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HET WEST-BRABANTS GESLACHT HARTMANS

door A. HARTMANS

Wapen
Het familiewapen Hartmans luidt: In rood een schuinlinks geplaatst zwaard van zil-
ver met gouden gevest, de punt omlaag; over alles heen een aanziende ram van goud
met zilveren hoorns. Helmteken: een aanziende ramskop van goud met zilveren
hoorns. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1989 door de auteur van dit artikel in samenwerking met zijn
schoonzuster N.M. Hartmans-van Vuuren ontworpen.

Inleiding
Een aantal jaren geleden begon het onderzoek naar mijn voorouders; ik wist vier
generaties terug te volgen in Zuid-Holland. Eind 1987 kwam ik in contact met de
Willemstadse architect Pieter Hartmans, die al jaren bezig was met voorouder-
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onderzoek. Uit zijn aantekeningen bleek dat mijn betovergrootvader Roeland Hart-
mans (1819-1887) en zijn overgrootvader Cornelis Hartmans (1822-1860) broers
waren, beiden geboren te Fijnaart en Heijningen1. Nakomelingen van Cornelis Hart-
mans komen grootendeels voor in Fijnaart en Heijningen, Roosendaal en Capelle
aan den IJssel. Gezien zijn uitgebreid nakomelingschap beperk ik mij in dit artikel
tot het voor-en nageslacht van mijn betovergrootvader Roeland Hartmans.

Mede met gegevens uit de 17de eeuw die ik via de heer J.L. Rijndorp te Hattem
mocht ontvangen van de heer G.A. Klein te Arkel-Giessenlanden, kon ik de hierna-
volgende voorlopige genealogie Hartmans samenstellen.

Genealogie
I. Jurri(a)en Hartman, geb. ca. 1590/1600, tr. NN.

Uit dit huwelijk:

1. Tanne Jurriens Hartman, overl. Klundert vóór 14-2-16532, tr. (1) Hendrik
Rochus3, tr. (2) Pieter Henels, overl. vóór 24-2-16484.

2. Jurrien, volgt II.

II. Jurrien Hartman, geb. ca. 1622/235, arbeider te Klundert (16546), overl. tussen
15-12-16677 en 15-5-1671, tr. NN, overl. na 15-5-1671, wed. van Meeus Nuyten.

Op 3 januari 1647 verkoopt Jurrien Hartman voor 26 Car. gld. een huis in de Molenstraat te Klundert
aan de lakenkoper Joachim Lions8.

Jurrien Hartman wordt op 3 januari 1656 genoemd als belender van een schuurtje in de Molen-
straat te Klundert9.

Op 23 april 1646 wordt 'de weduwe van Meeus Nuyten' vermeld als belender van een perceel in
de Molenstraat te Klundert, dat haar man op 23 april 1640 bezat10.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, volgt III.

III. Pieter Jurriensz- Hartman, geb. vermoedelijk Klundert ca. 1645/50, overl. ald.
vóór 21-4-1681 ",tr. Cecilia Jans, overl. na 10-12-168212.

Pieter Jurriensz. Hartman is op 15 mei 1671 rechthebbende op een schuurtje in de Molenstraat te

Klundert. ten zuiden grenzend aan de weduwe van Jurrien Hartman13.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IV.
2. Jurrien Pietersz. Hartman, geb. Klundert ca. 1675/80, overl. Willemstad vóór

27-2-1715, tr. ald. 16-10-1707 Mechel(ina) Willems Westdijk, van Willemstad.
Zij tr. (2) Willemstad 27-2-1715 Hendrik Cornelisz. Visser, wedr. van NN.
Te Klundert testeert voor notaris Crillaert op 10 maart 1691 Jenneke Meeus, huisvrouw van Jan Cra-
mer. Zij vermaakt een halve roede land aan Jurrien Pieters, jongste zoon van Pieter Jurriens.

Uit het huwelijk van Jurrien en Mechelina werden drie zoons geboren. Deze tak van de familie
Hartman is omstreeks 1769 uitgestorven.

IV. Jan Pietersz. Hartman, geb. (Klundert) ca. 1665/70, overl. Fijnaart vóór 1720,
tr. ca. 1694/95 Heijltje Jaspers Wijngaart (Weijgert, Wegert, Weijgerde), ged. Fij-
naart 28-9-1670, overl. (ald.) vóór 1726, dr. van Jasper Aertsz. Wijngaert en Basti-
aantje Stoffels.
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Op 28 juli 1697 koopt Jan Pietersen Hartman van Maeijken Jans Herberts. weduwe en boedelhoudster

van Aelbrecht Vissers, voor 160 gld. 'seker huyshe, twintig roeden erve, gestaan en gelegen binnen

deze jurisdictie, beloop vanden Fijnaartsen dijk omtrent des ouden Appelaer en dijck wegh'l4\
Het echtpaar Hartman-Wijngaart testeert op 10 oktober 1705 voor schepenen van Heijningen. Jan

en Heijltje stellen elkaar tot erfgenaam en voogd over hun twee niet met naam genoemde kinderen; de
kinderen zullen elk 25 gulden krijgen1*.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Fijnaart:

1. Pieter, ged. 25-11-1696 (get.: Jurrien Pietersz. Hartman, Stoffel Jaspersz. Wijgert
en Janneke Jaspers Wijgert).

2. Ceelitje, ged. 13-4-1698 (get.: Bastiaantje Stoffels en Jurrien Pietersz. Hart-
mans).

3. Jasper, volgt V.
4. Pietertje (Pieternella) Jans Hartman, ged. 3-12-1703 (get.: Jeroentje van der Bos

en Janneke Jasperse Weijngerden), op 1-4-1738 geref. lidmaat te Fijnaart met
attestatie van Wiiiemstad, overi. na i 759, tr. Willemstad 7-11-1733 Paulus
Robregtsz. Spies, van Ruigenhil, overl./begr. Fijnaart 31-3/5-4-1775.

5. Pieter, ged. 11-8-1709 (in het doopboek is deze inschrijving doorgehaald).
6. Pieter, ged. 12-7-1711 (get.: Pieter Provilij en Cornelia Geers/Goers).

V. Jasper Jansz. Hartman, ged. Fijnaart 28-8-1700 (get.: Cornelis Cammeraet en
Maeijke Theune, zijn vrouw), arbeider, korporaal van de buitenwacht aan het fort De
Hel (1747), overl. vóór 1756, otr./tr. Willemstad 15-5/6-6-1723 Elisabeth Nijsse
Rotappel, geb. Klundert ca. 1688/8915, overl. vóór 25-1-1746, wed. van Nuit Pau-
lusz. van der Aalst, dr. van Nijs Laurijsse Rotappel en Neeltje Hendrikse Mannes.

Op 16 mei 1728 testeert Lijsbet Rotappel, huisvrouw van Jasper Hartman, wonende in de polder Rui-
genhil, jurisdictie van Willemstad, voor notaris Adriaan van den Enden. Zij ligt ziek te bed en ver-
klaart tot haar universele erfgenamen te benoemen haar vijf kinderen: Neijs, Maria en Paulus van der
Aalst, in eerder huwelijk verwekt door Nuijt van der Aalst, en Heijltje en Jan Hartman, 'geprocreërt
bij' haar tegenwoordige man Jasper Hartman. Tot voogden over deze vijf kinderen stelt zij Pieter Pau-
lusse van der Aalst, bouwman wonende in de polder Ruigenhil, en Willem van Poppel, wonende 'in
't Clunders landt'16. Aldus blijkt uit een akte van de weeskamer van 25 januari I74617.

Jasper Hartman betaalt op 7 april 1731 een som van 243 gld. voor 'seekere huijsinge, schuur ende
erve gestaan ende gelegen op den Ruijgenhilse droogendijk, ter plaatse genaamd aan den hel', ten
westen grenzend aan Jan Cremers en ten oosten aan Pieter Ouwerkerk18.

Obligatie van Jasper Hartman, schuldig aan Jan Cremer een som van 121 gld. 10 stuivers, 7 april
I73119.

Voor 450 gld. verkoopt Jasper Hartman, wonende aan de Hel, jurisdictie van de Ruijgehil, op 24
april 1744 een huis, schuur en bakkeet met erf aan Andries Sneep20.

Op 18 juli 1747 rapporteert de vaandrig Pieter Koomans aan de krijgsraad van Fijnaart en Heij-
ningen over een onheuse behandeling door Jasper Hartmans, korporaal van de buitenwacht aan het
fort De Hel. Dit rapport beschrijft het voorval betreffende het parool dat Pieter Koomans, de adelborst
Maerten Bient en sergeant Van Reijnooij moesten geven. Pieter Koomans gaf het parool 'Middel-
burgh', waarop korporaal Hartmans dit ontkende. Volgens hem was het parool 'Utregt'. Na wat
geharrewar arresteerde Hartmans de drie genoemde personen. Pieter Koomans diende hierover een
klacht in bij kolonel Brinkman en eiste 'behoorlijke satisfactie'21.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Willemstad:

1. Heijltje Jaspers Hartman, ged. 12-3-1724, overl./begr. Fijnaart 19/25-5-1785,
otrVtr. (1) ald. 29-7/24-8-1757 Andries van Sprang(h), ged. Willemstad 13-11-
1695 (get.: Govert Andriesz. van Sprang en Johanna Ammeles), begr. Fijnaart
12-1-1763, wedr. van Maria van Ginkel, zn. van Gerrit van Sprang en Adriaantje

GensNostra50(1995) 59



Mekers; otr./tr. (2) Fijnaart 18-11/4-12-1763 Nicolaas Maliepaard, ged. Zeven-
bergen 20-10-1738, begr. Fijnaart 1-10-1801, zn. van Stoffel Maliepaard en
Johanna Nelemans.

2. Jan Jaspersz. Hartman, ged. 19-2-1726, overl. vóór 1770, otr./tr. Prinsenland/Fij-
naart 26-4/15-5-1766 Janneke van Averen, van Eikerzee in het Land van Schou-
wen, overl. vóór 1770. [geen kinderen].

3. Pieter, volgt VI.
4. Neeltje Jaspers Hartman, ged. 17-1-1730, overl. Prinsenland 9-5-1775, otr./tr.

ald. 16/31-8-1755 Jacob Boot, van Prinsenland.
5. Willem Jaspersz. Hartman, ged. 17-10-1734, poorter te Willemstad 7-5-1768,

otr./tr. ald. 12/30-4-1766 Catharina van Wight, wed. van Johannes de Roos.

VI. Pieter Jaspersz. Hartman, ged. Willemstad 19-12-1728, arbeider, overl. ald. 8-
4-1766, otr./tr. Willemstad/Fijnaart 31-3/17-5-1753 Geertruy van Dokkum, geb.
Made vóór 1731, overl. Willemstad 26-1-1764, dr. van Roelof van Dokkum en
Adriaentje Kuijpers.

Op 13 maart 1762 verklaart Pieter Hartman, arbeider wonende onder de jurisdictie van Willemstad,
160 gld. schuldig te zijn aan Leenden van Sprang. Hij verbindt aan deze schuldbrief zijn huis en erf
staande aan de Ruijgenhilse droogendijk, ten westen grenzend aan Reijer van Andel en ten oosten aan
Arij de Heer22.

Uit dit huwelijk:

1. Elisabeth Pieters Hartman(s), ged. Willemstad 13-2-1754, overl./begr. Fijnaart
12/16-1-1775, tr. Willemstad 16-7-1774 Pieter Oostdijk, ged. Fijnaart 26-12-
1753, overl. Willemstad 1-7-1788, zn. van Jan Oostdijk en Gieltje van Eindho-
ven. Hij tr. (2) Willemstad 30-5-1783 Johanna Timmermans, ged. Zwolle (r.-k.)
31-3-1761 (als Joanna Timmerman; get.: Maria Poppe), dr. van Anthonie Tim-
merman en Hendrica ten Hoove(n).

2. Adriaentje, ged. Fijnaart 19-10-1755, begr. ald. 17-8-1769.
3. Jasper Pietersz. Hartman(s), ged. Fijnaart 23-10-1757, vermoedelijk opzichter

der aanwassen, otr./tr. ald. 11-9/3-10-1784 Maria Vink, ged. Zevenbergen 11-2-
1757, dr. van Jacob Vink en Agniet Geijlings.
Jasper Hartman en Maria Vink nemen op 13 augustus 1785 de inventaris in bewaring van het 'gemee-
ne 's lands huis', gelegen in het fort Oranje23. Huis met inboedel was eigendom van de aanwassen
onder Fijnaart.

Op 1 mei 1787 huurt Jasper Hartman voor één jaar het huis, erf en schuur in het fort Oranje23.
Het gezin Hartman(s)-Vink is om onbekende reden uit Fijnaart vertrokken naar elders; helaas is niet
bekend waarheen.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter, geb./ged. Fijnaart 5/10-4-1785.
b. Gardina, geb./ged. Fijnaart 25/30-3-1788.

4. Roeland, ged. Fijnaart 6-1-1760, begr. ald. 30-1-1761.
5. Roeland, volgt VII.

VII. Roeland Pietersz. Hartman, ged. Fijnaart 31-5-1761, arbeider, overl. Klundert
9-10-1828, otrVtr. Fijnaart 3/18-4-1784 Maria Markus (Merkes), ged. Klundert 1-4-
1762, overl. ald. 2-3-1832, dr. van Jacobus Markus en Elisabeth Vaartjens.

Uit dit huwelijk:
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1. Geertrui Hartman(s), ged. Klundert 12-9-1784, overl. ald. 12-8-1846, otr./tr.
Klundert 8/29-11-1810 Cornelis van Wensen, ged. ald. 30-11-1783 (get.: Petro-
nella van Wensen), arbeider, overl: Klundert 9-5-1853, zn. van Jacobus van Wen-
sen en Adriana van der Heijde.

2. Jacobus Hartman, ged. Klundert 17-6-1787, begr. Zevenbergen 10-2-1802.
3. Pieter, volgt VIII.
4. Elisabeth Hartman(s), geb./ged. Zevenbergen/Klundert 10/18-10-1795, overl.

Klundert 21-4-1873, tr. Zevenbergen 21-4-1816 Cornelis van den Berg, ged.
Klundert 20-2-1785, arbeider, overl. ald. 4-2-1842, zn. van Jan van den Berg en
Margaretha (Margarieta) van 't Geloof.

5. Jan, ged. Zevenbergen 3-10-1800, begr. ald. 25-10-1800.

VIII. Pieter Hartmans, geb./ged. Klundert 17/24-4-1791, was achtereenvolgens
bedrijfsleider van een bouwbedrijf, boermansknecht, arbeider, winkelier, vrachtrij-
der, dijkbaas, overl. Fijnaart en Heijnir.gen 5-4-1853, tr. Zevenbergen 12-1-1814
Geertrui Eland, geb./ged. ald. 31-3/7-4-1793, overl. Willemstad 11-9-1860, dr. van
Cornelis Eland en Adriana Borstlap.

Op 1 mei 1825 huurt Pieter Hartmans het huis in het fort Oranje van de aanwassen onder Fijnaart23.
Het gemeentebestuur van Fijnaart en Heijningen verkoopt op 25 augustus 1826 voor vijf gulden

meubilair en een eenjarige os van Pieter Hartmans te Fijnaart23.

Uit dit huwelijk, geb. te Fijnaart en Heijningen (behalve het oudste kind):

1. Maria Hartmans, geb. Zevenbergen 16-10-1814, overl. na 1860, tr. (1) Fijnaart
en Heijningen 19-4-1844 Johannes Ardon, geb./ged. Fijnaart 23/25-9-1810,
overl. ald. 3-10-1844, zn. van Arie Jansz. Ardon en Dingena Sinon (Sidon); tr. (2)
Fijnaart en Heijningen 29-4-1847 Willemde Visser, geb. Dinteloord 30-10-1816,
arbeider, overl. Fijnaart en Heijningen 11-6-1855, zn. van Adriaan de Visser,
arbeider (1816), dijkwachter, en Leijntje Verhulst.

2. Adriana Hartmans, geb. 8-4-1816, tr. Fijnaart en Heijningen 1-2-1838 Cornelis
van Maasdam, geb. ald. 20-1-1813, zn. van Cornelia van Maasdam.

3. Cornelia Hartmans, geb. 17-12-1817, overl. Willemstad 27-4-1893, tr. Fijnaart
en Heijningen 24-10-1839 Leenden Dane, geb./ged. Fijnaart 17/22-11-1801
(get.: Betje Punt), landbouwer, overl. Willemstad 16-7-1884, zn. van Meeuwis
Dane24 en Catharina Punt.

4. Roeland, volgt IX.
5. Cornelis Hartmans, geb. 23-1-1822, opzichter der aanwassen, overl. Fijnaart en

Heijningen 6-3-1860, tr. Willemstad 20-5-1847 Grietje Langeweg, geb. ald. 24-
11-1822, veehoudster, overl. Fijnaart en Heijningen 17-3-1902, dr. van Gerrit
Langeweg en Maaike van de Berg. Uit dit huwelijk nageslacht.

