Willem Ormea). Zij hertr. kort na 13-11-
I68I40 Johan Moor, meester-chirurgijn (die hertr. Geertruid Jansen en zij hertr. Derk Bouman)41.
Vermoedelijk geen nageslacht.
Herman van Doeyenburg en Wijburg Messelmans hadden (1679) wegens geleend geld een vor-
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dering van ƒ5000,- op Steven van Doeyenburg (VII), halfbroer van zijn vader42.
c. Anna Maria van Doeyenburg, woont te Cothen, testeert I68943, ongehuwd.
d. Isabella Gabriele van Doeyenburg, bagijn te Brussel, leeft 168943.
e. Johanna Frangoise van Doeyenburg, religieuse te Emmerik, leeft I68943.
f. Jan Paulus van Doeyenburg. predikheer te Brussel.
N.B. Er blijft enige voorzichtigheid geboden met sommige gegevens van Herman van Doeyenburg
senior44: vader Herman tr. 1640, zoon Alexander tr. 1657. Het is ook mogelijk dat Aléxander uit een
eerder huwelijk van Herman van Doeyenburg is geboren. Of zouden er toch twee zonen Herman
van Doeyenburg zijn geweest, de ene uit het eerste, de andere uit het tweede huwelijk van Dirk van
Doeyenburg (VI)?
Verder komen Herman van Doeyenburg en Frederika van Zuylen van Nyevelt, wed. van Thomas
Taets van Amerongen (15, resp. 81 jaar bij het eerste huwelijk van Frederika!) vele malen samen
voor in akten, waardoor het lijkt dat ze een echtpaar zijn. Gaat het hierbij om vader Herman of om
zoon Herman en Frederika van Zuylen van Nyevelt, dochter uit het eerste huwelijk van Johanna van
den Berch. vrouw resp. stiefmoeder van Herman van Doeyenburg?

Uit het derde huwelijk45:

3. Maria van Doeyenburg, tweeling met Anna, geb. 1634, vermoedelijk onge-
huwd.

4. Anna van Doeyenburg, tweeling met Maria, geb. 1634, overl. na 1694, gehuwd
met P ie ter van Swieten.
In 1691 verkochten zij een huis te Utrecht, afkomstig uit de boedel van haar vader13. Haar dochter
Anna Maria van Swieten (gehuwd met NN Sloterdijck?) was in 1744 al overleden (haar erfgename
was Petronella Sloterdijck)46.

5. Otw van Doeyenburg, tweeling met Elisabeth, geb. 1635 (en niet: ca. 163947), woonde ten tijde van
zijn huwelijk op Walenburg te Neerlangbroek, later (vanaf ca. 1677, misschien al vanaf ca. 1668)
op het Huis Lakemond, Heer tot Lakemond 1677-1699, overl. ca. 31-12-1699, tr. een weduwe met
kinderen die ongeveer van zijn eigen leeftijd waren, otr. (geref.) Amersfoort 28-8-16576 Judith van
Wijnbergen, ged. (geref.) Zutphen 6-10-1611, lidmate Amersfoort 16-6-1636 met attestatie van
Arnhem, overl. (Lakemond?48) 9-3-1687, wed. van Johan van Wijnbergen, burgemeester van
Amersfoort, dr. van Herman van Wijnbergen en Agnes Schimmelpenninck (van der Oye).
Het huwelijk bleef kinderloos, maar Otto van Doeyenburg had wel stiefkinderen: Van Wijnber-
gen49. Op 16 december 1699 maakte hij zijn testament5Oen trof eveneens een regeling met zijn stief-
kinderen over de gemeenschappelijke boedel, afkomstig van zijn vrouw en hun moeder5", was zwak
op 26 december en overleed kort daarna.
Zijn tante Margaretha van Rumelaar, weduwe van Jacob de Ruyter en eerder van Steven van Zuy-
len van de Haar, verkocht in 1677 het Huis Lakemond aan hem51. Zij en haar man hadden dit goed
in 1652 gekocht van haar broer Arnt van Rumelaar Stevenszn.52, luitenant onder de compagnie van
kapitein Philips van Steelant, drost van Buren. Arnt van Rumelaar woonde eerst te Eek en later te
Lakemond34.
Evenals met De Uilenburg te Heteren zien we ook met het Huis Lakemond dat de band van dit huis
met Van Doeyenburg via De Ruyter liep. Het is nu ook duidelijk dat de naam Doeyenburg die later
voor het Huis Lakemond in zwang kwam, afgeleid is van de naam van het geslacht Van Doeyen-
burg. En niet, zoals Werner in zijn eerder aangehaald artikel1 vermeldt, dat het geslacht Van Doey-
enburg zijn naam ontleend zou hebben aan het Huis Doeyenburg te Lakemond. In tegenstelling tot
De Uilenburg te Heteren wordt het Huis Lakemond wel een 'adellijk huis' genoemd2.
In 1670 had Otto van Doeyenburg onvrijwillig (= bij decreet van de stad Utrecht) een huis op de
oostzijde van de Nieuwegracht bij 'De Engelensangh' en een huis op de westzijde van de Oude-
kamp ('op de Camp') moeten verkopen53.

6. Elisabeth van Doeyenburg, tweeling met Otto, geb. 1635, leeft nog 167554, ver-
moedelijk ongehuwd.

7. Steven, volgt VII.
8. Johan van Doeyenburg, jong overleden.
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9. Theodoor (Diederik) van Doeyenburg, luitenant in het regiment van de Graaf
van Hoorne55, won. Neerlangbroek 1667, genoemd te Wageningen 1667 en
1669, begr. Utrecht (Regulierskerk) 22-12-1673, vermoedelijk ongehuwd.
Hij werd genoemd: neef van Jacob de Ruyter en Margaretha van Rumelaar te Lakemond34.

10. Antonetta van Doeyenburg, overl. ca. 1697, tr. (geref.) Heteren 3-9-1674 Chris-
tojfel Spierink (Spiering), Heer van De Rode Toren, overl. na 1694, zn. van Arnt
Spierink en Catharina Mom.

11. Adolfvan Doeyenburg, nog in leven 1668, krankzinnig.
12. Catharina van Doeyenburg, vermoedelijk ongehuwd.
- Een dochter, met de kwartieren Doeyenburg, Ruytenberg, Ruyter en Mom,

werd begr. in de Weeskerk te Utrecht21.

VIL Steven van Doeyenburg, geb. waarschijnlijk te Utrecht februari 1637, woonde
ten tijde van zijn huwelijk vermoedelijk al op De Uilenburg te Heteren, overl. 1693-
94, otr. (geref.) Heteren, tr. Kevelaar 13-11-1680 Hermina Petronella Clara (Josep-
ha) van Schrieck, geb. Rees, overl. vermoedelijk 1695, dr. van Jan Gerrit van
Schrieck (hertr. Maria Elisabeth van Inhuysen).

Er is een inschrijving van een doop op De Uilenburg kort na de huwelijksdatum, waarvan het lijkt
dat die slaat op de doop (nooddoop, zonder ceremoniën) van een niet-levensvatbaar kind, toege-
diend door de aanwezige pastoor.
Steven van Doeyenburg woonde, evenals voorheen zijn oom Antonie de Ruyter, op De Uilenburg
te Heteren en werd daarom ook wel Steven van Doeyenburg tot de Uilenburg genoemd. Vermoe-
delijk zal zijn bezit in Heteren en omgeving aanvankelijk vooral hebben bestaan uit goederen die
van zijn oom afkomstig waren. Ook pachtte hij sinds 1677 van de graaf Van den Bergh drie tiend-
blokken te Heteren, namelijk Keutelkamp, Lege (of Lage) Land en Hoge West56, ter grootte van
resp. 54, 55 en 51 morgen. Maar al vlug ontstonden er geschillen tussen Steven van Doeyenburg,
Heer tot de Uilenburg, en de graaf Van den Bergh56.
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Uit dit huwelijk:

1. AW (dochter), geb. en overl. nov./dec. 1680.
2. Johannes Gerardus (Jan Gerrit), volgt VIII.

3. Catharina Aldegonda van Doeyenburg, ged. op De Uilenburg te Heteren 25-7-
1684, overl. Arnhem 29-2/1-3-1748, begr. (geref.) Randwijk 5-3-1748, onge-
huwd.
Zij ging over van de Roomse naar de Gereformeerde Kerk bij belijdenis Ommeren 7 juli 1703: 'uijt
het Pausdom overgebraght tot onse kercke. en heeft het examen van twee uhren loffelijk uijtgestaan,
en sijnde achtien jaren geworden, heeft op den 8ste dito voor die eerste maal aan des Heeren Heijli-
gen Avondmaal geweest, waar voor dat den goedertierene Godt na de communie is hertelijk gelooft
en gedankt'57, met attestatie naar Opheusden (= Lakemond?), lidmate Randwijk-Lakemond 8 novem-
ber 1705 (of al eerder), won. bij haar stiefnichten Mechteld en Aleida van Wijnbergen op het Huis
Lakemond. scheiding van de onverdeelde boedel met Mechteld van Wijnbergen in 1715 'toen ze haar
verstand nog had'58, innocent (onnozel, krankzinnig), opgenomen in het Provinciaal Verbeterhuis te
Arnhem, in elk geval al in 172559-60 voor ƒ 200-, later ƒ 220.- kostgeld per jaar58-o»"', onder cura-
tele gesteld bij besluit van het stadsbestuur van Wageningen 30 september 1743W. waarop een proces
voor het Hof van Gelre volgde van de curator tegen haar broer vanwege het slechte beheer dat hij
voerde over haar goederen die hij onder zich had58, overl. in het Verbeterhuis te Arnhem in de nacht
van 29 februari op 1 maart 1748Ö, en enige dagen later begr. te Randwijk.
Ten behoeve van de collaterale successie werden haar onroerende goederen in Lakemond door de
plaatselijke buurmeesters Otto Reijers en Willem Wouters op 13 maart 1749 geëstimeerd (=
getaxeerd). Van huis, hof, boomgaard en landerijen te Lakemond met een gezamenlijke grootte van
70'/2 morgen was haar portie een vierde deel. dat geschat werd op een waarde van ƒ 2562,50M.

4. Theodora Maria Elisabeth van Doeyenburg, ged. op De Uilenburg te Heteren 21-
9-1685, jong overleden.

VIII. Jan Gerrit van Doeyenburg, ged. op De Uilenburg te Heteren 27-12-1682,
Heer tot Lakemond 1717-1750, woonde na zijn vertrek van het Huis Lakemond mis-
schien eerst in het naburige Indoomik en later waarschijnlijk te Puiflijk65 (bij zijn
schoonzoon?), overl. mogelijk te Puiflijk (tussen 1 mei en 11 dec.) 1754, otr./tr.
(geref.) Randwijk/Hall 6/8-8-1719, (tr. r.-k. op het Huis Eerbeek?) Maria Elisabeth
de Buyninck (ook: Van Buyninck), geb. op het Huis Eerbeek 25-8-1685 en ged. door
pater De Bont van de Sociëteit66, overl. te Groessen (?) na 8-11-176365, waarschijn-
lijk na 1765/66 n.a.v. de collatie van de St. Antonis-vicarie te Maurik67, dr. van Mar-
cellus de Buyninck68, Heer van Eerbeek, en Maria Philiberta van der Borch.

Oom van Maria Elisabeth de Buyninck was Jacobus Cornelis de Buyninck; hij was peter en schonk
de dopelinge als pillegave of doopgeschenk een bedrag van ƒ 116,-6*.
Jan Gerrit van Doeyenburg was voogd (1729)69 over het zoontje Gosewinus Marcellus van Lams-
weerde (overl. vóór het overlijden van zijn vader in I73470) uit het huwelijk (1717-1719/20) van
zijn schoonzuster Cecilia Barbara van Buyninck met Joseph Maurits van Lamsweerde.

Uit dit huwelijk:

1. Hermina Maria van Doeyenburg, ged. op het Huis Lakemond 12-8-1723, jong
overleden.

2. Stephanus Marcellus van Doeyenburg, ged. op het Huis Lakemond 2-10-1724,
jong overleden.

3. Maria Hermina van Doeyenburg, ged. op het Huis Lakemond 17-4-1728, woon-
de later waarschijnlijk bij haar dochter en schoonzoon te Welie (bij Hien), overl.
Oosterhout (Over-Betuwe), begr. (geref.) Andelst 28-6-1808, tr. Indoornik 21-1-
1750 Peter Peterszn. Post, afkomstig uit Puiflijk?, won. na zijn vertrek ca. 1751
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uit Lakemond mogelijk te Puiflijk, leeft verm. nog in 1804 (tweede huwelijk van
zijn dochter), of: begr. (geref.) Randwijk 20-3-1795.
Uit dit huwelijk:
a. Gijsbertus Marcellus Post, ged. Indoornik 14-2-1750, drie weken na het huwelijk van zijn ouders,

overl. Lakemond 10-4-1750. begr. (geref.) Randwijk 13-4-1750.
b. en c. levenloze tweeling, begr. (geref.) Randwijk nov. 1750.
d. Maria Cecilia Post, geb. Wageningen en ged. ald. 6-11 -1752, tr. (1) (geref.) Hien-Dodewaard 28-

5-1780 en (r.-k.) Indoornik de volgende dag 29-5-1780 Joost (Judocus) van Lent; tr. (2) Herveld
11-9-1804 (otr. (huw.comm.) Hien-Dodewaard 24-8-1804) Cornelis Dibbits. geb. en won. Her-
veld, 37 jaar (dus 15 jaar jonger).
Maria Cecilia Post en Joost van Lent woonden vermoedelijk op de hofstede ter grootte van onge-
veer 1 morgen, bestaande uit huis, hof, land en weide, te Welie, die zijn ouders Cornelis van Lent
en Maria Tonissen hem in 1777 verkocht hadden71. Joost van Lent en Maria Cecilia Post stelden
in 1797 deze hofstede als onderpand voor een hypotheek72. Drie jaar later (1800) verkochten zij
hun hofstede, 'de Steeg' genaamd, bestaande uit huis. schuur, hof, boomgaard en tabaksland".
Met Maria Hermina van Doeyenburg (generatie IX) stierf het Betuwse geslacht Van Doeyenburg
uit, omdat haar broer Gijsbert Floris van Doeyenburg waarschijnlijk jong overleden was en geen
nageslacht had. Via haar dochter Maria Cecilia Post heeft zij evenwel nageslacht met de naam
Van Lent gekregen, waarschijnlijk tot op de huidige dag.

Gijsbert Floris van Doeyenburg 74, geb. (plaats onbekend) 1729-1736, waar-
schijnlijk jong en eerder dan zijn vader overleden, zonder nageslacht.
In het testament (1736) van Johanna van Rijswijck, douarière Carel Christoffel van Bulo, wonend op
een naburig goed te Indoornik, worden de jonge kinderen Maria en Gijsbert van Doeyenburg ieder
bedacht met een rijk geborduurd kledingstuk75.

Jan Gerrit van Doeyenburg woonde in 1717 al op het Huis Lakemond toen zijn laatste stiefnicht over-
leed. Hij was executeur over de nalatenschap van zijn stiefnicht Mechteld van Wijnbergen58. Het is
mogelijk dat hij een verkwistend leven leidde, in elk geval een slecht financieel beheer voerde, zowel
over de gemeenschappelijke boedel met zijn zuster Catharina Aldegonda als over de gemeenschap-
pelijke boedel met zijn stiefnichten welke afkomstig was van zijn stieftante en hun moeder Judith van
Wijnbergen. Hij maakte schulden en processen werden tegen hem gevoerd76. Een en ander had tot
gevolg dat al zijn bezittingen te Lakemond, Heteren, Homoet, Indoornik, enz. verkocht werden. Na de
verkoop van het Huis Lakemond in 1750 vertrok hij in 1751 naar elders, waar naar toe is niet bekend
(er zijn aanwijzingen dat hij eerst nog in het naburige Indoornik, later in Puiflijk heeft gewoond).

Nawoord
De Neerlangbroekse, later Overbetuwse tak Van Doeyenburg komt vanaf Elisabeth
(V) vaak voor als Van Doeyenburg a Cu(y)lenborg. De reden waarom zij deze toe-
voeging gebruikten, is waarschijnlijk gelegen in het feit dat ze hiermee hun afstam-
ming uit Culemborg wilden aangeven. Misschien was dat wel omdat Elisabeth van
Doeyenburg niet in Utrecht maar in Culemborg - vanwege de uitzetting uit de stad
Utrecht van de aanstaande vader - in de kraam (van haar zoon Dirk?) gekomen
was25. In Utrecht zouden moeder, na haar mislukte huwelijk met Karel Steur, en
zoon zich toen weieens Van Doeyenburg a Cu(y)lenborg kunnen zijn gaan noemen,
ook ter onderscheiding van anderen met de naam Van Doeyenburg in Uïrecht.

Het geslacht Van Doeyenburg is vrijwel zeker voortgekomen uit een bastaardtak
van de Heren van Culemborg (mededeling van mr. P.J.W. Beltjes, Arnhem en mr.
G.J.J. van Wimersma Greidanus, Eindhoven). Hierop wijzen de identieke wapens:
Van Culemborg - In goud drie rode zuilen, 2 en 1; helmteken: een vlucht volgens het
schild; Van Doeyenburg - In goud drie rode zuilen, 2 en 1; en een uitgetande of uit-
geschulpte blauwe schildzoom77. Steven van Doeyenburg zegelde als volgt: drie zui-
len of zandlopers, een kroon op de helm, zonder helmteken78. Zowel een schuine lijn
in het wapen (zie bij I) als een uitgetande of uitgeschulpte blauwe schildzoom wij-
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zen volgens mr. Bekjes, op een bastaardtak, in dit geval van Van Culemborg. Mis-
schien dat ook de voornaam Sweder, zowel bij Van Culemborg en bij bastaarden
Van Culemborg als bij Van Doeyenburg, op verwantschap wijst. Ook dr. C. Booth
stelde al dat Sweder van Doeyenburg dezelfde is als Sweder bastaard van Culem-
borg11.

Hoewel we aannemen dat Herman (II) een zoon is van Sweder van Doeyenburg,
bastaard Van Culemborg (I), moet toch de mogelijkheid open gelaten worden dat de
afstamming anders is verlopen. Een Johan van Doedenberch stond in 1361 borg voor
een rente uit de Heerlijkheid Meer of in het Land van Cuyk, welke Johan van Meer
aan Peter van Culemborg ter gelegenheid van zekere huwelijksvoorwaarden beloof-
de79. Peter van Culemborg huwde Johanna van Meer, erfdochter van Meer (Box-
meer)80. Een Jannes van den Doedenberch is een der zegelaars van de akte uit 1388
waarin de scheiding tussen Culemborg en Meer (Boxmeer, Land van Cuyk) wordt
geregeld81.
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Zou misschien de bastaardafstamming van Sweder van Doeyenburg (I) niet in
Culemborg of Utrecht moeten worden gezocht, maar in Meer/Boxmeer of in Duits-
land en dateren uit de tijd (14de eeuw) van Huibert van Culemborg, gehuwd met
Jutte van der Leek, de erfdochter van Werth of van Peter van Culemborg, gehuwd
met Johanna van Meer, de erfdochter van Meer (Boxmeer)? Zou het geslacht Van
Doedenberg er toch iets mee te maken hebben, omdat we Jan van Doedenberg in
akten tegenkomen met leden van het geslacht Van Culemborg? Het lijkt erop, zoals
moge blijke uit het volgende.
Als in 1385 Hubert van Culemborg, Heer van Meer, een akte moet zegelen, heeft hij
geen zegel bij zich: 'want wy ... op dese tyt en ghenen segel by my en heb'. Op zijn
verzoek zegelt dan 'Jans van Doedenberch onsen neve'82 (hoewel 'neef' behalve
voor een familielid ook voor een edelvrij persoon werd gebruikt). Wie dan als de
vader en de moeder van de bastaard (= Van Doeyenburg) zou kunnen worden aan-
gemerkt, is zonder nader onderzoek niet te zeggen.
(Mr. P.J.W. Beltjes te Arnhem wordt hierbij hartelijk bedankt voor de aanwijzingen
die hij gaf om gegevens Van Doeyenburg op te sporen. Daardoor zijn bronnen
geraadpleegd, waaraan anders misschien niet zou zijn gedacht. Ook W.A. Wijburg
te Utrecht wordt hartelijk bedankt voor de gegevens Van Doeyenburg die hij ver-
schafte).

Van Culemborg

Van Doeyenburg,
bastaardzoon Van Culemborg

Van Doeyenburg,
baxtaardtak Van Culemborg

Het Utrechtse geslacht Van Doeyenburg kwam dus in de Betuwe terecht via fami-
lierelaties met het Betuwse geslacht De Ruyter (zie ook noot 45):
* Aldegonda de Ruyter, afkomstig uit Homoet, later won. op Walenburg te Neer-

langbroek, overl. 1668, was de derde vrouw (geh. 1633) van Diederik van Doey-
enburg (VI), overl. 1668.

* Antonie de Ruyter, woonde op De Uilenburg te Heteren die hij eerst huurde van
Jan Carselis van Ulft, Heer van Laakhuizen83, en waarvan hij later eigenaar werd,
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voor de helft door overdracht van familie, voor de andere helft door vererving van
zijn moeder op hem3-4, overl. 1673, was geh. (1650) met Anna Catharina de Rid-
der van Groenestein, erfdochter van Rijnestein, overl. 1672. Het huwelijk bleef
kinderloos. Neef Steven van Doeyenburg (VII) kwam op De Uilenburg wonen.

* Maria van Sevenaer was douarière van Carselis de Ruyter 84. In het huwelijks-
contract (1681) tussen haar dochter Johanna Maria Geertruida de Ruyter (1657-
1713), waarschijnlijk won. met haar moeder en oom Herman van Sevenaer op het
Huis Andelst, en Diederik Johan Albert de Ridder van Groenestein (1641 -1704),
Heer van Rijnestein, worden de huwelijksgetuigen Otto en Steven van Doeyen-
burg neven van de bruid genoemd85 (zie ook noot 84).

* Jacob de Ruyter, woonde op het Huis Lakemond, overl. ca. 1664, was geh. met
Margaretha van Rumelaar, wed. van Steven van Zuylen van de Haar52, overl. 10-
9-167745. Joffer Margriet van Reumeier stond als nr. 1 op de lidmatenlijst van
Randwijk-Lakemond van 22-10-1665. Het huwelijk bleef kinderloos. Neef Otto
van Doeyenburg (VI-4) kwam op het Huis Lakemond wonen.

Aldegonda, Antonie, Carselis en Jacob de Ruyter waren kinderen van Karel de Ruy-
ter en (1) Maria Mom, (2) Anna Mom van De Rode Toren.

Verwantschap van het Betuwse geslacht De Ruyter met het Wageningse geslacht
De Ruyter86 lijkt niet onwaarschijnlijk. De moeder van Karel de Ruyter zou een Van
Voorst geweest zijn45. Zijn ouders zouden dan Johan de Ruyter en Sophia van Voor-
st kunnen zijn, maar dan zou hun zoon Karel die priester was, op late leeftijd zijn
getrouwd en kinderen hebben gekregen. Hij zou dan ook een hoge leeftijd bereikt
hebben, omdat hij in 1648 nog wordt vermeld87. In een genealogie Van Voorst tot
Voorst88 is hierover geen uitsluitsel te vinden (of zou het toch om een ander fami-
lielid en naamgenoot gaan, die eveneens met een Van Voorst getrouwd was?)

De geschiedenis van het adellijke Huis te Lakemond, zoals dit in het nieuwe ver-
pondingsregister van 16492 is vermeld, is slechts voor een korte tijd met de naam
Van Doeyenburg verbonden geweest.

In 1677 werd het Huis door Otto van Doeyenburg gekocht51 van zijn tante Mar-
garetha van Rumelaar, weduwe van Jacob de Ruyter. Er zijn enige aanwijzingen dat
dit al in 1668 - onderhands?, gedeeltelijk? - plaats vond89. Het is mogelijk dat het
bezit, vererving, koop of verkoop van het Huis en de erbij behorende bouwing en
land niet helemaal parallel liepen. In 1750 werd het Huis verkocht en kwam in bezit
van Graaf van Byland90. In 1751 verhuurde hij het91, kennelijk nadat Jan Gerrit van
Doeyenburg het verlaten had, in 1762 verkocht hij het weer91. Het Huis Lakemond
is dus maar ongeveer 75 jaar in bezit van het geslacht Van Doeyenburg geweest.
Toch is het later 'Doeyenburg' gaan heten, de naam die de tegenwoordige boerderij
nog steeds draagt.

De verdere geschiedenis van het Huis Lakemond vóór Van Doeyenburg loopt dus
via De Ruyter-Van Rumelaar en Van Rumelaar2-52. In het begin van de 17de eeuw
was het eigendom van Johanna van Malsen, Vrouwe van Broekhuizen en Kesse-
nich89. Een processtuk uit 168792 laat uitkomen dat in 1555 Willem Hinckert en zijn
vrouw Adriana van Scherpenseel bezitters van het goed Lakemond waren. Willem
Hinckert (Hinckaert) was richter van Arnhem en Veluwezoom, en stadhouder van de
lenen van de heerlijkheid Baar.
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Over het financiële leven van Otto, zijn broer Steven en diens zoon Jan Gerrit van
Doeyenburg zou een verhaal apart te schrijven zijn. Zij erfden nogal eens van kin-
derloze of ongehuwde familieleden: van De Ruyter, van Van Doeyenburg, en bleven
in gemeenschappelijke boedels: met Van Wijnbergen, met Van Doeyenburg. Zoiets
kon gemakkelijk tot problemen leiden. De indruk wordt gewekt dat zij 'mooi weer
konden spelen' met (geërfd) andermans geld danwei er 'een puinhoop van maakten'.
Uiteindelijk eindigden al die familielijnen bij Jan Gerrit van Doeyenburg. Of de
'schuld' van hun sociale neergang mag worden gelegd bij het feit dat zij als roomse
gelovigen geen openbare ambten waaruit zij inkomen konden verwerven, mochten
bekleden, is nog maar zeer de vraag. Ook een eventuele huwelijkspolitiek: als room-
se man (Otto) trouwen met een (oudere) gereformeerde vrouw, heeft geen uitkomst
gebracht.

N.B. Het is nooit de bedoeling van dit artikel geweest om ook de Utrechtse familie-
leden Van Doeyenburg uitgebreid te behandelen. •

Noten
RA = Rijksarchief, RAG in Gelderland, RAU in Utrecht.
GA = Gemeentearchief, GAW van Wageningen, GAU van Utrecht, GAA van
Amersfoort, GAH van Haarlem.
RA = Rechterlijk Archief, RAW van Wageningen, RAOB van Over-Betuwe, RANB
van Neder-Betuwe, RAH van Homoet, RAI van Indoornik.
BRUU - Bibliotheek Rijksuniversiteit in Utrecht.
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50. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 176, fol. 173.
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51. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 174, fol. 164 en inv. nr. 231 (volmacht).
52. Leenkamer Zoelen en Den Aldenhaag, inv. nr. 2, fol. 28. Vermoedelijk is de verkoop in 1652 een

registratie, omdat bij de opstelling van een nieuw verpondingsregister in 1649 (zie noot 2) Jacob de
Ruyter al als eigenaar van het adellijke Huis te Lakemond wordt vermeld. Meer over het geslacht
Van Rumelaar is te vinden in: E.J. Wolleswinkel, Van Rumelaer, een jongere tak van het geslacht
Van Culemborg, in: De Nederlandsche Leeuw 108 (1991), kol. 1-24, met aanvulling in dezelfde
jaargang, kol. 444-451.

53. GAU: Index op de Decreetboeken 1559-1808, pag. 78 en 115.
54. RAU; RA Dorpsgerechten, inv. nr. 527 (Doorn), d.d. 11-9-1675.
55. GAU; Begrafenisregister.
56. Archief Huis Bergh, inv. nr. 5645, waarbij pachtcontract uit 1677. Zie ook: A.P. van Schilfgaarde,

Het Archief van het Huis Bergh (1932).
57. De Nederlandsche Leeuw 15 (1897), kol. 44-45.
58. RAG; Hof van Gelre, civiele processen, inv. nr. 5809, nr. 14.
59. GAW; Oud-Archief, inv. nr. 7, fol. 66v.
60. De Nederlandsche Leeuw, 22 (1904), kol. 133.
61. GAW; Oud-Archief, inv. nr. 9, fol. 200.
62. GAW; Oud-Archief, inv. nr. 9, fol. 156.
63. GAW; Oud-Archief, inv. nr. 10, fol. 77v.
64. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 238.
65. RAG; RAI, inv. nr. 3, fol. 112.
66. RAG; Collectie Van Lamsweerde, inv. nr. 10, fol. 2v.
67. RAG; RANB, inv. nr. 303. De collatie van deze vicarie, vermoedelijk gesticht door Sweder van

Rumelaar in 1508, is waarschijnlijk op Van Doeyenburg vererfd via Margaretha van Rumelaar,
gehuwd met Antonie de Ruyter. Zie ook: W. Wijnaendts van Resandt, De vicarieën in Gelderland
(1943), p. 80. Dit vicarieland of Doejenburg heeft de naam geleverd voor het nieuwe industrieter-
rein van de gemeente Maurik (met dank aan A.J.G. Hogendoorn te Maurik die hierop wees).

68. Meer over het geslacht Van/De Buyninck: zie bijlage 2.
69. GAU; Notarieel Archief, inv. nr. U142a004, d.d. 9-5-1729.
70. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 140, fol. 201.