6. Pieter Hartmans, geb. 10-8-1824, landbouwer, opzichter der aanwassen, aange-
steld tot onbezoldigd rijksveldwachter (1873), overl. Fijnaart en Heijningen 2-6-
1875, tr. ald. 21-5-1849 Maria Dane, geb. ald. 11-4-1821, dienstbode (1849),
overl. Klundert 19-11-1892, dr. van Philippus Dane24, timmerman, en Sija Kruis-
beek. Zij tr. (2) Fijnaart en Heijningen 15-6-1876 Cornelis Vissers, geb. Dintel-
oord 17-7-1817, landbouwer, overl. Klundert 14-7-1884, wedr. van Willemijna
Lips, zn. van Meeuwis Vissers en Adriana Cornelisse Vissers.

7. Geertrui Hartmans, geb. 5-3-1827, overl. Haarlemmermeer 18-12-1896, tr. Fij-
naart en Heijningen 20-4-1848 Pieter Maliepaard, geb. ald. 21-12-1823, arbei-
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der, overl. Haarlemmermeer 12-11-1908, zn. van Cornelis Jansz. Maliepaard,
landbouwer, en Lena van der Made.

8. Dingena Hartmans, geb. 26-7-1830, overl. Fijnaart en Heijningen 31-5-1834.
9. Elisabeth Hartmans, geb. 13-1-1833, overl. Roermond 8-11 -1919, tr. Fijnaart en

Heijningen 11 -11 -1853 Gerrit Eland, geb. Zevenbergen 4-4-1821, logementhou-
der en schipper, overl. Klundert 25-6-1896, zn. van Benjamin Eland en Suzanna
Gerdina van Mourik.

Grietje Hartmans-Langeweg (VIIl-5, 1822-1902)

IX. Roeland Hartmans, geb. Fijnaart en Heijningen 16-8-1819, arbeider, dijkbaas,
overl. Ooltgensplaat 22-3-1887, tr. (1) Fijnaart en Heijningen 5-9-1839 Geertruyda
Eland, geb. Etten 25-9-1812, overl. Ooltgensplaat 26-7-1848, dr. van Teunis Eland,
landbouwer, en Cornelia Kes (ook: Kus); tr. (2) Ooltgensplaat 17-5-1850 Johanna
Maria Crezee, geb. Klundert 3-10-1824, dienstbode (1849), overl. Dordrecht 31-7-
1887, dr. van Johannis Crezee, landbouwer, en Lijntje van Mourik.

Uit de huwelijksbijlagen van zijn eerste huwelijk, blijkt dat Roeland Hartmans in verband met zijn
militaire dienstplicht toestemming om te trouwen kreeg van de kolonel-commandant van het depot
der Rijdende Artillerie te Amersfoort.

Op 29 oktober 1869 wordt hij vermeld als hervormd ouderling te Ooltgensplaat. Van 1869 tot
1879 is hij er kerkvoogd. In april 1879 solliciteert hij naar de betrekking van koster, maar de func-
tie wordt toegekend aan J. Dorsman die uit een bekend kostersgeslacht te Ooltgensplaat stamt25.
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Het gezin Hartmans-Crezee (IX), gefotografeerd ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest in 1875.
Achterste rij v.l.n.r.: Roeland Hartmans (1855-1929), Johannis Hartmans (1852-1931), Pieter Hartmans
(1838-1916), Cornelia Hartmans (1840-1920), Comelis Hartmans (1845-1930) en Tennis Eland Hart-
mans (1843-?);
Voorste rij v.l.n.r.; Lijntje Hartmans (1850-1940), Johanna Maria Hartmans (1866-1921), Johanna
Maria Hartmans-Crezee (1824-1887), Roeland Hartmans (1819-1887), Gerrit Hartmans (1863-1914) en
Geertruij Hartmans (I858-?)

Uit het eerste huwelijk, geboren te Fijnaart en Heijningen:

1. Pieter Hartmans, geb. 25-5-1838 (gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders),
arbeider, lichtwachter, polderarbeider, overl. Ooltgensplaat 12-2-1916, tr. (1)
Klundert 31-7-1862 Neeltje de Visser, geb. ald. 29-8-1835, overl. Ooltgensplaat
17-7-1871, dr. van Meeuwis de Visser, zalmvisser, en Neeltje van Dis; tr. (2)
Ooltgensplaat 28-12-1872 Geertrui van Houwelingen, geb. ald. 19-3-1847,
overl. ald. 27-12-1912, dr. van Comelis van Houwelingen en Maria Poel.
Uil het eerste huwelijk, geboren te Ooltgensplaat:
a. Roeland Hartmans, geb. 23-7-1863, schipper en rijksbakenmeester, overl. Nijmegen 21-3-1947,

tr. Hooge en Lage Zwaluwe 28-2-1890 Cornelia Catharina de Visser, geb. ald. 20-3-1866.
overl. Nijmegen 13-4-1925, dr. van Simon de Visser, visser, en Jenneke Slings. Uit dit huwelijk
nageslacht.

b. Meeuwis Hartmans, geb. 25-7-1866, overl. Ooltgensplaat 14-9-1889.
c. Theunis Hans Hartmans, geb. 19-5-1868, overl. Ooltgensplaat 16-8-1868.
Uit het tweede huwelijk, geboren te Ooltgensplaat:
d. Maria Hartmans, geb. 3-7-1873, overl. Barendrecht 1-9-1943, tr. Numansdorp 13-3-1903 Arie

Groeneweg, geb. ald. 20-6-1871, landbouwer, melkknecht, overl. Usselmonde 6-1-1938, zn.
van Abraham Groeneweg en Adriana Knoot.

e. Geertruida Hartmans, geb. 7-12-1874, overl. Orsoy (Duitsland; aan boord van het tankschip
C.E.M. 2) 23-4-1937, tr. Ooltgensplaat 30-12-1897 Comelis Joele, geb. Willemstad 15-6-1874,
schipper en koopman, overl. Dordrecht 28-4-1948, zn. van Johannes Joele en Adriana de Wit.
Hij tr. (2) Amsterdam 6-10-1938 Grietze van den Broek.

f. Comelis Hartmans, geb. 1-6-1876, kleermaker en kapper, overl. Ooltgensplaat 7-11-1908, tr.
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Links: Maria Hartmans (lX-l-d, 1873-1943),
rechts: Geertruij Hartmans (IX-1-e, 1874-1937)

ald. 19-5-1900 Janna van den Berg. geb. Dubbeldam 25-11-1878, overl. 's-Gravendeel 21-11-

1945, dr. van Cornelis Hendrikus Johannes van den Berg, opzichter, en Jaapje Timmer. Zij tr.

(2) Sliedrecht 12-10-1912 Paulus Jan Hartog. geb. ald. 11-12-1883, taludzetter. overl. Dor-

drecht 6-3-1956, zn. van Adriaan Hartog en Josina Muilwijk. Uit het huwelijk Hartmans-van

den Berg nageslacht.
Cornelia Hartmans, geb. 20-10-1880, overl. Ooltgensplaat 9-7-1910 (aan boord van het zijl-
schip 'De Twee Gebroeders'), tr. ald. 22-12-1900 Cornelis Johannes van den Berg, geb. Dub-
beldam 7-1-1874, schipper, overl. Dordrecht 2-9-1955, zn. van Cornelis Hendrikus Johannes
van den Berg, opzichter, en Jaapje Timmer. Hij tr. (2) Dordrecht 31-10-1935 Maaijke Veen,
geb. ald. 11-2-1898, eerder gehuwd (echtsch.) met Cornelis Petrus Johann Rudolf Erkrath dr.
van Jacob Veen en Agatha Maria Bartels.

Links: Cornelis Hartmans (IX-l-f, 1876-1908).
rechts: Cornelia Hartmans ({IX-l-g, 1880-1910)
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2. Cornelia Hartmans, geb. 21-11-1840, overl. Avereest 13-11-1920, tr. Oolt-
gensplaat 25-9-1863 Johannis Breeman, geb. Den Bommel 19-3-1829, bouw-
knecht, overl. Ooltgensplaat 3-6-1880, zn. van Marinus Breeman, bouwman, en
Cornelia van Putten.

3. Teunis Eland Hartmans, geb. 11-8-1843, schippersknecht, vertrok 31-8-1863
vanuit Ooltgensplaat naar Sliedrecht, en van daaruit vóór 1880 naar onbekende
bestemming.

4. Cornelis Hartmans, 10-5-1845, rijswerker, opzichter en sluiswachter, overl.
Ooltgensplaat 20-11-1930, tr. ald. 11-3-1869 Pieternella Bom, geb. ald. 29-2-
1847, overl. Breda 2-7-1944, dr. van Gerrit Bom, landbouwer, en Arentje van
der Kroon.
Cornelis Hartmans werd 28 december 1912 lidmaat van de Ned. Herv. Kerk te Ooltgensplaat. Op
20 juni 1916 wordt hij benoemd tot kerkvoogd; zes dagen later wordt hij tot tijdelijk voorzitter van
de kerkeraad gekozen, maar blijft in die functie tot 9 juli 193025.

Op 1 april 1926 ontving hij de zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
uit dit huweiijk, geboren te Ooitgenspiaat:
a. Ceenruij Hartmans, geb. 20-9-1869, overl. Ooltgensplaat 27-7-1946. tr. ald. 26-4-1890 Pieter

den Braker, geb. ald. 9-3-1867, landbouwer, overl. Dirksland 24-1-1948, zn. van Leenden den
Braber en Geertje van den Berg.

b. Arentje Hartmans, geb. 26-7-1871, overl. Dordrecht 27-5-1948, tr. Ooltgensplaat 3-11-1899
Dirk de Kluiver, geb. Vianen 26-9-1869. opzichter bij de Bazaltmaatschappij te Rotterdam,
overl. Dordrecht 4-5-1933.

c. Cornelia Hartmans, geb. 3-9-1873, onderwijzeres, overl. Breda 10-7-1950. tr. Ooltgensplaat
18-2-1899 hak Jacob de Vos, geb. ald. 12-3-1875, overl. Breda 15-2-1920, zn. van Leenden de
Vos en Maria Okker.

d. Gerrit Hartmans, geb. 28-8-1875, waterbouwkundig opzichter bij de Provinciale Waterstaat
van Zuid-Holland, overl. Voorburg 9-4-1965, tr. Rotterdam 14-8-1902 Maria Rietveld, geb.
Kralingen 4-5-1882, overl. 's-Gravenhage 21-6-1932, dr. van Marinus Rietveld en Neeltje
Schram. Uit dit huwelijk nageslacht.

e. Roeland Hartmans, geb. 29-9-1878. opzichter bij de Plaatselijke Werken te Rotterdam, gemeen-
te-architect van Velp (ontwierp het plan voor het ziekenhuis ald.) en Arnhem, architect bij
Openbare Werken te Batavia (ontwierp het Centraal Burgerlijk Ziekenhuis ald.; verzorgde bouw
van en toezicht op het Telegrafie Station te Soemedang), overl. Bilthoven 21-9-1942, tr. (1) Rot-
terdam 21-11-1900Simonette Heibeek, geb. Dordrecht 28-9-1881, overl. Velsen 12-4-1911, dr.
van Frans Heibeek, koperdraaier, en Cretina Hendrika van Prooijen; tr. (2) Velsen 13-6-1912
Maria Wilhelmina Bosschart, geb. Asten 16-3-1875, overl. Bilthoven 27-12-1949, dr. van Fer-
dinandus Marinus Bosschart en Maria Wilhelmina Schaap. Uit beide huwelijken nageslacht.

f. Adriaantje Hartmans, geb. 29-5-1881, overl. 's-Gravenhage 18-5-1968, tr. Ooltgensplaat 13-
12-1902 Jacob Leenden de Vos, geb. ald. 12-12-1877, overl. 's-Gravenhage 11-2-1962, zn. van
Leenden de Vos en Maria Okker.

g. Pieter Hartmans, geb. 18-11-1883, architect, onderaannemer, overl. Breda 23-5-1950, tr. Stad
aan 't Haringvliet 19-10-1908 Maria de Wachter, geb. ald. 1-1-1884, overl. Breda 16-1-1965,
dr. van Simon de Wachter en Barendina Visser. Uit dit huwelijk nageslacht.

h. Hubregt Hartmans, geb. 28-5-1886, technisch hoofdambtenaar van de gemeente Rotterdam,
overl. ald. 29-4-1944, tr. (1) ald. 19-3-1912 Johanna Arentje Boluijt, geb. Middelharnis 14-12-
1887. overl. Rotterdam 28-9-1939, dr. van Cornelis Boluijt, bootwerker, en Lijntje Donkersloot;
tr. (2) Rotterdam 4-9-1940 Dorothea Christina Teerlink, geb. ald. 9-10-1910, overl. Hilversum
17-10-1980, dr. van Adrianus Nicolaas Teerlink en Elizabeth Hendrika Kram. Zij tr. (2) Hilver-
sum 9-5-1962 Jan Steenhuizen. Uit beide huwelijken nageslacht.

i. Maria Hartmans, geb. 10-12-1887, overl. Nijmegen 7-9-1978, tr. Ooltgensplaat 8-7-1915 Dirk
Johannesde Graaff. geb. Rotterdam 28-12-1882, douanebeambte, overl. Berg en Dal 2-7-1971,
zn. van Gerrit de Graaff en Johanna Kremer.

j . Pieternella Hartmans, geb. 1-1-1889, overl. Leiderdorp 11-8-1985, tr. Ooltgensplaat 26-11-
1914 Frans Cornelis Bos, geb. Capelle aan den IJssel 5-10-1887, huissmid, overl. Leiderdorp
20-2-1974. zn. van Hendrik Bos en Johanna Maria Bloot.
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5. Benjamin Hartmans, geb. 1 -9-1847, overl. Fijnaart en Heijningen 26-10-1848.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Ooltgensplaat:

6. Lijntje Hartmans, geb. 14-12-1850, overl. Breda 8-1 1-1940, tr. Ooltgensplaat
23-11-1874 Geerus in 't Veld, geb. ald. 27-7-1845, overl. Breda 3-5-1905, zn.
van Cornelis in 't Veld en Maria Nattekaas.

7. Johannis Hartmans, geb. 16-3-1852, onderwijzer, overl. Breda 16-5-1931, tr.
ald. 3-8-1882 Helena Clara Antonia Laeijendecker, geb. Merxplas (België) 25-
10-1857, overl. Dordrecht 17-6-1938, dr. van Carl André Laeijendecker en [sa-
bel la Soethout.
Uit dit huwelijk, geboren te Breda:
a. Johanna Maria Hartmans, geb. 4-5-1883, onderwijzeres, overl. Soest 2-8-1957, ongehuwd.
b. Isabella Hartmans, geb. 4-11-1884, onderwijzeres, overl. Zeist 13-11-1978, ongehuwd.
c. Charles André Hartmans, geb. Breda 24-7-1886, militair, overl. 's-Gravenhage 19-6-1975, tr.

(1) Utrecht 2-5-1912 Aletta Maria van Nimwegen, geb. Zeist 26-3-1888, overl. 's-Gravenhage
22-9-1973, dr. van Arie van Nimwegen en Margaretha de Kruijf: tr. (2) 's-Gravenhage 24-9-
1974 Wanda Gertruda Buca, geb. Skarszewach (Polen) 22-3-1922, dr. van Sigmunt Buca en
Walerje Gdaniec. Uit het eerste huwelijk nageslacht.
Charles André Hartmans ging I augustus 1906 in militaire dienst bij het regiment Vest. Artille-
rie. Zijn militaire loopbaan is als volgt26: le luitenant der Artillerie, kapitein der Artillerie, kapi-
tein van het korps 'Pontonniers', kolonel-titulair der Artillerie, titulair brigade-generaal (per 22
april 1960). Voorts was hij bestuurslid en secretaris (1938-1961), onder-directeur (1940-1953)
en directeur (1953-1960) van het Nederlands Leger-en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer', en
hoofd van de 4C afdeling buitendienst van het departement van Defensie.

Op 6 december 1921 werd hij gerechtigd tot het dragen van het ereteken van de cijfers XV; hij
ontving deze onderscheiding wegens langdurige Nederlandse dienst als officier. Op 6 januari
1922 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau; op 23 januari 1922 benoemd
tot ridder met de Zwaarden. Op 4 mei 1949 werd hij onderscheiden met het Mobilisatie-oor-
logskruis. Ook ontving hij de Watersnoodmedaille.

Op 16 juni 1956 werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving op
22 juni 1957 van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger' de Prins Mauritsmedail-
le. Voor zijn diensten voor het Leger-en Wapenmuseum ontving hij als eerste op 13 december
1962 de 'Generaal Höfferpenning27.

8. Roeland, volgt X.
9. Geertruij Hartmans, geb. 11-3-1858.

10. Benjamin Hartmans, geb. 25-7-1860, overl. Ooltgensplaat 12-6-1863.
11. Gerrit Hartmans, geb. 21-4-1863, onderwijzer, overl. Amsterdam 6-3-1914, tr.

ald. 21-4-1898 Christine Guillemina Marquetina Fardon, geb. Amsterdam 29-
5-1869, overl. ald. 31-8-1943, dr. van Pierre Jene Fardon en Christina Margare-
ta Stevina Pfanstiehl.
Uit dit huwelijk:
a. Roeland Christiaan Hartmans, geb. Amsterdam 18-3-1899, kok, overl. ald. 30-12-1955.

12. Johanna Maria Hartmans. geb. 25-7-1866, overl. Herkingen 2-3-1921. tr. ald. 9-12-1897 Jacobus
van der Velden, geb. Herkingen 11-5-1863, overl. ald. 15-5-1946, zn. van Stoffel van der Vel-
den en Maria Doornheim.

X. Roeland Hartmans, geb. Ooltgensplaat 25-2-1855, overl. Hillegersberg 19-11-
1929, tr. Ooltgensplaat 27-11 -1877 Adriana Wilhelmina van Kempen, geb. ald. 2-9-
1856, overl. Hillegersberg 29-10-1935, dr. van Dingeman van Kempen, landbou-
wer, en Lammertje Dorsman.

Roeland Hartmans deed op 12 april 1876 belijdenis in de Ned. Herv. Kerk te Ooltgensplaat25.
Van beroep was hij achtereenvolgens rijswerker, melkhandelaar te Ooltgensplaat en te 's-Graven-
hage, seizoenarbeider te Ooltgensplaat, pakhuisknecht bij de firma Dirk Scherrenberg aan de Nieu-
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Roeland Hartmans (X, 1855-1929) en echtgenote Adriana Wilhelmina van Kempen (1856-1935)

we Molstraat te 's-Gravenhage, magazijnknecht bij deze firma, compagnon en later koopman in
oud papier bij de firma R. Hartmans & Zonen te Rotterdam.

Uit dit huwelijk, geboren te Ooltgensplaat:

1. Johanna Maria Hartmans, geb. 1-5-1878, dienstbode, overl. Rijswijk 27-3-
1963, tr. 's-Gravenhage 3-1-1906 Johannes van Dommelen, geb. Sprang 2-10-
1880, melkverkoper, overl. Rijswijk 8-3-1940, zn. van Adriaan van Dommelen,
schoenmaker, en Johanna Schabot.

2. Lammertje Hartmans, geb. 18-9-1879, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 14-2-
1951, tr. Ooltgensplaat 28-3-1903 Willem Hubregt van Ast, geb. Tholen 6-10-
1877, behanger en stoffeerder, kleermaker, eigenaar van een wasserette, overl.
's-Gravenhage 12-9-1935, zn. van Kornelis van Ast en Pieternella Cornelia
Kuijpers.

3. Lijntje Hartmans, geb. 3-11-1880, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 17-10-
1965, tr. ald. 30-5-1906 Pieter Tiggelman, geb. Ooltgensplaat 11-3-1882, in de
Eerste Wereldoorlog koopman, daarna meubelmaker en stoffeerder, overl. 's-
Gravenhage 12-8-1959, zn. van Leendert Tiggelman en Pieternella Hobbel.

4. Dingeman Hartmans, geb. 6-1-1883, koopman in lompen en oud-papier, tevens
eigenaar van een verhuurbedrijf in voertuigen, filiaalhouder van R. Hartmans &
Zonen te 's-Gravenhage, overl. ald. 12-7-1937, tr. 's-Gravenhage 22-12-1910
Stiena Huguenin, geb. ald. 8-10-1885, overl. ald. 16-3-1961, dr. van Jan
Huguenin en Heijntje Scherrenberg.
Uit dit huwelijk:

a. Adriana Wilhelmina Hartmans, geb. 's-Gravenhage 21-10-1910, tr. Voorburg 23-7-1963
Dirk Cornelis Quik, geb. 's-Gravenhage 8-6-1900, loodgieter, overl. Voorburg 9-10-1969,
wedr. van Clasina Maria Tettero, zn. van Cornelis Quik en Elisabeth Theodora Molenaar.

GensNostra50(1995) 67



5. Geertruy Hartmans, geb. 28-2-1884, overl. 's-Gravenhage 12-12-1961, tr. ald.
23-12-1909 Hennann Schumacher, geb. Harlingen 29-7-1882, hoofdaannemer,
overl. 's-Gravenhage 10-9-1956, zn. van Herman Schumacher en Marie Chris-
tine Schrüder.

6. Pieter, volgt Xla.
7. Roeland, volgt Xlb.
8. Adriana Wilhelmina, geb. 11-3-1889, overl. Ooltgensplaat 7-9-1889.
9. Adriana Wilhelmina, geb. 24-1 -1891, overl. Ooltgensplaat 28-7-1891.

10. Adriana Wilhelmina Hartmans, geb. 22-2-1892, overl. 's-Gravenhage 5-5-
1970, ongehuwd.

11. Johannis, geb. 10-7-1893, overl. Ooltgensplaat 21-7-1893.
12. Krijntje, geb. 14-9-1894, overl. Ooltgensplaat 5-10-1894.
13. Johannis Hartmans, geb. 22-11-1898, papierkoopman tevens compagnon firma

R. Hartmans & Zonen te Rotterdam, overl. 's-Gravenhage 11-6-1948, tr. Rot-
terdam 8-12-1920 Jaantje van Driel, geb. ald. 13-11-1896, overl. Enkhuizen
17-10-1978, dr. van Abram van Driel, groentenkoopman, en Neeltje Hulswit.
Uit dit huwelijk:
a. Adriana Wilhelmina Hartmans. geb. Rotterdam 29-10-1921, tr. (1) ald. 10-6-1943 Johannes

Jacobus Vink, geb. ald. 1-5-1918, overl. Hillegersberg 25-5-1967, zn. van Theodor Vink en
Martina Rouwels; tr. (2) Hillegersberg 10-11-1972 Hendrik van Bebbergen, geb. Rotterdam 9-
7-1911, wedr. van Martina van Wijngaarden, zn. van Josephus van Bebbergen en Maria Anna
Mulder.

Xla. Pieter Hartmans, geb. Ooltgensplaat 22-11-1885, boekdrukker, letterzetter,
overl. Rijswijk 9-10-1971, tr. (1) 's-Gravenhage 16-11-1910 Cornelia van Domme-
len, geb. Sprang 27-2-1888, overl. Rijswijk 3-10-1931, dr. van Adriaan van Dom-
melen en Johanna Schabot; tr. (2) Rijswijk 23-11-1932 Johanna Dorsman, geb.
Vlaardingen 7-11-1889, overl. Rijswijk2-5-1962, dr. van Willem Krijn Dorsmanen
Neeltje Brouwer.

Uit het eerste huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:

1. Roeland Hartmans, geb. 28-6-1911, automonteur, chef van de werkplaats van de
afdeling occasions bij de firma Gebr. Zoet bv te Voorburg, begiftigd met de zil-
veren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Voorburg
14-5-1984, tr. 's-Gravenhage 17-5-1933 Martina Sjieuwke Broekhoven, geb. 's-
Gravenhage 31-8-1911, overl. Voorburg 4-9-1989, dr. van Marinus Broekhoven
en Jeltje Geertsma.
Uit dit huwelijk:

a. Martina Sjieuwke Hartmans, geb. 's-Gravenhage 11-9-1936, tr. Voorburg 20-8-1960 Hans van

Dam, geb. Apeldoorn 16-12-1933, recreatie-adviseur, zn. van Jacob van Dam en Frederika Ca-

tharina Wilhelmina Saager.

2. Adriaan Hartmans, geb. 30-8-1914, kruidenier, politiek rechercheur, rijksveld-
wachter op het ministerie van Algemene Zaken, begiftigd met de bronzen ereme-
daille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, overl. Tiel 23-2-1990, tr. Rijs-
wijk 12-5-1937 Alida Waasdorp, geb. Vrijenban (gem. Delft) 10-5-1916, dr. van
Willem Frederik Waasdorp en Neeltje Stavleu.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia Hartmans, geb. 's-Gravenhage 17-1-1939, landelijk secretaresse bij de Vereniging

Bemiddeling Onroerend Goed te Rijswijk (ZH), tr. 's-Gravenhage 15-12-1965 (huw. door
echtsch. ontb. ald. 7-12-1969) Van Ter Maten. geb. ald. 12-8-1941.
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b. Willem Frederik Hartmans, geb. Scheveningen 28-7-1941, sportleraar. tr. (1) Rotterdam 24-7-

1966 (huw. door echtsch. ontb. 6-8-1984) Maud Dijkman, geb. ald. 24-8-1944; tr. (2) Hazers-

woude 1-4-1987 (huw. ontb. door echtsch. ald. 19-11-1988) Ester Harriette Ranchita Sprangen;

geb. aan boord van het Engelse SS 'Ranchi' 5-9-1953; tr. (3) Alphen aan den Rijn 7-1-1991 Gene-

vieve Gabrielle Tosello, geb. Parijs 21-10-1945, dr. van Edmond Georges Francois Pierre Tosel-

lo en Denise Vitalie Pierrette Tascher. Uit het eerste huwelijk nageslacht.

Xlb. Roeland Hartmans, geb. Ooltgensplaat 1-10-1887, kleermaker, pakhuisknecht
bij de firma Dirk Scherrenberg te 's-Gravenhage, papierkoopman te Rotterdam,
oprichter van de firma R. Hartmans & Zonen te Rotterdam, overl. Nieuwerkerk aan
den IJssel 14-2-1952, tr. 's-Gravenhage 9-10-1912 Johanna Hendrika Hansen, geb.
Heusden 31-7-1888, dienstbode, overl. Roden 2-12-1970, dr. van Carel Arnoldus
Hansen, metselaar, en Philippina Pietemella Baaijens.

Uit dit huwelijk:

Vier broeders Hartmans, ca. 1904.
V.l.n.r.: Roeland (Xlb, 1887-1952), Pieter (achter, Xla, 1885-1971). Johannis (voor, X-13, 1898-1948)

en Dingeman (X-4, 1883-1937)
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1. Roeland Hartmam, geb. Rotterdam 6-4-1914, papierkoopman, compagnon van
de firma R. Hartmans & Zonen te Rotterdam, tr. ald. 17-2-1937 (huw. door
echtsch. ontb. ald. 15-5-1961) Hendrika van de Reek, geb. Rotterdam 22-12-
1916, dr. van Hermanus van de Reek en Josina Pieternella la Rivére.
Uit dit huwelijk, geboren te Rotterdam:
a. Roeland Hartmans, geb. 17-8-1940, medewerker bij Hunter Douglas te Rotterdam, tr. Schiedam

24-12-1965 Elleke Niehop, geb. Schweina (Duitsland) 11-5-1944. overl. Rotterdam 29-1-1982,
dr. van Willem Niehop en Elisabeth Menz. Uit dit huwelijk nageslacht.

b. Josina Hendrika Hartmans, geb. 25-4-1944, tr. Rotterdam 24-12-1965 Karel Eijeriks. geb. Thima
(Ned.-Indië) 24-7-1936, operator, zn. van Karel Eijeriks en Anima.

2. Philippina Peternella Hartmans, geb. Rotterdam 21 -5-1917, tr. Nieuwerkerk aan
den IJssel 5-8-1948 Jan van Meijeren, geb. Krimpen aan de Lek 30-9-1918,
afschrijver op een scheepswerf, overl. Hamburg 20-9-1970, zn. van Marinus van
Meijeren en Annigje Goudriaan.

3. Carel Arnoldus Hartmans, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 18-1-1921, pluim-
veehouder en koopman in eieren, camping-exploitant, tr. Rotterdam 1-2-1950
Reinda Petronella van Uperenburg, geb. ald. 29-10-1928, dr. van Reijer van
Uperenburg en Petronella Johanna Maria van Etten.
Uit dit huwelijk:
a. Johan Peter Hartmans, geb. Rotterdam 10-7-1951, overl. ald. 12-1-1990, ongehuwd.
b. Mr. Carel Arnold Hartmans, geb. Rotterdam 5-12-1952, jurist, tr. Rotterdam 3-11-1976 Neeltje

Marianne van Vuuren, geb. ald. 29-8-1954, grafisch ontwerpster, boekhoudster, dr. van Jacob van
Vuuren en Marrigje van der Haven.
Uit dit huwelijk:
ba. Carly Jamie Marita Hartmans, geb. Rotterdam 22-8-1988.

c. Roeland Hartmans, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 14-3-1954, overl. ald. 19-9-1958.
d. Reinard Hartmans. geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 1 1-12-1957, expeditie-medewerker, contro-

leur-heftruckchauffeur, tr. Nieuwerkerk aan den IJssel 18-6-1982 (huw. door echtsch. ontb. Rot-
terdam 16-5-1991) Carolina lsabella Rosinga, geb. Rotterdam 22-1-1960, dr. van Albertus Abra-
ham Rosinga en lsabella Maria Johanna Ju.
Uit dit huwelijk:
da. Carel Vincent Reinard Hartmans, geb. Rotterdam 11-7-1983.
db. Kevin Hartmans, geb. Rotterdam 5-5-1989.

e. Petra Johanna Hendrika Hartmans. geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 6-10-1961, tr. Hillegersberg
9,6euwerkerk aan den IJssel 22-11-1964, beveiligingsbeambte, verloofd Rotterdam 26-12-1992
(samenwonend) met Peggy Merlyn Buschbaum, geb. Paramaribo 29-10-1967, verkoopster, dr.
van Harold Hendrik Buschbaum en Esseline Wilma Chiril.
Uit deze relatie:
fa. Ashley Kelly Esseline Buschbaum, geb. Rotterdam 18-9-1993.

Noten
1. Op 8-11-1810 werden Fijnaart en Heijnin- 11. Klundert, R.I03.

gen bij Keizerlijk Decreet samengevoegd. 12. Als noot 11.
2. Klundert, R. 101. 13. Als noot II.
3. Klundert, R.100, d.d. 25-4-1642. 14a. Fijnaart, recht, arch., inv. nr. 105, f. 81.
4. Klundert, R. 101: Tanne Jurriens Hartmans, 14b. Heijningen, R. 14.

weduwe van Pieter Henels (24-2-1648). 15. Klundert, weeskamer, 23-6-1694: Elisabeth
5. Klundert, N4510: Jurrien Hartman, oud ca. Rotappel wordt 5 jaar oud genoemd.

40 jaar, getuigt op 7-4-1663. 16. Willemstad, NA inv, nr. 8805, akte 15.
6. Klundert. R. 102. d.d. 16-9-1654. 17. Willemstad, weeskamer R6. f. 15.
7. Klundert, R.102, d.d. 15-12-1667. 18. Willemstad, RA inv. nr. 164, f. 268.
8. Als noot 2. 19. Idem, f. 269.
9. Klundert. R. 102. 20. Idem, inv. nr. 165. f. 117a.

10. Als noot 2. 21. Fijnaart, oud archief, inv. nr. 997.
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22. Willemstad, RA inv. nr. 167, f. 82. 26. De gegevens van Charles André Hartmans,
23. Ongeïnventariseerd archief van de aanwas- bstaande uit o.a. schriftelijke bevestiging

sen onder Fijnaart. v a n o n d e r s c h e i d i n g e n i s o m m i ge voorzien
24. Zie Genealogie der familie Dane, in: Gens

Nosira 4 (1949). p. 385-399. van oorkonden en akten van bevordering,
25. De gegevens van de Ned. Herv. Kerk van z iJn d o o r mevrouw W.G. Hartmans-Buca

Ooltgensplaat zijn afkomstig uit de kerke- aan mij geschonken.
raadsnotulen. Zij werden mij toegezonden 27. Zie artikel in Het Vaderland van 13-12-
door de heer A. Mans te Ooltgensplaat. 1962, p. 15.

DE ZOON ZAL DE MISDAAD VAN DE VADER NIET DRAGEN

Heden 21 octob. [1696] is gedoopt Jan zoon van Neeltje Cornelis, huisvr. van Anto-
ni Flippes, de welke verklaerde dat Jacob Jacobse van de Vaert met welke zij in
absentie van haer man vleeschelijk conversatie heeft gehad vader van 't voorn, kindt
was, hetwelke de E. kerke-raedt hebbende verstaen, zoo is goet gevonden dit vol-
gende de Christelijke Gemeente voor 't lezen van 't formulier bekent te maken.

Alzoo ons hier werd gepresenteert een kindt, 't welke de moeder in overspel heeft
gewonnen, zoo is 't dat wij U E. dies aengaende iets hebben voor te dragen.