71. RAG; RANB, inv. nr. 257, fol. 476v.
72. RAG; RANB, inv. nr. 258, fol. 433v.
73. RAG; RANB, inv. nr. 259, fol. 48.
74. DeNavorscher 29 (\%79), pag. 164.
75. RAG; RAI, inv. nr. 3, fol. 53.
76. Zie hiervoor o.a. civiele processen voor het Hof van Gelre, RA Wageningen, RA Over-Betuwe en

RA Homoet.
77. J.B. Rietstap, De wapens van den legenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen adel (1890),

pag. 316 en 320.
78. De Navorscher 30 (1880), pag. 378.
79. A.P. van Schilfgaarde, Hel archief van het Huis Bergh (1932), R. 141.
80. J.M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, dissertatie Utrecht (1962) =

Werken Gelre no. 32: Van Dodenberg, Van Beusichem/Van Culemborg, Van der Leek en Van
Mere.

81. A.P. van Schilfgaarde, Het archief der Heeren en Graven van Culemborg (1949), R. 324.
82. R. Scholten, Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal oder Vallis comitis zu Asperden int Kreise

Kleve (1899, herdr. 1984), pag. 197-198 (zie ook noot 80: Van Dodenberg en pag. 103-106 (begrip
'neven'); met dank aan drs. B. Thissen te Nijmegen die n.a.v. een geheel ander contact, deze bron
verschafte).

83. RAG; RAOB, civiele processen, nr. 175-7.
84. Heinz F. Friederichs, Die Reichsfreiherren von Ritter zu Groenesteyn und ihre Vorfahren, II. Das

Utrechter Geschlecht de Ridder 1220-1650-1730 (1970), pag. 64,68,77'. 106, HOen 113.
85. RAG; RAOB, inv. nr. 302, fol. 120.
86. J.H. van der Griendt, Het geslacht De Ruijter in Wageningen en omgeving, in: Veluwse Geslachten

8 (1983), pag. 79-88, 140-147 en 228 - 243; met aanvulling in 11 (1986), pag. 56. H.A. van der
Griendt, te Leiderdorp, stelde gegevens De Ruyter van wijlen zijn vader J.H. van der Griendt
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(auteur van bovenvermeld artikel) welwillend ter beschikking, welke gegevens aanvullend waren
of vermoedens bevestigden.

87. RAG: Archief Staten Kwartier van Nijmegen, inv. nr. 496: Heteren, fol. 27 en inv. nr. 497: Homoet.
fol. 7.

88. J.J. Hooft van Huysduynen, Bijdrage tot een genealogie van het geslacht Van Voorst tot Voorst
(1968).

89. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 176, fol. 31.
90. RAG (nu: GAW): RAW, inv. nr. 179, fol. 32.
91. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 248.
92. RAG (nu: GAW); RAW, inv. nr. 61. 1687-8.

Bijlage 1: Van Wijnbergen
Met Judith van Wijnbergen kwamen, zoals in de tekst en noot 49 gezegd, twee of
drie dochters mee naar Lakemond. Zij had ook nog een, waarschijnlijk ongehuwde,
zoon toen ze met Otto van Doeyenburg naar Lakemond verhuisde. Haar oudste zoon
was toen al getrouwd. Een andere dochter was kort voordat ze hertrouwde, getrouwd
met een halfneef van haar tweede man (zie VIa-2a: Alexander van Doeyenburg).
Haar kinderen waren:
1. Arentvan Wijnbergen, ged. (geref.) Amersfoort 16-2-1641, adelborst" (niet: com-

mandeur) op het VOC-schip 'De Vrije Zee', overl. Padang 23-8-1680a.
Hij had zijn stiefvader (en niet: zijn schoonvader!) Otto van Doeyenburg gemachtigd (1679) om gedu-
rende zijn afwezigheid wegens een reis naar Oost-Indië zijn zaken te behartigen". Op 25 april 1679
was hij reisvaardigb, op 21 mei 1679 vertrok het schip uit Texel en kwam, na een verblijf van 17
dagen aan de Kaap (= Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika), op 5 januari 1680 te Batavia aan. Na een
korte dienstbetrekking te Batavia tot mei 1680, ging hij naar Padang, waar de hoofdvestiging van de
VOC aan de westkust van Sumatra was. Daar overleed hij enkele maanden later".

2. Met je (Mechteld) van Wijnbergen, ged. (geref.) Amersfoort 16-3-1643, lidmate
ald. 25-12-1665, komt voor op lidmatenlijst Randwijk-Lakemond 8-11-1705,
overl. Lakemond 24-10-1717, begr. (geref.) Randwijk 3-11-1717.
Haar begrafenis vond drie dagen later plaats dan volgens de verordening van het schependom Wage-
ningen toegestaan was: tussen 1 oktober en 31 maart moest de begrafenis uiterlijk op de achtste dag
(inclusief de dag van het overlijden) plaatsvinden. Voor haar begrafenis te Randwijk moest extra wor-
den betaald: buiten het schependom (ƒ 3,-) en drie dagen te laat (3 x ƒ 3.-).
Als langstlevende van drie ongehuwde zusters had zij in haar testament van 11 oktober 1716 (zie noot
58) o.a. haar stiefnicht Catharina Aldegonda van Doeyenburg met ƒ 2500,-, de diaconie van Rand-
wijk met ƒ 1000.-, de kerk van Randwijk met ƒ 1000,-, de diaconie van Opheusden met ƒ 500,-en
de kerk van Opheusden met ƒ 500,- bedacht.

3. Aleida Maria van Wijnbergen, ged. (geref.) Amersfoort 27-11-1649, komt voor
op lidmatenlijst Randwijk-Lakemond 8-11-1705, overl. Lakemond 25-8-1714.

4. Johanna Agnes van Wijnbergen, ged. (geref.) Amersfoort 14-11-1651 toen haar
vader reeds overleden was, overl. 1699-1701.

Bijlage 2: Van/De Buyninck
Voor een genealogie Van/De Buyninck, zie de artikelen van A.P. van Schilfgaardec

en M.M. Doornink-Hoogenraadd. De conclusie dat het geslacht Van Buyninck eind
18de eeuw zou zijn uitgestorven, is niet juist; wel misschien in Gelderland, maarniet
als geslacht. In Duitsland (Düsseldorf) leefde het geslacht via Arnold van Buininck
(Bunninck, Bönninck)e voort tot het midden van de 19de eeuw. Deze Arnold van
Buininck (gen. V; generaties volgens het artikel in de Nederlandsche Leeuwc, even-
tueel herzien), geh. met Johanna Sibilla van Aken, was een broer (en niet een zoon!)c

van Herman Hendrik van Buyninck (V) te Zwolle, later te Gorssel, en een neef van
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Marcellus van Buyninck (V) te Eerbeek. De zoon Arnold Laurens Ignatius (VI) van
deze Herman Hendrik van Buyninck uit Zwolle stierf vermoedelijk ongehuwd of
kinderloos, zoals op te maken is uit erfenissen die de Van Buyninck's uit Eerbeek
toevielenf.

Wapen Van Buyninck: In rood drie zilveren rozen en een effen zil-
veren hartschild

Stierf de Nederlandse tak Van Buyninck dus waarschijnlijk in de zesde generatie
eind 18de eeuw uit, de Duitse tak Van Buininck leefde in elk geval tot het midden
van de 19de eeuw voort in de achtste generatie6'g. Een bekend lid van de Duitse tak
Van Buininck (VII) was Goswin Joseph Arnold van Buininck (1728-1805), doctor
in de beide rechten (Duisburg 1753), geheimraad van de keurvorst van de Pfalz en
o.a. de eerste bibliothecaris van de nieuw gestichte bibliotheek (1770) van de her-
togdommen Gulik en Bergh. Hij was een zoon van Wolfgang Wilhelm van Buininck
(VI)C, gehuwd met Sibilla van Hagen.

Een lid uit vermoedelijk de laatste generatie van de Duitse tak was Maria Anna
van Buininck, die gehuwd was met Amandus van Brée (ook wel: Van Brée de Lau-
were), landdrost (1773-1794 en 1800-1805) van Ravenstein.

Het wapen van het geslacht Van Buyninck wordt als volgt omschreven, voor de
Nederlandse tak: in rood drie zilveren rozen en een effen zilveren hartschild', voor
de Duitse tak: silberner Becher und drei goldene Rosen, in rotem Feldc (maar in een
andere bron is ook sprake van een zilveren schild i.p.v. beker), terwijl in de adels-
brief (zie hierna) sprake is van een zilveren schild en drie zilveren rozen met een
gouden hartknopje. Hiermee is dan tevens een vraag in De Navorscher uit 1879j

opgelost (zie ook: Bijdragen en Mededelingen Gelre II (1899) pag. 286).
Het geslacht Van Buyninck is vermeld in een boek over adelsverheffingen in

Duitsland en Oostenrijk11. Sinds 17 augustus 1647 mochten Goswin (III) en zijn drie
zonen Marcel, Goswin en Arnold (IV) zich Vrijheren noemen. In Pilsen (Bohemen)
verhief Ferdinand III, Rooms-Duits keizer en koning van Hongarije en van Bohe-
men, Marcel van Buininck, luitenant in het regiment van Jan von Werth (een bekend
veldheer uit de Dertigjarige Oorlog), in de adelstand. Met Marcel werden ook zijn
vader en beide broers in de vrijherenstand verheven. Sindsdien mochten zij ook de
koninklijke kroon op de helm van hun wapen voeren (uit: adelsbrief, aanwezig op
het Oostenrijks Staatsarchief in Wenen).

Noten
a. Gegevens uit hel VOC-archief op het Algemeen Rijksarchief (met dank aan mevr. M.C.J.C. van Hoof

die deze gegevens verschafte d.d. 5-3-1993).
b. GAA; Notarieel Archief, inv. nr. AT012a002, nr. 168 (met dank aan J.W. Ridderikhoff te Amersfoort

voor het opzoeken van gegevens Van Wijnbergen in Amersfoort).
c. A.P. van Schilfgaarde, Hel geslacht Van (De) Bunink, heren van Eerbeek en de Grotercamp. in: De

Nederlandsche Leeuw, 75 (1958), kol. 533-537.
d. M.M. Doornink-Hoogenraad, Groolercamp, in: Ons Markenboek 4 (1986), pag. 6-15.
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e. H.M. Schleicher. Die geiieatogisch-heraldische Sammlung des Kanonikus Joh. Gabriel von der Kel-
ten in Köln. Band I, A-D. Veröffentlichitngen der Westdeulschen Gesellschaftfür Familienkunde, Neu
Folge Nr. 22 (1983). pag. 200-201. 324-325.

f. RAG; Collectie Van Lamsweerde, inv. nr. 6.
g. D. Höroldt, Invenlar des Archivs der Pfarrkirche St. Lamberlus in Düsseldorf. Inventare nichtstaatli-

cher Archive. Nr. 9 (1963) Landesverband Rheinland. pag. 199, 201-202, 205-206.
h. Allgemeine Deutsche Biographie, 3. Band, (1876), pag. 511-512.

i. GA Zutphen; genealogische documentatie: Van Buyninck.
j . De Navorscher. 29 (1879), pag. 164.
k. K.F. von Frank, Standeserhebungen und Gnadenakte für das Deutsche Reich und die Oesterreichis-

chen Erblande, 1. Band (1967). A-E, pag. 141.

Quelle h. war der Anlass für einige Forschung in Deutschland. Ich danke Herr Her-
bert M. Schleicher, Köln und dem Nordrhein-Westfalischen Staatsarchiv, Düsseld-
orf herzlich für ihre Hilfe beim Aufspüren genealogischer Veröffentlichungen über
Von Buininck.

De schrijver van dit artikel houdt zich aanbevolen voor gegevens over het geslacht
Van Buyninck of De Buyninck, zodat eventueel de genealogie Van/De Buyninck
herzien en aangevuld kan worden. Gegevens uit de Collectie Röell zullen hierin
worden verwerkt.

AANTEKENINGEN UIT EEN ZWERVEND BOEKJE

De volgende aantekeningen trof ik in een 18e-eeuws theologisch werkje op een vei-
ling te Groningen in februari vorig jaar. De verkoper en latere koper van het boekje
zijn onbekend, zodat het wellicht zinvol is deze aantekening aan de vergetelheid te
ontrukken:

1732 is overleden Maertje Alders Den 14 januwari en is gerust in den Here.
2 Augustus is overleden Areyan Cornelis Smit En is gerust in den Here Anno ... [jaar
niet ingevuld]

Op de bladzijde daarna stond:

1731 Maertye Cornelis Smit De 18 April ter werelt gekomen.

Verder stond in het boek nog wat onduidelijk gedroedel, blijkbaar als penneoefe-
ning. Waar in Nederland Maertje Alders, Areyan Cornelis Smit en Maertye Corne-
lis Smit gezocht moeten worden, bleek helaas nergens. In de provincie Groningen
vond ik hen in elk geval niet terug. Afgaande op hun namen zullen zij waarschijnlijk
in Holland gezocht moeten worden.

R.H. ALMA
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MEER DAN EEN WOORDENBOEK

Een woordenboek is gewoonljk geen boeiende lectuur: je neemt het niet ter hand,
tenzij het nodig is. Bladeren in Debrabandere's Verklarend Woordenboek van de
Familienamen in België en Noord-Frankrijk ' daarentegen, is iets bijzonders, als je
voorouders naar alle waarschijnlijkheid afkomstig zijn uit het departement Nord
(Frans-Vlaanderen en Picardië), wordt het zelfs spannende lectuur!

Het woordenboek, dat in twee kloeke delen 1552 bladzijden omvat, is sinds kort
beschikbaar in de Bibliotheek-Boeken van ons Verenigingscentrum in Naarden. Per
familienaam worden allereerst spellingsvarianten gegeven. Vervolgens wordt de
categorie aangeduid: patroniem, beroepsnaam, bijnaam, beroepsbijnaam of plaats-
naam. Daarna geeft het boek een (of meer) verklaring(en) van de naam. Waar moge-
lijk zijn de verklaringen toegelicht met voorbeelden, waarbij het jaar en de vind-
plaats zijn vermeld.

Waar destijds de behoefte aan een verklaring van mijn familienaam de aanleiding
was om lid te worden van de NGV, zult u mij niet euvel duiden dat ik met bijzonde-
re belangstelling uitzag naar hetgeen Debrabandere dienaangaande te melden heeft.

In mijn familiekring deed destijds een verhaal de ronde over een krijgsheer uit
Castilië, wiens vaandel tijdens een veldslag verloren ging. Hij sneed een mouw (une
manche) van zijn tuniek af, bond deze aan een lans en gaf deze aan zijn vaandeldra-
ger. Dit herkenningsteken, dat werd aangeduid met la manche du Castillon, zou de
oorsprong zijn van onze familienaam. Nimmer heb ik in enig archief een spoor van
een aanwijzing voor deze verklaring kunnen vinden. Het verbaasde mij ook niet dat
het woordenboek van Debrabandere op dit punt geen soelaas biedt.

Een andere verklaring van de naam Manche gaf Pasteur Mathiot uit Vesoul
(departement Doubs). Hij schrijft2: Uit de patroniemen Demoingin en Demange ont-
stonden in de omgeving van Fesches-le-Chatel (dept. Doubs) de namen Moingin en
Mange. En later ontstond uit Mange - slecht uitgesproken (mal prononcé) - de naam
Manche, die nu nog bestaat.

Aan dit voorbeeld van oppervlakkige antroponymie moest ik denken bij het lezen
van de inleiding van het woordenboek. Debrabandere legt aan de hand van verras-
sende voorbeelden uit hoe men bij het verklaren van familienamen de plank kan
misslaan, indien men verzuimt door grondig onderzoek de oorspronkelijke vorm
vast te stellen. Dat doet men als men de naam Potargent verklaart als 'pot geld', ter-
wijl de oorspronkelijke vorm (1300) Paudargent was: 'weinig geld'. Eenzelfde
soort fout maakte ook Mathiot, naar mijn mening. De oudste door mij in Fesches-le-
Chatel gevonden vermelding van de naam Mange, betreft Claude Mange (nummer
512 in de kwartierstaat van mijn zonen) die in 1694 kerkbelasting moet betalen3. De
pastoor van het naburige Etupes schrijft in 1705 en volgende jaren bij de doop van
kinderen van Claude, de naam reeds als Manche. Gedurende enkele generaties
varieert de schrijfwijze, zelfs soms in één akte; voor menig genealoog is dit een
bekend verschijnsel, evenals de wat meer vaste schrijfwijze van namen in de 19de-
en 20ste eeuw.

Veronderstellen we een genealogische relatie tussen de geslachten Manche in
Fesches-le-Chatel, in Bourghelles (dept. Nord) en Amsterdam, dan is de theorie van
Mathiot al helemaal te eenvoudig. In de DTB-registers van Bourghelles treft men
vrij consequent de schrijfwijze Manche aan, en wel al twee generaties voordat Clau-
de Mange ten tonele verschijnt. Ook in Amsterdam wordt eind 17de eeuw in de
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DTB-registers de naam Manche gebruikt, overigens naast talloze varianten. Pasteur
Mathiot was er waarschijnlijk ook niet van op de hoogte dat op 11 november 1569
in Valenciennes zekere Jaques Manche ou Menche werd onthoofd4.

Debrabandere ontkracht de theorie van Mathiot nog verder. De oorspronkelijke
naam Mange verklaart hij - evenals Mathiot - als afgeleid van Demange, de Franse
vorm van de Latijnse heiligennaam Dominicus. De oudste vermelding van deze
naam is Dymange (Megey 1359), die overigens dezelfde is als Dymenche dit Megey
(Luik 1382). Daarnaast echter verklaart hij de naam Manche als beroepsbijnaam van
de maker van handvatten. Als oudste vermelding noemt hij Gillart Manche (Door-
nik 1438) en Pierrot Manche (Compiègne 1448).

U ziet: het woordenboek van Debrabandere is niet alleen boeiend, het is zeer
informatief en stimulerend en bovendien instructief. Zoals gezegd geeft de 'Inlei-
ding' de nodige aanwijzingen voor de werkwijze bij verklaring van familienamen,
waarbij genealogisch onderzoek een onmisbare basis is. Zijn er dan geen feilen aan
dit woordenboek te melden? Natuurlijk wel. En dat wordt ook onderkend door de
samensteller die zelf wijst op de betrekkelijkheid van de resultaten van (zijn) onder-
zoek: Wie pas wil publiceren nadat de laatste vraag is beantwoord, neemt de ver-
gaarde kennis mee in zijn graf.

Dat ik bij het opzoeken van de betekenis van de naam Callemien als literatuur-
verwijzing 'Donche' aantrof, maar in de literatuurlijst deze verwijzing niet meer
terugvond, doet dan ook niet af aan mijn bewondering voor dit waardevolle werk dat
veel meer is dan een woordenboek.

F.G.M. MANCHE

1. Frans Debrabandere, Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk,
Brussel 1993.

2. P. Mathiot, Etudes, een serie antroponymische studies gepubliceerd in: L'Ami Chrétien, Montbéliard
1981 (en volgende jaren).

3. Archives départementales de Besan^on (Babey archives nr. E300): Estat de ce que fut Jean Guillau-
me Duvernoy en qualité de Receveur des revenues des Eglises des villages du Comté a receu pour les
années suivantes quant au village de Fesche Ie Chasteau.

4. Les supplicies Huguenols au lóème siècle a Valenciennes. in: Nord Genealogie. Bulletin du Groupe-
ment Généalogique de la Région du Nord, 31(1978/2), pag. 71 e.v.
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DE FAMILIE WILLIGERS/WILLEGERS
IN WEST-BRABANT

door A.M. BOSTERS

Inleiding
De familie Willigers/Willegers betreft een nog heden ten dage voorkomende familie
in het westen van Noord-Brabant. Het is één van de families aldaar die afstammen
van buitenlandse militairen.

Bij de onderhavige familie is Mathijs Welling (Wellinckx) de oudst bekende stam-
vader. In 1650 is hij als soldaat te Bergen op Zoom terechtgekomen en aldaar trad hij
in het huwelijk met een meisje uit de streek rondom Bergen op Zoom. De onder-
trouwinschrijving van 1650 noemt hem 'j.m. van Burchholsen'; bij zijn hertrouwen
in 1670 wordt hij vermeld als weduwnaar uit 'het graafschap Raemsbergen'. Na enig
zoeken in het Duitse territoir kon de conclusie worden getrokken dat met 'Burch-
holsen' Burchholzhausen bedoeld moet zijn en met 'het graafschap Raemsbergen'
het graafschap Ravensburg. Opvallend is dat direct nabij Burchholzhausen, zuid-
oostelijk van Osnabrück, het plaatsje Wellingholzhausen is gelegen. Dit rechtvaar-
digt de (veronder)stelling dat de oudst gebezigde achternaam Welling, of Wellinckx,
is afgeleid van de plaats van herkomst: Wellingholzhausen. Vanaf de jaren 1719/
1725 gaat te Steenbergen deze achternaam over in Weilegers en later in Willegers en
Willige rs.

Verdergaand onderzoek naar de oudere generaties Wellinckx te Burchholzhausen
en Wellingholzhausen werd nog niet verricht. De mogelijkheid om aldaar nog oude-
re generaties van deze familie te vinden, blijft dus open. Vooralsnog bestaat er geen
verband in afstamming tussen de hier behandelde familie en de familie Willigers die
vanaf het eind van de 18e eeuw in Limburg (Thorn, Wessem en Gronsveld) voor-
komt.

Genealogie
I. Mathijs Welling (Wellincx), van Burchholzhausen in het graafschap Ravensburg,
geb. ca. 1630, soldaat onder kapitein Ruijs1, tr. (1) Bergen op Zoom 6-7-1650 Elisa-
beth Cornelis, van Halsteren, vermoedelijk begr. Bergen op Zoom 16-6-1667; tr. (2)
Bergen op Zoom 30-4-1670 Maria van der Malen, wed. van Adriaen Fijtere.

Ondertrouwinschrijving in het geref. trouwboek van Bergen op Zoom:
Den 6 Julij 1650 Mathijs Welling j.m. van Burchholsen soldaet onder cap Ruys ende Elisabeth Cornelis
j.d. van Halteren. Van sijnen wegen getuijcht de officier van haren wegen de oom (Attestatie gegeven
buijten te trouwen)
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Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Bergen op Zoom (geref):

1. Johannes, ged. 5-5-1651.
2. Dina, ged. 24-2-1654 (op 19-3-1654 r.-k. gedoopt).
3. Catarina, ged. 27-8-1655.
4. Janneken, ged. 29-10-1662.
5. Petrus, volgt II.

II. Petrus Wellincks, vermoedelijk soldaat, begr. Bergen op Zoom 4-10-1710, tr.
Maria van de Bom, begr. Steenbergen 31-12-1720. Zij tr. (2) Bergen op Zoom 29-
3-1711 Govert van den Broek, j.m. van Veldhoven, soldaat onder de
compagnie van kapitein Junquères; tr. (3) Bergen op Zoom 23-11-1712 Jan Treur-
niet, j.m. van Steenbergen, soldaat onder de compagnie van kapitein Kaldenbach.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Bergen op Zoom (r.-k.):

1. Margaretha, ged. 22-1-1690, begr. Bergen op Zoom 4-11-1690.
2. Marinus, ged. 5-12-1691.
3. Catharina, ged. 20-11-1695, begr. Bergen op Zoom 24-1-1699.
4. Johannes, volgt III.
5. Elisabeth Weilegers, ged. 25-10-1700, otr/tr. Bergen op Zoom 16-10/4-11-1722

Jillis (Aegidius) Boenders, ged. ald. (r.-k.) 1-4-1699, zn. van Matthias Boenders
en Elisabetha La Fonteins.

6. Anna Maria, ged. 28-10-1702, vermoedelijk jong overl.
7. Anna Maria, ged. 8-12-1704.
8. Catharina, ged. 27-8-1708.

III. Johannes Peterszn. Wellinkx (Weilegers), ged. Bergen op Zoom 20-8-1697,
arbeider, begr. Steenbergen 4-12-1738, tr. Steenbergen 6-1-1719 Joanna Timmer-
mans, ged. Steenbergen 28-8-1698, dr. van Cornelius Adriaense Timmermans en
Maria Jans van Kaedijck. Zij tr. (2) Steenbergen 24-3-1739 Engel Vercammen, ged.
ald. 14-3-1706, wedr. van Anna de Backer, zn. van Jacobus Vercammen en Jacoba
Mathia Lanen.

Kinderen van Jan WellegersAVillegers werden Te Steenbergen werden op 12 november 1727, 5
augustus 1729 en 24 februari 1737 kinderen van Jan Wellegers (Willegers) begraven.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Steenbergen (r.-k.):

1. Cornelia, ged. 5-11-1719, begr. Steenbergen 24-11-1719.
2. Petronilla, ged. 12-2-1721, vermoedelijk jong overl.
3. Cornelius, volgt IVa.
4. Marinus, ged. 31-1-1725, vermoedelijk jong overl.
S.Adriana Weilegers, ged. 4-3-1726, overl. Steenbergen 26-5-1814, tr. ald. 2-1-
1763 Antonius Slootmans2, ged. Steenbergen 14-4-1733, begr. ald. 17-12-1788, zn.
van Egidius Slootmans en Maria Teeuwe.
6. Petronella, ged. 18-1-1730.
7. Joannes, volgt IVb.
8. Marinus, ged. 28-5-1736.
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IVa. Comelius Willegers, ged. Steenbergen 8-1-1723, arbeider, begr. Nieuw-Vosse-
meer 19-1-1784, otr/tr. (1) Steenbergen 16-11/8-12-1748 Maria Adriana Luijks,
ged. ald. 4-9-1729, begr. ald. 23-3-1750, dr. van Hendrick Luijks en Cornelia Boen-
ders; otr./tr. (2) Halsteren/Steenbergen 6/20-11-1750 Pieternella Biskop, ged. Steen-
bergen 18-10-1729, begr. Nieuw-Vossemeer 16-12-1790, dr. van Comelius Peterse
Biscop en Cornelia Bogaerts3.

Na het overlijden van Maria Luijcks vertoonde Cornelis Willegers voor de schepenbank van Steen-
bergen de staat van de boedel. Hij deed dit in aanwezigheid van Hendricus van Campenhout, als
voogd van Henderina Luijckx in huwelijk verwekt bij Hendrick Luijckx en Cornelia Broeders^.
Na het overlijden van Cornelis Willegers vertoonde Pieternella Biskop het testament, gepasseerd
voor schout en schepenen van Vossemeer en werd de voogdij over de minderjarige kinderen gere-
geld5.
Te Nieuw-Vossemeer werden kinderen van Comelius Willegers begraven, en wel op 20 december
1764, 22 april 1766, 18 november 1767, 15 november 1770 en 25 juli 1772.

Uit het tweede huwelijk:

1. Joanna Angelina Willegers, ged. Steenbergen 10-10-1752, tr. ald. 22-8-1782
Bernhardus Hekelaar, van Vlissingen, zn. van Jannes Hekelaar en Willemina
Vissers.

2. Marinus, volgt Va.
3. Comelius, ged. Steenbergen 8-10-1755.
4. Petrus, ged. Steenbergen 17-12-1756, vermoedelijk jong overl.
5. Cornelia, ged. Steenbergen 2-5-1758, vermoedelijk jong overl.
6. Petrus, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 3-12-1759.
7. Cornelia, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 11-6-1762, begr. Steenbergen 16-

8-1785.
8. Antonia, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 10-9-1764, vermoedelijk jong

overl.
9. Willebrorda, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 21-4-1766.

10. Maria, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 25-7-1767.
11. Gertrudis, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 11-1-1770.
12. Antonia, ged. Halsteren (Nieuw-Vossemeer) 14-5-1773, begr. Nieuw-Vosse-

meer 10-9-1795.

Va. Marinus Willegers, ged. Steenbergen 2-2-1754, begr. Nieuw-Vossemeer 20-4-
1809, otr./tr. (1) ald. 17-4/2-5-1790 Cornelia Maas, ged. Halsteren 23-1-1754, begr.
Nieuw-Vossemeer 9-1-1799, dr. van Comelius Maas en Cornelia van Aerden; tr. (2)
Nieuw-Vossemeer 11-9-1799 Dijmphna Hagenaars, ged. Roosendaal 12-7-1766,
begr. Nieuw-Vossemeer 20-2-1807, dr. van Marinus Hagenaars en Anna Vergroe-
sen.

Marinus Willegers liet te Nieuw-Vossemeer kinderen begraven op 28 september 1805, 30 januari
1807 en 3 september 1807.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Nieuw-Vossemeer:
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1. Petronella Willegers, ged. 3-2-1801, overl. Nieuw-Vossemeer 24-12-1831,
ongehuwd.

2. Cornelia Willegers, ged. 30-12-1802, overl. Nieuw-Vossemeer 15-11-1879, tr.
ald. 31-1-1829 Johannes Bosters, ged. Nieuw-Vossemeer 18-9-1802, overl. ald.
17-7-1849, zn. van Marijn Bosters en Anna de Weert^.

3. Marijn, volgt Vla.
4. Cornelius, ged. 17-9-1805.

Vla. Marijn Willigers, ged. Nieuw-Vossemeer 30-12-1802, veldarbeider, overl.
Steenbergen 28-12-1873, tr. Nieuw-Vossemeer 8-6-1832 Elisabet Augustijns, ged.
Halsteren 27-10-1808, overl. Steenbergen 7-2-1870, dr. van Marijn Augustijn en
Maria van Giels.

Uit dit huwelijk:

1. Maria, geb. Nieuw-Vossemeer 17-1-1833.
2. Marijn, volgt Vila.
3. Dimphna Willigers, geb. Steenbergen 11-2-1837, tr. ald. 28-4-1865 Jacobus Jan-

sen, geb. Steenbergen 4-7-1834, arbeider, overl. ald. 24-3-1903, zn. van Antony
Jansen en Cornelia Zandboer.