Als voor eerst dat wij ons zelven onschuldig houden [- niet goedkeuren] aen zul-
ken quaden daed, de zelve verfoejen, en verklaren voor God en deze gemeente, dat
haere zonde op haer hooft is, gelijk ook op het hooft van hem die haer daertoe
gebragt heeft, mitschaders dat wij daer aen onschuldig zijn, zoo d'een of d'ander
verloren gaet.

Verders alzoo de moeder genegen was haer kind van ons te laeten doopen, zoo
verklaren wij dat wij zulx bezwaerelijk hebben ingewilligt, en daertoe bewogen zijn
geweest door haere tranen en ronde belijdenis, vergezelschapt met belofte van beter-
nis. Wij zouden den doop ook wel hebben willen uitstellen tot haere herstelling,
opdat ze haer leetwezen voor de gansche gemeente zelfs mogte vertoonen, maer
alzoo de zelve twijfelachtig is, en God zeit dat de zoon niet en zal dragen de mis-
daet van de vader, noch de va3er de misdaet van de zoon (Ezech. 18:20) en dat onder
de voorouders ongetwijfelt gelovigen en bondgenoten zijn geweest, zullen wij 't in
zulken opzicht en niet anders doopen, Als getuige daervan stond Marretje Teunis,
des moeders moeder, die zeer bedroeft en ontstelt was.

(RAU, doopboek Loenen, inv. nr. 94)

Enkele genealogische gegevens betreffende genoemde personen:
Antoni Philips, ged. Ankeveen 26-4-1668 (zn. van Philip Aardse, waard in 'De Ronde Heert', won. Uiter-
meer, en Marie Claasse), otr. Loenen 21-11-1688 Neeltje Cornelis (van der Poel), ged. ald. 12-1-1667
(dr. van Cornelis Willems en Marretje Teunis (Stolt)). Hun zoon Philip werd gedoopt te Ankeveen 23-3-
1690.
Jacob Jacobse van de Vaert, ged. Oudloosdrecht 23-1-1667 (zn. van Jacob Jacobs (van de Vaert) en
Geertien Elderts Loenen), tr. (1) Loenen 7-4-1697 Teunisje Martens Drost; otr. (2) Loenen 25-8-1709
(huw. voorw. Breukelen 31-7-1709) Maria (van) Woudenberg.
De schoonzuster van Teunisje Drost, Aeltje Usbrants. vrouw van Adriaan Drost, viel in 1690 ook een
(nog langere) preek als hierboven vermeld, ten deel; haar man verbleef toen in Ierland.
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16
WIIXEM

CAMPERT

zn. van Jan
Campen en Anna

van Steenier

grutter

geb./ged. Nijkerk
19/24-3-1782
overl. Nijkerk

15-8-1833

otr./tr. Nijkerk

17
GEERTJE

O.RAESTEDE

dr. van Petrus
Grafstede en

Catharina
Elisabelh van
Rookhuyzen

geb./ged. Nijkerk
23/26-12-1779
overl. Nijkerk

18-11-1845

22-3/7-4-1799

PETRUS REMCO
CAMPERT

onderwijzer

geb. Nijkerk 30-4-1814
overl. Zutphen 13-8-1877

18
GERRIT

TEN KATE

zn. van Jan ten
Kate en Johanna

Vrolijk

grutter

ged. Deventer
5-1-1792

overl. Steenderen
7-5-1820

tr. Steender

tg
GEERTRUID
RREUKIiNK

dr. van Barend
Breukink en

Johanna
Waanderina
Markvoo rt

tr. (2) Deventer
6-4-1826 Petrus
Remco Grafstede

geb. Steenderen
29-11-1795

overl. Deventer
11-9-1857

n4-7-1817

JOHANNA BERENDINA
TEN KATE

geb. Deventer 2-2-1820
overl. Zutphen 9-11-1858

tr. Deventer 24-9-1846

Dr. JAN CAMPERT

dr. hist. nat., leraar nat. hist. HBS te Leiden,
directeur HBS te Amersfoort, later te
Amsterdam, inspecteur ministerie van

Onderwijs, curator gymnasium te Zutphen
geb. Zutphen 6-9-1873
overl. Gorssel 6-6-1917

tr. Zutphen

Mr. VV1I.LEM
THEODOOR

VON
BAUMHAUER
zn. van Matthias

Jacob von
Baumhauer en

Helena Maria von
Seheibler

procureur-generaal
Provinciaal

Gerechtshof van
Utrecht

gebVged.
Amsterdam

22-1/3-2-1785
overl. Utrecht

11-12-1849

tr. Amsterda

APOLLONIA
JOHANNA
CROESE

dr. van Hendrik
Croese en

Jannigje Roelans

geb./ged.
Amsterdam
21/26-1791

overl. Amsterdam
22-12-1854

il 30-3-1815

Dr. THEODOOR CAREL
MATTHIEU VON

BAUMHAUER
theol. dr.. Ned.-herv.

predikant te Jaarsveld.
Geervliet en Zutphen

geb. Brusse 17-11-1823
overl. Zutphen 24-9-1900

22
Dr. JACOBUS

ALBERTUS VAN
BEMMEI.EN

zn. van dr.
Abraham van
Bemmclen en

Dorothea
Hendrina

Slingerland

med dr..
geneesheer

geb./ged. Delft
24/29-4-1792

overl. Haarlem
22-11-1853

tr. Leiden

HENRIETTE
CORDULA

CATHARINE
BEGRAM

dr. van Mr. Henri
Begram en

Cordula Judith
Robcrt

geb. Leiden
17-7-1794

overl. Haarlem
7-7-1873

19-9-1817

DOROTHEA
WILHELMINA VAN

BEMMELEN

geb. Haarlem 23-6-1823
overl. "s-Gravenhage 11-12-1908

tr. Haarlem 8-5-1851

APOLLONIA JOHANNA WILHELMINA
VON BAUMHAUER

geb. Geervliet 5-6-1852
overl. Delft 3-5-1937

31-6-1873

PETRUS REMCO CAMPERT, arts
geb. Leiden 15-6-1874

journalist, letterkundige
geb. Spijkenisse 15-8-1902
overl. Neuengamme (D) 12-1-1943
tr. (1) 's-Gravenhage 8-2-1928 (echtscheiding ald
's-Gravenhage 4-10-1903, dr. van Johan Wouter 1

overl. Middelburg 8-10-1921
tr. Spijkenisse

JAN REMCO THEODOOR

. 19-2-1932) Wilhelmina Broedelet, geb.
Broedelet en Willemina (Wilhelmina)

Samengesteld door A.J. Stasse m.m.v. E. Stapelveld, mevr. P.J.C. Elema en R.F. Vulsma
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24

Mr. MAURITS
CORNELIS
VAN HALL

heer van Hei- en
Boeicop

zn. van Floris
Adrianus van

Hall en Ana van
Noorle, vrouwe

van Hei- en
Boeicop

advocaat, notaris
te Nieuweramstel

enz.

tr. (2) Amsterdam
31-7-1804

Christina Maria
Klinkhamer

geb./eed. Vianen
4/7-2-1768

overl. Amsterdam
19-1-1858

25

EUZABETH
CHRISTINA

KLINKHAMER

dr. van Jacob
Klinkhamer en
Johanna Maria

Valkenburg

ged- Amsterdam
19-4-1771

overl. Amsterdam
19-5-1802

tr. (l)IIpendam23-5-1790

Prof. dr. HERMANNUS
CHRISTIAAN VAN HALL

med. dr., arts. hoogleraar
plantkunde en landhuishoudkunde

te Groningen

geb./ged. Am sterdam/S loterd ijk
18/20-8-1801 overl. Beek (bij

Ubbergen) 12-1-1874

26
PIETER

ADRIAAN
VAN

SCHERMBEEK
zn. van Adriaan
van Schermbeek
en Maria Judith

Colla

notaris te Utrecht

ged. Utrecht
25-1-1778

overl. Utrecht
24-8-1833

27

JOHANNA
JUSTINA

ROSS

dr. van Jacob
Hendrik Ross en

Maria Sterk

ged. Waalre
26-3-1775

overl. Utrecht
24-9-1851

otr./tr. Utrecht/Waalre 31 -12-1798

MARIA ANNA
VAN SCHERMBEEK

geb./ged. Utrecht 3/10-6-1802
overl. Groningen 31-8-1863

tr. Utrecht 8-4-1825

Dr. HERMAN VAN HALL

phil. dr., conservator Rijksherbarium te Leiden,
leraar nat. historie HBS te Leiden en Middelburg,

boomkweker.

geb. Groningen 6-12-1830
overl. Groningen 11-9-1890

tr. Eelde 1

28

Jhr. Mr.
WIARDUS
SICCAMA

heer van
Farmsum. ten

Post en
Oosterbroek zn.
van Johan Hora

Siccama en
Egberta
Louisa

Beckeringh

notaris te
Hoogezand

otr./tr. (2)
Hoogezand/Eelde
29-10/20-11-1809

Anna Maria
Catharina

Modderman
ged. Groningen

17-3-1775
overl. Eelde h.
Oosterbroek
4-12-1849

29

ODILIA
(ODELIA)
AMELIA

RENGERS
dr. van Duco

Gerrold Rengers
heer van Famsum
enz. en Jeannette

Gabrielle van
Lintelo tot de

Marsen

geb./ged.
Groningen

18-1/3-2-1779
overl. Groningen

8-3-1805

otr./lr. (1) Groningen/Hoogezand
15/31-12-1798

Jhr. Mr. JOHAN
RENGERS HORA

SICCAMA
heer van Farmsum en Oosterbroek,

burgemeester en secretaris van
Hoogezand, advocaat en notaris en

advocaat-procureur
geb./ged. Groningen 3/9-9-1801
overl. Paterswolde 25-1-1891

30

Mr. JOHANN
GERHARD

VAN
ANGELBEEK

zn. van mr.
Christiaan Johan
van Angelbeek en
Maria Aletia van

de Graaff

resident van
Buitenzorg

ged. Utrecht
(Luthers)
13-8-1778

over!. Utrecht
6-9-1834

31

ANNA
GE(E)RTRU(I)DA

SANDERSON

dr. van mr.
Eduard

Sanderson en
Anna Gertruda

Frederika
van Rappard

ged. Utrecht
31-7-1776

overl. Materborn
(D) (of Kleef?)

23-8-1851

otr. Utrecht 24-3-1799

MARIA ALETTE
' VAN ANGELBEEK

geb./ged. Utrecht. 18/23-2-1804
overl. Eelde h. Oostcrbrock 13-9-1887

tr. Groningen 9-5-1827

Jkvr. ANNA MARIA CATHARINA
RENGERS HORA SICCAMA

geb. Hoogezand 22-2-1831
overl. Oosterbeek 28-12-1905

'1-8-1858
3

JOHANNA MARIA ANNA VAN HALL
geb. Middelburg 25-5-1871 overl. 's-Gravenhage 2-9-1950
29-11-1901

CAMPERT

Christina van den Heuvel; tr. (2) 's-Gravenhage 16-9-1936 (echtscheiding ald. 16-1-1939)
Clara Hendrika Catharina Clementina Helene Eggink, geb. Utrecht 18-4-1906,
journaliste, letterkundige, overl. Laren (N.H.) 3-3-1991, dr. van Hendrikus Johannes
Eggink en Clara Wilhelmina Maria Catharina de Laat.
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VIER ELSJES POORTIER
Twee dochters in één gezin vernoemd naar gelijknamige grootmoeders

door drs. R.W. POORTIER

Aanleiding
Wat drs. H.J.L.M. Boersma in Gens Nostra 47 (1992), pag. 555-558 demonstreert
aan de hand van gelijknamige zonen in éen gezin, kan ik aanvullen met een bijdrage
over dochters. Het aardige aan dit geval is, dat de gelijknamige zusters genoemd
werden naar beide grootmoeders, die niet alleen volle nichten, maar bovendien in
voor- en achternaam eikaars naamgenoten waren: een bijdrage over vier Elsjes Poor-
tier.

Het Overijsselse geslacht Poortier
Zoals ik in mijn boekje over deze familie' beschreven heb, wordt de oudst bekende
voorvader, Hendrik Lubbertsz. Poortier, in 1745 voor het eerst genoemd als koper
van een huis in Ommen2 en in hetzelfde jaar in het doopregister van die stad bij de
inschrijving van zijn enig bekende zoon Jan. Van Jans oudste zoon Gerrit stammen
alle nog levende Overijsselse Poortieren af. Hij trouwt met Fennigje Horsman,
dochter van Elsje Hendrix Hageman, en via haar komt de naam Elsje in de familie.
De enige dochter heet zo en twee zoons uit dit huwelijk, Jan en Hendrik, geven de
naam aan een (klein)dochter. Beide nichten worden in 1848 geboren, Elsje van Jan
op 11 maart in Zwolle, Elsje van Hendrik in november in Stad Ommen.

Zwolse Elsje blijft ongehuwd, haar zoon Jan Jakob Poortier wordt in onecht
geboren; haar nicht trouwt met Hendrik Oldenhofen hun dochter Aaltje trouwt in
1900 met haar achterneef Jan Jakob. Beiden wonen dan in Zwolle. Uit dit huwelijk
worden acht kinderen geboren: het oudste kind, een meisje, wordt naar een groot-
moeder vernoemd en heet Elsje (I) . Als Elsje (I) zes jaar is, wordt er een tweeling
geboren: de oudste heet opnieuw Elsje (II), kennelijk naar de tweede grootmoeder.
Elsje II overlijdt na enkele maanden, zodat de roepnaam in de praktijk geen pro-
bleem wordt.

Fragmentgenealogie
I. Gerrit Poortier (zn. van Jan Hendriksz. Po(o)rtier en Elisabeth Schutte), ged.
Ommen 23-10-1774, metselaar, landbouwer, overl. Stad Ommen 3-6-1853, tr.
Ommen 6-5-1798 Fennigje Horsman, ged. Ommen 2-8-1772, overl. Stad Ommen
10-2-1837, dr. van Gerrit Horsman en Elsje Hendrix Hageman.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Jan, volgt Ha.
2. Hendrik, volgt Ilb.

Ha. Jan Poortier, geb. Ommen 13-3-1806, metselaar, overl. Zwolle 15-6-1893, tr.
Stad Ommen 28-4-1831 Gerritdina Bremmer, geb. Dalfsen (buurtschap Emmen)
18-3-1807, overl. Zwolle 3-1-1870, dr. van Jacob Jansen (Bremmer) en Alberdina
Zwarts.

Uit dit huwelijk o.a.:
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1. Elsje Poortier, geb. Zwolle 11-3-1848, zonder beroep, overl. Zwolle 24-1-1899,
ongehuwd.
Kind:
a. Jan Jakob Poortier, geb. Zwolle 14-2-1878, kleermaker, eigenaar Zwolsche Suikerwerkfabriek.

makelaar, overl. Zwolle I 1-6-1939. tr. ald. 10-4-1900 Aaltje Oldenhof. geb. Zwolle 2-11-1879.
overl. ald. 27-9-1940. dr. van Hendrik Oldenhof en Elsje Poortier (IIb-1).

Uit dit huwelijk:
aa. Elsje. geb. Zwolle 1-3-1901. overl. ald. 13-8-1920.
ab. Hendrika, geb. Zwolle 22-5-1902.
ac. Hendrik, geb. Zwolle 20-2-1905.
ad. Hendrik, geb. Zwolle 5-3-1906.
ae: Elsje, geb. Zwolle 6-12-1907, overl. ald. 3-3-1908.
af. Maria, geb. Zwolle 6-12-1907, tweeling met voorgaande.
ag. Jan. geb. Zwolle 16-4-1910.
ah. FrederikJan. geb. Zwolle 16-1-1917.

Hb. Hendrik Poortier, geb. Ommen 30-6-1809, klompenmaker, landbouwer, overl.
Stad Ommen 5-6-1871, tr. ald. 27-5-1835 Aaltje Bartels, geb. Den Ham 30-11-1807,
overl. Stad Ommen 1-11-1869, dr. van Jan Jansens Bartels en Margje Jansen.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Elsje Poortier, geb. Stad Ommen 28-11-1848, overl. Nijmegen 12-2-1919, tr.
Zwolle 19-5-1877 Hendrik Oldenhof \ geb. Zwolle 14-2-1853, koopman, overl.
Zwolle 10-3-1910, zn. van Jan Willem Oldenhof en Maria Rodink.
Uit dit huwelijk o.a.:

a. Aaltje Oldenhof, zie bij Ila-la.