4. Petronella Willigers, geb. Steenbergen 15-10-1839, overl. ald. 12-11-1921, tr.
Steenbergen 22-4-1866 Adrianus Bakx, geb. ald. 19-1-1842, overl. ald. 3-3-1926,

. zn. van Cornelis Backx en Wilhelmina van Kuijk7.
5. Jan Adriaan, volgt Vllb.
6. Laurentia Willigers, geb. Steenbergen 21-2-1846, overl. Roosendaal 26-9-1904,

tr. Steenbergen 14-5-1870 Gommarus Dankers, geb. ald. 23-11-1845, zn. van Jan
Dankers en Adriana Rombout.

7. Adriaan, geb. Steenbergen 24-4-1850.
8. Kornelis, volgt VIIc.

Vila. Marijn Willigers, geb. Steenbergen 16-2-1835, arbeider, tr. Steenbergen 14-5-
1870 Dimphna Suijckerbuijck, geb. ald. 22-12-1833, overl. ald. 3-12-1906, dr. van
Adriaan Suijckerbuijck en Cornelia de Baat.

Uit dit huwelijk, geboren te Steenbergen:

1. Adrianus Joannes Willigers, geb. 11-9-1863, landarbeider, overl. Steenbergen
26-7-1950, tr. ald. 8-5-1903 Elisabet Jansen, geb. ald. 28-6-1875, dr. van Corne-
lis Jansen en Joanna van Elzakker.
Uil dit huwelijk, geboren te Steenbergen:
a. Johanna Adriana, geb. 15-3-1904.
b. Dimphna, geb. 6-4-1905.
c. Maria Cornelia. geb. 30-5-1906.
d. Marinus Cornelis, geb. 13-12-1908.
e. Cornelia. geb. 18-1-1911.

2. Elisabeth Willigers, geb. 1-2-1871, tr. Steenbergen 24-5-1895 Kornelis
Luijkx geb. ald. 17-1-1873, bouwknecht, zn. van Franciscus Luijkx en Adriana
Roeien.

3. Marijn Willigers, geb. 9-3-1872, landarbeider, overl. Steenbergen 7-1-1957, tr.
ald. 30-4-1897 Cornelia Nuijtemans, geb. Steenbergen 18-9-1871, dr. van Adria-
nus Nuijtemans en Elisabeth van Dorst.
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Uit dit huwelijk:
a. Adrianus, geb. Steenbergen 27-1-1898.
b. Adriana, geb. Steenbergen 5-11-1899.

4. Cornelia Williger.?, geb. 5-3-1873, tr. Steenbergen 23-8-1895 Christiaan van
Kaam, geb. ald. 29-3-1873, zn. van Kornelis van Kaam en Anna Cornelia
Klaassen.

5. Maria, geb. 11-10-1874, overl. Steenbergen 21-2-1877.
6. Jan Willigers, geb. 18-3-1876, landarbeider, overl. Bergen op Zoom 19-11-

1964, tr. Steenbergen 7-10-1904 Antonia Maria de Sain, geb. Halsteren 25-3-
1876, overl. Steenbergen 27-3-1941, dr. van Petrus de Sain en Johanna Huij-
gens.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Dimphna, geb. Steenbergen 27-4-1905.
b. Marinus Petrus, geb. Steenbergen 30-6-1920.

7. Maria, geb. 7-3-1877, overl. Steenbergen 16-1-1878.
8. Pieter, geb. 23-3-1879.

Gezicht op Steenbergen in de 18de eeuw; met de tekst 'gelegen aan een arm van de zee' en '22 mij-
len van Bergen op Zoom'.
Tekening van Andries Schoemakers (1660-1735)
(foto: Katholieke Universiteit Brabant, Brabant-collectie, KHS B 174)

Vllb. Jan Adriaan Willigers, geb. Steenbergen 10-5-1843, arbeider, overl. ald. 2-
10-1921, tr. Steenbergen 21-4-1876 Cornelia van He rel, geb. ald. 20-6-1846,
overl. ald. 24-1-1934, dr. van Kornelis van Herel en Joanna van Geel.

Uit dit huwelijk:

1. Kornelis Willigers, geb. Steenbergen 6-2-1877, overl. ald. 2-6-1911, tr. Maria
Catharina Nagelkerke, geb. Steenbergen 11-4-1876, overl. ald. 13-2-1913, dr.
van Lodewijk Nagelkerke en Joanna de Booij.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna, geb. Steenbergen 2-9-1903.
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2. Marijn Willigers, geb. Steenbergen 5-3-1880, voerman, overl. ald. 7-8-1965, tr.
Steenbergen 16-4-1909 Adriana van Dessel, geb. ald. 19-9-1886, overl. ald. 29-
8-1972, dr. van Jan van Dessel en Johanna de Klerck.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Cornelia, geb. Steenbergen 5-9-1909.
b. Cornelia, geb. Steenbergen 4-2-1914.
c. Maria Johanna Cornelia, geb. Steenbergen 18-3-1920.

VIIc. Kornelis Willegers, geb. Steenbergen 27-1-1853, arbeider, overl. Halsteren
12-6-1935, tr. ald. 22-2-1878 Maria Catharina Voormeeren, geb. Halsteren 27-5-
1849, dr. van Adrianus Voormeeren en Cornelia Bossers.

Uit dit huwelijk, geboren te Halsteren:

1. Marijnus Willigers, geb. 16-5-1879, overl. Laar (bij Duisburg) 17-7-1917.
2. Adriaan Willigers, geb. 7-3-1881, leerlooier, overl. Delft 17-11-1955, tr. (1) Hal-

steren 1-2-1908 Adriana Cornelia Wouts, geb. ald. 12-7-1885, overl. Delft 26-2-
1918, dr. van Marijn Wouts en Adriana van Eekeren; tr. (2) Delft 9-10-1918
Helena Johanna de Vette, geb. ald. 19-4-1875, overl. Wateringen 15-5-1967, dr.
van Petrus de Vette en Antje Coli.
Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelis. geb. Delft 11-4-1909.
b. Marinus, geb. Delft 22-11-1910.

3. Petrus Willegers, geb. 20-2-1887, landarbeider, overl. Steenbergen 1-9-1966, tr.
Halsteren 25-1-1913 Helena Anna de Koek, geb. ald. 14-11-1892, overl. Roosen-
daal 2-1-1976, dr. van Gaspar Franciscus de Koek en Elizabet van Aert.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, geb. Steenbergen 28-11-1913.
b. Elisabeth Maria, geb. Steenbergen 2-4-1915.
c. Franciscus Antonius, geb. Steenbergen 15-12-1916, overl. ald. 11-2-1917.
d. Maria Cornelia, geb. Halsteren 7-2-1918.
e. Cornelia, geb. Halsteren 20-12-1919.
f. Adriana, geb. Steenbergen 1-3-1921, overl. ald. 18-11-1921.
g. Francisca, geb. Steenbergen 25-3-1922, overl. ald. 27-3-1922.
h. Franciscus, geb. Steenbergen 25-3-1922. overl. ald. 26-3-1922.
i. Franciscus, geb. Steenbergen 17-7-1923.
j . Francijn, geb. Steenbergen 8-2-1925.
k. Adrianus, geb. Steenbergen 22-2-1926, overl. ald. 3-3-1926.
I. Geertruda, geb. Steenbergen 8-8-1929, overl. ald. 2-9-1929.
m. Geertruda Anna, geb. Steenbergen 26-8-1930.
n. Adriana, geb. Steenbergen 17-4-1932.
o. Helena, geb. Steenbergen 29-1-1936.
p. Juliana, geb. Steenbergen 31-1-1938.

4. Adriana Cornelia Willegers, geb. 7-12-1888, overl. Halsteren 1-1-1969, tr. ald.
27-4-1920 Adrianus Hubertus de Krom, geb. Halsteren 28-2-1893, overl. ald. 14-
3-1970, zn. van Petrus Jacobus de Krom en Cornelia van Geel.

5. Antonius Johannes Willegers, geb. 5-1-1892, landarbeider, overl. Bergen op
Zoom 25-9-1940, tr. Steenbergen 6-5-1921 Anna Maria lriks, geb. ald. 28-10-
1897, dr. van Matthijs lriks en Johanna de Weert.
Uit dit huwelijk, geboren te Halsteren:
a. Johanna, geb. 28-11 -1921.
b. Cornelis, geb. 13-6-1923.
c. Maria Cornelia, geb. 22-2-1939.
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IVb. Joannes Willegers, ged. Steenbergen 18-12-1733, begr. ald. 14-6-1809, tr. (1)
Steenbergen 13-5-1758 Cornelia den Hagenaar (Hagenaars), van Oosterhout, begr.
Steenbergen 19-12-1772; tr. (2) Steenbergen 12-3-1774 Maria Lanen, ged. ald. 17-
10-1750, begr. ald. 16-1-1786, dr. van Antonius Lanen en Elisabeth Nijssen^.

Kinderen van Jan Willegers werden te Steenbergen begraven op 19 augustus 1764, 23 augustus
1776, 15 juni 1780, 16 december 1780 en 3 december 1781.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Steenbergen:

1. Wilhelmus Willegers, ged. 29-10-1760, tr. Steenbergen 20-5-1795 Martina van
der Vorst, ged. Oude-Tonge 11-4-1764, dr. van Michael van der Vorst en Marie
van Dooremaelen.
Uit dit huwelijk:
a. Joannes, geb. Steenbergen juni 1795.

2. Adriana, ged. 19-9-1762.
3. Antonius, volgt Vb.
4. Joannes, ged. 8-11-1765, vermoedelijk jong overl.
5. Maria, ged. 7-6-1767, begr. Steenbergen 14-8-1783.
6. Joanna, ged. 11-12-1768, vermoedelijk jong overl.
7. Anna Catharina, ged. 20-8-1770.
8. Henrica, ged. 21-3-1772.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Steenbergen:

9. Elisabeth, ged. 18-1-1775.
10. Joanna Willegers, ged. 4-1-1776, overl. Steenbergen 16-4-1812, tr. Steenber-

gen 13-5-1810 Cornelius Bax, ged. ald. 27-8-1794, overl. ald. 8-1-1852, zn. van
Cornelius Bakx en Helena Geerts".

11. Antonia,ged. 1-9-1778.
12. Joannes, ged. 18-11-1780, vermoedelijk jong overl.
13. Joannes, ged. 19-2-1782.
14. Adriana, ged. 19-5-1784.

Vb. Antonius Willegers, ged. Steenbergen 13-11-1763; broodbakker, overl. ald. 13-
9-1832, tr. Steenbergen 23-9-1810 Petronella van der Riet, ged. Woensdrecht 10-2-
1786, dr. van Christianus van der Riet en Adriana Jacobs.

Uit dit huwelijk, geboren te Steenbergen:

1. Jan Willegers, geb. 18-8-1811, broodbakker, overl. Steenbergen 7-4-1879, tr. ald.
29-4-1850 Cornelia Adriana Lemmens, geb. Steenbergen 6-7-1812, overl. ald.
28-1-1892, dr. van Jan Karel Lemmens en Adriana Schoutens.
Uit dit huwelijk, geboren te Steenbergen:
a. Adriana Petronella, geb. 2-9-1851, overl. Steenbergen 7-10-1851.
b. Peironilla Adriana Cornelia Willegers, geb. 24-7-1853, overl. Halsteren 14-7-1924, tr. Steenber-

gen 26-8-1879 Jacobus Bernardus van Hal, geb. Oosterhout 19-9-1845, broodbakker, overl. Hal-
steren 12-6-1927, zn. van Johannes Michiel van Hal en Elisabeth Maria Lenaars.

c. Constantina Joanna Maria, geb. 12-9-1854.
2. Adriana Willegers, geb. 23-1-1813, overl. Bergen op Zoom 3-7-1856, tr. (1)

Steenbergen 13-10-1840 Jacobus de Bie, ged. Wouw 8-1-1809, broodbakker, zn.
van Gerard de Bie en Paulina Woudts; tr. (2) Bergen op Zoom 11-9-1845 Johan-
nes Philippus Crusio, geb. ald. 23-8-1819, hovenier, overl. ald. 31-3-1882, zn.
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van Antonius Crusio en Cornelia Hopmans.
3. Joanna Cornelia, geb. 24-10-1815.
4. Jacob, volgt VIb.
5. Geertrui, geb. 30-9-1819, overl. Steenbergen 19-9-1822.
6. Maria Elisabet Willegers, geb. 30-9-1819, overl. Oud en Nieuw Gastel 12-12-

1875, tr. Steenbergen 23-5-1848 Johannes Buckens, geb. Oud en Nieuw Gastel
19-6-1819, broodbakker, overl. ald. 21-1-1895, zn. van Wilbord Buckens en
Maria de Greef.

7. Cornelis Willegers, geb. 5-12-1820, broodbakker, overl. Steenbergen 23-5-1866,
tr. Anna Maria Nelissen, geb. Bergen op Zoom 20-8-1815, overl. ald. 10-4-1898,
dr. van Cornelis Nelissen en Francisca van Dijk.
Cornelis verkreeg in verband met het drijven van resp. een broodbakkerij en een koffiestroopbrande-
rij (peekkoffie) in de jaren 1859 en 1862 een hinderwetvergunning van de gemeente Steenbergen'0.

8. Isabella Willegers, geb. 30-9-1823, tr. Steenbergen 29-5-1850 Johannes Frijters,
geb. Princenhage 16-1-1814, tabakskerver, sigarenmaker en winkelier in sigaren,
zn. van Antony Frijters en Elisabeth van den Boogaert.
Johannes Frijters woonde achtereenvolgens te Prrnsenhage. waar zijn kinderen werden geboren, en te
Breda. In het jaar 1870 ging het gezin naar Antwerpen.

VIb. Jakob Willegers, geb. Steenbergen 24-11-1817, broodbakker, tr. ald. 7-10-
1842 Dingena Nijsen, geb. Steenbergen 9-4-1819, dr. van Marijn Nijsen, hoefsmid,
en Anna Cornelia Ooms.

Uit dit huwelijk, geboren te Bergen op Zoom:

1. Cornelia Petronella Willegers, geb. 14-8-1843, overl. Bergen op Zoom 25-5-
1895, tr. ald. 12-9-1872 Henricus van de Water, geb. Bergen op Zoom 5-3-1838,
overl. ald. 30-12-1910, zn. van Johannes van de Wateren Antonia van der Wee-
gen.

2. Antonius Cornelis, geb. 1-12-1844, overl. Bergen op Zoom 14-12-1845.
3. Adriana Philomena, geb. 14-4-1846, overl. Bergen op Zoom 17-8-1846.
4. Antonius Cornelis Willegers, geb. 8-12-1848, timmerman, overl. Bergen op

Zoom 8-12-1917, tr. ald. 11-12-1879 Theodora Proost, geb. Bergen op Zoom 11 -
2-1855, dr. van Ludovicus Proost en Berbera de Nijs.

5. Adrianus Jacobus Willegers, geb. 23-9-1850, bediende, tr. Bergen op Zoom 18-
6-1883 Maria Berende, dr. van Cornelis Berende en Wilhelmina van Gennip.
Uit dit huwelijk:
a. Wilhelmina Cornelia Maria. geb. Bergen op Zoom 27-6-1884.

6. Johannes (Jacobus), volgt Vlld.
7. Jacobus Cornelis, volgt Vlle.
8. Berbera Pieternella, geb. 14-2-1857, overl. Bergen op Zoom 7-10-1858.

Vlld. Johannes (Jacobus) Willegers, geb. Bergen op Zoom 23-2-1852, meubelma-
ker, overl. Amsterdam 19-12-1900, tr. Bergen op Zoom 28-10-1878 /V/öWa van der
Pol, geb. Waspik 1-1-1856, overl. Amsterdam 12-1-1951, dr. van Antonie van der
Pol en Maria Meijers.

Uit dit huwelijk, geboren te Bergen op Zoom:

1. Anna Maria Willegers, geb. 22-9-1879, overl. Rotterdam 30-7-1976, tr. (1) Rot-
terdam 29-12-1909 Cornelis van Baardwijk, geb. Waspik 28-9-1869, overl. Rot-
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terdam 18-1-1944, zn. van Augustinus van Baardwijk en Johanna Cornelia Nou-
wens; tr. (2) Rotterdam 28-6-1950 Aart Verbeek, geb. Tiel 21-4-1872, overl. ald.
17-1-1951, zn. van Peter Arnoldus Verbeek en Janna van Oort.

2. Cornelia Elisa Willegers, geb. 18-9-1881, overl. 's-Gravenhage 7-2-1945, tr.
Amsterdam 5-9-1910 Henricus Josephus Maria van Gennip, geb. ald. 17-5-1884,
zn. van Willem Gijsbertus van Gennip en Clara Barbara Bernardina Kloters.

3. Antonius, geb. 18-7-1883, overl. Amsterdam 28-2-1916.
4. Petrus, geb. 17-1-1885, overl. Bergen op Zoom 30-3-1886.
5. Petrus Theodorus Willegers, geb. 18-8-1886, tramconducteur, overl. Amsterdam

6-10-1961, tr. ald. 12-2-1913 Neeltje Cordes, geb. Amsterdam 22-12-1893,
overl. ald. 17-9-1950, dr. van Hendrik Cordes en Christina Maria Steege.
Uil dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
a. Cornelia, geb. 2-6-1913.
b. Petronella Theodora, geb. 2-1-1915.
c. Maria, geb. 14-8-1917.
d. Petrus Theodorus, geb. 20-8-1920.
e. Hendricus, geb. 7-12-1924.

6. Cornelis Willegers, geb. 17-1-1889, vertegenwoordiger en controleur textielbe-
drijf, overl. Bussum 8-11-1958, tr. Weesp 12-11-1914 Willemina de Vries, geb.
ald. 1-7-1893, overl. Bussum 28-9-1970, dr. van Hendrik de Vries en Elisabeth
de Jong.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabeth Maria Johanna, geb. Amsterdam 8-9-1918.
b. Cornelis Theresia Maria Charles, geb. Bussum 15-1-1926.

7. Hubertus Marinus, geb. 6-3-1892.

VHe. Jacobus Cornelis Willegers, geb. Bergen op Zoom 19-4-1854, meubelmaker,
overl. ald. 30-12-1896, tr. Bergen op Zoom 9-1-1879 Maria Johanna Jordans, geb.
ald. 2-9-1854, overl. ald. 27-7-1943, wed. van Henricus van Loon, dr. van Henricus
Johannes Jordans en Elisabeth Rovers.

Uit dit huwelijk, geboren te Bergen op Zoom:

1. Hendrikus Jacobus, geb. 23-10-1879, overl. Bergen op Zoom 30-4-1883.
2. Antonius Jacobus Willegers, geb. 22-9-1882, timmerman, overl. Bergen op

Zoom 30-10-1971, tr. ald. 15-4-1907 Johanna Francisca Andriessen, geb. Ber-
gen op Zoom 14-4-1881, overl. ald. 3-3-1967, dr. van Jacobus Andriessen en
Maria de Nijs.
Uit dit huwelijk, geboren te Bergen op Zoom:
a. Cornelis Marinus, geb. 5-4-1908.
b. Jacobus Johannes, geb. 22-11-1912.
c. Henricus Theodorus, geb. 16-2-1915.
d. Dimphena Geertruda. geb. 23-11-1920.
e. Walterus Marie, geb. 28-3-1923.

3. Dina Hendrica Willegers, geb. 20-9-1884, tr. Bergen op Zoom 15-5-1911 Edu-
ardus Norbertus Bosschaert, geb. Antwerpen, trambediende, zn. van Franciscus
Bosschaert en Maria Theresia Luijpaerts.

4. Maria Geertruida Willegers, geb. 30-7-1886, tr. Bergen op Zoom 11-10-1909
Petrus Gerardus Henricus de Bar, geb. Geertruidenberg 24-8-1885, zn. van Pet-
rus de Bar en Catharine de Ruijter.

5. Antoinetta Wilhelmina Willegers, geb. 18-8-1891, overl. Bergen op Zoom 22-2-
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1984, tr. ald. 15-7-1912 Leenden Daniel Johannes Baljé, geb. Vlissingen 17-11-
1887, sergeant der infanterie, overl. Bergen op Zoom 22-2-1984, zn. van Jozias
Pieter Baljé en Willemina Kemeling. •

Noten
1. Betreft ritmeesler Conradus Ruijsch die in de jaren 1662 en 1675-1676 te Halsteren gelegerd was

(CBG Den Haag. Collectie Wolters: Huwelijken Militairen).
2. A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland lol Gewest, Utrecht 1953 (II. pag. 528).
3. A.M. Bosters, Genealogie Bisschop/Biskops (ca. 1500-1800), in: Genealogisch Tijdschrift voor

Midden- en West-Noord-Brabanl 13 (1989), pag. 135-141.
4. Zevenbergen, Streekarchief Nassau-Brabant: Steenbergen, recht. arch. 2248, rol. 115, 4-7-1750.
5. St. Maartensdijk, gemeentearchief Tholen: archief van de heerlijkheid van Oud en Nieuw Vosse-

meer. Lasonder 5598. fol. 207v, 20-6-1791.
6. A.M. Bosters, Genealogie Bosters, Voorburg 1981 (pag. 48/49).
7. Th.A.C.H. Bakx, Genealogie Bakx uil Essen-Nispen, in: Genealogisch Tijdschrift voor Midden en

West-Noord-Brabanl 8 (1984), pag. 306-326 (m.n. voetnoot 6).
8. A.W.E. Dek, De geslachten Laane, Laanen en Lane, Wassenaar 1970 (pag. 18).
9. Als noot 7. Ook: Frans Buijsen, Familie Backx, Essen 1989 (Heemkundige Kring).

10. A. Delahaye, Archief van de gemeente Steenbergen tussen 1811-1950, no. 5053 en 5061.

AERTBEVINGE

Anno 1692 den 18 septemb: des achtermiddaghs ontrent twe uren is hijr, en door het
ghantsche landt, Engelant, Brabant, en in 't land van Luijck een aertbevinge ghe-
weest, soo dat de huijsen, en wanden desselfs beweeghden, de schotelen in haere rig-
gelen rammelden, en de kloeken begosten aen te slaen, en het waeter soo danigh
beweeght wierde, datter grote golven in de Weeteringh gingen, en dat selfs op soo
een tijt, dat het ongemeen stil weer was.

('Het Kerckenboeck' van Babyloniënbroek en Uil])
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WEGWIJS „r.6

DE MAANDEN VAN HET JAAR

Wij sluiten deze serie met een toelichting op de maanden november en december
(zie aflevering 5 van de rubriek Wegwijs in het september-nummer van Gens Nos-
tra).

c

NOVEMBER
- In het Latijn: Novembris, afgeleid van het Latijnse woord voor 9 = novem.

November was dus de negende maand volgens de oudromeinse kalender. Vol-
gens de Juliaanse kalender, die wij volgen, is november de elfde maand. De
afkorting IX-ber of 9-ber hoeft weinig commentaar meer (zie afl. 5 van Weg-
wijs). In Nederland wordt deze maand ook wel Slachtmaand genoemd, in Duits-
land Nebelung. In Engeland komt de aanduiding Wint Monath (= Windmonth)
voor, zo genoemd door de Angelsaksen.

DECEMBER
- In het Latijn: Decembris. Dit is de laatste en 12e maand van het jaar volgens onze

tijdrekening. Bij de Romeinen was december (afgeleid van decem = 10) de tien-
de maand. Voor december kennen wij ook weer de afkortingen X-ber en 10-ber.
Karel de Grote noemde december de Heilige maand en later werd deze maand
ook wel Christusmaand genoemd, naar de geboortedag van Christus. In Neder-
land wordt december ook wel Wintermaand genoemd, in Duitsland Christ- of Jul-
mond, in Engeland Heligh Monath en in Frankrijk Hivernal.

Bronnen
De Winkler Prins Encyclopedie; W. Wijnaendls van Resandt, Dagen, maanden, jaren (Centraal Bureau
voor Genealogie, 's-Gravenhage; CB-reeks nr. 7; W. Ribbe en E. Henning, Taschenbuch für Familienge-
schichtsforschung (hoofdstuk over Christelijke tijdrekening); K. en M Lee, The illuminated Book of
Days, 1979.

H.M. ABEN-NEDERPELD
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VASTGELOPEN ONDERZOEK

Iedere genealoog komt wel eens 'vast' te zitten. De heer D. Bos uit Alkmaar komt
met een aantal praktische tips om vastgelopen onderzoek weer vlot te trekken. Hij
schrijft onder meer het volgende:
Toen ik op Terschelling naar twee broers Reltje en Tjeerd zocht, vond ik wel hun
geboorteakten en in de bevolkingsregisters van de twintiger jaren hun adres, maar
verder niets. Zij moesten dus het eiland verlaten hebben zonder op te geven,
waarheen zij gingen. Mogelijk waren zij overleden en ik vroeg bij het Centraal
Bureau voor Genealgogie hun persoonskaarten aan. En inderdaad, Tjeerd bleek te
zijn overleden en wel in Aalsmeer. Hij was in 1935 te Ter Aar getrouwd. Broer Rel-
tje zou dus nog in leven kunnen zijn, maar waar? Ik vroeg een fotokopie aan van de
huwelijksakte van Tjeerd. En wie stond daar als getuige? Inderdaad: broer Reltje,
wonende te Amsterdam. En zo had ik via de Burgerlijke Stand van Amsterdam het
adres van Reltje.

Moeilijker wordt het als familieleden emigreren naar een ander land. Maar ook
daar heb ik een mogelijkheid gevonden om de verlorenen terug te vinden. In vrijwel
ieder land heeft Nederland een ambassadeur. Bij mijn onderzoek naar de familie
Pool bleken enige familieleden te zijn geëmigreerd naar Chili. In de leeszaal van de
openbare bibliotheek heb ik via Pyttersen's Nederlandse Almanak, het adres opge-
zocht van de Nederlandse ambassade in Chili (in deze almanak staan o.a. alle ambas-
sades). Mijn brief aan de Nederlandse ambassadeur in Chili werd uitvoerig beant-
woord met alle namen en adressen van de familie Pool aldaar, zodat ik rechtstreeks
met deze familieleden kon corresponderen. Eenzelfde ervaring heb ik met de Neder-
landse ambassadeurs in Frankrijk en Zweden.

D. Bos

VERNIETIGINGSKAMP SOBIBOR

Recent genealogisch onderzoek naar Joodse voorouders brengt onafwendbaar met
zich mee, dat men geconfronteerd wordt met de verschrikkingen van de vernieti-
gingskampen. Mevrouw J.E. Hilhorst-Haars uit Den Dolder attendeerde ons op een
onlangs verschenen boek, getiteld: Vernietigingskamp Sobibor ', geschreven door
één van de weinige overlevenden.

De namen van de meer dan 34 duizend gedeporteerden uit Nederland, die met 19
treinen in het voorjaar en de zomer van 1943 op het perron van Sobibor aankwamen,
staan achterin alfabetisch vermeld. Slechts 18 (!) van hen overleefden de oorlog.

I. Jules Schelvis. Vernietigingskamp Sobibor (De Bataafsche Leeuw, ISBN 90 6707 3199; ƒ 65.-
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REGISTERS BS NA 1811 BETROUWBAAR?

Bij het uitwerken van de geboorte-, trouw- en overlijdensregisters 1811-1902 van
Wijk en Aalburg viel mij op hoe slordig en gemakzuchtig men te werk ging in die
periode. In het huwelijksregister vond ik:

Johaimes Bonman (zn. van Cornelis Bouman en Jennekede Waal), geb. Wijk 14-2-1811, arbeider,
tr. Wijk en Aalburg 16-7-1831 Pieternella de Waal (dr. van Jan de Waal en Adriana Klepper), geb.
Wijk 1-1-1788, weduwe van Jacob de Ruiter.

Johannes Bouman (zn. van Cornelis Bouman en Jennekede Waal), geb. Wijk, 14-2-1811, arbeider,
tr. Wijk en Aalburg 30-4-1841 Janske de Waal (dr. van Bastiaan de Waal en Jenneke Versteeg),
geb. Heesbeen 9-2-1820.

Johannes Bouman (zn. van Cornelis Bouman en Jenneke de Waal), geb. Wijk 14-2-1811, arbeider,
weduwnaar van Pieternella de Waal, tr. Wijk en Aalburg 4-11 -1871 Hendrika de Waal (dr. van Jan
de Waal en Dientje van Akkeren), geb. Wijk 3-1-1812.

Uit het bovenstaande zou je de conclusie kunnen trekken, dat Johannes er twee vrou-
wen op na hield. Ook is mogelijk dat huwelijk twee een tweede huwelijk was. Maar
dat kan niet, want Pieternella de Waal overleed te Wijk en Aalburg op 3 juli 1871 en
was dus op 30 april 1841 nog springlevend!

Verder zoeken was dus geboden. De Johannes die in 1831 en in 1871 huwde, is
in Wijk en Aalburg overleden op 23 augustus 1888, oud 79 jaar; hij moet derhal-
ve ca. 1809 zijn geboren. De Johannes die in 1841 huwde, is in Wijk en Aalburg
overleden op 20 april 1894, oud 83 jaar; hij moet dus in 1811 zijn geboren.

In het doopboek van Wijk vond ik zekere Johannes Bouman, geb./ged. 18/23-7-
1809 als zoon van Johannis Bouman en Jenneke de Waal. De inschrijver had de
voornaam van vader Cornelis verwisseld voor Johannis! Bij het huwelijk in 1831
moest Johannes zijn geboortebewijs hebben. Omdat er slechts één Johannes te vin-
den was met als ouders Cornelis Bouman en Jenneke de Waal was de keus snel
gemaakt. Bij het tweede huwelijk werd vervolgens de foute geboortedatum gewoon
overgenomen. Zo leefde Johannes, geboren in 1809, rustig voort met de geboorteda-
tum van zijn jongere broer met de naam Johannes.

Bij het overlijden van Janske de Waal werd ze Johanna genoemd en haar moeder
Jenneke Versteeg, kreeg de nieuwe voornaam Adriana. Opvallend is nog dat de
moeder van de beide Johannessen een De Waal was, dat Johannes uit 1809 tweemaal
huwde met een De Waal en dat Johannes uit 1811 eveneens een vrouw had met deze
naam.
De les uit bovenstaande is: neem nooit iets klakkeloos over maar bekijk alle
mogelijkheden die er zijn om uw genealogie betrouwbaar te maken.

PIET SANDERS

In het verlengde van het bovenstaande verhaal waaruit blijkt dat gegevens uit vroe-
ge akten van de Burgerlijke Stand niet altijd correct zijn, nog het volgende:
Lang niet altijd werden in overlijdensakten de namen van de ouders juist vermeld: in
de overlijdensakte van Dirk de Vries, overl. Burgwerd (gem. Wonseradeel) 14-10-
1845, worden als zijn ouders opgegeven Tamme Broers en Lammertje ...
Maar hij werd geboren te Oudelemmer (Oldelamer), gem. Weststellingwerf, in 1770
als zoon van Tamme Durks en Lammertje Broers !
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Een ander voorbeeld: Als ouders van Antje Hendriks (overleden te Burgum, gem.
Tietjerksteradeel op 19 februari 1832) worden vermeld Hendrik Jans en Janke
Sybrens, terwijl zij werd geboren te Oranjewoud, gem. Schoterland, in 1757 als
dochter van Hendrik Jelles en Janke Jans.
In beide gevallen kwam de overledene van elders en kreeg de vader als patroniem de
naam van een tweede zoon, genoemd zoals gebruikelijk, naar moeders vader. Voor
beginners is het dus een goede zaak om alert te zijn op dergelijke onvolkomendhe-
den in de Burgerlijke Stand.

A. DE VRIES

DE ONDERZOEKRUILDIENST

Graag wil ik u iets vertellen over mijn ervaringen met de Onderzoekruildienst
(ODR) binnen onze NGV. Mogelijk zijn er leden die nog geen kennis hebben
gemaakt met deze dienst. Anderen zijn wellicht niet voldoende op de hoogte hoe een
en ander werkt. Zelf ben ik sinds het voorjaar 1986 een enthousiast deelnemer en dit
ben ik tot nu toe gebleven. Wat is nu de Onderzoekruildienst?

Er kunnen verschillende redenen zijn, waarom men via de ORD een onderzoek-
ruil wil aangaan. Een reden kan zijn, dat men ver van een bepaald archief woont, of
tegen een verre reis opziet. Wat is er prettiger dan dat een ander voor u gegevens
opzoekt. Hij of zij is immers meestal goed thuis in de archieven in de eigen woon-
omgeving. Omgekeerd kunt u anderen een grote dienst bewijzen. Soms gaat het om
een paar gegevens, in andere gevallen om een meer uitgebreid onderzoek.

U geeft aan de ORD door in welke archieven u voor een andere deelnemer gene-
alogisch onderzoek wilt verrichten en u maakt kenbaar in welke archieven u onder-
zoek wenst. De ORD registreert vraag en aanbod. Op ieder gewenst tijdstip kunt u
uw aanbod en wensen wijzigen. Soms is er een reden om van verdere deelname af te
zien. De ORD is u dankbaar als u in dat geval even een berichtje stuurt. Dit voor-
komt onnodig geschrijf van andere deelnemers.

Na registratie ontvangt u van de ORD een lijst waarop is aangegeven welke deel-
nemers hebben aangeboden om onderzoek te verrichten in de door u gewenste
archieven. Het is nu de bedoeling dat u zelfde contacten legt met de vermelde deel-
nemers die in aanmerking komen. De ORD is dus niet verantwoordelijk voor het
verloop van de contacten.

Is het wel 'betrouwbaar' wat een ander voor u opzoekt? Dit blijft altijd een kwes-
tie van vertrouwen. Maar men kan ervan uitgaan dat er gedegen werk geleverd
wordt, naar vermogen en beschikbare tijd. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat
mijn contacten bijna altijd positief zijn geweest. In enkele gevallen ontstaan zelfs
langdurige contacten met andere leden. Allemaal zijn wij met dezelfde leuke hobby
bezig en samen kunnen wij een heel eind komen. Voor belangstellenden onder u: uw
eigen afdeling heeft zeker aanmeldingsformulieren voor u klaarliggen of kan u ver-
der helpen. Ik hoop dat ik veel leden heb kunnen overtuigen van het nut van de ORD.

J.CH. JANSEN-VAN DER WAALS
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BOEKEN

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

Genealogieën
GJ.S. Schoneveld-Ravensbergen, De Ravensberg/en's sinds 1575, Rijnsburg 1993. Verkrijgbaar bij de
samenstelster, Willem Alexanderplantsoen 8, 2231 VG Rijnsburg; ƒ 57,50 incl. verzendkosten.

Het boek bevat twee genealogieën Ravensberg, één die aanvangt met Gijsbrecht Aelbertsz., afkomstig
uit Bodegraven en overleden na 1663 en één die aanvangt met Jan Coenen, afkomstig uit Sluipwijk en
schepen aldaar. Hij overleed omstreeks 1640. Nakomelingen van beide families woonden voornamelijk
in Rijnsburg. Het geheel is keurig uitgegeven en overzichtelijk opgesteld. Diverse verwantschapssche-
ma's zijn ter verduidelijking bijgevoegd en ook de état-présent maakt een verrassend complete indruk.

A.W.Th, en G.J.M. Wentholt, Genealogie/parenteel Wendholt-W entholt, Zutphen, Wageningen/Zwolle,
Stadtlohn/Vreden, Arnhem/Enschede 1993. Verkrijgbaar door overmaking van ƒ 135,- op girorekening
967183 t.n.v. A.W. Wentholt te Enschede.

Het boek is het resultaat van 15 jaar onderzoek, waarbij de beantwoording van de vraag of alle Went-
holt's tot een zelfde stamvader zijn terug te brengen centraal stond. Het resultaat is samengebracht in dit
omvangrijke werk (780 blz., 1.100 personen met de naam Wentholt, 2.700 personen die met een Went-
holt getrouwd waren of waarvan de moeder die naam droeg). Tientallen kwartierstaten, teksten van hon-
derden familieadvertenties en diverse bijlagen (eerdere publikaties over deze familie, grafieken en over-
zichten) vervolmaken het geheel. Tot één voorouder werden de families Wentholt overigens niet
teruggebracht. Beschreven worden twee Nederlandse en één Duitse familie van die naam. De opzet is zo
dat op de oneven pagina's de genealogische gegevens staan van iedere getrouwde mannelijke Wentholt
en zijn gezin en op de tegenoverliggende even pagina de bijzonderheden over hen, eventueel vervolgd op
meerdere bladzijden. Een echte parenteel is deze uitgave dus niet. Die bevat immers alle nakomelingen
van een echtpaar dat in het verleden leefde, vervolgd tot op deze tijd. Indices op voornamen van de Went-
holt's en achternamen van de overigen zijn toegevoegd, zodat de vele vermelde personen gemakkelijk te
vinden zijn.

G.J.J. van Wimersma Greidanus, Kwartieren Greidanus-Jaeger in stamreeksen, 's-Gravenhage 1994.
Na veertig jaar onderzoek acht de samensteller de tijd gekomen de resultaten van zijn werk uit te geven.

Terecht, het resultaat mag er zijn, zowel voor wat betreft de omvang als de diepte. Gekozen is voor publi-
katie in de vorm van stamreeksen, met het voordeel dat afstammelingen en voorouders met dezelfde fami-
lienaam bij elkaar staan en niet, zoals in het bekende nummersysteem van Kekule von Stradonitz, ver uit
elkaar. In het voorwoord wordt ingegaan op de geografische en godsdienstige spreiding, afstammingslij-
nen naar de middeleeuwse adel, kwartierverlies enz.

De uitgave is niet alleen van belang vanwege de zeer vele reeksen (met uitvoerige gegevens en goede
bronvermeldingen), maar ook als voorbeeld van deze wijze van rangschikking van kwartierstaatgege-
vens, die in Nederland niet zo vaak wordt toegepast.

Het boek is verschenen als deel XII in de serie 'Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde' en verkrijgbaar bij het Centraal Bureau voor Genealogie in
Den Haag voor ƒ 95,-, bij toezending verhoogd met ƒ 8,- verzendkosten; postgiro van het CBG: 65260.

H.L. van Gent, Het Van Gen(d)t-archief, Apeldoorn 1993. Adres van de samensteller: Waalstraat 64,
7333 JZ Apeldoorn.

De delen 2 t/m 17 bevatten circa 80 Van Gent-stamtafels. Het geheel bevat ongeveer 12.400 personen
met de naam Van Gent in velerlei schrijfwijzen en ongeveer 6.950 familienamen van hen die met een Van
Gent getrouwd waren. Deel 1 bevat een 'lijst van aangehuwden' en een toelichting, die vóór gebruik
geraadpleegd dient te worden.

L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn e.a., De afstamming onthuld, Rotterdam 1991. Informatie
omtrent dit boek verkrijgbaar bij Historische Uitgeverij Rotterdam (HUR), postbus 42518, 3006 DA Rot-
terdam.
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De samenstellers van dit boek worden geregeld gevraagd genealogisch onderzoek te verrichten voor
anderen, vaak voor mensen die in het buitenland wonen. Veelal blijven de resultaten van dergelijke
onderzoeken buiten het gezichtsveld, omdat zij niet gericht zijn op publikatie. Het is bijzonder toe te jui-
chen dat in dit geval een boek is samengesteld van uit dergelijke onderzoeken afgeleide stamreeksen. Wij
geven hier de familienamen van de oudst bekende stamvader, met de plaats waar hij geboren werd of
gewoond heeft, alsmede het oudst vermelde jaartal:
Aukes (Lemmer 1720): Bakker (Hardinxveld 1615): Buma (Surhuislerveen 1679); Buys (Capelle a/d Us-
sel 1592); Commeseel (Gorinchem 1642): Danes (Uiterburen onder Zuidbroek 1680): Fortuin (Gouda
1644); Harders (Leer 1610); Heerebout (Aardenburg 1610); Heijms (Liempde 1600): Hoogendijk (Zwar-
tewaal 1674); Kamper (Warmenhuizen 1720): Ket (Koudekerk 1706): Kloppenburg (Kollum 1619): Kol-
der (Reda/Amsterdam 1685): Körver (Spekholzerheide 1708): Kraijema (Jukwerd 1705): Meeuwes
(Delfzijl 1739); Nieuwenhuijze (Brouwershaven 1691); Schouten (Wijk bij Heusden 1689): Schouten
(Wervershoef 1715): Sneepels (Zutphen/Delfshaven 1730); Snoey (Ouderkerk a/d IJssel 1445); Venrooij
(Heesch 1665); Verburg (Bemmel 1625); Vos (Otterloo 1743); Walburg (Bellum/Amsterdam 1715): De
Wolff (Heinkenszand 1632); Van Wijk (Bloemendaal 1680); Zegers (Eist 1647); Zijlstra (Ee, 1642) en
Zwaan (Graft 1682). Wij hopen dat deze uitgave de eerste zal blijken te zijn van een lange reeks.

T. Reniers, Een Wesibrabants geslacht Schoones, Heerlen 1993. Adres van de samensteller: Van Limburg
Stirumstraat 63. 6415 GE Heerlen.

Na een inleiding (met een kort overzicht van de geschiedenis van de familie Schoones. achtergrondin-
formatie over de plaatsen waar de familie gehuisvest was, enz.) volgt de eigenlijke genealogie. De opzet
daarvan is overzichtelijk, er wordt achtergrondinformatie geboden, bronnen worden goed vermeld en de
getrokken conclusies, waar nodig, toegelicht. De genealogie gaat terug tot in de 14e eeuw. Opvallend zijn
de afbeeldingen van zo'n 68 bidprentjes van deze familie. Deze keurige uitgave wordt besloten met een
index op de familienamen van de aangehuwden. Als losse bijlage is een overzichtstabel van 15 generaties
(!4e-20e eeuw) bijgevoegd.

C.W. DELFORTERIE

Ruud J. Lem en Wil F.Th. Lem, De wereldgeschiedenis van Lem, Lems, Lemm, Maastricht 1993: inlich-
tingen bij de Lem Familie Vereniging, Medoclaan 218, 6213 EG Maastricht.

Beide auteurs hebben een enorm werk verricht met de publikatie van deze fraai verzorgde uitgave in
twee delen. Het eerste deel bestaat uit een kloek boekwerk met illustraties en beschrijvingen van de ver-
schillende families, het tweede deel is een casette met maar liefst 19 uitvouwbare schema's, waarmee het
tekstgedeelte gevolgd kan worden. Alleen al het vervaardigen van deze uitvoerige schema's moet een
gigantisch karwij zijn.

Na een aantal inleidende hoofdstukken over de gebruikte bronnen, familiewapens, de betekenis van de
naam e.d., volgt een systhematische behandeling van de verschillende families Lem(m)(s) in de wereld,
waarbij ook uitvoerige details worden gegeven over Leme, Lemme. Lemmen, Lemmens, Lemnius. De
Nederlandse familie vindt zijn oorsprong in het Duitse Xanten, waar Theodorus Lem op 15-2-1665 huwt
met Lucia Teilmans. Een aantal (Nederlandse) takken stamt van dit echtpaar. Uiteraard zijn er ook ande-
re families (ook in Nederland en daarbuiten), die onderling niet verwant zijn en waaraan eveneens uit-
voerig aandacht wordt besteed. De auteurs werken een heel rijtje landen af: België, Brazilië, Noorwegen,
Engeland, Duitsland. USA. Ook aan de adellijke Baltische familie Von Lemm wordt een hoodstuk
gewijd. Het is moeilijk voor te stellen hoeveel tijd en energie gestoken is in het bijeenbrengen van zoveel
gegevens over de naam Lem (en spellingsvarianten). Iedereen die belangstelling heeft voor deze naam,
heeft nu de beschikking over een rijke bron om uit te putten. Wat betreft het verzamelen van buitenland-
se gegevens hebben de auteurs medewerking gehad van Sebastiaan J. Lems, Ger A.A. Lemson en Paulo
Leme, die ook op de titelpagina vermeld worden.

Binnen dit bestek is het ondoenlijk om op details in te gaan, belangstellenden weten ongetwijfeld hun
(kritische) weg te vinden in dit werk. Rest nog te melden dat - gezien het internationale karakter van deze
publikatie - het werk tweetalig is: naast de Nederlandse tekst staat de Engelse versie.

Willem van der Brugghen, Beschrijving van hel geslacht Van der Brugghen: zeven eeuwen overbrugd
van 1300 tot 2000. La Croix Valmer, 1993 (2e herz. druk). Verkrijgbaar bij Aert van der Brugghen. Dick
Ketstraat 55, 6717 NZ Ede. Prijs: ƒ95,- , incl. eerste aanvullingsbladen en verzendkosten.

Deze in een forse ringband (losbladig) verschenen genealogie is een totaal herziene uitgave van de
Beschrijving van het geslacht Van der Brugghen uit 1978. In de afgelopen 15 jaar zijn heel wat nieuwe
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gegevens verzameld. De hoofdtak van deze familie is in 1980 ingelijfd bij de Nederlandse adel. Boven-
dien wordt een goed gedocumenteerde poging ondernomen om de oorsprong van dit geslacht tot ca 1300
in het Duitse Xanten terug te voeren. In het eerste deel van dit werk wordt verslag gedaan van het histo-
rische onderzoek en wordt een overzicht gegeven van de hoofdtak en de verschillende zijtakken. Het
tweede deel bestaat uit een groot aantal bijlagen. Persoonlijk vind ik de opzet niet altijd overzichtelijk,
maar daar staat tegenover, dat bij aandachtig zoeken een schat aan gegevens kunnen worden aangeboord.
Het werk is geïllustreerd met foto's en wapenafbeeldingen (in kleur).

Genealogische Bladen (deel 2), onder redactie van W. Bruijnesteijn. R.A.J. Dix en W.F.M. Ahoud (jubi-
leumuitgave ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de afdeling Gelderland van de Nederlandse
Genealogische Vereniging, 1953-1993), Arnhem 1993. Verkrijgbaar door overmaking van ƒ 59,50 plus
ƒ 6,- verzendkosten op postbankrekening 3428154 t.n.v. Genealogische Bladen, Arnhem.

Het is een goede gedachte geweest om het jubileum van de afdeling Gelderland van onze vereniging op
te luisteren (en te combineren) met de uitgave van deel 2 van Genelogische Bladen. Het resultaat is in
ieder geval een zeer gevarieerde bundel met een tiental bijdragen uit het Gelderse.

Redacteur Dix opent met een overzicht van de geschiedenis van 40 jaar NGV. afdeling Gelderland.
Opmerkelijk zijn twee bronpublikaties over Maurik, namelijk Het goederenbezit van de Heren van Cul-
emborg in Maurik, 1299-1669 door J.C. Kort en Het begraafboek van de Nederlands Hervormde
Gemeente te Maurik door A.J.G. Hogendoorn. Veel namen worden vermeld in een interessante bijdrage
van W.J.M. Hermsen, getiteld Grensjagers in de Franse tijd, die kunnen gelden als de voorlopers van de
douane. Onder deze grensjagers bevonden zich veel (oud-)militairen en daarom is dit artikel van belang
voor genealogen met 'zoekgeraakte' militairen onder hun voorouders. Ook in het artikel van W.F.M.
Ahoud over Zutphense burgers en het aandeel van hun deelname in de leningen, verstrekt tot onderhoud
van het Spaanse bezettingsleger van de stad in de jaren 1584 en 1585, bevat veel namen, namelijk die der
contribuanten uit de vermelde jaren.

M.J.F. Lindemeijer gaat in zijn artikel Van oude adel; de titels die voorbijgaan, in op de rooms-katho-
lieke adel in Gelderland en zijn rechten en gewoonten inzake het gebruik van de baronnentitel tussen 1813
en 1868. De Tol bij Arnhem in de Franse tijd is het onderwerp van een bijdrage van A.C. de Gaaij en P.C.
Neele (m.m.v. R.A.J. Dix). In dit artikel wordt de Gelderse tol tussen 1795 en 1813 ontsloten t.b.v. histo-
risch en genealogisch onderzoek. Van meer genealogische aard zijn de bijdragen van W.P.C. Knuttel
(Een romantisch familieverhaal; waarin de samenhang wordt weergegeven tussen de families Knuttel,
Fabius, De Vaynes, Van Brakel en Hoijer) en W. Brijnesteijn met zijn publikatie over Het geslacht Van
Heilewegen (de oudere niet-adellijke stam). Een prominente plaats in de bundel neemt de kwartierstaat
Van 't Kruijs-Buijs in (door M.J. van 't Kruys, m.m.v. R.A.J. Dix en H.H.W. van Eijk). Het is jammer dat
de lagere kwartieren zo weinig zijn uitgewerkt. Soms wordt niet meer dan een naam vermeld. Alles lijkt
te zijn toegespitst op het aannemelijk maken van de afstamming van de probandus Marianus Jacobus van
't Kruijs, geb. Maastricht 22-11-1918 uit Karel de Grote (het bijgevoegde schema met afstammingslijnen
van Karel de Grote (pag. 240-241) is niet van de hand van Van Eijk).
Een uitvoerig naamsregister besluit deze rijke jubileumbundel.

F. Pouw, Familie Van Rooyen Ie Julphaas (een oud geslacht), z.pl. 1993; inlichtingen bij de auteur, Papa-
ver 2, 3434 VD Nieuwegein.

De heer Pouw is een productief schrijver. In 1994 zagen maar liefst twee omvangrijke boeken van zijn
hand het licht. Van Rooyen is een bekende naam in Vreeswijk en niet alleen daar. In het hele Kromme
Rijngebied komen vele families Van Rooyen (met varianten in de spelling van de naam) voor, hetgeen het
onderzoek naar de oudste generaties zeker zal bemoeilijken. In het eerste hoofdstuk wordt in vogelvlucht
een overzicht gegeven van de eerste 13 generaties Van Rooyen (van ca. 1340-1790). Over de juistheid
van de gegevens durf ik bij een zo gecompliceerde familie geen uitspraak te doen. In hoofdstuk 2 worden
Goyerd Cornelis (1772-1842) en Cornelis van Rooyen (1820-1904) en zijn verdere nageslacht behandeld.
Dit hoofdstuk vormt het leeuwedeel van het boek (blz. 53-342). In het laatste hoofdstuk komt het nage-
slacht van Johannes (Hannes) van Rooyen (1827-1899) en Johannes (Jan) van Rooyen (1831-1905) aan
bod, aangevuld met overige informatie over deze familie uit Jutphaas. In dit boek, wederom rijk voorzien
van veel portretfoto's, is wel een inhoudsopgave en een (wel zeer beknopte!) index opgenomen.

Van Nunen. bijeengebracht door C.E.M. Boink van Nunen en bewerkt door W.P.M.J. de Bakker, Tilburg
1993; inlichtingen bij C.E.M. Boink van Nunen. Dross Bernagiestraat 30, 5037 NT Tilburg.

Deze geschiedenis van een echt Brabantse familie is beschreven in twee gedeelten. Het eerste deel
omvat de genealogie van de acht oudste generaties, te beginnen met Dirk of Theodorus van Nunen, die
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naar schatting rond 1575 geboren moet zijn. De genealogie wordt uitgewerkt in twee takken: Tak A Jan
Aart van Nunen (geb. 1654, tr. Jenneken Denijs van de Velde, en Tak B Laurentius Aart van Nunen (geb.
1656), tr. (1) Maria Aart Bierkens, (2) Maria Jan van de Lusdonk. Het tweede deel betreft de parenteel
van Johannes Jacobus van Nunen (1829-1899) en Margaretha Eliza Boes (1846-1942), die in de Heuvel-
straat te Tilburg een zaak in galanterieën en speelgoed dreven. Het zeer verzorgde boekje is aardig geïl-
lustreerd en voorzien van een register op naam.

Johan Wessel Breukelaar, Het Brockeler en de wereld van de Breukelaars, 1248-1993, z.pl. [1993];
inlichtingen bij Familiearchief Breukelaar, Dames Jolinkweg 11, 7051 DG Varsseveld.

Helaas heeft de auteur het verschijnen van zijn boek niet meer mogen beleven. Zijn neef J.W. Breuke-
laar legde de laatste hand aan dit levenswerk en de zeer verzorgde uitgave mag dan ook als een passend
eerbetoon aan de auteur worden gezien. 'Een genealogisch onderzoek naar een Varssevelds geslacht'
staat er op de titelpagina en inderdaad, dit boek is een boeiend verslag van een jarenlange speurtocht naar
de wortels van de familie Breukelaar en naar de omgeving waar zij woonde en werkte. Na een korte inlei-
ding over het goed Brockeler, waaraan de familie zijn naam ontleende, worden de pachters van dit goed
in chronologische volgorde onder de loep genomen; de oudst bekende is Albert, die al in 1529 als zoda-
nig wordt vermeld. De genealogie wordt in verschillende takken uitgewerkt en een ieder die belangstel-
ling heeft voor de naam Breukelaar zal wel iets van zijn gading kunnen vinden in dit goed gedocumen-
teerde (ook door foto's en handschriften e.d.) boek. Een uitvoerig namenregister ontbreekt gelukkig niet
en als bijlagen zijn een aantal artikelen van de hand van de auteur opgenomen, die eerder verschenen zijn
in het Contactorgaan van de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo en Wisch.

H.C. Zorn, Zont, een boek over een eigenzinnige naam en de dragers en>an, Enschede 1994; nadere
inlichtingen bij de auteur, Wagnerlaan 13, 7522 KH Enschede.

De bakermat van de familie Zorn ligt in het Duitse plaatsje Remlingen, waar de stamvader, Hans
(Johann) Zorn in 1744 overleed. Over de eerste generatie is maar weinig bekend (en zou volgens de regels
van de kunst niet 'meegeteld' mogen worden!). De auteur geeft op pag. 17 een onderbouwde veronder-
stelling over de herkomst van Andreas Zorn, ged. Remlingen 17-1-1735 en kleinzoon van Hans Zorn.
Zonen van Andreas vestigen zich in Nederland. De auteur heeft er de voorkeur aan gegeven om de gene-
alogie generatiegewijs uit te werken en niet staaksgewijs, zoals gebruikelijk. Tussenkopjes vergemakke-
lijken het terugzoeken. Bovendien is dit goed verzorgde en geïllustreerde boek voorzien van registers op
voornamen en op familienamen. In het laatste hoofdstuk is een groot aantal losse gegevens Zorn verza-
meld.

Loosdrechtse Schippers, genealogie van Loosdrechtse families met de naam Schipper, uitgave van de
Historische Kring Loosdrecht, 1994; verkrijgbaar door overmaking van ƒ 32,50 (incl. verzendkosten) op
gironr. 3132765 t.n.v. de penningmeester van HKL, Loosdrecht, onder vermelding van Genealogie
Schipper.

Iedereen die stuit op een familie Schipper, afkomstig uit Loosdrecht, kan in dit boek iets van zijn
gading vinden. Maar liefst negen verschillende families van deze naam komen aan de orde. Stamvaders
zijn respectievelijk: Gerrit Rijcksen, tr. Oud-Loosdrecht 19-1-1642 Geertie Theunis; Jan Cornelisz.
Schipper, tr. ald. 25-3-1668 Aeltien Jacobs; Tijmen Wygertsz. Schipper, geb. ald. vóór 1702; Jacob
Schipper (eind 17e eeuw); Bruyn Arentsz. Schipper, otr. ald. 1-2-1665 Geertien Cornelis; Bruyn Corne-
lisz. Schipper, otr. ald. 4-5-1692 Dirckien Hendricks de Jonge; Aalbert Schipper (eind 17e eeuw); Jacob
Aartsz. Schipper, tr. Nieuw-Loosdrecht 17-9-1747 Marretje Melis Pos; Gerrit Barendsz. Schipper, geb.
vóór 1739. Deze gevarieerde publikatie is voorzien van een naamregister.

W. SPIES

Geschiedenis
R. Hofman, Het kerkje op de Kaasmarkt. Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente Edam, Wormer-
veer 1993. Het boek is verschenen als nr. 2 in de Doperse Documentaire Reeks, uitgegeven onder auspi-
ciën van het Doopsgezind Documentatiecentrum, Universiteitsbibliotheek Amsterdam.

Reeds in 1546 was er sprake van doopsgezinden in Edam. In dat jaar werden daar twee personen gevan-
gen genomen en op een schuit naar Amsterdam gebracht en aldaar, na een uitvoerig verhoor dat als bijla-
ge in dit boek werd opgenomen, levend verbrand. Het boek gaat in op de aard en opvattingen van de
doperse beweging, de martelaars, de doopsgezinden en hun gemeenten in de 17e eeuw enzovoorts. Het
overgrote deel is uiteraard gewijd aan de doopsgezinde gemeente te Edam, die vanaf 1702 over het uiter-
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lijk onaanzienlijke, nog in gebruik zijnde kerkje beschikte. In het interieur verrast het eikenhouten gewelf
en de preekstoel, die beide van de bouw dateren. In bijlagen vinden we de namen van de bedienaars 1712-
1761, een overzicht van de vermogenspositie van Edamse doopsgezinden in 1748, diakenen, predikan-
ten/leraren, kosters, organisten, enzovoorts.

J.J.E.M, de Visser, Boxtel Binnenste buiten aan de hand van het genealogisch onderzoek naar de Boxtel-
se familie de Visser, Wijchen 1993. Prijs ƒ 39,50, verkrijgbaar in de boekwinkels te Boxtel.

De samensteller begon tien jaar geleden met genealogisch onderzoek over zijn familie, die eeuwenlang
in Boxtel had gewoond. Hij kwam daardoor veel te weten over de geschiedenis van die plaats en de ware
onderzoeker en amateur-historicus wordt in zo'n geval steeds meer geboeid door de lokale geschiedenis.
Zo groeide, zoals dat gelukkig meer het geval is, de familiegeschiedenis uit tot een dorpsgeschiedenis. De
auteur heeft zich op zeer verdienstelijke wijze verdiept in de bebouwings- en bewoningsgeschiedenis van
het centrum van Boxtel en de historie van het dorpsbestuur. Ook onderwerpen als de Sint Petruskerk, Hei-
lig Bloedwonder, Kasteel Stapelen, het Clarissenklooster, het Molencomplex, enz. komen aan de orde. De
geschiedenis van de familie De Visser is met dat al duidelijk op de achtergrond geraakt, maar is niettemin
telkens in de tekst terug te vinden. Uitvoerige personen- en zakenregisters vergroten de bruikbaarheid van
het boek.

R. Loenen, Van Heinenoord tot Hoeksteen. Geschiedenis van de Nederlands-Hervormde kerk te Auster-
litz vanaf 1861, Zeist 1993.

De geschiedenis van de oprichting en de ontwikkeling van de Hervormde kerk van Austerlitz wordt uit-
voerig uit de doeken gedaan. Het zijn niet alleen zij die aan de wieg van de gemeente stonden, de predi-
kanten, ouderlingen en andere notabelen waarover gesproken wordt, maar ook o.a. de gewone kerkleden,
de bedeelden. In bijlagen vinden we een afschrift van het oudste lidmatenboek, de stemgerechtigde mans-
lidmaten in 1864, de lidmaten vanaf 1892, en 'beknopte genealogische gegevens', in wezen een lijst van
circa 175 personen van allerlei 'rang en stand' met beknopte biografische gegevens. Persoons- en zaken-
registers besluiten het geheel.