Noten
1. Rudolf W. Poortier, Poortier, met twéé O's, deel 1, Genealogie van de Overijsselse familie. Rijswijk'

1990.
2. G. Steen. Ommen rond de 19e eeuw. Ommen 1982 (pag. 148).
3. H. Oldenhof en P. Bos, Genealogie Oldenhof. in: Gens Nostra 42 (1987), pag. 148 e.v.
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EEN ONTMOETING VAN VOOROUDERS
AAN EEN VORSTELIJK STERFBED

door P.L. KOPPEN

Toen ik het vorige jaar in het Haarlems Dagblad las over plannen om in het landgoed
Elswout te Aerdenhout een toneelstuk op te voeren over de belevenissen van de
vroegere eigenaars, de familie Borski, herinnerde ik mij dat één van mijn betover-
grootmoeders Christina Borski heette; op dat moment begon mijn speurtocht, die het
volgende opleverde:

De familie Borski kwam vanuit Westfalen naar Nederland - dus niet uit Polen, zoals
de naam doet vermoeden. Als eerste kwam Herman Berntsz. Borski (1636-1684)
naar Utrecht waar hij zowel distillateur als gereformeerd werd. Zijn zoon Johannes
Borski (1676-1742) kreeg zes kinderen, waarvan het derde, David Borski (1722-
1768) naar Amsterdam verhuisde, en daar de stamvader werd van de uitgebreide
familie waar het toneelstuk in Elswout betrekking op heeft.

Het zesde kind, Nathanaël Borski (1728-1807) bleef nabij Utrecht wonen, in
huize Wilderveld bij Vleuten. Hij kreeg een zoon, die hij Johannes noemde; ik
beschik nog over een in 1848 met de hand geschreven document, waarin onder meer
het volgende te lezen is:

Op den 11™ Augustus 1756 is geboren Johannes Borski Nz te Utrecht en den zevenentwintigste
Januari 1782 getrouwd met Christina Keilerhof.
19 Juny 1784 is Christina Kellerhof bevallen van ene dochter, gedoopt Woensdagavond 30 Juny in
de Noorderkerk door Professor van Nuis Klinkenberg en genaamd Christina.
Op Zondag 9 July is in het kraambed overleden Christina Kellerhof in den ouderdom van 20 jaren
11 maanden en 19 dagen en begraven 9 July ten twee uren in de Nieuwezijds Kapel in de Kalver-
straat.
Op den 5dc" Mei 1796 is Johannes Borski hertrouwd met Alyda van Noord, geboren te Utrecht den
12*" Maart 1769 en gebrouwd door Ds. P. Brouwer, leraar der Doopsgezinden ten huize van de
bruid haar ouders op de Garenbleek te Utrecht.
29 January 1801 is geboren Gerard van Wieringhen Borski en gedoopt door dominee J. Soblet te
Vleuten.
31 Maart 1820 is Gerard van Wieringhen Borski na afgelegde belijdenis plechtig aangenomen door
ds. Chatelein in de Fransche Kerk te Utrecht.

Gerard van Wieringhen Borski en Christina Borski waren dus halfbroer en -zuster.
Hun vader, Johannes Borski (geboren Utrecht 11 augustus 1756, overleden huize
Wilderveld te Vleuten op 14 november 1828) was hoogheemraad van het Groot
Waterschap van Woerden.

De naam Van Wieringhen is afkomstig van Gerardus van Wieringhen, die 20
augustus 1748 huwde met Adriana Borski, geboren Utrecht 16 november 1720; een
zuster van de eerder genoemde Nathanaël Borski. Volgens een eveneens met de
hand geschreven document bezaten zij geen mannelijke nakomelingen. Om de naam
Van Wieringhen te behouden, heeft Johannes Borski die aan zijn zoon gegeven.

Christina Borski, geboren Utrecht 19 juni 1784, overleden Leerdam 9 juli 1848,
huwde te Utrecht 4 juli 1804 ds. Dirk Indewey, geboren 's-Gravenhage 24 december
1779, overleden Leerdam 17 juni 1847, laatstelijk predikant in deze stad. Hun doch-
ter Christina Johanna Indewey, geboren Nederhemert 14 januari 1808, overleden
Leerdam 23 oktober 1883, huwde te Leerdam 18 november 1832 Hendrik Theodo-
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rus Koppen, geboren Dodewaard 18 januari 1806, overleden Leerdam 6 oktober
1882. Hij waswijnkoperen van 1852-1856 burgemeester van Leerdam. Dit was mijn
overgrootvader.

Aangezien ik geïnteresseerd was te weten of er nog leden van de familie Borski in
leven waren, zette ik mijn speurtocht voort. Van de Amsterdamse tak waren er geen
meer die de naam Borski droegen, maar van de Utrechtse tak vond ik in het Neder-
land's Patriciaat no. 49 de naam van mevrouw J.P.A. van Wieringhen Borski-
Godijn in Den Haag, aan wie ik een bezoek bracht.

Onze Gerard van Wieringhen Borski, geboren Vleuten 29 januari 1801, literair
doctor, laatstelijk rector van het gymnasium in Delft, overleden aldaar 2 februari
1869, huwde te Oudenrijn 15 augustus 1826 Adriana Allardina Henriëtta Jacoba
Lix Raaven, geboren Utrecht 16 januari 1800, overleden Delft 1 februari 1875. Zij
kregen vele kinderen, waaronder de latere dr. Gerard Johannes van Wieringhen
Borski (RNL), geboren Zierikzee 6 juni 1831, med. doet. geneesheer, overleden
Arnhem 8 januari 1906. Hij huwde (1) te 's-Gravenhage 15 april 1857 Catharina
Johanna Waldeck, geboren aldaar 23 april 1834, overleden aldaar 27 januari 1873;
huwde (2) 's-Gravenhage 26 maart 1874 Anna Maria Waldeck, geboren aldaar 4 mei
1826, overleden aldaar 23 januari 1905, zuster van zijn eerste echtgenote.

Ds. Dirk lndewey (1779-1847) en Chrishna Borski (1784-1848)

Dr. Gerard Johannes van Wieringhen Borski is één van de beide hoofdfiguren in dit
verhaal. Tijdens mijn bezoek in Den Haag vernam ik dat hij destijds een zeer gezien
arts was onder zijn patiënten. Hij bleek ook hofarts van koning Willem III geweest
te zijn. Mevrouw Van Wieringhen Borski-Godijn herinnerde zich tijdens ons
gesprek, dat zij nog een tijdschrift bezat waarin over hem was geschreven. Na enig
zoeken kwam een 'Libelle' van 3 november 1962 tevoorschijn, waarin de ziekte en
het overlijden in 1884 werd beschreven van de laatste, toen nog in leven zijnde zoon
van koning Willem III, kroonprins Alexander. Zijn moeder, koningin Sophie van
Württemberg, was reeds in 1877 overleden en zijn beide broers prins Willem en
prins Maurits in resp. 1879 en 1850. De koning was in 1879 hertrouwd met Emma
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van Waldeck Pyrmont; in 1880 was prinses Wilhelmina geboren. In het bewuste
artikel 'Onze laatste Oranjeprins sterft' wordt beschreven dat prins Alexander, toen
de koning met zijn jonge gezin voor een kuur naar Karlsbad was vertrokken, in juni
1884 plotseling ernstig ziek werd.

Tijdens het lezen viel me de zin op: de beide artsen, dr. Vinkehuysen en dr. van
Wieringhen Borski werden onmiddellijk door adjudant Beyerman ontboden, en zij
stelden na een kort onderzoek vast dat er sprake was van tyfeuze koortsen. Hier
kwam plotseling en geheel onverwacht de tweede hoofdfiguur uit dit verhaal naar
voren, nl. adjudant Beyerman. Wie was hij?
Het Nederland''s Patriciaat no. 16 vertelt op blz. 31 het volgende over hem:

Hugo Beyerman. geboren Deventer 19 september 1836, luitenant generaal der artillerie 1885,
gepensioneerd 1887, adjudant des Konings, in b.d. 1884 (RNL) overleden 's-Gravenhage 6 april
1913, huwde Utrecht 3 november 1859 Helena Maria Emerentia Beatrix Beyers, geboren 's Gra-
venhage 13 november 1838, overleden aldaar 20 oktober 1921.
Uit dit huwelijk werd o.a. geboren Hugo Beyerman, geboren Leiden 20 september 1860 gep. ont-
vanger directe belastingen, invoerrechtenen ace nzen, huwde Ie 's Gravenhage 24 september 1885
(door echtscheiding ontbonden) Maria Adriana Enderlein, geboren Arnhem 19 januari 1864.
Uit dit huwelijk werd geboren Marie Albertine Beyerman, geboren Dalfsen 10 augustus 1886, over-
leden Menado (Celebes) 12 augustus 1940, huwde Delft 23 april 1908 Dr. Lambertus Bernardus de
Monchy, geboren Rotterdam 16 juni 1873, arts. directeur Sophia kinderziekenhuis te Rotterdam,
overleden Utrecht 17 oktober 1932 (OON).

Zij waren de ouders van mijn echtgenote Henriëtte de Monchy, geboren Rotterdam
10 oktober 1910, overleden Raalte 14 juli 1992.

Het is dus niet te verwonderen dat, toen ik de naam adjudant Beryerman las, ik
onmiddellijk begreep wie hij moest zijn. Want in ons bezit is nog een kunstvoor-
werp, ongeveer 7,5 cm. lang, bestaande uit twee ineengestrengelde handen van
goud, met aan de ene zijde het alliantiewapen Oranje-Wiirttenberg en aan de andere
kant het cachet van koningin Sophie, met rondschrift 'I wish, I hope, I trust for ever'.
De mannenhand komt uit een manchet, voorzien van een smaragd, terwijl de vrou-
wenhand een armband met robijn heeft. Het voorwerp zit in een lederen etui en moet
vervaardigd zijn door Mortimer & Hunt, 'goldsmiths, silversmiths and jewellers, by
appointment of the Queen and his Royal Highness Prince Albert' in Londen. Wij
wisten wel dat dit cachet afkomstig was van Hugo Beyerman, maar hoe dit precies
in zijn bezit was gekomen, was onduidelijk. Het Koninklijk Huisarchief verschafte
de oplossing: Hugo Beyerman was oorspronkelijk de adjudant van prins Alexander,
en hij is pas na diens overlijden adjudant in b.d. van koning Willem III geworden.
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Tijdens een bezoek aan het Koninklijk Huisarchief kreeg ik een drietal boeken ter
inzage die door Hugo Beyerman waren geschreven en die reisbeschrijvingen naar
Algerije en het zuiden van Europa bevatten, die hij in 1869/1870 en 1878 in het
gezelschap van prins Alexander maakte.

Het cachet wordt genoemd in een 'staat van kleinoodiën in het bezit van Z.K.H.
Prins Alexander der Nederlanden, opgemaakt den 10den Mei 1878, aangevuld den
15den Juni 1878'. De prins heeft dit verkregen uit de nalatenschap van zijn moeder,
koningin Sophie in 1877. Uit de nalatenschap van prins Alexander zelf in 1885 blijkt
het volgende:

Aan de Luitenant Kolonel Beyerman: een houten reiskistje met karaf en beker, een Algerijnsch
lampje, twee albums en een album van de Middellandsche Zee en van Zweden en Noorwegen, en
een sabel.

Waar deze voorwerpen die veelal betrekking hadden op hun gezamenlijke reizen,
gebleven zijn, is onbekend. Het cachet ontbreekt echter op deze lijst, zodat aange-
nomen moet worden dat hij dit nog tijdens het leven van de prins van hem heeft
gekregen.

Interessant is nog de betekenis van de beide ineengestrengelde handen van het
cachet. Gezien het feit dat het duidelijk een mannen- en een vrouwenhand zijn, is het
waarschijnlijk dat het een geschenk is bij het huwelijk van koning Willem III en
koningin Sophie. Hoe weinig is helaas de spreuk 'I wish, I hope, I trust ever'
bewaarheid geworden.

De grote vraag is of alles in het leven is voorbeschikt, of dat wij afhankelijk zijn
van het toeval. Zonder daarover een oordeel uit te spreken blijft het een merkwaar-
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dig gebeuren, dat een nakomeling van de halfbroer van mijn betovergrootmoeder,
dr. G.J. van Wieringhen Borski, en de overgrootvader van mijn echtgenote, adjudant
H. Beyennan, elkaar aan het sterfbed van kroonprins Alexander hebben ontmoet.

Herman Berntsz. Borski (1636-1684)

Johannes Borski (1676-1742)

Nathanaël Borski (1728-1807)
tr. 1755

Johanna van der Schroef (1736-1814)

Johannes Borski (1756-1828)
tr. (1)27-1-1782 tr. (2) 5-5-1796

Christina Kellerhof Aleida van Noord
(1764-1784) (1769-1848)

Hugo Beyerman
(1836-1913)
tr. 3-11-1859

Helena Maria Emerentia
Beatrix Beyers
(1838-1921)

Hugo Beyerman
(I860-?)

tr. 24-9-1885
Maria Adriana Enderlein

(I864-?)

Maria Albertine Beyerman
(1886-1940)
tr. 23-4-1908

Dr. Lambertus Bernadus
de Monchy
(1873-1932)

Christina Borski
(1784-1848)
tr. 4-7-1804

Ds. Dirk Indewey
(1779-1847)

Christina Johanna Indewey
(1808-1883)

tr. 18-11-1832
Hendrik Theodorus Koppen

(1806-1882)

Hendrik Koppen
(1844-1915)
tr. 6-6-1876

Clasina Maria Helene
Francoise van de Ven

(1848-1883)

Hendrik Theodorus Koppen
(1878-1961)
tr. 7-4-1908

Joanna Arnoldina Josephina
Pulcheria Gerris

(1878-1967)

Dr. G. van Wieringhen Borski
(1801-1869)
tr. 15-8-1826

Adriana Allardina Henrië'tta
Jacoba Lix Raaven

(1800-1875)

Dr. G.J. van Wieringhen Borski
(1831-1906)

tr. (I) 15-4-1857
Catharina Johanna Waldeck

(1834-1873)
tr. (2)26-3-1874

Anna Maria Waldeck
(1826-1905)

Henriëtte de Monchy
(1910-1992)

tr. 2-9-1947 Piet Leenden Koppen
(geb. 1914)
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NOG TWEE AMERSFOORTSE
GESLACHTEN SCHOTHORST

door ing. C.J. SCHOTHORST

Inleiding
In Gens Nostra 47 (1992), p. 491-511, werd een Amersfoorts geslacht Schothorst
beschreven, met Jan Reijersz. als stamvader wonend op het erf Schothorst. In 1640
vestigt zich een ander geslacht op het erf Schothorst: Willem Jansz. met zijn vrouw
Geengen Alphers. Willem huurt het erf van zijn moeder Aefgen Thonisdr., weduwe
van Jan Willemsz.. Aefgen was eigenaresse van het erf en goed Schothorst. Dit nieu-
we geslacht is niet verwant aan dat van Reijer Jansz. Schothorst, de vorige huurder
van het erf, en zoon van genoemde Jan Reijersz.

Twee zonen van Aefgen Thonisdr., en hun nakomelingen, voeren in het vervolg
eveneens de geslachtsnaam Schothorst. Zij worden hierna beschreven ais :het twee-
de Amersfoortse geslacht Schothorst'. Daarna volgt de beschrijving van een derde
geslacht Schothorst te Amersfoort.

Het tweede Amersfoortse geslacht Schothorst
I. Jan Willemsz., overl. vóór 1647, tr. ca. 1600 Aefgen Thonisdr., overl. Amersfoort
1654.

Op het erf en goed Schothorst rustte een zekere erfpacht in de vorm van een waarborgschap. Aefgen
Thonisdr., weduwe van Jan Willemsz., koopt dit in 1648 af. zodat zij sindsdien het bezit geheel onbe-
zwaard in eigendom heeft1. In 1650 vermaakt zij haar bezit bij testament aan haar negen kinderen, uit
kracht van open brieven van octrooi door het Hof van Utrecht haar verleend op 19 februari 1603. Aef-
gen woont in 1650 te Amersfoort, eerder op Hoogland2.

Bij prelegaat verkrijgt haar jongste zoon, Cornelis Jansz., 'de bedstede ofte coetse, 't bedde, 't oor-
cussen, de groene deeken en alle beddelakens', en voorts 'linnewaat met de letteren C geteykent, daar
haar soone tegenwoordich inne op en onder slapende is en een som van eens 60 Car. gld. tot een rouw-
cleedt'. Bovendien krijgt hij nog een som van 36 gld. jaarlijks zolang zijn moeder leeft. Mocht Cor-
nelis trouwen, dan komt de jaarlijkse uitkering te vervallen en dient het kapitaal met de anderen te
worden gedeeld en moet hij de reeds genoten rente aan de Armen van Hoogland geven.

Aefgen prelegateert bovendien aan haar zoon Willem, wonende op het erf Schothorst, de tienden
van de Nieuwe Landen in de Oude Hey en op Den Ham en van Schothorst, zoals zij daarmee op 9 sep-
tember 1602 is 'verleydt' door heer Johan van Oldenbarneveldt, in leven leenheer van de lenen beho-
rend onder Stoutenburg en Luttike Weede. Daartegenover moet Willem een som van 300 gld. opbren-
gen t.b.v. de gezamenlijke erfgenamen. Bovendien krijgt hij een stukje heet-, bunt- en plaggenveld
met de Molenkuil en de omloop daarvan, grenzend aan het erf Cattenbroeck en gelegen tussen de
Schoonoorder Eng en het Schothorster land met de erfpacht van de hofstede naast het Molenhuis van
Den Ham, en bovendien nog twee stukjes land in de Oude Hey, waarmee de weduwe op 29 juli 1608
was beleend. Ook hiervoor dient Willem 300 gld. op te brengen t.b.v. de gezamenlijke erfgenamen.

Het eerder op 5 oktober 1647 door Aefgen Thonisdr. afgesloten contract met haar zoon Wouter
blijft gehandhaafd. Hierbij blijft Wouter in het bezit van de Winckelmorgen op de Schothorster Eng
die hij van zijn moeder had gekocht. Bovendien prelegateert zij aan hem drie dammaten land in de
Cronckels onder Bunschoten, nu in huur bij Claes Coenen. haar schoonzoon, en twee dammaten land
in de Veenstraat eveneens onder Bunschoten en in huur bij Claes Coenen. Hiervoor dient Wouter
resp. 100 en 600 gld. aan te brengen t.b.v. de gezamenlijke erfgenamen.

Wanneer iemand van de erfgenamen wil procederen inzake de verdeling van de nalatenschap, zal
deze 250 gld. verbeuren t.b.v. de Armen van Hoogland.

Aefgen Thonisdr. overlijdt te Amersfoort in 1654. Het erf en goed Schothorst en alle percelen bij
Willem Jansz. in gebruik als huurder, plus de hofstede met landerijen gelegen bij de Hamse Molen en
in huur bij Thonis Willemsz. en zijn vrouw Maritgen Jans, worden in negen gelijke 'loten' verdeeld
aan de hand van een kaart, vervaardigd in 1655 door meester Dirck van Groenouw, gezworen land-
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nieter. De negen 'loten' omvatten de volgende percelen en worden geloot door de genoemde erfgena-
men1:
Lot I, huis en erf Schothorst, boomgaard, duifhuis, schuur, 't Campgen en de Hoge Brink, alles gele-
gen aan de voorzijde van het erf Scholhorst, tezamen drie morgen en 403 roeden. De lothouder moet
375 gld. toebetalen aan het achtste lot. Lothouder: Willem Jansz.
Lot II, de Boomgaardscamp. groot vier morgen en 136 roeden met toebetaling van 225 gld. aan het
zesde lot en 50 gld. aan het zevende lot. Lothouder: de erfgenamen van Thonis Jansz.
Lot III. de Koekamp en nog een stuk land. groot vier morgen en 354 roeden, met toebetaling van 100
gld. aan het achtste lot. Lothouder: Jan Jansz.
Lol IV. 't Hoge Kampje en drie percelen land in 't heetveld in de Oude Hey, groot vier morgen en 265
roeden met een uitkering van 25 gld. aan het vierde lot. Lothouder: Bessel Goonsz., gehuwd met
Grietgen Jans.
Lol V, 't Hamstuk, de lage en de hoge Bieskampen. groot vier morgen en 235 roeden, genietende een
uitkering van 25 gld. van het vierde lot. Lothouder: Thonis Willemsz. (den Corten), gehuwd met
Maritgen Jans.
Lol VI. een perceel aan de zuidzijde van de Eng naast de Winckelmorgen, groot een morgen en 481
roeden, genietende een uitkering van 225 gld. van het tweede lot. Lothouder: Cornelis Jansz.
Lol VII, een perceel aan de noordzijde van de Eng met het Veentje, groot twee morgen en 399 roeden,
genietende 25 gld. van het tweede lot en 125 gld. van het negende lot. Lothouder: Wouter Jansz. zich
noemende Wolier Hover.
Lot VIII, de Berghofscamp met heetveld en bosjes, groot zes morgen en 80 roeden, genietende 375
gld. van het eerste lot en 100 gld. van het derde lot. Lothouder: Gerrit Goonsz., gehuwd met Heylt-
gen Jans.
Lot IX, huisinge, hof en hofstede, berg. een kampje en de hei naast de Poths-akker en drie akkers wes-
telijk van de Poths-akker; 't Zwarte Kampje met wal en esseboom en halve sloot en de helft van de
Hamse Margen, groot drie morgen en 468 roeden met toebetaling van 125 gld. aan het zevende lot.
Lothouder: Claes Coenen, weduwnaar van Henrickje Jans.

De totale oppervlakte van het bezit van de weduwe Aefgen Thonisdr. bedraagt omgerekend onge-
veer 30 ha. De scheiding van de landerijen wordt gerekend vanaf het midden van wegen, stegen en
sloten. Het land is te aanvaarden vanaf Pinksteren 1658. Het houtgewas kan terstond aanvaard wor-
den, evenals 't recht van 'poten en knoten'. leder lot is verplicht de waterlossingen van het erf Cat-
tenbrouck, de Molencuul en van het erf Schothorst te onderhouden. Het leggen van dammen is ver-
boden.

Cornelis Jansz., wonende te Amersfoort, draagt in 1656 zijn aandeel aan land in de erfenis ter
grootte van een morgen en 481 roeden, over aan zijn broer Willem Jansz.. die op het erf Schothorst
woont4.

Uit dit huwelijk:

1. Willem, volgt Ha.
2. Thonis Jansz., overl. vóór 1650.

Bij zijn overlijden laat Thonis vijf kinderen na. waaronder Jan Thonisz., en Maritgen Thonisdr. die tr.
Hoogland 6-11-1654 Gijsbert Peters..

3. Jan, volgt Ilb.
4. Wouter Jansz. (later genoemd Wolter Hover), geb. ca. 1620, notaris, overl.

Amersfoort vóór 1670, tr. Amersfoort 1656 Elisabeth Bor, overl. ald. vóór 1680.
In 1656 legateren Wouter en Elisabeth bij testament een som van duizend rijksdaalders aan de Armen
van Hoogland, in het geval hun huwelijk kinderloos zou blijven. Tegelijkertijd vermaakt Elisabeth
aan haar broer Thomas Bor en aan Gijsbert Pauwels ieder 200 gld. Gijsbert Pauwels ondertekent de
akte met Gijsbert Bor; waarschijnlijk is ook hij een broer van Elisabeth5.

De uitkering van het legaat zal wel niet hebben plaatsgevonden, want in 1680 wordt Jan Jansz.
Schothorst vermeld als momber van Johaimes, Peter en Paulus Hover, kinderen van zijn broer Wol-
ter Hover en zijn schoonzuster Elisabeth Bor. beiden overleden. Er was ook een dochter: Wilhelmina
Hover. tr. Amersfoort 7-6-1679 Peter Theunisz. de Craecket*, glasblazer.

5. Cornelis Jansz., in 1650 nog ongehuwd.
6. Maritgen Jansdr., tr. vóór 1650 Thonis Willems (den Corten).
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7. Grietgen Jansdr., tr. vóór 1650 Bessel Goort'sz-
8. Heyltgen Jansdr., overl. 1669, tr. vóór 1650 Gerrit Goortsz- (zie generatie I van

het derde Amersfoortse geslacht Schothorst).
9. Hendrickgen Jansdr., overl. vóór 1650, tr. Claes Coenen.

Ha. Willein Jansz. Schothorst, geb. ca. 1610, schepen van Hoogland 1645-1647 en
1660-1662, overl. ald. 1664, tr. 1640 Geertgen Alphers. Zij tr. (2) Hoogland 16-5-
1665 (wonend op Schothorst) Henrick Jansz. Koek (wonend op de Hoge Birckt
onder Soest). Hij tr. (2) Hoogland 26-10-1694 Truytje Gerrits, ged. ald. 24-6-1668,
dr. van Gerrit Claesz.

Willem Jansz. vestigt zich bij zijn huwelijk in 1640 op het erf Schothorst en voert sindsdien de boer-
derijnaam als geslachtsnaam. In 1655 wordt hij na de dood van zijn moeder eigenaar van het erf
Schothorst. In het daarop volgende jaar koopt hij een deel van de erfenis aan land van zijn broer Cor-
nelis erbij.

Zijn weduwe Geertgen Alphers vestigt zich na haar tweede huwelijk met Henrick Jansz. Koek in
1665 met haar kinderen op het erf Zielhorst of Zijlhorst, eveneens onder Hoogland. In 1665 is er erf-
huis op de Zijihorst waar tot dan toe Rijk Rutgersz. en Maritgen Harmans met hun kinderen woonden.
Rijk Rutgersz., zoon van Rutger Rijcksz. en Stijntje Goorts, trouwde in 1634 met Maritgen Harmans.
dochter van Harman Germans en Metgen Stevens (tr. Leusden in 1612). Metgen Stevens hertrouwt als
weduwe te Leusden op 29 december 1626 met Geurt Gerritsz., j.m. wonende te Hoogland.

acijrcc ytoTL t (focd en c ive Vc/?c - JtZi .

Kaartje van het goed en erve Schothorst, in augustus 1721 vervaardigd door de landmeter Justus van
Broekhuysen, op verzoek van Geertruyd van Geijn, weduwe van Nicolaas Kraak. De cijfers en letters
geven aan:
'd'Eijge landen aan Schothorst:
I 't Haverkampje; 2 ...; 3 't Hamstuk: 4 d'Meulekuyl; 5 Hillemoersland: 6 Hillemoers Driesje: 7 Idem
(Hillemoers Driesje: 8 den Engh: 9 hel binnen Weidje: 10 Leeuwrikke kamp; I1 Duisjes kampje: 12 den
boomgaard, Huys en de Brink; 13 het Bosje; 14 de Claverhof; 15 den boomgaardkamp; 16 de Bergkamp;
17 Jan Zegernhof; 18 het Heyveld; 19 het Bosch; 20 't Oude Land achter den Bosch; 21 het Startstuk; 22
't Achterste Driesje; 23 in de oude en nieuwe Heye aan de Wetering; 24 't Bosch in de Heije.
De Landen die onder Schothorst Thiende geven:
A leegge biessekamp; B hooge biessekamp; C de Koekamp; D Aart Besses kamp; E d 'Scheuningen Engh:
F Thiend in de Heije: G Thiend in de Heije.
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Het erfde Zijlhorst, in 1671 in gebruik bij Hendrick Jansz. Koek. was voorde helft eigendom van
wijlen Jfr. Elisabeth Bor, huisvrouw van wijlen de heer Cornelis Sinapius. schout van Hoogland, aan
wie de andere helft toebehoorde. Deze Elisabeth Bor is een ander persoon dan waarmee Wolter Hover
was getrouwd.

Ten behoeve van de erfgenamen worden de landerijen op waarde geschat. Volgens de omschrij-
ving bestond het erf de Zijlhorst uit: 'huising, hof, boomgaard, drie bergen, schuur, brink en een
campgen heetveld aan de brink liggende, genaamd het Hoge Campgen'. Dit werd tezamen op 2000
Car. gld. geschat. De landerijen bestonden uit: een perceel land. de Winckel genaamd, waarvan ander-
halve morgen bouwland en een morgen bos. geschat op 800 gld.. een perceel 'engh-land' genaamd het
Strijland, groot twee morgen, geschat op 200 gld. per morgen, totaal 400 gld., vervolgens het land op
de Hoge Zijlhorst, 21 morgen groot, totaal 4200 gld., het land de Gooren. 15 morgen groot, totaal
3000 gld.. een perceel veldgrond, de Duyst genoemd, 24 morgen groot, geschat op 50 gld. per mor-
gen, en tenslotte 10 morgen veen- en heetveld, de Brandt genoemd, geschat op 50 gld. per morgen.

De totale oppervlakte bedroeg dus 74 morgen, ofwel 63 ha., met een waarde van 10.200 gld. Met
2000 gld. voor huis en erf bedroeg de totale waarde van het goed de Zijlhorst 12.200 Car. gld.7.

Op-de Zijlhorst werd ook tabak verbouwd. In 1696 sluit Henrick Jansz. Koek, wonend op Zijl-
horst, met Gijsbert van Meekeren. wonend te Amersfoort, een contract betreffende het planten van
tabak. Henrick verplicht zich tot het vrijgeven van land, het te bemesten en te bebouwen, hout te leve-
ren, de groene tabak van het land naar de schuur te brengen, de droge tabak in de stad te leveren met
daarboven zes schepel mout en een schepel weit tegen een betaling van 190 gld. Langs de heg moe-
ten erwten en bonen worden geteeld8.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Hoogland:

1. Alphert Willemsz- Schothorst, geb. Hoogland ca. 1641, overl. ca. 1715, tr. (1)
Hoogland 28-10-1670 Christijntje Jansdr., wonend te Hoogland; tr. (2) ald. (hij
in het Nieuwe Land) 26-\-\614 Aeltgen Willems Quant, wonend te Hoogland, dr.
van Willem Gerritsz. Quant; tr. (3) Baarn 31-10-1707 Petertje Rutgers, wed. van
Willem Gijsberts.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Hoogland:
a. Hester Schothorst, ged. 18-9-1670. tr. (1) Eemnes 17-10-1697 Gijsbert Willems Hoogeboom.

overl. Eemnes ca. 1708; tr. (2) ca. 1710 Pieter Ariaens.
b. Wilhelmus, ged. 4-12-1671.
Uit het tweede huwelijk:
c. Fijtje Schothorst, ged. Hoogland 17-10-1676, tr. ald. 17-12-1700 Harmen Dirckx. wedr. van

Annetje Henrickx.
Harmen woont bij zijn huwelijk in de Swarte Ruyter te Hoogland. Hij trouwde Fijtje op huwe-
lijkse voorwaarden. De inbreng van de bruidegom bedraagt 800 gld. De vader van de bruid brengt
40 gld. aan voor kleding, alsmede klederen, linnen en wollen tot haar lijf behorende'.

d. Wilhelmus, ged. Eemnes 21 -7-1678.

2. Henrickgen Willems Schothorst, overl. Hoogland november 1704, tr. (1) ald. 29-
11-1674 Evert Goortsz-, wonend op de Hogenhuiscamp bij den Hoogenheert
onder Hoogland; tr. (2) Hoogland 28-2-1685 Wouter Reijersz-, wonend te Hoog-
land, zn. van Reijer Reijersz. en Aeltgen Rutgers.
Henrickgen overlijdt zonder kinderen na te laten. Haar erfgenamen zijn derhalve haar weduwnaar
Wouter Reijersz.. haar broers Alphert en Peter Willemsen Schothorst. Evert Henricksen van Wester-
velt echtgenoot van Thonisje Willems Schothorst en de kinderen van wijlen Jan Willemsen Schot-
horst. Wouter Reijersz. belooft aan ieder van de vier erfgenamen een som van 300 gld. te betalen10.

Volgens de beschrijving van de inventaris brengt de weduwnaar het volgende aan: 100 gld. aan
contanten, het negende part van de helft van het erf Schothorst dat verkocht is voor 500 gld.. aan-
geërfd land en geld t.b.v. 900 gld.. voorts kleren, linnen en wollen, goud- en zilverwerk. drie bedden
'goed en quaat', vier dekens, twee bonte gordijnen, vier hoofdpeluwen, drie hoofdkussens, dertien
slopen, een tafellaken, twee dikke kasten, twee kisten, twee tafels, tien stoelen, twee wastobben, een
vleeskuip, een spinnewiel, drie hekels, een braak, een snaphaan, een haal met tang. een pannekoekpan
enzovoort. Behalve de inventaris is er: huis en hof, 4'/2 morgen groot, aangekocht tijdens het huwelijk
voor 800 gld., en vijf dammaten land in Boven-Duyst te Hoogland, aangekocht voor 200 gld.".
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3. Thonisje Willems Schothorst, woont op het erf Zielhorst, tr. Hoogland 26-10-
1683 Evert Henricksz. van Westervelt, woont op Yseren Heert onder Hoogland,
zn. van Henrick Rijcksz. en Enick Jordens.
Getuigen bij dit huwelijk: zijn moeder en zijn broer Aart Henricksz.

Volgens de huwelijkse voorwaarden bedraagt de inbreng van de bruidegom niets anders 'als zijn
eer en zijnclederen'. De inbreng van de bruid bedraagt het negende part van de helft van het erf Schot-
horst en van het polderland in de Cronkels onder Bunschoten, en het goud en zilver zoals zij dat bezit
en dat een geschatte waarde heeft van 150 gld., voorts twaalf beddelakens, zes slopen en tien el lin-
nen laken12.