A. Prinsen en P. Stockman, 'De Tuyn ghesloten'. Het beleg van Hulst anno 1645, Hulst 1993.
Na een beschouwing over vestingbouw in het algemeen, volgen de geschiedenis van Hulst tot 1645,

Hulst en omgeving in 1645 en het leven in de stad tot het beleg. In dit laatste hoofdstuk is een volledig
afschrift opgenomen van een door pastoor Hesius in 1644 opgemaakte 'status animarum' (zielenlijst) van
de hele Huister parochie. Het is de oudste volledige opgave van alle gezinshoofden in de stad, met daar-
achter het aantal gezinsleden, gerangschikt per straat. Het gaat om 789 zielen, waarbij opgemerkt moet
worden dat geestelijken en militairen niet zijn opgenomen. Vervolgens wordt ingegaan op het beleg en de
val van de stad en het leven tijdens en na het beleg. Toegevoegd zijn twee fraaie in kleur gedrukte kaar-
ten, namelijk Hulst en omgeving ten tijde van het beleg en een plattegrond van de stad uit 1751.

C.W. DELFORTERIE

H.M. van Woudenberg, De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, Barneveld. Verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 42,50 (plus ƒ 8,50 verzendkosten) op bankrekening 8402853 of girorekening
871441 t.n.v. BDU, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, onder vermeldinng van Grote Kerk Scherpenzeel.

De gemeente Scherpenzeel mag zich verheugen in een groeiende stroom publikaties over zijn grond-
gebied en bewoners. Onlangs verscheen een boeiende geschiedenis van de Grote Kerk aldaar, waarvan
het schip al moet stammen uit de 14e eeuw. In negen hoofdstukken behandelt de auteur de lotgevallen van
de kerk en de kerkelijke gemeente, die omstreeks 1592 overging tot de reformatie. Voor genealogen zijn
een aantal naamlijsten van belang zoals die van de pastoors, vicarissen, predikanten en vooral die van
ouderlingen, diakenen en kerkmeesters/kerkvoogden. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat uiteraard een
index op zaken en namen. Een aanwinst voor de lokale (kerk)geschiedenis.

Acta van het consistorie van de Nederlandse gemeente te Londen 1569-1585, uitgegeven door A.J. Jels-
ma en O. Boersman, 's-Gravenhage 1993 (Rijks Geschiedkundige Publicatiën (RGP), kleine serie no 76).

In de tweede helft van de 16e eeuw heerste er veel onrust op godsdienstig gebied in ons land. In 1550
werd reeds een Nederlandse kerk gesticht te Londen, die beschouwd kan worden als de oudste geïnstitu-
tionaliseerde gereformeerde kerk van Nederlandse origine. Het archief van deze gemeente wordt bewaard
in de Guildhall Library te Londen, waarin zich ook tien delen acta (handelingen) van het consistorie (ker-
keraad) van de Nederlandse kerk (1560-1923) bevinden. Een deel van de 16e eeuwse acta is al uitgege-
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ven. Dit deel beslaat de periode 1569-1585. t.w. de delen 3. 4, 5a, 6 en 5b. Als bijlage is o.a. een leden-
lijst van de Nederlandse gemeente te Londen uit september 1574 opgenomen. Deze bronpublikatie bevat
een veelheid aan gegevens over mensen die om hun geloof vervolgd werden en in de 16e eeuw een vluch-
telingenkerk in Londen gestichtten. Een uitvoerig register van personen, plaatsen en zaken ontsluit dit
waardevolle werk.

F. Pouw, Een straat apart... De Wiersdijk te Vreeswijk, z.pl. 1993. Inlichtingen verkrijgbaar bij de auteur.
Papaver 2. 3434 VD Nieuwegein.

Het is een aardig initiatief geweest van de schrijver om een boek te wijden aan een bepaalde buurt van
Vreeswijk, de Wiersdijk. waar omstreeks 1820 niet meer dan zes huisjes stonden. De totale bevolking van
de Wiersdijk in 1830 bestond slechts uit 31 personen. Per huis behandelt de auteur de gezinnen die ach-
tereenvolgens in een bepaald pand hebben gewoond. Over verschillende personen verstrekt hij ook veel
biografische gegevens, terwijl het boek bovendien is verlucht met talloze foto's. Jammer alleen dat een
goede inhoudsopgave en een index ontbreekt. Een snelle oriëntatie van de inhoud van dit boek is daardoor
niet goed mogelijk, maar al bladerend zal de belangstellende lezer op veel verrassingen kunnen stuiten.

Dirk J.M. de Boer. Baalsbruggermolen en zijn 888 jaar geschiedenis, gevold door: Hammolen, een mole-
naarszoon vertelt. Kerkrade, 1992; nadere inlichtingen bij de auteur, Postbus 341, 6460 AH Kerkrade.

De Baalsbruggermolen is één van de zeven watermolens die op het grondgebied van Kerkrade zijn
gelegen. In dit boekwerkje wordt de geschiedens behandeld van deze molen, vanaf de bouw in 1104 tot
1992. Het langst (1104 tot 1804) was de Abdij Kloosterrade eigenaar van deze molen. De schrijver geeft
ook een overzicht van pachters en latere eigenaars. De Hammolen was één van de andere watermolens te
Kerkrade. De auteur bewerkte het verhaal van molenaar-eigenaar Wim Engelen en vulde zijn verhaal aan.
In een bijlage worden genealogische gegevens verstrekt over de molenaarsfamilie Engelen. Beide uit-
gaafjes verschenen in één deel, dat voorzien is van situatietekeningen en foto's.

Idem, Een vergeten groep. Mia Vischschraper was één van hen, Kerkrade, 1993; verkrijgbaar door
overmaking van ƒ 22,50 (incl. verzendkosten) op bankrekening 862643171 of postgirorek. 6831264 t.n.v.
de auteur, met vermelding van Kerkr. Jod.

De auteur heeft deze publikatie de ondertitel 'Momentopname uit de geschiedenis van een kleine Jood-
se gemeenschap te Kerkrade' meegegeven. Het zijn vooral de bijeengebrachte documenten die ons een
blik gunnen in het leven van de Joodse gemeenschap te Kerkrade. De schrijver heeft 206 Joodse mede-
burgers kunnen terugvinden, die zich tussen 1899 en 1945 voor kortere of langere tijd in Kerkrade heb-
ben opgehouden. Van groot belang zijn de verschillende bijlagen (naamlijsten), waaronder een overzicht
van Joodse militairen uit de USA, die op het militaire kerkhof Margraten begraven liggen.

G.L. de Boer Sr., Zouaven tussen Vecht en Eem, Laren NH 1994; prijs ƒ 56,-; inlichtingen bij de auteur.
Ericaweg 58, 1251 WN Laren NH.

De ondertitel van dit werk luidt: beschrijving van ruim 200 personen uit deze streek, die in de periode
1860-1870 naar Rome gingen om Paus Pius IX te helpen bij de verdediging van de kerkelijke staat. Daar-
mee wordt goed aangegeven wat de lezer in dit boek kan aantreffen. Behalve een korte geschiedenis van
de pauselijke zouaven. geeft de auteur per plaats een overzicht van de uiteraard r.-k.-strijders voor de ker-
kelijke staat, in alfabetische volgorde op familienaam, voorzien van beknopte biografische aantekenin-
gen. Een index op naam vergemakkelijkt het raadplegen van dit boek aanzienlijk. Een welkome aanvul-
ling op de geschiedschrijving van het verschijnsel der zouaven, waarover in menig katholieke familie nog
wel een herinnering zal voortleven.

C. Frankenhuis-van Scheijen en E.E. Können, De vier Joodse begraafplaatsen te Zaltbommel; de
geschiedenis, de graftekens en de begravenen, Zaltbommel 1994. Verkrijgbaar a ƒ 49,50 bij de Stichting
Joodse Begraafplaatsen, p/a Vergtweg 61, 5301 TC Zaltbommel (of tel. 04180-12314).

Het is een verheugend verschijnsel dat er een groeiende belangstelling valt te constateren voor begraaf-
plaatsen in het algemeen en voor het vastleggen van gegevens op grafzerken in het bijzonder. Daarbij
komt ook, dat de interesse voor de Joodse genealogie enorm is toegenomen. Beide zaken komen in dit
boekwerk goed tot hun recht. Het is goed om deze geschiedenis, voor zover nog te achterhalen, te
beschrijven en vast te leggen voor het nageslacht. De oudste Joodse begraafplaats te Zaltbommel, De
Grafheuvel geheten, dateert van ca. 1748. Van groot genealogisch belang zijn vanzelfsprekend de
beschrijvingen van de nog bestaande graftekens (vnl. uit de 19e eeuw) en de lijsten met overige begra-
vingen. Tevens is opgenomen een In Memoriam van leden van de Joodse gemeenschap die in de oor-
logsjaren in Duitse kampen zijn omgekomen. Het fraai verzorgde boek bevat een drietal registers: op
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familienamen, op plaatsnamen en op grafzerken.

Amersfoortse besnijdenisboekjes uit de 18e en 19e eeuw, uitwerking en vertaling van Briet Milah regis-
ters van Amersfoortse mohaliem, bewerkt door Ze'ev Bar, Amersfoort 1992: verkrijgbaar door overma-
king van ƒ 20,- plus ƒ 5.25 verzendkosten op postbanknr. 77710 t.n.v. Ned. Israëlitische Gemeente
Amersfoort.

Op de veiling van Christie's van 11 mei 1988 te Amsterdam verwierf de Nederlands Israëlitische
Gemeente van Amersfoort een besnijdenisboekje van Abraham Mozes Levits (1773-1838) en zijn zoon
Mozes Abraham (1802-1875), dat de jaren 1812-1873 beslaat. In het RAU bevinden zich een viertal
Amersfoortse besnijdenisboekjes die eveneens werden bewerkt, zodat er een ononderbroken periode van
120 jaar (1753-1873) beschreven kon worden van besnijdenissen uit Amersfoort en wijde omgeving (o.a.
Baarn, Culemborg, Doorn, Deventer). De 19e-eeuwse inschrijvingen werden vergeleken met gegevens
uit de Burgerlijke Stand. Voorafgaand aan de transcriptie van de registers gaat een fragmentgenealogie
van de familie Levits. Het boekje is voorzien van een index op namen. Met deze waardevolle bronpubli-
katie is een schat aan gegevens beschikbaar gekomen voor de Joodse genealogie.

J.T. Bremer, Oorkonden in steen; 17e en 18e eeuwse grafzerken op de oude begraafplaats van Huisdui-
nen/Den Helder, Schoorl z.j. (Helderse Historische Reeks no 3); inlichtingen bij Helderse Historische
Vereniging, Middenweg 71, 1782 BB Den Helder.

De begraafplaats Huisduinen in Den Helder is van een respectabele ouderdom, want al in de 17e- en
18e eeuw werd deze plaats door protestanten en katholieken gebruikt. J. Belonje maakte ruim 60 jaar
geleden een lijst van 103 grafstenen die nog op de oude begraafplaats aanwezig waren; bij latere tellingen
kwam men tot 150 zerken. Inmiddels is daarvan eenderde deel verdwenen. In dit boekje word een aantal
(27) grafzerken uit de 17e- en 18e eeuw besproken. Niet alleen de tekst van de zerk komt aan de orde, ook
veel biografische gegevens over de overledene en andere achtergrondinformatie wordt gegeven. Een aar-
dig boekje met veel foto's.

Regesten/ijst uit de leenregisters van de graven van Holland, Zeeland en Vriesland en de Raad en reken-
kamer te Breda uit het Archief van de Nassause Domeinraad van de collectie Hingman betrekking heb-
bende op het geslacht Ruychrock van de Werve, door C.A.J. Dessing (samenstelling en tekstverwerking)
en G.M. Mesland (indicering); Haarlem 1993; nadere inlichtingen bij de stichting, Zonnebloemstraat 12,
2014 VX Haarlem.

De uitgebreide titel geeft eigenlijk al aan waar het in deze publikatie om gaat: bijeengebracht zijn re-
gesten (samenvattingen) van oorkonden, die betrekking hebben op de familie Ruychrock van de Werve.
In feite een bronpublikatie die kan worden beschouwd als een vervolg en aanvulling op de uitgave van het
Cartularium van Jan Ruychrock (verschenen in 1991). Een index op persoonsnamen ontbreekt niet en
ontsluit het geheel.

W. SPIES

Kwartierstaten
J.L. de Vos. Kwartierstaat van hel Zaanse geslacht Woudt, Amsterdam 1993. Adres van de samensteller:
Het Hoogt 114, tlat M, 1025 HC Amsterdam.

Een overzichtelijk geheel, bevattende tien generaties kwartierstaat, die zich uiteraard niet tot het Zaan-
se beperken. Voorzien van een namenindex, zoals het hoort!

A. Hartmans, Op zoek naar het verleden. Kwartierstatenboek Hartmans-Van Yperenburg, Rotterdam
1993. Prijs ƒ 30.-, incl. verzendkosten, girorekening 3116205 t.n.v. de samensteller, Oudelandstraat 60B,
3073 LM Rotterdam.

In een eenvoudige uitvoering wordt een kwartierstaat gegeven met kwartieren in Noord-Brabant, Zuid-
Holland en Gelderland. Ons viel op dat in het ene geval teruggegaan wordt tot op Karel de Grote en in het
andere geval (te) vroeg gestopt wordt. Op een dergelijke kwartierstaat zijn uiteraard altijd aanvullingen
mogelijk, maar waarom worden van de kwartieren 254 en 255, Isaac Boma en Maria de Klerk, wel de
doopdata genoemd, terwijl de ouders ontbreken onder de nummers 508-511 ? Die kwartieren zijn in ieder
geval nog vele generaties verder terug te voeren!
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J.C.J.M. van Poppel (red.). Kwanierstatenboek I, samengesteld op initiatief van de afdeling West-Noord-
Brabant van de NGV. Breda 1993.

In dit boek zijn opgenomen de kwartierstaten Bernard, Dekkers, Franken. Govaarts, Gravestein, De
Haas, Van Ham, Van den Heuvel, De Hont, Knitel, Machielse. Van Poppel, Schijven, Verstraeten, Van
der Wiel, Zoons en Zwijssen. Het valt op dat verreweg de meeste kwartieren uit Noord-Brabant komen,
dit in tegenstelling tot kwartierstaten uit de Randstad, waarvan de kwartieren al gauw uit heel Nederland
en ver daarbuiten plegen te komen.

C.W. DELFORTERIE

L. van Amsterdam, Kwartierstaai Van Amsterdam-Waarts. 's-Gravenhage, 1994; inlichtingen bij de
auteur, Hackfortstraat 162, 2531 JN Den Haag.

Een goed gedocumenteerde kwartierstaat zoals deze van de heer Van Amsterdam blijft altijd een bron
van genealogisch genoegen, ook al vind je zelf geen verwante kwartieren. Deze staat is opgesplitst in twee
delen: Van Amsterdam, met grotendeels "Hollandse' kwartieren en Waarts met voornamelijk 'Brabantse'
kwartieren, die met name aan literatuuronderzoek ontleend zijn. Als bijlagen is een aantal aardige bij-
zonderheden over bepaalde voorouders opgenomen, zoals over Felix van Kempen, een vondeling uit
Amsterdam.

W. SPIES

PERIODIEKEN

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

Nederland
Alledaagse dingen. Tijdschrift over volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in
Nederland (Stichting Ned. Centrum voor volkscultuur. Lucasbolwerk 11, 3512 EH Utrecht), jg. 1, nr. I,
1994. Artikelen betr. o.a. de geschiedenis van de stofzuiger, geheimschrift en kermis [van markt tot rei-
zend pretpark].

Idem, nr. 2. 1994. Bijdragen betr. Wijk bij Duurstede [dagelijks leven in de vroege middeleeuwen], kof-
fie, vee [het behoud van oude veerassen], onderkleding.

Amstelodamum, jaarboek 85 (1993). Twee reacties op het artikel van R. van Answaarden in jaarboek
1992; P.H.J. van der Laan: de stadszegels van Amsterdam in de vijftiende en zestiende eeuw; het secreet-
zegel en het zegel ten zaken; B.R. de Melker: Stad en zegel: De oudste stadszegels van Amsterdam [aan
twee aspecten wordt aandacht geschonken: hoe verhouden zij zich tot de eerste stadszegels in de oudere
Hollandse en Zeeuwse steden, en wat kunnen de stadszegels ons leren over de geschiedenis van de stad
en haar instellingen in de 14e en 15e eeuw]; Th.H. von der Dunk: Hoe klassiek is de gothiek. Jacob van
Campen en de toren van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, een nieuwe benadering van een oude kwestie; P.
Prins: De ontmanteling van Amsterdam. Bijlage: De afbraak van de stadsmuur per bolwerk, gordijn en
poort bekeken. Voorts de oprichtingsgeschiedenis van het Thorbeckebeeld, en de mening van Bruno Wal-
ter over het Concertgebouworkest (1925).

De Brabantse Leeuw, jg. 43 (1994). no. 2. H.J.J.N. Smulders: Het raadsel van Maria Constance [verslag
van interessant onderzoek naar herkomst van een overgrootmoeder die als 3-jarig 'te vondeling' werd
achtergelaten; Constantia van Gestel, geb. Turnhout 1854, tr. 1873 Martinus Schellekens]; Verv. Cuijlen;
Verv. Smulders (Smeulders); A.M. Bosters: Van Indevelde, Van Innevelt. De oudste generaties ± 1325-
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1525) [te Mechelen en Antwerpen]: Verv. Erfgenamen heer Ghijsel Back. § 20. Van Deurne [Van Doer-
ne, Van Dueren, Van Deuren: te 's-Hertogenbosch, Breda, Amsterdam en Middelburg]. Bijlage: Het Mer-
laerskoortje in de Sint Jan [Colen, Van Deurne, Van Someren, Schoock]; G. Berkelmans: Nogmaals Van
Rund [Jacomijn van Rund, testeerde 1645, tr. (1) Herman Jan Hermans (van Heyst); tr. (2) Aert Adriaen
Ghielen; verwantschap en bezit]: Verv. Nijver en notabel Goirle: De Visscher [molenaars, afk. van Ite-
gem; 18e-19e eeuw].

Caert-Thresoor, 13e jg. (1994), nr. 2. F. Westra: Jan Pietersz Dou (1573-1635). Invloedrijk landmeter
van Rijnland; L. Aardoom: Over de lotgevallen van het Hattinga-oeuvre, de atlassen in het bijzonder
[Willem Tiberius Hattinga (1700-1764) en zoons].

De Drie Steden (Tiel-Buren-Culemborg), 15e jg., nr. 1, 1994. Onderwijsnummer. H.J. Kers: Dr. P.H.
Tydeman, rector van de Latijnsche School te Tiel (1824-1868) [met schema's naaste familie]; A. Hout-
koop: Schrijfoefeningen van Jan Wouter Versteegh; B. Holtkamp: De R.K. Jongensschool te Culemborg.

Genealogie zonder grenzen, nr. 22, juni 1994. Verv. Walen dragonders [1752-1758]; Verv. Familiear-
chieven RA Hasselt [Van Meijbeeck t/m Muytteneers; w.o. de genealogische nalatenschap van de pries-
ter Albert Morren te Peer]; Verv. Inv. gén. des archives de families [De Liverloz t/m Mazalotte; met o.a.
De Lovinfosse, Masset].

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, jg . 18 (1994 ) , nr.
2. P. Sanders: Een tak Van Gammeren te Uitwijk en Babiloniënbroek [17e eeuw]; G.A. van Strien: Frag-
mentgenealogieé'n Van Strien te Raamsdonk; J.L. Rijndorp: Maliepaard (Cammeraet?) [het gezin van Jan
Willemsz. Goers en Adriaantje Claesdr.; kinderen te Fijnaart 1627-1639 - en verwanten; correctie van
Maris' 100 families]; Verv. De Waal, uit Wijk; Verv. Straver; J.N.A. Groenendijk: Het geslacht Van de
Werken in Gameren [16e-19e eeuw]; A.M. Bosters: Inwoners van Woensdrecht. Hoogerheide en Noord-
geest, anno 1599; Verv. Trouwen Oosterhout [1672-1673]; Verv. Noorloos/Van Noordeloos; Verv. Kwst.
van Pieternella L. van Wijk [gen. VII]; Verv. Ba(c)(k)(x)(s); P. van Eeten: Het geslacht Smit (De Smith),
uit Giessen [nageslacht van Adriaen Cornelisz. Smit, verin. 1578-1610]; B.J. Koolsira: Nog twee takjes
Pharo; Verv. Kwst. Lensen; M.J. Platt-de Kievit: Kwartierstaat Kiewit [De Kiewit, De Visser (te Utrecht),
Gerbrandts (te Veghel), Baas]; Aanv./Korr. Kwstn. o.a. Van Amsterdam, Van Hasselt, Konings, Rom-
bouts; J.J.F. Lots: Van Alarik 1 koning der Visigoten ... tot Itta [commentaar op eerder gepubliceerde
stamreeks],

Gens Data, elfde jg., nr. 3, mei 1994. R.M. Malingré: Het ideale genealogieprogramma; JW. Koten:
Invoer vanuit een niet-genealogisch programma; Idem: Van BAT naar EXE; D.P. Arnoldus: Nieuwe
Klapper-bestanden; W.J.H.M. van Laar: Het Tiny Tafel Matching Systeem (TMS); Test overzicht Brot-
her's Keeper; Tips; J. Wissink: uitpakken.

Gruoninga (abt. ƒ 30,- op bankrek. nr. 32.51.80.903 van de RABO-bank te Ten Boer (gironr. van de
bank: 815949) t.n.v. 'Jaarboek Gruoninga'), jaarboek 38 (1993). A Kroeske: Genealogie Kruizinga ('tak
Wege') [nageslacht van Jan Rempts tr. 1640 Reynje Sickema (dr. van Tjauckien Iwema, een kleindoch-
ter van Wege Cruisinga). De gezinnen van dochters werden nader uitgewerkt: Brontsema, Vinckers, Uil-
kema, Abbring, Smit (te Loppersum)]; P.J.C. Elema: Genealogie Rijpema (Groningen) [ook Rijpma; eind
17e-19e eeuw]; R.F.J. Paping/K.W.P. Zuiderhoek: Diaconie-ontvangsten; begrafenissen te Uithuizen
1715-1811 [bewerkte transcriptie]; P.J.C. Elema: Genealogie Rost (Groningen) [nageslacht van Ernst
August Rost tr. (1) 1772 M. Alegonda Stenhuis; tr. (2) 1785 Barthalina ter Hom]; P. Bos: Inwoners van
Oterdum in 1634 [uit beroepingsbrief predikant Joh. Toxopeus]; Th.P.E. de Klerck/P. Bos: Genealogie
Moesker |verschillende families, o.a. te Windeweer, Noordbroek, Veendam, Zuidbroek; 17e-19e eeuw];
R. van der Ley: Parenteel van Claas Janties [transcriptie van een handschrift en parenteel; Claes Janties,
won. Eibersburen onder Lutjegast, tr. ca. 1625 Antie Garbrands]; R.H. Alma: Het schatregister voor de
jaartax van 1556 en het Huis te Adorp. De families Eelts en Coenders te Adorp; P. Bos: Lidmaten van
Tjamsweer in 1705; P.J.C. Elema: Genealogie Nové [afk. van Pilsum; 18e-19e eeuw]. Bijlage Bolhuys
Jans (begr. Niehove 1792) [- en naaste verwanten]; R.H. Alma/R.F. Paping: Register op de begrafenissen
te Uithuizen 1715-1811.

Die Haghe, jaarboek 1993. G.A.J. Dielemans: De huisvesting van de vrijmetselaarsloges in Den Haag
sinds 1734; C.F.C.G. Boissevain: De enige echte. De geschiedenis van het bedrijf Rademaker, producent
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van hel Haagsche Hopje [grondlegger Joh. Petrus Rademaker. geb. Rotterdam 1843]; R. van Lit: Het pop-
penhuis van Lita Thoben-de Ranitz [uit 1910: in Haags Historisch Museum]: C. de Westenholz: Albert
Vogel sr., krijgsman-voordrachtskunstenaar [1874-1933].

Hasselt Historiael (Hist. Ver. Hasselt; secr. mw. J. Broekroelofs, Het Kerspel 3. 8061 BH Hasselt), 10e
jg.. no. 4, 1993. Kiliaen van Renselaer |geb. Hasselt 1586].

Idem.jg. 11, no. 2, 1994. F.W. Schmidr. De nijverheid in Hasselt rondom 1900.

Heemkunde Hattem. nr. 59, juni 1994. De kaart van Hattem in 1795 [bewonerslijst: met opgave van
beroepen, patriot of oranjeklant, aantal 'scharen' (het aantal scharen dat op een huis rustte, bepaalde hoe-
veel stuks vee men op de stadsweide mocht laten grazen), enz.]: Verv. Criminaliteit; Verv. Bataavsche
Revolutie in Hattem: Een rondwandeling door Hattem in 1795.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 30e jg., no. I, maart 1994. J.W.C, van Scltaik: Wulvenhorst [geschiede-
nis van het verdwenen kasteel; eigenaren families Ruysch, Van Wulven van der Horst, Van Polanen,
burggraven van Montfoort]; C.G.M. Noordam: Het kasteel Linschoten; 7.7". van Es: Dertiende Penning
nieuw leven ingeblazen in Kamerik [middeleeuws recht tot op heden onderwerp van processen]: Verv.
Akten van indemniteit van Waarder [ 1805-1811, 1724-1726].

's-Hertogenbosch,']g. 1 (1993)-1. Het comité van Waakzaamheid: een Bossche Veiligheids Dienst 1798-
1801: Het stadsarchief en zijn eerste 'archivarius' |C.R. Hermans, 1841]: Een gezicht op Meerwijk uit
1842; Een weeshuis dat niet doorging [Philips van Thienen legateerde een bedrag voor een op te richten
'soldatenweeshuys'].

Idem. jg. II (1994) -I. Eten en drinken in het huis van Johanna van Grimbergen [Johannade Willefinck
weduwe Willem van G.. testeerde 1712: inventaris 1715]: Conflicten over het bestuur van het Geefhuis
(1629-1652) [Tafel van de H. Geest; ondersteuning van de Bossche armen. Joris Wynands van Bernagien
in 1629 tot meester (of rector) van het Geefhuis benoemd; tot rentmeester Herman de Bitter]; De Abdij
van Berne en haar betrekkingen met de stad 's-Hertogenbosch tot 1629.

Idem, jg. II (1994) -2. D. van Hooff: Het Vroom & Dreesmann-gebouw in "s-Hertogenbosch [1929
gebouwd, waarbij samenwerkten Huib Luns, Oscar Leeuw, Anton Dreesmann, August Falise; levensbe-
schrijvingen].

In den Vreemde. Een blad voor geïnteresseerden in emigratie en immigratie, jg. 4, nr. 3, juni 1993. A.P.
van Langevelde: De Peper-familie uit Holland [uit Oost Souburg; 18e eeuw: 1802 naar Amerika; met
fragment De Kruyft, Stolp; genealogie 17e-20e eeuw]; J.H. van der Boom: Lidmaten van de First Refor-
med Church te Platte, S.D., USA 1884-1942 (1965); H.A. van Dijke: Een Nederlands geslacht Van
Dij(c)k(e) in Amerika [nageslacht van Jan Thomassen van Dijck(e) en Trijntje Achias; zij hertr. 1678
Tileman Jacob van der Meijen]; Verv. Brieven van emigranten [Andries van der Boom, geb. 's-Graven-
hage 1878]; J.H. van der Boom/M.E. van der Boom-van Haren: Nederlandse emigranten uit de provincie
Utrecht 1880-1905 (I) [bron: staten van landverhuizers].

Idem, nr. 3, sept. 1993. R.A. van Bezooijen: Onderzoek naar de scheepsramp met de Daniel Steinmann
in 1884: J. Lous: Lous en Verhage, een tweetal Zeeuwse emigrantenfamilies; Idem: Vanuit West Kapel-
Ie naar Amerika ve[r]trokken personen (1802-1890); Verv. Doopboek van Recife (Brazilië) 1633-1654
[1646-1651; zie ook ANF 1888/1889]: Begraven te Platte, Friesland en Edgerton [l9e-20e eeuw]; R.L.
Gasero: De archieven van de Reformed Church in America: A.J. Smit: Enige gegevens betreffende de
Zeeuwse emigrantenfamilies Visser, Ossewaarde en Remijn.

Idem, nr. 4, dec. 1993. Dopen van de First Reformed Church te Platte, South Dakota 1885-1913; Emi-
granten uit Wolphaartsdijk [1866-1876]; Verv. Doopboek van Recife; Fr. Inniger: Emigranten Dieleman
en Verpoorte die in de 19e eeuw naar Amerika vertrokken.

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede, Postbus 24, 8325 ZG Vollenhove), 10e jg.. nr. I,
maart 1994. H. v.d. Weyde: Kerkelijke emancipatie van Ambt-Vollenhove in de 19e eeuw; K. Boes:
Kwartierstaat Harm Spans |geb. Zwolle 1936; - , Weijs, Voerman, Driesen].