4. Peter, volgt lila.
5. Jan Willemsz. Schothorst, geb. ca. 1645, overl. Hoogland 1700/1704, tr. ald. 30-

6-1682 Weijmpje Jans, wed. van (1) Jan Roeten en (2) Dirck Cornelisz., dr. van
Jan Brantsz., op Overzeldert.
Waarschijnlijk woonde Jan na de dood van zijn vader in 1664, op het erf Schothorst, tezamen met zijn
zuster Maria. Toen Maria in 1691 trouwde met Aart Gerritsen, kwam dit echtpaar op het erf Schot-
horst te wonen.

Een dochter uit het eerste huwelijk van Weijmpje Jans met Jan Roeten, te weten Margaretha
(Grietje) Jans, ged. Hoogland 8-4-1671, tr. ald. 2-2-1700 Willem Claesz. (get.: haar moeder Weijmp-
je Jans en haar stiefvader Jan Willemsz. Schothorst). Twee nakomelingen van Willem Claesz. en
Grietje Jans voeren later de familienaam Schothorst, naar Grietje's stiefvader Jan Willemsz. Schot-
horst. Hiermee zijn Willem en Grietje de stamouders van het Baarnse geslacht Schothorst.
Uit dit huwelijk:
a. Anna, ged. Hoogland 22-6-1683.

6. Maria Willems Schothorst, geb. ca. 1650, overl. Hoogland 1696, tr. Hoogland 19-
11-1691 (zij woont op het erf Schothorst) Arnoldus (Aart) Gerritsz-, woont te
Hoogland, buurmeester (1714 en 1715) en schepen (1716-17) van Hoogland,
vanaf zijn huwelijk bewoner en gebruiker van het erf Schothorst, overl. Hoogland
12-8-1719. Hij tr. (2) Hoogland 7-1-1698 Aeltje Jans, wonend te Hoogland; hij tr.
(3) Nijkerk 22-7-1707 Wilhelma Reijers, ged. Hoogland 12-6-1687, overl. 20-3-
1740, dr. van Reijer Jansz., op Pippenkamp (= Pijpenkamp), en Theuntje Wil-
lems.
Maria Willems laat het 18de part na van het erf Schothorst, in het geheel 14 morgen groot, gelegen bij
de Hamse molen, met een geschatte waarde van 125 gld.13.

Na het overlijden van Aaltje Jans, de tweede vrouw van Aart Gerritsz., erven Evertje en Maritje,
onmondige kinderen uit dat huwelijk, ieder 500 gld. en vier goede lakens met een kist, een paar gou-
den bellen met ring, een boekje met zilveren krappen. De vader is verplicht zijn kinderen te laten leren
lezen, schrijven en naaien. Tot voogden worden benoemd: Willem Jansz. en Jan Rutten, resp. oom en
stiefoom van de kinderen14.

In 1709 bekennen Aart Gerritsen en Willemijntje Reijers, echtelieden wonend op het erf Schot-
horst, 1200 Car. gld. schuldig te zijn aan Jan Petersen Gort, koopman in granen te Amersfoort. Zij
beloven 4 gld. 10 st. rente per 100 gld. per jaar te betalen. Aflossing is te allen tijde mogelijk. Tot
onderpand dient zes-zevende part van het erf en goed Schothorst, 12 morgen groot, bouw- en weiland,
tiendvrij, en nog een zeker erf en goed genaamd de Pippenkamp, 8 morgen groot, bouw- en weiland,
en nog 4 dammaten land in de polder de Slaag. De Pippenkamp en het land in de Slaag is aangebracht
door Wilhelma Reijers15.

In 1717 verklaren Aert Gerritsen op Schothorst en Willempje Reijers zes-zevende part van het erf
en goed Schothorst te verkopen aan Juffr. Geertruyd van Geyn, weduwe van Nicolaas Craak, wonend
te Amersfoort. Ook de bezittingen van de erfgenamen van Hendrick Jansen Ruitenbeek (gehuwd met
Adriaantje Gerrit Geurtszdr. van Schothorst), gewoond hebbende op het erf de Burgwal onder Leus-
den, gelegen op Hoogland en in gebruik bij Aart Gerritsz., gaan over naar Geertruyd van Geyn. In het-
zelfde jaar verkoopt hij aan Geertruyd van Geyn vier dammaten land in de polder de Slaag voor 350
gld.16. Een-zevende part van Schothorst behoorde toe aan de erfgenamen van Evert van Westervelt, te
weten Lena, Evert en Geertruyd van Westervelt. Ook zij verkopen dit deel in 1717 aan Geertruyd van
Geyn. De akte beschrijft het erf Schothorst als volgt:
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'huysinge hol'en hofstede, twee bergen en een schuur, alsmede de brink voor en omtrent het huis lig-
gende mitsgaders het beste schaapsschot en een vierroeyen berg en landerijen daaraan behorende zijn-
de het voorschreven erf en goed genaamd Schothorst groot in het geheel omtrent 14 morgen bouw- en
weiland met het houtgewas daarop en omslaande, wesende meest leenroerig aan den huise van Lut-
ticque Weede en aan de Baronie en Leenhove van Ysselslein en dat niet leenroerig is is thiendvrij.
Item de thiend aan het voornoemde erf gehoorende sijnde de thienden van de Nieuwlanden in de Oude
Hey, op de Dam en van Schothorst, wilt en tam grof en smal met haar koters waarschap en niet alle
haren toebehoren en alsoo die van ouds gelegen zijn in de Maalschap van Weede en Emiclaar, soo
groot en kleijn deselve gelegen sijn onder dese gerechte en bij Aart Gerritsen op Schothorst thans in
huere gebruijkt wordende'17

Aart Gerritsen verkoopt bovendien aan Juffr. van Geyn een stukje plaggenveld met de Molen-
kuyle, strekkende op de bepalinge van het erf Cattenbroek. tussen de Schoonoorder Eng en het Schot-
horster land. met de erfpacht van de hofstede naast het Molenhuis van Den Ham en nog diverse ande-
re beschreven stukjes land. Op de door Aart Gerritse verkochte bezittingen rusten twee plechten, één
van 1200 gld. en één van 800 gld. De eerste dateert van I februari 1709 en de tweede van 14 juli 1713,
t.b.v. Jan Pietersen Gort, in zijn leven koopman in granen te Amersfoort. De kopers nemen de plech-
ten tot hun last over18.

Na het overlijden van Aart Gerritsen in 1719, verkoopt zijn weduwe Willempje Reijers in 1725
aan Willemijntje Hendricks, weduwe van Theunis Jacobsen, het erf de Pippenkamp, tien morgen
groot. Willemijntje Hendricks wordt hiermee beleend in I72519.

Behalve zijn dochters zijn er geen nakomelingen van Aart Gerritsen die de geslachtsnaam Schot-
horst voeren.
Uit het huwelijk van Aart Gerritsen met Aeltje Jans:
a. Everarda (Evertje) Aarts Schothorst, ged. Amersfoort (Kromme Elleboog) 1-1-1700, tr. Hoog-
land 26-11 -1718 Gerardus Hendrickse de Witte.

Haar stiefmoeder Wilhelma Reijers is in 1721 en in 1726 meter bij de doop van haar kinderen.
b. Muntje, geb. ca. 1702.
c. Cerarda. ged. Amersfoort 8-8-1704.
Uit het huwelijk van Aart Gerritsen met Wilhelma Reijers:
d. Theuntje Aerts van Schothorst, geb. Hoogland ca. 1708, overl. ald. 25-3-1776, tr. (I) Hoogland

23-10-1728 Adrianus (Aris) Japen (Jacobse) van Velsen, overl. ald. 8-5-1740, zn. van Jacob Wol-
bert en Aaltje Gerrits Boon; tr. (2) Hoogland 23-11-1741 Jacob Claessen.
Een zoon uit het tweede huwelijk van Theuntje was Claes, ged. Hoogland 18-12-1746. Deze
trouwt als Claes Jacobse Schothorst te Hoogland op 5-5-1772 met Adue Aertze; hieruit zijn geen
nakomelingen die de geslachtsnaam Schothorst dragen.

e. Gerardus. ged. Hoogland 22-3-1710.
f. Reinerus, ged. Hoogland 14-10-1711.
Heyltje Willems Schothorst, geb. ca. 1655, over]. Hoogland 1687, tr. ald. 12-11-
1686 Maes Gerrits, ged. Hoogland 1-1-1663, zn. van Gerrit Jansz. en Maritgen
Meeusen Reijers. Hij tr. (2) Hoogland 15-11-1689 Anna Jans, dr. van Jan Jansz.
en Niesgen Adrians Boon.
Getuigen bij het huwelijk van Heyltje en Maes zijn Jan Gerritsz.. zijn broer, Thijs Reijers, zijn zwa-
ger (geh. met Gerritje Gerrits), en Hendrick Jansz. Cock, stiefvader van de bruid, met haar moeder
Geertje Alphers. Heyltje en Maes trouwen op huwelijkse voorwaarden. De inbreng van de bruidegom
is 200 gld. en van de bruid het negende part van de helft van het erf Schothorst, en 200 gld. door haar
zelf verkregen, inbegrepen 33 gld. van haar vaders goed, voorts een kastje met linnen. 330 gld. aan
kleding, kleinodiën en zilverwerk.

Heyltje overlijdt een jaar na haar huwelijk. Erfgename is haar moeder Geertje Alphers. Deze krijgt
Heyltje"s portie van het erf Schothorst 'mitsgaders de clederen, cleinodiën ten lijve van de overlede-
ne behorende'2".
Johannes Willemsz. Schothorst, ged. 17-4-1659, tr. (1) Hoogland 25-3-1698
Weijmtie Gerrits, woont op 't Scham onder Stoutenburg; tr. (2) Hoogland 3-3-
1702 Annetje Sanders, woont te Hoogland.
Johannes Schothorst wordt genoemd in een akte van 1698 in verband met de verhuur van een stuk
bouwland, gelegen bij de Hamse molen, aan zijn zwager Aart Gerritsen.
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In 1699 koopt hij een erfje genaamd het Hoekveen, onder Hooglanderveen. In hetzelfde jaar ver-
koopt hij dit aan Gerrit Geurtsz. Hij woont in de Coeckoek op Hoogland.

9. Comelia, ged. Hoogland 4-4-1664.

IHa. Peter Willemsz. Schothorst, geb. Hoogland ca. 1647, tr. ald. 26-10-1683 Marit-
gen Gerritse Ketel.

Bij het huwelijk woont Peter 'op de Sielhorst' en Maritgen 'op de Wetering' te Hoogland. Volgens de
akte van huwelijkse voorwaarden bedraagt de inbreng van de bruidegom een-negende pan van het erf
Schothorst en van het polderland in de Cronkels onder Bunschoten, plus 500 gld. 'zelf gewonnen'. De
inbreng van de bruid bedraagt 50 gld.21.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Hoogland:

1. Gerrit, volgt IVa.
2. Everarda, ged. 12-4-1685.
3. Maria, ged. 22-8-1686.
4. Wenefrieda, ged. 22-6-1688.
5. Reinerus, ged. 25-7-1690.

IVa. Gerrit Petersz. Schothorst alias Snel, geb. Hoogland 1684, overl. Eemnes ca.
1755, tr. (1) ald. 26-11-1721 Beatrix (Bietje) Jacobs Vosch; tr. (2) Eemnes 30-1-
1747 Weijmpje Antonysen (Toonen) van Snellenberg, ged. ald. 22-1-1720, overl. na
1779, dr. van Anthony van Snellenberg en Adriaantje Claasen. Zij tr. (2) Eemnes 4-
7-1771 Peter Harmense Staal, geb. Eemnes-binnen, wonende Eemnes-buiten.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Eemnes:

1. Jacobus, ged. 20-2-1722.
2. Maria, ged. 12-2-1724 (meter: Maria Gerrits Ketel).
3. Petrus, ged. 16-6-1725.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Eemnes:

4. Maria Gerrits Schothorst, ged. 31-12-1747, tr. Eemnes 5-11-1771 Peter Klaas-
sen, geb. Beuningen, woont Eemnes-buiten.

5. Peter Gerrits Schothorst, ged. 31-12-1750, rentenier, overl. Eemnes-buiten 8-9-
1825, tr. Eemnes 29-10-1770 Petronella (Nelletje) Gijsbertse Post, ged. ald. 23-
7-1750, overl. Eemnes 30-8-1781, dr. van Gijsbert Cornelisse Post en Fijtje Han-
nisse Hendricks Hoefsloot.
Getuigen bij het huwelijk zijn: moeder van de bruidegom, Weijmpje Antonisse van Snellenberg, en

moeder van de bruid, Feijtje Hannisse Hoefsloot, en haar voogd Gerbert Cornelisse van 't Kloos-
ter.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Eemnes:
a. Geert, ged. 23-4-1771 (meter: Weijmpje Toonen).
b. Aeltie Schothorst, ged. 4-9-1772 (meter: Fijtje Hannisse Hoefsloot), overl. Eemnes-buiten 6-2-

1838. tr. Eemnes (zij woont dan in Hilversum) 24-4-1802 Dirk Schut, geb. Stoutenburg, woont te
Eemnes-buiten, overl. vóór 1838.

c. Maria Schothorst, ged. 9-10-1774 (meter: Wijmtie Toonen), tr. Eemnes 10-11-1805 Hendricus de
Bruyn, van Baarn; zij vestigden zich te Laren.

d. Wijmtie, ged. 28-8-1776 (meter: Wijmtie Toonen).
e. Fijtje Schothorst, ged. 8-4-1778 (meter: Neeltje Post), overl. Eemnes-buiten 4-11-1816. tr. Eem-

nes 21-10-1803 Jan Evertse Hilhorst, ged. Eemnes 31-7-1773, landbouwer, zn. van Evert Janse
Hilhorst en Anna Janse.

f. Wijmtie, ged. 6-11-1779 (meter: Wijmtie Toonen), overl. Laren 4-1-1864, tr. Jacob Majoor.
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g. Cijsberlie Schothorst, ged. 25-8-1781 (peter: Cornelis Post), tr. Laren 1-9-1813 Jacoh Lambertse
Majoor, geb. ald. 1784. landbouwer, zn. van Lambert Lambertse Majoor en Elbertje Meeuwis
Majoor.

Hb. Jan Jansz. Schothorst, geb. ca. 1615, vestigt zich vanuit Hoogland te Amers-
foort en is daar koopman in stoffen, speciaal bombazijn, overl. Amersfoort 1692, tr.
ca. 1650 Stiertje Aarts, overl. ca. 1685.

Bij de verdeling van het goed Schothorst in 1655 komt Jan in het bezit van een-negende part, bestaan-
de uit de Koekamp en land in de Oude Hey, tezamen vier morgen en 354 roeden groot.

In 1685 koopt hij de helft van 2'/2 morgen bouwland op de Schothorster Eng voor 250 gld., van
Arent Bor, meester-chirurgijn, en Martha Guykinck, echtelieden en burgers van Amersfoort. Arent
had dit geërfd van zijn overleden vader Thomas Bor. broer van Elisabeth Bor, de echtgenote van
Wouter Jansz. alias Wolter Hover, broer van Jan Jansz. Schothorst". De andere helft behoorde toe aan
Johanna Bor. zuster van Arent. en gehuwd met Herben van Dompselaar. Johanna Bor bezat de noord-
zijde van de Eng. groot een morgen en 501 roeden. Johan Schothorst, de koper van Arends erfdeel,
verkrijgt de Winckelmorgen. groot 588 roeden. Dit land had Wouter Jansz. in 1647 gekocht van zijn
moeder Aefgen Thonisdr.23. In 1688 verkoopt ook Johanna Bor haar deel gelegen bij de Hamse molen
aan Johan Schothorst, en wel voor 225 gld.24.

In 1680 wordt Jan Jansz. Schothorst vermeld als momber van Johannes, Peter en Paulus Hover,
kinderen van Wolter Hover, zijn broer, en Elisabeth Bor (overl. Amersfoort 1687)23. Hij is eveneens
momber van de onmondige kinderen van Hendrick Jansen Coster zaliger26. Als oom en momber is hij
te Hoogland op 4 mei 1688 getuige bij het huwelijk van Geertie Hendricks Coster. wonend op de
Horst onder Stoutenburg, en Aart Louwen, weduwnaar van Emmitje Jans. wonend op de Lodijck
onder Duyst (Hoogland)27. Zo is hij op 19 april 1689 ook getuige bij het huwelijk van Aaltie Hen-
dricks Coster met Jan Jacobsen28.

In 1688 vindt een boedelscheiding plaats t.b.v. Johan Schothorst. Deze bestaat uit o.a. 1436 pond
bruto gesponnen goederen in 17 tonnen, 50 bossen garens. 836 stukken bombazijn, 47 manden garen
van 12 loot in een mand, 74 katoenspoelen, 107 pond wol. 38 kettingen enzovoort29. Ingevolge het tes-
tament van 1692, na het overlijden van Saartje Aarts, wordt het bezit verdeeld. De goederen toege-
deeld aan Arent blijven onder berusting van de vader. Voor het erfdeel van de 'uitlandige' Gerrit
Schothorst wordt een regeling getroffen. Na het overlijden van hun vader zullen de kinderen ieder
1200 gld. uit de erfenis ontvangen30. De waarde van alle goederen wordt op 4149 gld. geschat. Inclu-
sief het overige bezit bedraagt de totale waarde 6040 gld. en 7 st. Aart Jacobsen Buysch treedt op
namens de uitlandige Gerrit Schothorst".