Idem, nr. 2, juni 1994. T.R. Stegeman: Ronduite aan de Arembergergracht [geschiedenis van een
gehucht]: K. Boes: Kwst. van Annigje Wink |geb. Wanneperveen 1957; -, De Vries (te Wanneperveen),
Klomp, Smink].
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Kronieken. 3e jg. (1994), nr. 2. D. Verhoef: Stamreeks Verhoef [o.a. te Vleuten. Utrecht en Woerden; 16e-
20e eeuw]; H.M. Morien: Van Oosterwijck [nageslacht van Jacob Barentsz. van O. (overl. vóór 21-9-
1640) te Voorburg en Delft, en van broer Jan (predikant te Nootdorp en Overschie - een kleindochter was
de bloemschilderes Maria van O.) en een fragment betr. Albertus ab (van) Oosterwijck (predikant te Enk-
huizen en Delft, overl. 1616 en klein-)kinderen)l; P. Bakker/J. Heemskerk/B, de Keijzer: Stamreeks Bak-
ker [te Zevenhuizen, Kralingen, Capelle a/d IJssel. Breukelen; 17e-20e eeuw]: P.J. Borsch/T. Borsch-de
Boer/J.H. Nagtegaal/H.K. Nagtegaaï. Stamreeks Nagtegaal (Ameland-Amsterdam) [te Hollum, Buik-
sloot, Amsterdam; l8e-20e eeuw]; A. Dunselman-Borgers: Het verhaal van de overkomst van de Vla-
mingen naar de stad Haarlem [tekst van een 'memoriael', gedrukt ca. 1640-1648, behelsende een verzoek
om een reglement voor blekers; met naamlijst]; Antw. De Roo/Van Rooijen [Delft; 18e eeuw].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 22 (1994), nr. 2. Verv. Kwst. Cruts-Satijn; Verv. Kerkhof ... te
Venlo [teksten van I9e-eeuwse zerken met aanvullende gegevens]; A.M.A. Maassen: Kwartierstaat van
A.C. Kengen. in leven pastoor van het H. Hart van Jesus te Caberg-Maastricht [1866-1936; - , Mid-
aert/Middaert, Vossen, Maassen]; Inde Limburgs tijdschrift voor genealogie 1993 [waarom hier opgeno-
men? Zo kan het niet worden ingebonden bij de bedoelde jaargang]; Verv. Spin-off van streekhistorisch
onderzoek [Jaenen t/m Kyespenninx].

Met Gansen Trou (Onsenoort). 44e jg., nr. 4. april 1994. Verv. Leven van Gert van Esch, 1869-1924; J.
Honcoop: Wie woonden er in Vlijmen in 1753? Lijste der Ingelanden [met aanvullende gegevens]; M.F.
Mommersteeg: Reparatie van een Vlijmens huis met hopeest in 1760 [dat Jan Janse Wolfs kocht van
Engeltie Peeterse van Beijen].

Idem, nr. 5, mei 1994. Verv. Gert van Esch; Verv. Wie woonden er in Vlijmen.

De Nederkmdsche Leeuw, jg. CXI, nr. 4-6, april-juni 1994. W. van Ham/P. Toebak: Het gemeentewapen
van Breda aangepast; G. de Moor. Het cisterciënzerinnenklooster Leeuwenhorst en de familie Van
Baaxen [I5e-16e eeuw]; D.F. Kuiken: Van gene zijde van het Kanaal. Huwelijken van Schotten, Engel-
sen en Ieren in de stad Groningen, 1595-1672 (verzameld uit DTB 157 t/m 169); M.S.F. Kemp: De
afkomst van Jan de Ridder, raad (1626, '27) en schepen (l629-'32, '40-'44) van Amersfoort [uitvoerige
correctie op H.F. Friederichs. Reichsfreiherren von Ritter zu Groenesteyn, - en daarmee op deel 12 van
Kwartierstatenboeken. Gen. Ver. Prometheus. Het voorstel van de auteur niet meer reeds gepubliceerde
16e-eeuwse (of oudere) kwartieren op te nemen, tenzij door nieuw onderzoek correcties en/of aanvullin-
gen aan het licht komen, verdient overweging. Behandeld worden twee familiegroepen (De) Ridder, te
Polsbroek en aan de Vlist; 16e eeuw]; W.J. Spies: De kwartieren van Pieter Jansz van der Polder (1660-
1745) [afk. van Brielle; exm. Cloosterwegh]; C.E.G. ten Houte de Lange: Hirschig (Amsoldingen, Bern,
Zwitserland) [ook Hirsig; 17e-20e eeuw]; M.R. Doortmont: Aanvullingen en verbeteringen op Neder-
land's Adelsboek [Van Alphen, Clifford, Van Ingen, Van de Poll]; H. Bruch: Heette gravin Petronilla
(van Holland) werkelijk Geertrui?; C. Hoek: Fragment-Genealogie van het geslacht De Groot (II); O.
Schutte: Het Doopsgezinde geslacht Oosterbaan uit Harlingen en zijn nakomelingen; V.A.M, van der
Burg: Pauselijke adel in het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' 1814-1831; H. Oosterhof, Van Fer-
neij; vraag/antw. Christen/Kristen [Curacao: 19e eeuw].

De Omroeper (Naarden), jg. 7, nr. 2, april 1994. J. Paardenkooper: Lambertus Hortensius (Montfoort
1500 - Naarden 1574): S.P.J. Foreman: Het boomkwekersgeslacht Jurrissen in Naarden [stamt af van
Jacob J., ged. Nieuwstadt (bij Sittard) 1736]; H. Schaflenaars: Herinneringen van Jannetje Brands-Bak-
ker; AP. Kooyman-van Rossum: Een erfenis van de familie Dudok van Heel. Hun landhuizen in het park-
gebied van Naarden.

Idem, nr. 3, juli 1994. R. Hufen: De betekenis van de familie De Roeper voor Naarden; J. Paarden-
kooper: Jan Christiaan Poortenaar [1886-1958; kunstenaar]; D. Kips: Ronduit: een fort tussen Naarden en
de Zuiderzee.

Ons Erfgoed, 2e jg., nr. 3, mei 1994. De parenteel en de stamreeks; Heraldiek: De 'gewone' stukken in
het schild: H.M. Lups: HSN en AKON [gegevensbestanden t.b.v. een bepaald onderzoek verzameld];
Verv. Oude beroepen [darmsnarenmaker t/m destilleerder]; W.H. Morel van Mourik: De adel door de eeu-
wen heen (1); F. van Geldorp ( ): Tijdrekenkunde; O.R.J. de Bie: Dirk de Bie, een vondeling te Amster-
dam in 1815: W.J. Schotl: Wapens tekenen met de computer.
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Ons Voorgeslacht, no. 448, 49e jg., april 1994. B. de Keijzer. De familie Kars uil Berkenwoude [16e-17e
eeuw]; S.M. Auwerda-Berghout: Begraven te Zuidland 1705-1713, 1722, 1730; C.F. Kwakkelstein: De
Honderdste Penning van Nootdorp (Delfland) 1569.

Idem, no. 449. mei 1994. J.J.F. Lots: De oudste generaties van een familie Van der Jagt in Rijnland
[Van der Jacht; nageslacht van Wijbrant Tatickx/Takes, 1632 te Rijpwetering]; G. de Moor. Betaling
Tiende Penning 1543 in Noordwijkerhout; M.S.F. Kemp: Belastingkohieren en genealogie: roulette of
methode? Enkele overwegingen bij het methodisch gebruik van opeenvolgende reeksen belastingkohie-
ren als middel om genealogische verbanden aan te tonen [discussiestuk n.a.v. de publikatie van o.a.
Hoofdgeldregister en Morgenboek betr. Boskoop: gegevens uit andere bronnen dienen eventuele conclu-
sies te ondersteunen. Voorbeelden: Van Vliet/Van Rijderweert, Van Leeuwen, Van Hijselendoorn, De
Bruyn/Van Groos/Van Willigen. Bijlage: Lijst van weerbare mannen te Boskoop in 1599] - met weer-
woord van P. W. C. van Kessel.

Idem, no. 450, juni 1994. P.C.J. van der Krogt: De grafboeken van de Oude Kerk te Delft (14e-16e
eeuw) (1). Repertorium van de eigenaars van de graven met transcriptie van de parentelen van Ver Lize-
bette en anderen (ca. 1395); J.Ph. Lucassen: Het nageslacht van Ott Hendricksz van Willigen uit Rotter-
dam [testeert Delft 1590]; C. Sigmond: Landpoorters van Dordrecht 1521-1527.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 11, nr. 2, mei 1994. Verv. Genealogie
Ten Hoopen; A. ten Hoopen: Parenteel Huender [ook Heunder, Hoender; o.a. te Doetinchem, Silvolde,
Nijbroek; 17e-20e eeuw]; Verv. Groot Roessink: parenteel Harmen Dercksen [tr. Hengelo (Gld.) 1717
Teunisken Nijenhuis: geen parenteel, maar genealogie: Roessink/Groot Roessink]; J.M. Doyer-Brunting:
Een stukje genealogie 'Bruntink' uit Neede [nageslacht van Jan B. tr. Neede 1696 Henricksken Iltink]; Z.
Hissink-Kerdijk: Aanzet tot de kwartierstaat Maalderink [Reinirus Hermanus M. (1865-1952): -, Gotink,
Klein Antink, Klein Bleumink]: H.B. Demoed: Werken met de Kadastrale Atlas Gelderland 1832.

Oud-Gorcum, nr. 30, jg. 11, 1994-2. A.L. van Til: De korenmolen op bastion VI te Gorinchem; A.J.
Busch: De kwartierstaat der Arkels [een onlangs gerestaureerd schilderij, tonend het wapen Van Arkel,
omgeven door 16 kleinere; deze bleken de 16 kwartieren te zijn van Willem van Arkel, overl. 1417, broer
van Maria (zie GN 1958)]; B. van Beuzekom: De rol van het wachtschip 'De Spion' bij de verdediging van
Gorinchem tegen de Pruisen in 1787 [onder bevel van lt.-ter-zee Witte van Dam, geb. Rotterdam 1756];
B. Stamkot: Latijns onderwijs te Gorinchem [15e-16e eeuw]; R.F. van Dijk: Een rector van de Grote
School [Henrick Cornelisz, geb. ca. 1503, schoolmeester 1537, controleur van de grafelijkheidstol, vica-
ris, schepen]; C.B. de Lang: Azijnmakerij en (stoom)mosterdfabriek [(firma) C. van Seters, overl. 1932],

Het Schokker erf. nr. 26, mei 1994. A. & B. Klappe: De nagelaten goederen van Willem Steenbeek
[schoolmeester, overl. 1804, en zijn weduwe Cath. Petronella de Wit, overl. 1814]; De fotogalerij [met
biografische gegevens]: Johannes Thijmens de Boer (geb. 1850), Anna Alberts Konter (1828-1918), Ca-
tharina Karel (1852-1933); Stamreeks Groot [Schokland, Volendam; 17e-19e eeuw]; B. Klappe: 'Een
zeer onverdraaglijk mensch' [Grietje Jonker, vroedvrouw 1853]; Stamreeks Van Eerde [Heino, Schok-
land, Urk; 18e-20eeeuw].

Streekarchief Eiland Usselmonde, bulletin [nr. 5], juni 1994. Verslagen van vele indiceringswerkzaam-
heden en aanwinsten die doen vermoeden dat er heel wat te vinden is op het adres Hollands Tuin 77 te
Rotterdam.

Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo' (postbus 363, 3850 AJ Ermelo), Med. nr. 5, jan. 1994. Verv.
Bewoners van West in 1938; De Palmbosch [geschiedenis en eigenaars sedert 1783, o.a. Nummerdor];
Boerderijen in en om Ermelo: Het Verloren Veld.

Van 't Erf van Ermel, nr. 6, juni 1994. E. v.d. Beek: Beek/Van Beek/ Van de(r) Beek, Ter Beek ... [en
een familie Haeck; 17e eeuw]; Boerderijen in en om Ermelo: de buurtschap Tonsel.

Van Zeeuwse Stam, nr. 85, juni 1994. J.F. Stoutjesdijk: Het trouwboek van Scherpenisse [aantekeningen
in een handschrift; verslag van een speurtocht o.a. rakende de families Hage, Ebell, Stoutjesdijk]; Verv.
Van Zweden/Van Sweden; PA. Harthoorn: Een Cornelis van Sweden in den Doel [1578 pachter van een
hoeve]; Uit: weesboeken Texel [1646 kind van Cornelis Reijers Jonker, van Vlissingen]; Zeeuwen in
de(n) vreemde: Maastricht, Oud- en Nieuw Gastel (NB); Aanzet tot een overzicht van bronnen betreffen-
de Nederlandse kerken buiten de landsgrenzen; Nieuwe Serie: Bronnen ten behoeve van nader onderzoek:
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Synoutskerke (Zuid-Beveland) [de serie beoogt een antwoord te geven op vragen van algemene aard over
voormalige parochies, kleine dorpen en gehuchten, waarvan beschrijvingen moeilijk te achterhalen zijn];
A.M. van Gessel: Het Zeeuwse geslacht Van Eijkeren [ook Van Akeren/Van Ekeren; o.a. te Goes en 's-
Heerenhoek; 17e-18e eeuw]; Antw. Nader, Huson, Nijsse, Van Leeuwen [te Colijnsplaat; 19e eeuw:
aanv. op GN 49 (1994), pag. 144.

Veluwse Geslachten, jg. 19 (1994), nr. 3, Verv. Kwst. Heij-van Diermen; A.C.S. Wolters van der Weij:
Deelgenealogie Simons (1772-1811) [afk. van Hamont, Belgische Kempen]; S. Vermeer: Kwartierstaat
Aeltjen Reijers Vermeer [ged. Elspeet 1677; 5 gen.]; E.F.G. Krijgsman: Raadselachtige naamgenoten
[Krijgsman, Crijsman, Krijgshof]; W.J. Ouweneel: Kwartierstaat Ouweneel/Terwel [uitgewerkt werden
kw. 20, Versteeg (te Arnhem), kw. 12, Terwel en kw. 13, Schuite]; B.J. van den Enk: Genealogie Waaij-
enberg [te Voorst; eind 17e -begin 19e eeuw]; J.W. van Scherrenburg: De oudste generaties Van Scher-
renburg, Ede [17e-18e eeuw]; P. Bohne: Deelkwartierstaat I. Aalbers [Neeltje A., geb. Opheusden 1881;
Aalbers (te Doorwerth), Jongboer, Arends (te Opheusden), Vermeer (id.)]. II. Van Heijlbron [te Wage-
ningen, 18e eeuw]; Antw. Spanhaak.

Vereniging Gelre. Bijdragen en Mededelingen, deel LXXXIV (1993). A. Nabrings: Die Mispel und ihre
symbolische Bedeutung ftir Geldern; W.J.H.M. van de Pas: Gelre en de crisis in de Opstand. De vredes-
oproep van Thomas Gramaye de Oude (1583); Th.H. von der Dunk: Een Duits architect op doorreis.
Leonhard Christoph Sturms Reisenanmerkungen over Gelderland [L.Ch. Sturm, 1669-1719]; W.F.W.M,
van Heugten: Een romantische wandeling van een Kleefs patriot naar Rozendaal en Beekhuizen in augus-
tus 1792 [anoniem opstel in de Clevische Zuschauer]; L. Turksma: Uit Maurits Ver Huells Gelderse her-
inneringen [geb. Zutphen 1787]; E. Luikens: De Apeldoornse Afgescheidenen kortstondig erkend: 1836;
P.M.M, van Hoof: Geschiedenis van de smokkelhandel rond Nijmegen tijdens de Eerste Wereldoorlog
(1914-1918).

Waardeel,jg. 14 (1994), nr. 2. Gebrandschilderde glasruitjes in Drenthe [met tekst en/of wapen betr. Hid-
dinge, Heckmans, Van Eusum, Ellens, Huijsingh, Ketel en Oldenhuis]; J. Hagen: Heraldicus en bestuur-
der. Mr. G.A. Bontekoe en Drenthe [Gerlof Auke B., geb. Hardegarijp 1900]; A. Holman de bioscoopex-
ploitant [te Coevorden]; E. Schut: De Heilige-Catharinavicarie in Roden [vicarie: jaarlijkse rente die aan
een priester toekwam; deze droeg daarvoor zielemissen op voor de stichter van de vicarie en diens fami-
lie; Van Ewsum, De Mepsche e.a.].

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Med., jg. 20, nr. 1, maart 1994. Verv. Genealogische
Quellen ... Niedersachsischen Hauptstaatsarchivs Hannover [met voorbeeld van een overwonnen 'dood
punt': Lesmann]; Verv. Von Hilten [te Frankfurt; 17e-19e eeuw].

Idem, nr. 2, juni 1994. R. Win: Wege zu den Quellen Genealogischer Forschung in Schleswig-Holstein
[samenvatting van een lezing]; H.C.F, van Ditzhuyzen: Een M.S. (manuscript)-genealogie van de Beier-
se Freiherrliche tak van het geslacht Von Raesfeld; W.J. Roemer: Genealogisch Spitwerk [in gebied rond
Heinsberg]; Kartotheek (contactdienst), juni 1994.

Westerwolde, jg. 15, no. 2, juni 1994. J.J. Kuiper: Transcriptie van de Memoriale Deductie [insaecken
Aijko Warmerinck - contra Focko Tiackes c.s. -betr. de Lauder Goederen, 1682]; A.E. Noordhuis: Over
de Lauder Goederen [inzet van processen tussen de kleinkinderen van Ede Berents en Harmke Alberts
(Memes), die de goederen bij huwelijk inbracht, ca. 1592]; J.J. Kuiper: De veronderstelde afstamming
van Harmke Memes; Idem: Het nageslacht van Albert Memes of De familie Edes te Hoorn (Wedde)
[Edes, Warmeringh/Warringh, Stikker, Ter Wisch],

Westfriese Families, 35e jg., no. 2, juni 1994. S. Messchaert-Heering: Ossekooper [nageslacht van Qui-
rijn Taeckes, ged. Enkhuizen 1582, koopman van ossen]; Verv. Familie van Gleyn Groot uit de Wog-
meer; J.W. Joosten: Nog een Sybout Groot [1867-1915; kleinzoon van Sybout Konijn, 1819-1865]; Frag-
ment Ruymgaer(t) [vraag]; J.W. Joosten: Glas van der Lippe uit Wieringerwaard [de geschiedenis van de
niet bepaald honkvaste familie Van der Lippe en het ontstaan van de dubbele achternaam].
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Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, 2ejg.. 1994-1. Hoe zullen we de kleine noemen? Naarde vorige partner! [voorbeel-
den: Harbers. Rasink, Kniest, Reulink, Gris); -Ing of-ink: katholiek of protestant?: Verv. Memories van
successie [voorb.: Wilhelmina Berntsen. overl. 1834; Arend Jan Miggelbririk. overl. 1882]: J. Tlmben:
Tijnsregisters en genealogie (I). De tienden: Dispensatie [voorb.: Hermannus Kniest tr. 1762 Joanna B.
Messink].
Amstelland. nr. 12. febr. 1994. R. Heeck: Genealogie is toch leuk? [schrijver erfde het vicarisschap van
een vicarie van de St. Joriskerk te Amersfoort: onderzoek naar afstamming familie Heeck/Heek van de
fundateurs].
Delfland, jg. 3, no. 2, maart 1994. H. Wijsman: Stamreeks Wijsman [afk. van Rheine; te Leiden, Leimui-
den, Oudshoorn, enz.; l7e-20e eeuw]; H. Robinson-Meijer. Genealogisch onderzoek in Engeland.
1340 (Rotterdam), jg. 8, no. 1. maart 1994. MR. Doortmont: Een echtscheiding uit 1775 [Yda Been, Jan
Frederik Strikker, Johan Machiel Korver/Korbel/Kervel/Karvel enz.]; W. van Zeeland: Fragment-stam-
reeks Van der Sloot [te Schiedam; 19e eeuw|: L. Gijswijt: Fragment-parenteel Geisweit [o.a. te Zaltbom-
mel en Gorinchem; 17e eeuw].
Genealogica (Flevoland), 10e jg., no. 1. april 1994. Onderzoek naar de vroegere eigenaren van een
gebouw. I. De periode van circa 1832 tot heden. 2. De periode van 1811 tot circa 1832.
Gens Propria (Kennemerland), nr. 11, febr. 1994. E.H. Joosten: Het oudemannenhuis te Haarlem [voorb.:
Johannes Joosten, geb. ca. 1733/35, overl. 1810]; Idem: R.K. Doopnamen - verwarring en misverstanden;
Verv. Kwst. J.J. Box; Verv. Scheiden doet leiden ... Beknopte genealogie van de familie Muijlaert [te
Gent en Haarlem; l8e-2Oe eeuw].
Gooi en Eemland, 5de jg., nr. 1, maart 1994. 45 Jaar afdeling: Hoe was het toen; De eerste 10 jaar: P.
Wiersma: Familie Schaap te Huizen [Jacob Jacobsz. S. (1838-1887), scheepstimmerman]; G.L de Boer:
De familie Wortel [alias Montje(s), te Laren; 18e-20e eeuw]; E. Elenbaas-Bunschoten: Hilversummers in
Soest [rk-dopen 1704-1733J; A. van Mazijk: Het Burgerweeshuis in Naarden.
Horizontaal, no. I, jan./febr. 1994. Contactorgaan van de afdeling Familieorganisaties; red.: J.N. Schuit,
Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten. Even voorstellen: De Stichting Familie Koekkoek.
HuppelDePup (Groningen), jg. 1, nr. 2, april 1994. F.P. Boelens: Kwartierstaat Boelens [Joh. Martinus B.
(1889-1974); (5 gen.) -, Bos (te Usquert), Boelens, Boelens; rk-landbouwers geslachten]; P.J.C. Elema:
Geslacht Van Slochteren [nageslacht van Eppo Popkes tr. Slochteren 1688 Trijntje Berents]; J.R. Nien-
huis: Kwartierstaat Nienhuis [6 gen.: Jan Roelf N. (geb. Groningen 1939);-, De Hoog (afk. van Kollum),
Dijkhuis (te Wedde), Olthoff].
Kempen- en Peelland,')g. 2, no. 1. maart 1994. Kwst. (5 gen.) Karel van der Tak [geb. Wousend 1923; —
(te Rotterdam), Van Dam (te Zwammerdam), De Hoog (afk. van Werth), Merens (afk. van Hoorn)]; J.
Schaap: Generatie codering [stamreeksen Schaap (voornl. te Delft) en Bocxe (te Alkemade)].
Koggenland, jg. 9, 1994/1. Belastingontduiking [1778; bakker Jan Baars te Lutselbroek]: M.J. Lodde-
Tolenaar: Een hoge beloning [Bartholomeus Kitsler, jachtopziener tr. Nijkerk 1774 Anna Beukenberg];
J.E. Baalbergen: Niet zuiver genealogie [vondst van 20 kasboeken en een doos met accountantsrapporten
van het Bouwbureau Baalbergen & Volkers leidde tot onderzoek naar in Heemstede gebouwde huizen
(1922-1940)].
Kwartier van Nijmegen, jg. 3, nr. I, febr. 1994. J. Hekking: Discriminatie in de archieven? [schrijver
zocht in een klapper vergeefs naar een doop, totdat hij ontdekte dat het r.k. doopboek daarin niet was
opgenomen]; Verv. Over maten, gewichten, munten etc.

Idem, nr. 2, mei 1994. W.J.M, van Gent: Enkele sprokkelingen betreffende inwoners van Groesbeek
[o.a. gezin van Lambert Lamberts tr. Beek 1686 Clara Hermans]: Verv. Over maten ...: P. Eijkhout:
Doopnamen in het schependom rond 1675.
Land van Cuijk en Ravestein, nr. 7, febr. 1994. Antw. Wilbers [ 1754, parochie Escharen].
NoordKOPstukken (Den Helder), 8e jg., nr. 2, maart 1994. Verv. Taxateurs te Den Helder en Huisduinen
(1697-1709): Verv. Joan Thomas zur Mühlen [met stamreeks]; H.S. v.d. Pompe-v. Sprang: Nieuws van
de 'Onderzoeksgroep Zeeland' [naamlijst van 84 werknemers van de Rijkswerf Vlissingen, geboren in
Zeeland, overgeplaatst naar Willemsoord]; Verv. Registre civique 1811 Den Helder en Huisduinen
[Wagenmaker t/m Zwart],
Stichtse Heraut (Utrecht), nr. 23, febr. 1994. A.A.M.G. de Rosa Spierings: Samen moeilijke bronnen toe-
gankelijk maken met de computer [de gedenkboeken van de Oorlogsgravenstichting (42 delen) bevatten
de namen van ca. 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: de (meisjes-)namen van alle gehuwde vrou-
wen werden ingevoerd]: J.J.A. Elsenaar: Andere bewaarplaatsen [Oudheidkamer van Reeuwijk voor
onderzoek omgeving Gouda: Hist. Genootschap Oud Soetermeer - werkgroep Genealogie en Heraldiek].
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Threant (Drenthe). 5e jg.. nr. 1, 1994. H. Voerman: Genealogie Schonewille [alias Jonge Vos alias
Lunenborg, te Hoogeveen; eind 17e-19e eeuw]: B. Jonker. Kwartierstaat Jonker [- (te Smilde), Scheffe-
ner/Schifner (o.a. te Veere en Veenhuizen), De Rijk (te Hilversum). Oomes (o.a. te Teteringen en Hen-
gelo)]; W.H. Morel van Mourik/I. Morel van Mourik-Brave: Rentinck/Van Deveren/Grevinge [Egbert
Rentinck -juffer Evert Grevinge. 1548].
West Noord Brabant, jg. 4. nr. 2, april 1994. Verv. Opsporing verzocht [Johanna Meesters, 1785]:
Gemeentearchief Roosendaal en Nispen: Verv. Kwst. A.M. van Gooi [met o.a. Oonincx/Onix]; P. San-
ders: Kinderen met dezelfde voornaam in een gezin.
Ussellanden. no. 27, Ie kw. 1994. A.P. Kayser-van der Zee: Tilly-Assink(s) [Johannes T. tr. Kampen
1759 Berendina A.J: Th. van Reijn: Fragmentgenealogie Hartsui(j)ker, Hasselt [te Hasselt en Amsterdam;
l7e-20eeeuw]; Kwst. Veldhuis [Gerardus A.M. Veldhuis tr. 1955 Euphemia Veltman: Veldhuis (te Olst,
Wijhe), Wolfs, Veltman (te Workum, Harlingen). Knipper].

Idem, no. 28. 2e kw. 1994. M. Visscher-Jousma: Kwartierstaat Rutger W.H. Visscher [geb. Kampen
1985; -, De Jonge (te Steenwijk), Jousma. Meints]. Genealogie Visscher [te Zwartsluis; 18e-2Oe eeuw];
Kwst. Geesje H. Bruins [geb. 1960: - (te IJsselmuiden), De Ruiter (te Wilsum). Selles, Van Ommen]; Us-
sellanders met burgerrecht te Nijmegen 1592-1810; D. Nierop: Geef de moed nooit op [Hendrik Schurink
tr. (1) 1771 Geesje Veldhuis; tr. (2) 1782 Geertje Ootmink - en herkomst schoonzoon Jan Rabert alias
Meutstege].
Zaanstreek-Waterland, nr. 17, april 1994. E.S. de Ridder-Sevenhuysen: Kwst. kinderen Sevenhuysen [-,
Te Buck, Ridder (o.a. te Weesp), Windig]: P.M. Kernkamp: Mijn enige 'Zaanse' voorouders [Van Groe-
nou, Broese, Janssen van Raay]: A. Vogel-de Waal: De voorouders van Engeltje Slootman [ged. Amster-
dam 27.5.1732]; J.H. Beudeker: Voorzichtig met 'Wals'-gegevens [Wals te Ilpendam]; K. Bant: De Rans-
dorper familie Bant: nakomelingen van grootgrondbezitter Sent van Vuure (1780-1859): R.C. Louw: De
voorouders van Wumpje/Wompje/Willempje Comelis Jongkints [geb. Landsmeer 1728/1734].
Zuid-Limburg, febr. 1994. Verv. Archieven: Notariële archieven sinds 1811 ;Stadsarchief Heerlen [aan-
winsten Amstenrade en Bingelrade]; Namen uit de Limburgse kwartieren van de kwst. Koch - Kolthoff.

Uit Familiebladen:
De Beukers Bode, 6e jg., no. I, april 1994. Beukers te Nijkerk en Bredevoort [18e-20e eeuw]; Boeker te
Herbern [17e-18e eeuw]: Beukers te Delfshaven e.o. [ 19e eeuw].
Blanckenstein bulletin, 5e jg., nr. 4, lente 1994. De kinderen van Karel Blanckestein en Maria Hendrika
Stuivenberg.
Boissevain bulletin, jg. 2 (1992), nr. I. Aanv./verb. op NP 1988. Idem. nr. 3, jg. 3 (1993). Telefonisch con-
tact met A.A. (Adolphe) H. Boissevain (1843-1921) [contracten en correspondentie over een (aan te leg-
gen) telefoonlijn]; Van Caroline naar Daniel en terug [een wandeling langs huizen te Amsterdam, waar
Boissevains gewoond hebben]; Aanv. NP 1988.
Brunja, nr. 37, maart 1994. Bronger Brongers Lzn. (geb. Wildervank 1862).
Casa Clutia, nr. 21. 10e jg., maart 1994. Stamboom van de Duivelandse groep [schema's nageslacht Cor-
nelis Kluit, 1752-1808].
Diderik tho Brinkhus, Ie jg., nr. 3. winter 1993. De familie Brinkmann in Zorgvlied [19e-20e eeuw]; De
familie Verwer in Zorgvlied; De gezinnen van Elisabeth Brinkmann (geb. 1889)-Gerard Meijerink en
Anna Brinkmann (geb. 1884)-Jan van Opzeeland (met parenteel); Volken Brinkmann (geb. 1882)-Riem-
ke Kingma en Griet Brinkman (geb. 1886)-Johannes Halman.
De Dobbelbeker, 1992-nr. 3, 4; 1993-1, 2, 3. Diverse genealogieën Dobbelaere: in 1993-2 stamboom De
Dobbeleer [afk. van Antwerpen, 17e eeuw; te Rotterdam, 18e-20e eeuw].

Idem, 24ste jg.. nr. 1, Ie trim. 1994. Pastoor Martinus de Dobbeleer (1635-1683) en zijn familie te
Rozieren en Overijse; Burgemester Christiaan de Dobbelaere uit Oostkamp (West-VI.) (1645): Aanv.
Dobbelaer [te Velsen; 20e eeuw]; voorts bijdragen over Eeklo [Dobbelaere; 20e eeuw], Dedobbeleer [te
Sint Pieters Leeuw; 19e eeuw] en Dobbelaere te Adegem en Maldegem [ 17e-18e eeuw].
De Drudenvoet (Gen. Ver. Klapwijk), nr. 9. 3e jg., febr. 1994. D. Klapwijk: Familiewapens [naspeurin-
gen naar ontstaan en wapenvoerders van de twee wapens Klapwijk: verantwoording voorstel nieuw
wapen].
Familiekrant Stam Joosten. nr. 17, jg. 5, 8.4.1994. Verv. Joosten te Hamont; Het gezin van Joannes Joos-
ten en Elisabeth Janssen [overl. Bilzen 1706]; Nicolaas Joosten en Maria Helena Bierkens [tr. 1792: te
Kaulille].
Familiekrant voor de families Veltmaat(h), Veldmaat(h), Veldmate, 1 Ie jg.. (1993). Een heel jaar recent
familienieuws en slagerij Veltmaat te Mariënheem [begonnen in 1933 door Hermanus Joh. Veltmaat
(overl. 1955)1.
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Familiesiichting Httyser. nr. 25. 8e jg., maart 1994. Kwst. kinderen Hendrik Huijzer tr. Barendrecht 1955
Elsje Dirkina Vegl [-. Van der Sluis (te Rotterdam), - . Mol (te Barendrecht)].
Familietijdschrift Eyckmans-van Erom. 3e jg.. febr. 1994. Eyckmans te Beverlo 118e-19e eeuw],
Festina Lente, nr. 15. maart 1994. Genealogie van de Rijnstreekse Van der Bijlen [Van der Bijl, te Kou-
dekerk a/d Rijn en Aarlanderveen; 18e-20e eeuw].
Frison-Magazine. No. 67, 4e trim. 1993, dec.-febr. Retrouvés a Paris: Les descendants d'un sculpteur
Tournaisien [Frison].
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, nr. 47, jan. 1994. Verv. Bergeykse takken (Verdonk) en Gor-
cumse tak (id.).
Genealogisch familieblad Olijve, 4e jg., nr. 1, jan. 1994, Verv. Genealogie: nageslacht Pieter Adolfs Olij-
ve( 1802-1843).
Hofman Vertellingen Groningen, nr. 16, 1993. Hofmannen in Oost-Indië [Alben Hofman, 1902-1981];
Geschreven portretten. IV: Marikes Hofman (1869-1941).
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 32, no. 3, dec. 1993; no. 4, maart 1994. Verv. Holland-
se tak Kikkert; aanv. Drentse tak.
Informatieblad Rasecht, nr. 6, jg. 2, jan. 1994. Slot stamreeks Van der Veer [Friesland; 19e-20e eeuw];
Stamreeks Roelina Tienstra [geb. Leeuwarden 1943; vaderszijde 3 gen., in de vrouws lijn 7 gen.]; Kwst.
Leffert en Aranka Meijer [geb. Sappemeer 1969 resp. 1972; -, Ras, Niehof, Hofman].
Jongens familiebrief, nr. 21, 6e jg., maart 1994. Jonges in opspraak [Jan Claesz. Jonges (1628-1677) zou
een dam in een sloot willen leggen; 1666].
Klooster-stam (Kloosterboer), 10e jg., febr. 1994. Het oude servies [Wedgewood, afk. van erve Rensink
in Oxe; notities uit akten uit de 19e en 20e eeuw in bezit van familie Bronsvoort betr. eigendom en pacht].
Kroniek van de families Steculorum Stekelorum, jg. 3, nr. 2, jan. 1994. Verv. Schippersfamilie Stekelo-
rum: L. Steculorum: De discussie over de betekenis van onze familienaam: een wederwoord; Een ver-
strooide gemeentesecretaris in Pollinkhove [in de geb. akte van Franciscus X. Faes (1826) onjuiste ver-
melding moeders achternaam].
De Kruijdboom, jg. 10, nr. 2, april 1994. Aaltge Kruyt [ged. Delfshaven 1702, dr. van Heyndrick Jacobs
K. en Geertje Wassenaar].
Marsman, nr. 15 (1993). Marsman te Alkmaar (1873, 1606); Aanv. Marsman [te Wierden, Hellendoorn
en Vroomshoop; 19e-20e eeuw].
Olsthoorn kroniek, 8e jg., no. 2, april 1994. De boedel van Beijer Arentsz van Olsthoorn (1667).
Het Patertje, jg. 10, nr. 1, mrt. 1994. Watervloeden in 1686 en 1717. Ramp voor Groningen; Verv. mr.
Johan Pater; Aletta Pater (1641-1725); Verv. Pater-Durgerdam.
Pors Post, nr. 56, 18e jg.. lekw. 1994. Clement Pietersz en zijn nakomelingen [tr. (l)Charlois 1675Nies-
je Huijgen Booster; tr. (2) 1683 Lijntje Cornelis Nagchtegaal].
De Schakel, (Familiearchief Sinkeldam-Buschmann), 6e jg., nr. 1, febr. 1994. Het Ratelbant-onderzoek:
een nieuw gegeven [Steven R. tr. Emmerich 1617 Catharina Hanssen]; Een gemeenschappelijke afstam-
ming [van Roelof Hendriksz. Blank, die huwde 1745 resp. 1759]; Joost Rode van Diepenbroek en de
naam Diepenbroek in onze kwartierstaat [Joost de Rode tot D., 1647; Diepenbroek te Ambt Doetinchem;
18e eeuw].
'/ Schrievertien, nr. 16, jg. 12, jan. 1994. De Groningse emigranten Schriever in Amerika en genealogie
[te Jemgum, Bunde, Beerta; 18e-20e eeuw]; fragment Loorbach [te Veendam e.o., afk. van Krombach
(Hessen-Kassei); 18e-20e eeuw]; fragment Eektimmerman en Schrijver [19e-20e eeuw]; B.W. v.d. Ven-
Tijdeman: Parenteel van Samuel Scriverius [predikant te Mastenbroek, overl. 1657; met Hanselaar (te
Zwolle; 18e eeuw)]: Stamreeks Schrijvers [Krimpenerwaard, Rotterdam; 18e-2Oe eeuw].
SconeJhan, nr. 10, jg. 3, dec. 1993. Genealogie Schoonjans te Denderhoutem [17e-20e eeuw]; Overleden
naamgenoten te Sint-Martens-Bodegem [18e eeuw]. Idem, nr. 11, jg. 4, nr. 1. maart 1994.
Stekeltjes, 6de jg.. nr. 6, maart 1994. Van Dooren alias Zeelen. De geboorte van een familienaam [stam-
vader Jan Willem Marcelis tr. Anthonisken Jacops, testeerden 1644; te Zeelst en Veldhoven].
Stichting Horsting & Horstink, jan. 1994. Barend Horstink, militaire en huwelijks perikelen [tr. Ootmar-
sum 1802 Sophia Charlotta Hamming]; Oude Markelose molen, fraude en brand [verkoop molen in 1831
door Hermannus Horstink]; Schaapherders te Ommen [1681]; Fuselier Frederikus Horsting [uit Haaks-
bergen, paspoort 1824]; Indonesië, stam HXG [Joh. Bernardus Horstink, geb. 1831. tr. Wilhelmina F.Ch.
Benjamins]; Bierbrouwersboeken te Haaksbergen [debiteurenboek van Hendrikus Waanders, tr. 1760
Margrieta Scholten, dr. van Egbert],

Stichting Jacobus Lautenbach, familieblad nr. 12, maart 1994. Vreemdelingen en eigenheimers [Marcus
Wiebes Lautenbach (1826-1910) en (klein-)kinderen van Friesland, via Utrecht, naar Drenthe]; Genealo-
gieën van Jacobus Lautenbach (l537/'38-l611) [genealogische aantekeningen in diverse handschriften],
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Stichting familie Vis van Zaandijk, nr. 26, febr. 1994. 'Het Grote Huis' te Zaandijk [Cornelis Kuyper
(1802-1845, verffabrikant, tr. Maartje Vis) liet het huis bouwen in 1831; verdere eigenaren Dirk de Bruyn
(1862), Willem Adriaansz Honigh (1866), Jacob Latenstein (1872)]; Ko Vis geportretteerd als grondleg-
ger van Akzo.
Ter Perre, 3e jg., nr. 4, winter 1993/94. Nakomelingen van Monica Perre [de studiebeurs gesticht door
haar achterkleinzoon Melchior de Cuypere, was in de 17e, 18e en 19e eeuw reden om stambomen op te
stellen om verwantschap met de stichter aan te tonen; Rabode, Harts, Huygens, Vanden Brande, Ple-
tinckx, Stuyck, Rutgeerts]; Afstammingsreeks van koningin Paola van Jan Halfhuys (overl. 1506).
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 10, nr. 2, maart 1994. Het adellijk
geslacht Vanden Bempde te Engeland. Markiezen van Annandale.
Vegt's chronicle, jg. 7, nr. 4, dec. 1993. L.W. van Sint Maartensdijk: Brandewijnbranders in de familie
[Van der Vegt. te Schiedam; 17e eeuw]; N. Vegt: De oudste leden van de Leidse familie Vegt [ 17e eeuw);
G. Vegt/N. Vegt/W. Hoogenraad: Parenteel van Willem van der Vegt [te Schiedam; 17e eeuw].
Willibrordi, nr. 13, april 1994. Kwst. Willebrordus Willebrords jr. [1846-1904; - , Hendrickx (te Alphen,
NL), Damen (te Merksplas), Eist (te Meerle)).

De volgende 'nieuwelingen' in deze rubriek welkom:
Eichler-Rundbrief Januar 1966. (recent) corr.-adres: Prof. R.W. Eichler, SteinkirchnerstraBe 16, D-
81475 München. In deze afl. de oudste naamsvermeldingen Eichler, Eychler, Aichler, Aychler.
Familienarchiv - Dege/Hölter - Hildesheim, Gemeinsamer Familienbrief Nr. I, Juli 1993. Corr.-adres:
Hans-Peter Dege en Evelin geb. Hölter, Spandauer Weg 59, D-31141, Hildesheim-Itzum. In deze afl.
wordt om medewerking verzocht.
Familie Vereniging Biesbroek, Kroniek no. I, Ie jg., no. 1 [febr. 1994]. Secr.: J.M. Biesbroek, Zwaluw
140, 2986 BJ Ridderkerk. Stamboom [de drie oudste generaties Van (den) Biesbrouck(e) te Kortrijk,
Kruishouten, Waregem en Puttershoek; 16e-17e eeuw]; Enkele akten betr. Jan Pietersz Biesbroeck [uit
RA Puttershoek 1704].
Lansdaal-Journaal, Ie jg., nr. I. juni 1993; nr. 2, okt. 1993; nr. 3, febr. 1994. Red.: H. Lansdaal, Eikstraat
30, 1623 LT Hoorn. In nr. 1: Rijck Thomassen Lansdaal, oudst bekende voorvader [tr. (2) Driel 1665
Digna Coenen], en zijn tweede zoon Wilhelmus (1668-1738); in nr. 3: Thomas Lansdaal, de leenman.
Opvallende figuur (1696-1773) uit de stamboom [1738 buurmeester - met toelichting hierop van de
streekarchivaris]. [vóór 'in nr 3'] in nr. 2: bijdr. betr. Rijck en zijn zoons Thomas en Willem Lansdaal [te
Driel: 17e-18e eeuw].
De Patteete, nr. 61, 16de jg., jan. 1994. Corr.-adres: Mw. M. Patteet, Plataanstraat 17, B-2800 Mechelen.
Hierin recent familienieuws.
't Schorndiekske. Genealogisch tijdschrift voor de familie Schorn, Twentse tak. Red.: G.H. Schorn, F.
Carelsenstr. 41, 7558 WB Hengelo. Nrs. 1 (nov. 1986) t/m 11 (dec. 1987). In deze nummers o.a. Henrich
Schorn-Mennoniet [oudst bekende voorvader, ca. 1725 won. Burtscheid bij Aken] (nr. 2), Henrich
Schorn, koopman te Amsterdam [tr. ald. 1752 en 1755] (nr. 3), Pieter Schorn (1756-1812) (nr. 4), zijn in
1801 geboren zoon Hendrik tr. Almelo 1857 Elisabeth Bokhoven (nr. 7), Een gebeurtenis met gevolgen
[door een verschrijving in een geboorteakte in 1852 ontstond de naam Schorren] (nr. 11).

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun onder-
zoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is
gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealo-
gen 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 toegezonden aan
mevrouw E.C. Notenboom, Kometenlaan 9, 4624 CP Bergen op Zoom.

ANTWOORDEN

495. BES (XLVII (1992), p. 578)
In genealogische aantekeningen van wijlen ir. K.R. Bes uit Groningen heb ik de volgende gegevens.
gevonden:
- Ida Bes otr. Amsterdam 22-8-1748 Cornelis Dirkse Spruijtenburg;
- M.I. Bes en zijn vrouw A.W. Brouwer laten in Amsterdam dopen: lde 1-2-1722; Angenietje 23-1-

1724; Mathijs 14-11-1725; Uda 23-3-1731 en Jennetje 17-6-1739.
J. BES, Bleiswijk

Omdat in een antwoord initialen wat "slordig' staan, onderzochten wij de tips van de heer Bes uit Bleis-
wijk op het GA Amsterdam; een snelle oriëntatie (voortgezet onderzoek zal zeker meer opleveren!) leer-
de het volgende:
Cornelis Dirkse Spruytenburg, geb. Oudshoorn ca. 1724. timmerman, poorter van Amsterdam 27-12-
1749, gehuwd met Ida Eydes, dr. van Mathys Eydes, sleper. Bij de ondertrouw is zijn vader Dirk S. aan-
wezig, evenals haar vader Mathijs Bes (die ook present is bij de ondertr. van zijn dochter Lijsbet 29-3-
1748 met Barent Roseboom). Ida Bes verklaart 19 jaar te zijn; zij was evenwel 17 jaar. Op 16-2-1749
wordt Dirk. zoon van Cornelis en Ida, gedoopt met get. Dirck Spruytenburg en Zeeltje van der Linden.
Wat de familie Bes betreft, onder patroniem is nog meer te vinden (alles in Amsterdam):
Mathijs Ides/IJdes (Bes) en Antje Willems (Brouwer) laten nog dopen: Jacob 12-12-1727. Lijsbet 9-10-
1729, Willem 15-4-1733 en Jannitje 20-2-1735. Doopgetuigen zijn o.a. Elisabet Franse (1722), Huijbert
Brouwers (1724. 1729) en Dirk Brouwer met Alida Schenkvelt (1730).

Mathijs Idesse. van Amsterdam, 24 jaar. geass. met zijn moeder Lijsbet Franse Stol, otr. 26-5-1719 Antje
Willems, van Amsterdam, 23 jaar, geass. met haar vader Willem Pieterse. Mathijs werd II-7-1700
gedoopt [ook zijn leeftijdsopgave bij ondertr. klopt niet] als zoon van lde Matteijse en Lijsbet Franse
(get.: Trijntje ledes, Jannetje Jans). Hun dochter Jannetje werd in 1698 gedoopt.
lde Mateijse Bes, van Amsterdam, 23 jaar. varentman, geass. met zijn moeder Trintje Ides, otr. 4-1-1698
Lijsbet Frans Stol, van Amsterdam, 21 jaar, geass. met haar moeder Jannetje Jans Heerega.
Mathys Jacobse Bes/Bets, van Amsterdam, 22 jaar, schoenmaker, geass. met zijn vader Jacob Bets, otr.
24-5-1669 Trijntie Ides. van Amsterdam, 19 jaar. geass. met haar moeder Jannetie Joosten. Zij krijgen
drie zoons: Robbert ged. 12-4-1671 (get.: Jacob Bets, Joost Adriaens d'Boer, Jannetie Joosten, Maria
ledes), Iden ged. 2-5-1674 (get.: Jacob Bets, Jannetie Joosten. Maria Ides) en Jacob ged. 15-3-1676 (get.:
Maria Ides). Trijntje Ides otr. (2) 28-9-1680 Jan Dirkx.
Jacob Bets(en), van Dover, 35 jaar, varentgesel, otr. 20-9-1642 Marretie Mathys, van Housum, 25 jaar.
Hun zoons worden Luthers gedoopt: Robbert 17-12-1644 (get. o.a. Robbert Bets) en Matijs 29-9-1647.
Frans (Barenaerse) Stol, van Amsterdam. 22 jaar, zijdereder, geass. met zijn moeder Jannetie Frans, otr.
25-11-1678 Jannetie Jans Haringae. van Amsterdam. 21 jaar, geass. met haar vader Jan Dominicus Harin-
gaa. Dochter Leijsbet wordt gedoopt 21-1-1680. Moeder Jannetje is mogelijk gedoopt 2-7-1658 als doch-
ter van Jan Dominikus en Lijsbet Jans (get.: Dominicus Mathijse, Teuntje Jans).
Antje Willems (Brouwer) is gedoopt 30-9-1695 als dochter van Willem Pietersen en Niesje Dirks. Wil-
lem Pieters, van Hinlopen. 20 jaar. varentman. geass. met zijn vader Pieter Willems, otr. 18-12-1683
Niesje Dircks, van Amsterdam. 19 jaar. geass. met haar moeder Annetje Albers. Hun zoon Huijbert. ged.
10-2-1704, otr. 19-8-1729 Elsie Waterman. Hun zoon Dirk, geb. ca. 1686, otr. 19-3-1717 Aaltje Corne-
lisse Schenkevelt.
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573. BRUIJN, SCHOTEL (XLVIII (1993), p. 471 en XLIX (1994), p. 98/99)
20. Baltser Abrahamsz. Smit, geb. Graft ca. 1695. begr. ald. 4-1-1773, otr./tr. (2) Graft 31-10/15-11-

1733 Sytje Dirks, ged. ald. 3-7-1708, overl./begr. ald. 10/13-12-1742 (dr. van Dirk Jansz. Sen en
Grietje Pieters); otr. (3) Graft 23-7-1746 Dieuwer Floris, begr. ald. 6-5-1753 (dr. van Floris
Ronghsz. en Garbrig Jacobs Kuiper; otr./tr. (1) Graft 3/18-2-1720

21. Trijntje Maartens, lidm. Schermerhorn 17-4-1718, overl./begr. Graft 13/18-5-1732, dr. van Maar-
ten Tymonsz. en Maartje Sijmons.

40. Abraham Isaacksz. Smit, ged. De Rijp 26-3-1663, glasslijper, begr. Graft 27-4-1721, otr./tr.
Graft/De Rijp 25-6/10-7-1689

41. Grietje Baltser, lidm. Graft 26-3-1684, begr. ald. 28-11 -1714.
80. Isaac Arentsz. Smit, lidm. De Rijp 7-1-1650, meester-smid, overl. De Rijp vóór 6-5-1685
81. Willempje Jans (dr. van Jan NN en Trijntje Arents Kracht), overl. vóór 6-5-1685.
82. Baltser Adriaansz., collecteur op de impost van het gemaal, armenvoogd, kerkmeester, glasslijper,

verrekijkermaker te Graft, overl./begr. ald. 2/4-4-1694, otr. Graft 6-1-1657
83. Trijn Adriaans, overl./begr. Graft 23/24-3-1702.

160. Arent Jelgersz. Smit, lidm. De Rijp 27-9-1624, smid, overl. De Rijp 10-1-1648
161. Lysbeth Wouters (dr. van Wouter Adriaansz. (Gualtherus Adriani) van der Molen, geb. ca. 1558,

predikant te De Rijp en Graft (1591-1622) en te Graft (vanaf 1622), begr. ald. 16-1-1645), begr.
Graft 21-11-1639.

164. Aerjan Cornelisz. Broertjes, timmerman, overl./begr. Graft 30-4/3-5-1658
165. Neel Alberts, begr. Graft 22-2-1670.
320. Jelger Reijniertsz., woont aan het Noordeinde van Graft, ouderling ald. (1624, 1646).

O. BRUNSTINO, De Rijp

610. TOMPE-VAN VLIET (XLVIII (1993), p. 568)
In de Burgerlijke Stand van Beesel (berustende te Reuver) wordt de plaats Muhlbracht/Malbrocht gere-
geld genoemd als geboorteplaats van inwoners van Beesel. In het boekje 'Van Abdissenstraat tot Zand-
kuil' (te Swalmen Limburg) met als ondertitel 'Verklaring van oorsprong en betekenis van de Swalmen-
se straatnamen etc.' wordt omschreven de Witte Koeweg, lopende naar Muhlbracht. De plaats Bracht is
momenteel de dichtstbijzijnde op kaarten voorkomende plaats in Duitsland.

H. ZWEEKHORST, Woerden

635. DE KOCK VAN KERKWIJK-VAN HORBOECK (XLIX (1994), p. 100)
I. Adriaen Jacobs de Cock van Kerkwijck, tr. (1) NN; tr. (2) Margaretha van Casteren, van Den Bosch, dr.
van Frans van Casteren en Margaretha Bocx. Margaretha van Casteren testeert 1595 t.b.v. zes eigen kin-
deren en vier van Adriaen. Adriaen zou zoon zijn van Jacob Aerts de Cock en verm. Ghisela NN; hij had
een zus Lijsbeth en twee gelijknamige broers hebben. Uit zijn tweede huwelijk o.a.: (1) Christoffel de
Cock van Kerckwijk, geb. ca. 1566, overl. vóór 1602; (2) Margaretha Adriaens de Cocsdr., overl. 1605;
(3) Frans (volgt II); (4) misschien Catharina Adriaensdr. de Koek van Kerkwijk.
II. Frans Adriaensz. van Kerckwijk, geb. Den Bosch juli 1567, otr. Gorinchem 15-9-1595 Anna Jacobsdr.
Kemp, van Gorinchem, dr. van Jacob Kemp en NN van Ulft. Uit dit huwelijk bekend: Christoffel (volgt
III), Anna, Digna en Jacob.
III. Christoffel de Cock van Kerkwijck, j.m. van Gorinchem, overl. ald. 28-6-1663, otr./tr.
Gorinchem/Heusden 31-7/16-8-1644 Catharina van Hoybroeck, ged. Heusden 2-7-1627, begr. Gorin-
chem 27-8-1655, dr. van Frans Willemsz. van Hoybroeck en Cathalina Adriaensdr. van Cuyk. Uit dit
huwelijk bekend: (1) Helena, j.d. van Gorinchem, tr. ald. 8-12-1671 mr. Adriaen Vinck; (2)Frans de Cock
van Kerkwijck, ged. Heusden 21-5-1645; (3) Catharina de Koek van Kerkwijk, tr. (met attest, van Schel-
luinen) 4-1-1665 Johan van Holst.

H.W. VAN GENT-BROUWER, Kaatsheuvel
J.G.G.P. VAN DE GRIEND, Nijmegen

Gemeentelijk Archief Gorinchem

654. WAGENAAR (XLIX (1994), p. 144)
Jan Wagenaar is een broer van:
- Elizabeth Wagenaar, van Harlingen, tr. Groningen 11-5-1806, overl. 5-12-1844, oud 82 jaar. Zij is

dochter van Johannes Wagenaar, in leven militair, en Geertje Jans, beiden overl. te Harlingen.
- Jacobus Johannes, ged. Harlingen 14-11-1748, otr. Groningen 7-10-1786, overl. ald. vóór 10-9-1796.
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- Folkert, ged. Harlingen 5-5-1761.
De ouders zouden in 1748 in Groningen zijn getrouwd. Johannes zou bij zijn huwelijk zijn: kapitein
P.W., 3e bataljon. In 1782 zou hij als 62-jarige voorkomen op een ranglijst 's-Hertogenbosch en
Heusden; op 24-3-1744 zou hij 18 jaar zijn. en geboren te Lausdorf-Braunsfeld.

A. DE VRIES, Drachten

VRAGEN

684. HALIE-SCHOOLLEMANS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hendrik Halie/Halli/Hali. geb. ca. 1706 en zijn vrouw Margreta
Schoollemans, geb. ca. 1708 (otr. Amsterdam 16-10-1738). Hendrik otr. (1) Amsterdam 11-5-1736 Gier-
tjen Mulder. Moeder van Hendrik is Grietjen Jans; moeder van Margreta is Catrina Buys. Ook andere
gegevens betreffende de naam Halie zijn welkom.

H. TE HASSELOO, Laren (Gld.)

Red. (M. Vulsma-Kappers): het GA Amsterdam leert:
I. Roelof Scholman/Scholleman/Schoenman/Schoolman/Scholeman (hij tekent zelf Rulef Schoeman),
van Osnabriick, geb. ca. 1627, snijdersgezel, kleermaker, poorter 8-7-1655, otr. Amsterdam 1650 Sara
Jans (Vosscher). Bij de ondertr. kwam mee zijn oom Arent Winter, mogelijk dezelfde als Arent (Dircksz.)
Winter, van Osnabriick, die tweemaal hertr. (1655 en 1656). Uit dit huwelijk, gedoopt te Amsterdam: 1.
Arent (volgt II), Sara 1652, Johannes 1654 (otr. 1676 Martijntie Gerrits), Abraham 1656, Beletie 1658 en
Antonet 1659.
II. Arent Schoolman/Schooleman, ged. Amsterdam 10-11-1651, kleermaker, ingezetene 1676, otr. 1676
Geertruijt Jans. Uit dit huw. Luthers gedoopt te Amsterdam: Roelof (volgt III), Jannetje 1681. Johanna
1685 (doopgetuige in 1739 en 1746 bij kinderen Hallie-Schooleman) en Gerretje 1689.
III. Roelof Schooleman, ged. 1677, zijdereder, otr. Amsterdam 1705 Catharina/Trijntje/Katrina Buijs. Uit
dit huw. Luthers ged. te Amsterdam: Aarendt 1706, Margrita 1707, Margrietje 1708 (tr. 1738 Hendrik
Hallie) en Hester 1710.
Er is nog een stam Schooleman, terug te voeren op Jan Jans S., harnasmaker, tr. vóór 1648 Hester Wij-
nants, van Norden, die hertr. 1671 Hendrick Claes.
Verwant is mogelijk Henrick Schoolman (tekent Scholleman), van Osnabriick, zilversmidsgezel, otr.
Amsterdam 1645 Lysbeth Roeloffs.

De doop van Hendrik Hallie (geb. 1706) is niet in de klapper te vinden onder achternaam; door een een-
voudig onderzoekje is de familie van hem toch wel te vinden. De huwelijken die het eerst 'onder achter-
naam' werden ingeschreven zijn die van Hendrik Hendrikse (Hallie), wedr. van Catrina Cornelis, in 1711
en van Rombout Hendriks Halie in 1706. Zij blijken vader en zoon. Rombout verklaart in 1711 t.g.v. zijn
vaders hertrouwen, van zijn moeders goed te zijn voldaan. Rombout werd tweemaal gedoopt (r.-k. en
geref.) in 1686. Een oudere broer is Petrus (ged. 1674). Terug naar de gevraagde Hendrik (geb. 1706): kij-
ken we naar de getuigen bij de dopen van zijn kinderen, dan vinden we in 1739 Pieter Halie. Een Pieter
Hallie otr. 1737, 22 jr., zijn moeder Grietje Jans aanwezig. Pieter krijgt in 1738 een dochter Martje; doop-
getuige: Johannes Halli. Een Johannes Hallie otr. in 1727 als 19-jarige, geass. met zijn vader Pieter Hal-
lie. Daar Hendrik (geb. 1706) een zoon Pieter, en Rombout (uit 1686) een dito broer heeft, kan als werk-
hypothese gedacht worden aan een ouderpaar Pieter Hendriks - Grietje Jans.

Inderdaad, zo'n stel is er dat op 26-9-1706 een zoon Hendrick laat dopen. Zij ondertrouwen in 1705,
hij als wedr. van Gijsbertje Christiaans (otr. 1698). In 1698 is Pieter Hendriks 24 jaar en wordt geass. door
zijn vader Hendrick Hendricx, zodat we uitkomen bij eerdergenoemde Petrus van 1674. Beknopt frag-
ment:
I. Hendrik Hendriks (Hallie) (zn. van Lijsbet Carels), geb. Amsterdam ca. 1645, varensgezel, otr. (1)
Amsterdam 1665 Catrina Cornelis, geb. Brussel ca. 1645, dr. van Marieke Jans; otr. (2) Amsterdam 1711
Catrina Jacobse, wed. van Daniel de Leeuw. Uit het eerste huwelijk, r.-k. ged. te Amsterdam: Henricus
1666, Cornelius 1669, Maria 1671, Petrus 1674 (volgt II), Joannes 1678, Carolus 1681, Maria 1683,
Rombout 1686, en mogelijk Isabella (doopgetuige in 1701).
II. Pieter Hendriks (Hallie), ged. 1674, zijdegrijnwerker, otr. (1) Amsterdam 1698 Gijsbertje Christiaaans,
geb. Dordrecht ca. 1673; otr. (2) Amsterdam 1705 Grietje Jans, geb. ald. ca. 1676, wed. van Robbert Roe-
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lofse, dr. van Annetie Willems. Uit het eerste huwelijk, geref. ged. te Amsterdam: Lodewijk 1701, Cor-
nelis 1703. Uit het tweede huw. (idem): Hendrik 1706, Johannes 1709, Clara 1710, Rebecca 1713, enPie-
ter geb. ca. 1715 (doop niet gevonden).

685. JEUKENS/JEUKES
Gevraagd herkomst en huwelijksgegevens van Jacob Jeuke(n)s en Gerarda Steins, ged. Deventer 3-7-
1775, dr. van Jacobus Steins en Maria Hermanna Jansen. Volgens een brief van zijn commandant
(Amsterdam 23-9-1799), wordt Jacob, als fuselier van het 3e batt. 6e halve brigade van de Bataafse
legers, op 10-9-1799 gewond en overlijdt daaraan. Zijn twee zonen worden r.-k. ged. te Deventer, één in
1797, de ander drie maanden na zijn vaders dood. In Deventer verder niets te vinden. Uit een bijlage bij
het huwelijk van een zoon blijkt (verklaring van twee oud-strijdmakkers) dat Jacob zou zijn gewond op
de Koedijk en in Alkmaar overleden. In Alkmaar daarover niets te vinden.

G.A.TH. ROSKES-JEUKENS, Den Haag

686. DE SWART
Aart Hendrikse de Swart, ged. Leersum 5-5-1777, overl. Bunnik 2-2-1844, tr. Antje Daalmans, lidmaat
Barneveld 26-4-1799 met att. van Groningen. Hieruit 6 kinderen te Barneveld geboren. Dochter Johanna
de Swart, ged. 10-10-1802, bevalt Bunnik 12-9-1824 van een buitenechtelijke zoon Johannes, waarvan de
vader onbekend is. Johannes de Swart tr. Haarlem 16-5-1849 Maria van der Sloot. Zijn moeder Johanna
is bij het huwelijk aanwezig en, vlg. de akte, in Amsterdam woonachtig. Aldaar echter niet te vinden.
Gevraagd doop en voorgeslacht Antje Daalmans, huwelijksgegevens Aart en Antje, en overlijdensgege-
vens van Johannes de Swart.

J.H. DE SWART, Hilversum

687. TANG
Pieter Antonius Tang, geb. Amsterdam 18-9-1827, korenverschieter, tr. Amsterdam 5-10-1848 Cornelia
Hafkamp, geb. ald. 14-9-1825. Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat vader Christiaan Tang als fuselier in
Utrecht is overleden op 24-1 -1828. Hij is in 1826 voor vijfjaar als reserve-militair in dienst gekomen, als
nummerverwisselaar van Matthew Antonie Oortman. Christiaan blijkt te zijn geb./ged. Amsterdam
14/15-12-1805 (zn. van Christian Tang en Catharina Langeraat) en gehuwd met Jacoba Wessels.
Gevraagd huwelijksgegevens, doop en voorgeslacht van Jacoba Wessels.

F. VAN EEKERES, Amsterdam

Red. (M. Vulsma-Kappers): Christiaan en Jacoba zijn waarschijnlijk niet getrouwd geweest. Misschien
was het de bedoeling dat na zijn diensttijd te doen. Getuigen bij de geboorte-aangiften van hun twee kin-
deren (Christiaan, geb. 1826 en Pieter Ant., geb. 1827, beiden in de Ridderstraat) waren leden van de
familie Wessels. In 1827 was dat Franciscus Antonius Wessels, 22 jr., boommaker, won. Ridderstraat. In
de klapper op de bruiden komt één Jacoba Wessels voor; deze huwde als 40-jarige op 27-12-1844 met
Hendrik Jurriaan Karel, een 24-jarige sjouwer. Eén der getuigen was Franciscus Ant. Wessels, 38 jr.,
boommaker, haar broer. Het Bevolkingsregister van 1851 geeft nog meer informatie. Het echtpaar Karel-
Wessels woonde toen in de Ridderstraat, evenals Christiaan en Pieter Ant. Tang met hun gezinnen, op
wisselende nummers, soms in hetzelfde huis! Voorts blijkt Pieter Ant. Tang een zoon Hendrik Jurriaan
(geb. 1859) genoemd te hebben. In het huis Ridderstraat 74 overleed Jacoba Wessels op 7-5-1851 aan de
'keeltering' (Bev. Reg. 1851, N4-707). Eén van de aangevers was haar broer, de boommaker F.A. Wes-
sels; haar moeder leefde toen nog. De tweede vrouw van H.J. Karel en Pieters vrouw Cornelia Hafkamp
hadden een 'koffijnering' (Bev. Reg. 1851, N5-1043).

Volledigheidshalve toch nog even de getuigen bij het huwelijk van Pieter A. Tang en Cornelia Hafkamp
in 1848 opgezocht: en jawel, Hendrik Jurriaan Karel, stiefvader der echtgenoot, kastenmaker, 29 jr. en
Franciscus Wessels, oom van den zelven, boommaker, 42 jaar.
Jacoba Wessels werd ged. Amsterdam (r.-k.) 9-3-1804 als dr. van Anthoni Wessels en Catharina Jacoba
Laret (otr. ald. 25-4-1800). Hun zoon Franciscus Antonius werd gedoopt 16-5-1806.

688. WICHELMAN/WIGGELMANS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Daniël Zacharias Wichelman, van Sellen (Bentheim), kleerma-
ker, oud 28 jaar, otr. Amsterdam 28-4-1707 Dina Metelerkamp (genealogie bekend). Zijn overl. of begr.
in Amsterdam niet gevonden.
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KOPPER(T)-POST. KOPPER(T)-VERBOOM
Willem Jansz. Kopper(t). otr. (I) Vlaardingen 15-2-1722 Jozijntje Cornelisdr. Post; tr. (2) vóór 1770 Ger-
ritje Verboom, van Maassluis, overl. Vlaardingen 14-1-1826. Uit het eerste huwelijk: Jan Willebrords
(Willemsz.) Kopper(t), schoenmaker, ged. Vlaardingen 13-2-1741. Gevraagd nadere gegevens van Jan
Willebrords Kopper, alsmede voorgeslacht van Jozijntje Post en Gerritje Verboom.

F. GROUT-FISCHER, St. Valéry en Caux (Fr.)

689. VERMEER-VAN SON
Jan Adriaens Vermeer, overl. Tilburg 1740, tr. Udenhout 9-11-1699 Anneke Daendols van Son, overl.
Tilburg 1740. Het echtpaar laat r.-k. dopen in Udenhout: Guilielèmus 1701; in Tilburg: Johannes 22-2-
1703. Gerardus 11-2-1705, Cornelius Johannes 19-4-1706, Margarethe 12-8-1708, Adriaan 28-4-1709 en
Cornelia 17-3-1711. Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van genoemd echtpaar.

V.J.M. VERMEER, Voorschoten

690. TAMBOOL/TAMBOEL
1. Tonnis Jansz. Tamboel,geb. Aalten, overl. Doetinchem 1-1 1-1692, tr. ald. 24-10-1655 JannistaJandr.

Teckelborg (Teckelenborgch), overl. ald. 1-9-1703. Uit dit huwelijk, gedoopt te Doetinchem: 1. Jan
15-10-1656; 2. Janna Christina (volgt punt 2); 3. Catrijne 9-9-1660; 4. Mechtelt 17-4-1663; 5. Geer-
truijt (volgt punt 3); 6. Jenneke 17-1-1668, tr. Jan Averkamp, gedoopt in Doetinchem zoon Tunnis 7-
7-1706. Gevraagd verdere gegevens over Janista Teckelborg en de kinderen nrs. 1, 3, 4 en 6.

2. Janna Christina Tamboel, ged. Doetinchem 29-8-1658, overl. ca. 1730, tr. Hendrick Warnsink, ged.
Doetinchem 28-8-1661, overl. ald. 6-7-1714. Uit een testament blijkt, dat uit dit huwelijk worden
geboren een zoon Anthonie en 2 dochters, waarvan één ca. 1729 overlijdt. Verder is er een klein-
dochter Henrien de Maeth. Gevraagd verdere gegevens omtrent dit gezin.

3. Geertruid Tamboel, ged. Doetinchem 26-4-1665, tr. Jacob Wassink. Hij hertr. Doetinchem 4-8-1743
Janna Mary Sagtleven. Gevraagd huwelijks- en overlijdensgegevens van Geertruid en verdere gege-
vens omtrent het gezin Wassink.

R. SWEERTS-TAMMER, Horst

691. JONKER-VAN LOO
Harm Klaasz. (Jonker), ged. Smilde 3-9-1788, schipper, tr. Hendrina Alberts van Loo, ged. Leeuwarden
5-4-1786. Uit dit huwelijk bekend: Albert, geb. Sneek 11-8-1814; Klaas, geb. Kampen 18-11-1816; Pie-
ter, geb, Heiloo 2-5-1822; Johannes, geb. Blokzijl 20-4-1826. Gevraagd huwelijksgegevens en gegevens
over eventuele andere kinderen.

H. DATEMA, Emmeloord

692. LAM
Jacob Lam, 'custos' en secretaris te Maurik, begr. ald. 3-6-1699, tr. Aletta Gerrits, begr. Maurik 20-6-
1671. Uit dit huwelijk bekend: Jannigje LamJ.d. van Zutphen, tr. Maurik 10-11-1667 Pieteri Hendricksz.
Backer, later secretaris te Ommeren; en Judith Lam, geb. Bredevoort okt. 1647. tr. Maurik 12-4-1669
Assuerus Fransen van der Eem. Gevraagd de juiste samenstelling van het gezin van Jacob Lam en Aletta
Gerrits, alsmede hun kwartieren.
KUYK
Jan Zacharias Kuyk, van Maastricht (geb. ca. 1728), otr. Amsterdam 15-10-1756 Anna Margreta Glas-
horst. Zijn zuster Elisabeth Kuyk, van Arnhem (geb. ca. 1736), otr. Amsterdam 26-4-1771 Gerrit Buij-
tink. Hun moeder Anna Catrina Schaak zou in 1756 in Bergen op Zoom wonen (aldaar geen aanwijzing
gevonden). Wie weet meer over deze familie en hun herkomst?

G.J. VAN ROOKHUIJZEN, Broeksterwoude

693. BOITELLE
Karel Victor Hubert Boitelle, geb. Venlo 24-12-1840, en zijn broer Peter Hubert, geb. Venlo 20-2-1856,
hebben hun geboortestad met onbekende bestemming verlaten. Wie heeft verdere gegevens? Ook andere
gegevens over de familie Boitel(le) zijn welkom.

C.J.W.A. KLERKEN, Blerick
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694. STOFFELS-PERMENTIER
Het echtpaar Andries Stoffels en Maria Permentier wordt in 1823 geplaatst te Wilhelminaoord, een kolo-
nie van de Maatschappij van Weldadigheid. Zij krijgen daar elf kinderen. Volgens het kaartsysteem van
de kolonie is Andries geboren op 26-2-1795 en Maria op 10-9-1794; geboorteplaatsen niet vermeld.
Andries overlijdt Noordwolde 2-6-1876; in de akte wordt vermeldt dat hij geboren is te 's-Gravenhage als
zoon van Christiaan Stoffels en Klazina Es. Echter, in 's-Gravenhage is niets te vinden. Gevraagd gege-
vens en voorgeslacht van genoemd echtpaar.

A. SCHEEPER, Enschede

695. BRIL
Hermen Egberts. ged. Den Ham 8-8-1745 (zijn ouders wonen in het gehucht Egede (Hellendoorn)), overl.
gehucht Collendoor (Ambt-Hardenberg) 7-8-1806. Zijn weduwe neemt volgens akte van 30-12-1811 de
familienaam Bril aan; de reden hiervoor is niet duidelijk. Wie kent hiervoor de verklaring.

H. BRIL, Amersfoort

696. VAN DER SLUIJSE (DICTUS) VAN HEUSDEN-DE WIT
Gevraagd ontbrekende gegevens, voor- en nageslacht van het echtpaar Willem van der Sluijse (dictus)
van Heusden, ged. Heusden 8-7-1603, en Johanna Constantia de Wit(te), geb. (Waalwijk) ca. 1604 (tr.
Heusden 18-7-1625). Willem woont vanaf 1643 met zijn gezin in 's-Hertogenbosch, waar hij geregeld in
not. aktes voorkomt. Na 1674 komt hij daar voor als r.-k. priester. Wat is er nog bekend over de priester
Willem? Overigens zijn alle gegevens over de familie De Heusden (gezegd) van der Sluijse welkom.

Mevr. J.E.M, DE HEUSDEN GEZEGD VAN DEr SLUIJSE, Amersfoort

697. DEYER-BRINK
Gevraagd huwelijksgegevens van Lodewijk Deyer (geb. Utrecht 1790 als zoon van een officier uit Sas
van Gent en Cornelia van der Monde) en zijn vrouw Jacoba Brink, een schippersdochter uit Groningen.

Dr. F.C. DE ROOY, Den Haag

698. EYSINK, BROUWER-JURRIENS
- Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Bartus Eysink, overl. Olst 3-8-1826, tr. Wijhe 7-11-

1802 Aaltjen Bruggeman, ged. ald. 17-7-1774. Bartus zou omstreeks 1764 geboren zijn te Wijhe,
aldaar echter geen doopinschrijving gevonden. Bij zijn huwelijk zijn zijn ouders aanwezig: Arent
Eysink en Geesjen Bos. In een genealogie Eysink uit Haaksbergen wordt een Arent genoemd; is dit
de vader van Bartus?

- Wie heeft gekend en/of is bij het overlijden geweest van Christiaan van Eysink, geb. Deventer 17-7-
1897, vlg. Rode Kruis overl. in de strafgevangenis Soekamiskin te Bandoeng op 21-12-1944.

- Gevraagd gegevens (en evt. kopie-akten) over het echtpaar Christiaan Brouwer, geb. verm. Wester-
voort, en Cornelia Jurriens, overl. vóór november 1895. Hun dochter Hermanna Maria Brouwer, geb.
3-7-1875. tr. Westervoort 21-11-1895 Wolter-Jan Eysink.

P. EYSINK, Auckland (Nieuw Zeeland)

699. BOSMAN-LAUTENBERG/LAUTENBACH
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Hendricus Bosman, geb. vóór 1770, en Christina
Lautenberg/Lautenbach, geb. (Groningen?) vóór 1775 (tr. Groningen 16-6-1795). Zij vertrekken 28-6-
1803 uit Groningen met attest, zonder vermelding van bestemming. In 1821 zijn zij aannwezig bij het
huwelijk van een zoon te Rotterdam, doch in de huw.akte wordt geen melding gemaakt van de woonplaats
der ouders.

A.W.M. WISSINK, Enschede

700. WOLKERS
- Christiaan Wolkers, geb. Munsterland ca. 1723, molm-/groenboer, begr. Sloten 15-8-1782, otr. (I)

Sloten 16-4-1748 Agatha Rotterdam, geb. ca. 1725, begr. Amsterdam 8-10-1752; tr. (2) Jannetje van
Zijl, begr. Sloten 13-2-1770; otr. (3) Sloten 3-4-1772 Elizabeth Nonne(n)kamp, geb. ca. 1740. Kin-
deren uit het tweede huwelijk: Joannes, Petrus, Lijsje, Bregje en Jannitje: uit het derde huwelijk: Wil-
helmus en Bregje. Gevraagd voorgeslacht van Christiaan Wolkers, zijn geboortegegevens, evt. kin-
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deren uit het eerste huwelijk en gegevens m.b.t. het tweede huwelijk.
- Hendrik Wolkers tr. (1) Zuiderwoude 14-1-1759 Welmoet Claes Mando(o)zen: tr. (2) Zuiderwoude

30-9-1770 Trijntje Hendriks. Kinderen, geboren te Zuiderwoude tussen 1759 en 1777: Aaltje, Aeltje,
Klaas, Aaltje, Hendrik, Joost en Hendrik. Gevraagd voorgeslacht en nadere gegevens van Hendrik,
alsmede gegevens van Welmoet Mandozen en Trijntje Hendriks.

H.M. WOLKERS, Heerhugowaard

701. LINTMEIJER
Gevraagd levensloop van Franciscus Lintmeijer, geb. Loosdrecht 31-8-1876 en ald. woonachtig in 1900.
Het register van uitgeschreven personen Loosdrecht vermeldt 6-6-1906 het vertrek van Fr. Lintmeijer
naar Hillegom. In Hillegom wordt hij niet aangetroffen.

T. LINTMEIJER, Soest

702. EVERTMAN
Fennigjen Hendriks Evertman (tr. Vriezenveen 1689 Jan Barends), Hendrik Evertman (tr. Vriezenveen
31-7-1692 Lutgertjen Roelofs Smelt) en Jan Hendrik Evertman (tr. Vriezenveen 1693 Jenneken Lukasen
Fronten) zijn allen kinderen van Hendrik Hendriksen Evertman. Gevraagd voorgeslacht en aanvullende
gegevens van broers en zuster Evertman. Gegevens over nageslacht van Jan Hendrik Evertman zijn even-
eens welkom.

J.M. SMIT-EVERTMAN, Alkmaar

703. GALEE-BOSSER
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Martinus Galee en Ariaentje Bosser. Zij hebben ten-
minste drie kinderen: Cornelia, Ariaantje en Tanneke. Tanneke tr. Rotterdam 10-4-1730 Maarten Oerle-
mans; bij de inschrijving wordt vermeld dat Tanneke in Zeeland is geboren. Ariaentje Bosser heeft nog
een broer Anthony en een zuster Cornelia.

M.W.H. LEMMENS-GOOSSEN, Utrecht

704. VAN DER MEUDEN-DE VRIES
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Arie van der Meijden (begr. Brakel/NB 19-2-1803)
en Elizabeth de Vries.

A. RUIJMGAART, Capelle aan den IJssel

705. BERGHUIJS/BERCKHUIS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jan Hendriks Berghuijs/Berckhuis, overl. Kamperveen 1775, tr.
Batje Gerrits Horst, ged. Oldebroek 27-2-1735, overl. Kamperveen 1798, dr. van Gerrit Horst en Aaltjen
Henriks. Hun kinderen, gedoopt te Kamperveen: Hendrik, Aaltje 22-11-1761, Willemtje 1-4-1764, Ger-
rit, Jannetje 31 -12-1769, Berent 27-1-1775.

J. BERGHUIJS, Lelystad

706. GERRETSEN/GERRITSEN/GERRITS
Huijbertus Gerretsen/Gerritze, ged. Nijmegen 6-10-1726, 'soldaat in 't Reg. van Z.H. den Prince van
Oragne', daarna timmerman, overl. Gouda 27-8-1807, otr./tr. Nijmegen 16/30-1-1746 Paulina (de) Vre-
ser, dr. van Johannes Freser en Magteld/Meggel van Bregaarde (aantekening bij huwelijk: kinderen met
gereformeerde moeder). De naam Vreser komt in alle denkbare spellingen voor. Het echtpaar woont in
1780 nog in Nijmegen. Kinderen: Antonij Gertse ged. Nijmegen 1-1-1747; Antonij Willem Gerrits ged.
Nijmegen 21-8-1748; Jannetje geb. (Doornik?) 1750, overl. Gouda 30-5-1835, tr. Arie Verheul (zij ves-
tigt zich 29-10-1792 te Gouda, komende van Nijmegen); Antonia Geurtsen, ged. Nijmegen 15-4-1754;
Johannes Willem Gerritsen, ged. Nijmegen 30-1-1757; Henricus Goedefridus Gerritsen, ged. Nijmegen
30-1-1757; Hubertus Gerritsen, ged. Nijmegen 31-12-1758, tr. Thamen (met aantekening te Amsterdam)
30-4-1780 Adriaantje Schouten, ged. Uithoorn 16-5-1756, vroedvrouw, overl. Waddinxveen 28-10-1834,
dr. van Abraham Schouten en Josina Roos; Adolphus Gerritsen, ged. Nijmegen 28-6-1761. Met uitzon-
dering van Hubertus Gerritsen is van eventueel nageslacht van de kinderen niets bekend. Gevraagd gege-
vens hierover, alsmede de doop- en overlijdensgegevens van Paulina Vreser.
VALLODOLITH-HOOGLANDE

Jhr. Jacob Vallodolid/Valaddith, geb. Middelburg, eigenaar van o.a. de boomgaard 'Croonenburg' bij
Middelburg, overl. verm. 31-10-1588, tr. Maria van Hooglande, geb. Middelburg (zou dochter zijn van
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Lubewijn van Hooglande). Twee kinderen bekend: (1) Jacob, heer van Sombeek, overl. Utrecht vóór 28-
5-1605, tr. Wilhelmina de Praet van Moerkercken, dr. van Willem van Moerkercken en Aleijt Ram; (2)
Cornelia, tr. Middelburg 17-4-1566 Willem Taets van Amerongen. Gevraagd voorgeslacht van Jacob
Vallodolid en Maria van Hooglande. [Red.: 9-1-1584, Jonker Jacob de Valedolith heer tot Sompe.ken,
gelast Pieter de Proest licentiaat beide rechten, te verpachten de houtwas en de medegelanden van Kallo,
tot herdijking van dezelve polder (Stadsarchief Antwerpen, SR 379/174)]

J. JANKNEGT, Bussum

707. HOOIJMAJER
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Maria Hooijmaier, geb. ca. 1711, overl. Haastrecht 27-5-
1746 (aangifte), tr. ald. 23-9-1731 Martinus Verzijden (1711-1787). Maria is verm. dochter van Pieter
Hooijmajer en Neeltje Vermaat.
VONCK
Maria Magdalena Vonck (dr. van Cornelis Vonck en Anna Maria 't Hooft), geb. Streefkerk 8-9-1780. Zij
vertrekt met attestatie van Streefkerk naar Krimpen a/d Lek in 1807; aldaar niet traceerbaar. Op 25-7-
1816 staat zij, zonder vermelding van woonplaats, nog in de ondertekening van een familie-annonce.
Gevraagd gegevens m.b.t. haar verdere levensloop.

E.A.N. KON, Amsterdam

708. VAN BUUREN
Gevraagd levensloop en evt. nageslacht van Johannes van Buren, geb. Gouda 1-1-1852. Johannes treedt
op 8-10-1873 in dienst van de Marine te Den Helder; volgens zijn pers. staat is hij gehuwd op 9-11-1887
met D. Ban (of Bon), zonder vermelding van een plaatsnaam. In Gouda is er niets meer over hem te vin-
den.

P.J.M, VAN BUUREN, Tilburg

709. SPIJKER
Gevraagd gegevens, herkomst en voorgeslacht van
- Jacob Spij(c)ker, geb. Vollenhove ca. 1590. Wellicht was hij de eerste van het doopsgezinde geslacht

Spijker te Blokzijl, die zich ald. vestigde. Van hem één zoon bekend: Pieter Jacobs Spijker, geb. Blok-
zijl ca. 1620, scheepstimmerman, overl. vóór 1688, tr. Blokzijl 1647 Trijntje/Catharina Sijbels/Sib-
bes, geb. ald. 1620, overl. vóór 1693, dr. van Sijbel Teunis (eigenaar van een scheepstimmerwerf) en
Grietje Jans. Nakomelingen (van 1830-1910) waren veelal (matten)schipper en vestigden zich ca.
1910 'aan de wal' in Amsterdam, Maassluis en Rotterdam/Amersfoort.

- Jan Wijchersz. Spijker (zn. van Wijcher Jansz. Spij(c)ker), van Vollenhove, tr. Blokzijl 29-5-1653
Ariaentjen Schuiringh(s), wed. van Herman Janssen, mulder te Blokzijl. In de geref. doopreg. van
Blokzijl worden als ouders van drie kinderen genoemd: Wijcher Jansz. Mulder en Ariaentjen Schue-
ringhs. De naam Spij(c)ker werd door dat geslacht niet meer gevoerd.

- In Huisduinen/Den Helder woonde tussen 1680 en 1810 een, eveneens doopsgezind, geslacht Spijker,
waarvan velen loods of (commandeur-)walvisvaarder waren. Met dat geslacht - herkomst en nage-
slacht onbekend - is nog geen aansluiting gevonden.

F.J. SPIJKER, Bussum

710. MEILINK/MEIJLINK/MIJLINK
Gevraagd gegevens en voorgeslacht (Gelderland/Overijssel?) van Evert Hendriksz. Meilink, overl. ca.
1801, otr./tr. Enkhuizen/Grootebroek 29-12-1781/14-1-1782 Breghie Harkes Slot, geb. Bovenkarspel 23-
12-1757, overl. Enkhuizen 2-5-1800, dr. van Harke Mijndertsz. Slot en Marijtje Outjers. In de akte van
notoriteit bij het huwelijk van zijn zoon staat dat 'Evert Hendriksz. Meilink als meestersknegt in de lijn-
baan van de heeren Frederik Haghe en Compagnie heeft gewoond en werkzaam is geweest, als hebbende
derzelve eenige tijd na het overlijden van genoemde zijnde huisvrouw met achterlating van alle deszelfs
kinderen en zonder eenige order op zijne zaken te stellen zich uit Friesland op de vaart zoude hebben
begeven, en kort daarop overleden zijn'.

E.G.M. MEILINK, Beverwijk

711. VAN DER SCHOT
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van onderstaande broers en zuster:
- Jacomina van der Schot, begr. Utrecht 15-2-1789, tr. ald. 8-2-1738 Bernardus van Rietveld;
- Elisabeth van der Schot, overl. vóór 1783, tr. Hendrik Winkelman;
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- Rijk van der Schot, overl. vóór 1783. tr. (1) Heijltje van Dijk: tr. (2) Breukelenweert 9-9-1756 Anto-
nia Leemkolk;

- Lambertus van der Schol, overl. Delft 2-2-1780, otr. ald. 15-1-1729 Elisabelh Velthoven:
- Willem (Guilielmus) van der Schot, begr. Pijnacker 21-11-1777. otr. Delft 7-5-1735 Maria van der

Velden:
- Gijsbert van der Schot. begr. Warmond 2-6-1778, tr. (1) Warmond 24-10-1740 Aagje Willems van

Zwieten; tr. (2) Warmond 28-10-1749 Marijtje Pieters van der Post.
Tevens gevraagd geboortegegevens van Ernst van der Schot. tr. Weesp 24-4-1784 Stijntje Hoefsloot.
Volgens deze akte 'jongman van onder de gerechten van Breukelen oud 34 jaar, zijnde ouderloos'. Ver-
moedelijke ouders: Rijk van der Schot en Heijltje van Dijk. uit Breukelenweert. Aanwijzigingen hiertoe:
zekere Ernst van der Schot is samen met Aaltje de Kruyff doopgetuige van Adrianus, de oudste zoon van
Rijk, en: kinderen van Ernst zijn o.a. Rijk en Arie.

J.A. VAN DER SCHOT. Badhoevedorp

712. VANHETEREN
Gevraagd voorgeslacht en mogelijke verwantschap van
- Coenraad Anthoni van Heeteren, tr. (1) Lienden 7-7-1720 Jantje Lucassen Verhuet; tr. (2) Randwijk

23-2-1750 Aaltje Thomassen;
- Jan Coenders van Heteren, tr. Asperen 15-4-1712 Jannetje Gerrits van Beun, wed. van Claas van den
Berg.

G.J. VAN ROOKHUIJZEN, Broeksterwoude

713. Katholieke dopen te COEVORDEN
De r.-k.-parochie te Coevorden werd in 1787 opgericht en vanaf dat jaar zijn er DTB-boeken bewaard
gebleven. Volgens het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa, 1831-1861,
bezat Coevorden vóór de oprichting van deze parochie een statie 'welke tot het Aartspriesterschap van
Zalland- en Drenthe behoorde en door een Priester bediend werd'. Waar werden kinderen gedoopt van de
r.-k. militairen die vóór 1787 in het garnizoen te Coevorden waren gelegerd en waar zouden aantekenin-
gen daarvan te vinden zijn?

J.L.L. VORST, Leiden

714. HOMMES-DREWES
Volgens een aantekening in het dossier Jullens (CBG) bestaat er een scheidbrief d.d. 1 -6-1667 betr. Claes
Hommes en Siabbichjen Drewes: zij of hun erfgenamen woonden in Oldenklooster. Bekend is dat hun
zoon Julle Claessen, komend van 'den Dam' tr. Groningen 1648 Engeltje Reedts/Riets Harckema. van
Visvliet; hieruit de familie Jullens. In welk Groninger (huis-)archief bevindt zich deze scheidbrief?
(DE) KLEI(N), LUBBERS
In welk weeshuis in Groningen of Friesland is opgevoed Jannetje Philippus (de) Klei(n) uit Sneek? Zij tr.
(1) Sneek 1737 Machiel van der Spek; tr. (2) 1751 Johannis Johannis de Wolf. Zij behoorde tot de geali-
menteerden van Sneek. Het vermoeden bestaat dat zij uit Farmsum kwam en familierelatie had met Elsje
Lubbers, tot Farmsum, waarvan dochter Elisabeth te Amsterdam ondertrouwt met Marten de Wolf (otr.
Amsterdam 12-4-1726 Marten de Wolf, van Velsen, woont onder Heemstede, oud 27 jaar, ouders dood,
geass. met Hendrik de Hes. en Elisabeth Filippus, van Farmsum. oud 36 jaar, op de Heregraft. haar moe-
der Elsie Lubbers, tot Farmsum; sij moeders consent goet ingebragt: zij tekenen: Maarten de Wolf. Elisa-
bet Filippus). In het Weeskamerarchief van Groningen wordt het overlijden op 21-8-1694 vermeld van
'Jantien Lubbers', wier 'nagelaten eheman' Jan Klein was. Er wordt echter niet gerept over nagelaten
kinderen.

PH. DE WOLF, Maartensdijk
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