Agatha Schothorst, echtgenote van Johannes Scheuning, meester-kleermaker en koopman in stof-
fen te Amersfoort, en Aletta Schothorst, haar ongehuwde zuster, verkopen in 1725 zeker huis en erf
en 'keuterij' met landerijen, gelegen op Schothorst en in gebruik bij de kinderen van Maes Gerritsen,
aan juffr. Johanna Methorst 'bejaarde dochter' en aan de heer Nicolaas Methorst, raad in de vroed-
schap van Amersfoort, t.b.v. juffr. Francine Methorst, erfgename van Geertruida van Geyn, weduwe
van Roelof Methorst en later weduwe van Nicolaas Craack32. In 1727 verzoeken de erfgenamen van
Johanna Methorst om een waardeschatting van het derde deel van acht morgen bouwland gelegen op
Hoogland en gekocht van Aletta Schothorst; deze bedraagt 600 gld.33.

Uit dit huwelijk, geboren te Amersfoort:

1. Jan, volgt Illb.
2. Arent, volgt IIIc.
3. Gerrit, vertrokken naar het buitenland.
4. Agatha Schothorst, tr. Amersfoort 20-2-1691 (oud-kath.) Johan Scheuning,

meester-kleermaker.
5. Aletta Schothorst, ongehuwd overl. Amersfoort ca. 1729.
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Illb. Jan Schothorst (de jonge), geb. Amersfoort ca. 1651, overl. ald. ca. 1718, tr.
Amersfoort 13-11-1676 Cecilia (Silia) Thonisdr. de Craecker, overl. ca. 1725.

In 1698 verklaren Johannes Schothorst. Arent Schothorst, meester-chirurgijn, en Johannes Scheu-
ning namens zijn vrouw Agatha Schothorst en namens zijn schoonzuster Aletta Schothorst, aan
Aart Gerritsen te hebben verhuurd een stuk bouwland genaamd de Koeiekamp. groot 3 morgen,
gelegen bij de Hamse molen op Hoogland en reeds bij hem in gebruik'4. Dit bouwland was bij de
verdeling in 1655 aan hun vader toebedeeld.

Wegens geleverd 'rouwbier' bij de begrafenis van een overleden dochter in 1702. verklaart Jan
Schothorst 240 gld. schuldig te zijn aan de brouwer Gijsbert van Lyelaer, met als onderpand zeker
huizing met hof en hofstede35.

In 1715 is Jan getuige bij het ondertekenen van het testament van Gerrit Scheuning en Aletta
Lang, echtelieden. Hierin worden o.a. een winkel en winkelwaren genoemd bij de bakkerij beho-
rende36. Gerrit Scheuning was blijkbaar bakker van beroep.

Uit dit huwelijk, oud-katholiek gedoopt te Amersfoort:

1. Agatha Schothorst, ged. 2-10-1677, tr. (1) Claes Verlet, woont eerst te Rotter-
dam, bij zijn huwelijk te Amersfoort; tr. (2) Amersfoort ('t Zand) 15-9-1711
Wouter van Bogerijen (of Bougerie), woont te Amersfoort, wedr. van Sophia
van Overeem; tr. (3) Amersfoort 2-12-1724 Aalt Berentsen van Puurveen, wedr.
van Evertje Cornelis; tr. (4) Amersfoort 14-4-1730 Albert Scheuning, ged. ald.
(oud-kath.) 19-9-1701, zn. van Willibrordus Scheuning.

2. Sarah, ged. 12-11-1678.
3. Antonius, ged. 27-2-1680 (peter: Gerrit Schothorst).
4. Cornelius, ged. 17-7-1681.
5. Sarah, ged. (r.-k. Kromme Elleboog) 29-9-1683 (meter: Aletta Schothorst.
6. Sara Schothorst, ged. (r.-k.) 10-11-1684, tr. Amersfoort ca. 1720 Johannes van

Raalt.
1. Cornelis, ged. (r.-k.) 18-1-1686.
8. Anna, ged. 14-6-1687 (tweeling met volgende).
9. Cornelius, ged. 14-6-1687.

10. Anna, ged. 28-10-1688.
11. Maria, ged. 15-1-1690.
12. Cornelis, ged. (r.-k.) 22-9-1691.
13. Johannes Schothorst, ged. (r.-k.) 15-3-1693, overl. na 9-1-1750, tr. (1) Amers-

foort (Kromme Elleboog) 20-5-1719 Angela (Engeltje) Jansdr. Kooremans; tr.
(2) Amersfoort ('t Zand) 8-11-1746 Geertruy Bertse Voortman.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amersfoort ('t Zand):
a. Johannes. ged. 24-10-1719 (meter: Cecilia Crakers).
b. Antonius, ged. 11 -12-1722 (meter: Cecolia Crakers).
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Amersfoort ('t Zand):
c. Engeltje, ged. 24-8-1747.
d. Bartholomeus, ged. 9-11 -1750.

14. Anna, ged. (r.-k.) 20-5-1694.
15. Guilielma, ged. (r.-k.) 7-9-1695 (tweeling met volgende).
16. Anna, ged. (r.-k.) 7-9-1695.
17. Anna, ged. (r.-k.) 26-7-1699 (meter: Agatha Schothorst).

HIc. Arnoldus (Arent) Schothorst, geb. Amersfoort 1653, meester-chirurgijn, overl.
vóór 1715, tr. Amersfoort (oud-kath.) 30-5-1676 Antonia (Theuntje) Willems (get.:
haar broer Aart Willems, wonend te Hoorn), overl. vóór 1715.
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Uit dit huwelijk, gedoopt te Amersfoort (oud-katholiek):

1. Cornelis Schothorst, ged. 11-2-1677, overl. vóór 19-1-1734, tr. Jannetje Peters
van Cleef.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelia Schothorst, tr. Amersfoort ('t Zand) 19-1-1734 Dirk Woutersen van Duinen, woont te

Asschat onder Leusden.
Getuige bij dit huwelijk is: haar moeder Jannetje van Cleef, wed. van Cornelis Schothorst. De
bruidegom brengt 100 gld. in en is 'gereed en gekleed als vrije bruidegom naar zijn staat'. De
bruid brengt een bed met toebehoren in; ook zij is 'gekleed naar de staat van een vrije bruid'37.

2. Johannes, volgt IVb.
3. Henricus Schothorst, ged. 5-2-1681, tr. Amersfoort 1-3-1715 Hendricje Conings,

wed. van Frederick Jansen Loeff.
Bij dit huwelijk treedt zijn broer Jan Schothorst als getuige op; zijn ouders zijn dan overleden.

4. Willem Schothorst, geb. ca. 1683, meester-chirurgijn, overl. vóór 1747, tr.
Amersfoort 30-4-1715 Maria Hannans, dr. van Harman Gerritsen.
Willem Schothorst heeft in 1704 met succes examen gedaan voor het Gilde der Chirurgijnen te
Amersfoort, volgens een tableau in de chirurgijnskamer van de St. Joriskerk aldaar.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Amersfoort ('t Zand):
a. Antonia Schothorst, ged. 17-3-1716, overl. na 1761.
b. Gertntdis, ged. 16-10-1718 (meter: Aletta Schothorst).
c. Sarah, ged. 31-1-1722.
d. Margaretha, ged. 18-2-1725.
e. Aletta Schothorst, overl. na 1747.

IVb. Jan Schothorst, ged. Amersfoort 5-1-1680, tr. (!) ald. 7-5-1715 Geertruyd
Gerrits van Houthuysen, dr. van Gerrit Reijersz. van Houthuysen; tr. (2) Gerarda
Rijersch.

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amersfoort ('t Zand):

1. Arnoldus, ged. 13-5-1716.

2. Angela, ged. 22-10-1717.

Uit het tweede huwelijk:

3. Arnoldus, volgt V.

V. Arnoldus (Arie) Schothorst, ged. Amersfoort 3-2-1720, tr. ald. 22-11-1746 Cor-
nelia van Muyswinkel, ged. Amersfoort ('t Zand) 22-11-1725, dr. van Cornelis
Muyswinkel en Maria van den Bick.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Amersfoort ('t Zand):

1. Gertrudis, ged. 21-9-1747.
2. Maria, ged. 25-10-1749.
3. Johannes Schothorst, ged. 15-2-1752, schilder, overl. Amersfoort (in de St.

Andriesstraat) 30-5-1813, tr. ald. 17-1-1777 Johanna van Snorrenhoef, ged.
Amersfoort (Kromme Elleboog) 27-4-1745, dr. van Rutger van Snorrenhoef en
Barbara Brants.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Amersfoort (Kromme Elleboog):
a. Cornelia Schothorst, ged. 4-11-1777, overl. Amersfoort 6-4-1819, tr. ald. 31 -1 -1806 Jan Rietber-
gen, ged. Amersfoort 27-8-1779, timmerman, zn. van Dirk Rietbergen en Gijsbertje Bootsman.
b. Rutgerus, ged. 17-10-1779.
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c. Barabara (Bartje) Schothorst, ged. 25-11-1781. ongehuwd overl. Amersfoort (in de Nachtegaal-
steeg) 17-3-1855.

4. Cornelis, ged. 1-9-1754.
5. Maria, ged. 9-1-1756.
6. Cornelius, ged. 12-11-1760.
7. Maria, ged. 26-11-1763.

f/ef derde Amersfoortse geslacht Schothorst
In Gens Nostra XLVI (1991), pag. 261-263 werden nog vier verschillende Amers-
foortse geslachten Schothorst onderscheiden. Inmiddels is gebleken dat twee van
deze geslachten aan elkaar gerelateerd zijn (zie hiervóór bij het tweede Amersfoort-
se geslacht, generatie IIa-6). Thans zijn dus drie Amersfoortse geslachten Schothorst
te onderscheiden; de beschrijving van het derde geslacht volgt hierna.

Behalve het erf Schothorst bestaat hieraan grenzend een erf, genaamd Cleijn
Schothorst. Ook aan dit erf heeft, een geslacht zijn naam ontleend. Op Cieijn Schot-
horst woonde in 1650 Gerrit Goortsz. of Guertsz.- Hij trouwde vóór 1650 met Heylt-
gen Jans (zie het tweede Amersfoortse geslacht Schothorst, onder 1-8), zuster van
Willem Jansz. Schothorst. Heyltgen wordt in een akte ook met de familienaam
Hover geschreven, evenals haar broer Wouter Jansz.

Gerrit Goortsz. is volgens een akte van 1671 vanouds eigenaar van twee bijenste-
den, waarvan één op zijn erf Cleijn Schothorst en één op zijn land genoemd het
Breede Land, gelegen langs de Malen wetering aan het einde van de Heijsteeg38.

I. Gerrit Goortsz., woont op Cleijn Schothorst, schepen van Hoogland (1656-1658
en 1664-1667), tr. ca. 1640 Heyltgen Jans, overl. Hoogland 1669, dr. van Jan Wil-
lemsz. en Aefgen Thonisdr.

Uit dit huwelijk, geboren te Hoogland:

1. Guert, volgt II.
2. Gijsbertje Gerrits, geb. ca. 1642, tr. Hoogland 18-12-1663 Henrick Thonisz-,

wonend te Hoevelaken, zn. van Thonis Henricksz. Col verschoten.
3. Adriacmtje Gerrits, geb. ca. 1643, tr. Hoogland 1-12-1667 Jan Hendricxz. Rui-

tenbeek.
Het echtpaar woont op het erfde Burgwal in Leusderbroek onder Leusden. De erfgenamen van Jan
Hendricxz. verkopen hun bezittingen op Hoogland op 11 juni 1717 aan juffr. Geertruyd van Geyn.
weduwe van Nicolaas Craak, wonende te Amersfoort. De bezittingen zijn dan in gebruik bij Aart Ger-
ritsen (zie tweede geslacht, IIa-6).

II. Guert Gerritsz. (Schothorst), geb. Hoogland ca. 1641, op Cleijn Schothorst,
overl. Hoogland vóór 31-5-1695, tr. (1) ald. 18-12-1663 Evertje Jans, wonend op
Nijenhoef te Hoogland, overl. Hoogland 15-7-1669, dr. van Jan Gerritsz. Ketel; tr.
(2) Hoogland 16-12-1670 Stephania Jacobs (Staal), overl. ald. 7-8-1714, dr. van
Jacob Volckens en Jannitgen Aerts.

Bij het tweede huwelijk bedraagt de inbreng van de bruidegom 2000 gld. boven zijn 'cleding en
reding'. De bruid brengt 1000 gld. in, met daarbij een bed of 60 gld. boven haar 'cleding en reding en
cleijnodiën tot haar lijf behorende'39.

In een akte van 1686 wordt Geurt Gerritsz. met de geslachtsnaam Schothorst geschreven,
ofschoon hij sinds zijn eerste huwelijk niet meer op Cleijn Schothorst woont, maar op de Haar. Vol-

Gens Nostra 50 (1995) 9 1



gens deze akte machtigt hij zijn zwager Jan Hendricksz.. wonend te Leusderbroek op het erf de Burg-
wal, om te compareren voor de stadhouder van de hofstad Lutteke Weede, van ouds genoemd Weede.
om als leenvolger van zaliger Gerrit Geurtsen Scholhorst, zijn overleden vader, beleend te worden
met de leenwere van een kamp land gelegen aan de Heijsteeg. genaamd het Breede Land40.p gg

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Hoogland:

1. Guilhelmus, ged. 11-8-1664.
2. Matthias, ged. 10-12-1667.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Hoogland:

3. Helena (Heyltje) Gerrits Schothorst, ged. 29-8-1671, tr. Hoogland (zij woont dan
op de Haar) 31-5-1695 Jan Adriaansz. Wildeman, wonend op Neckevelt onder
Nijkerk.
Uit dit huwelijk werden drie kinderen gedoopt te Hoogland in de periode 1696-1698. Meter was o.a.
haar moeder Stephania Jacobs Staal.

4. Jdcob Geurtsz- Schothorst, geb. Hoogland, ged. Amersfoort 21-11-1672 (oud-
kath.), woont op de Haar, tr. (1) Hoogland 31-5-1695 Theuntje Hendricxs; tr. (2)
Amersfoort 15-10-1706 Theuntje Gerrits.
Uit het eerste huwelijk:
a. Godefridus (Guert) Jacobse (Schothorst), ged. Hoogland 17-10-1697 (meter: Stephania Jacobs),

tr. ald. 17-10-1718 Wilhelma Willems.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Hoogland:
aa. Antonia, ged. 12-1-1719.
ab. Antonia, ged. 24-1-1720 (meter: Wilhelma Jacobs, non).

5. Johanna, ged. 19-4-1681.
6. Anna, ged. 13-4-1683.
7. Anna, ged. 27-10-1684.
8. Gerardus (Gerrit) Geurtse Schothorst, ged. 23-10-1688, tr. (1) Hoogland 21-2-

1712 Maria Peters; tr. (2) Nijkerk 2-2-1718 Geertgen Rengers van Koot, wonend
op de Holck onder Nijkerk.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Hoogland:
a. Maria (Martje) Gerts Schothorst, ged. I -9-1713 (meter: Heyltje Geurts), tr. Hoogland 20-11 -1754

Martinus (Meerten) Claesz. 't Wint.
b. Stephania Gerrits Schothorst, ged. 16-3-1715 (meter: Theodora Peters), tr. Amersfoort ('t Zand)

28-11-1739 Frans van Rijsen.
In de periode 1740-1753 werden elf kinderen gedoopt te Amersfoort ('t Zand), waarbij o.a. als
meter optraden Maria en Everarda Schothorst, vaders zusters.

c. Everarda, ged. 8-1-1717 (meter: Theodora Peters).

Noten
Alle noten hebben betrekking op het gemeente-archief Amersfoort.

1. Dorpsgerecht Hoogland (DH) 773, 26-7-1648.
2. AT007a003 99, 20-10-1650.
3. ATOO7bOO3 40, 22-5-1655.
4. DH 774, 25-1-1656.
5. ATOIOaOOI, 12-1-1656.
6. DH 776, 26-11-1680.
7. DH776, 1-5-1671.
8. AT010a002, 21-4-1696.
9. ATOI6bOO6. 31-10-1700.

10. ATOI6bO06 217, 23-1-1705.
11. ATOI6cO01 41.23-1-1705.
12. AT015b009, 10-10-1683.

13. DH 777,22-7-1697.
14. DH 777,4-2-1707.
15. DH777. 14-7-1709.
16. DH 777, 7-5-1717 en 11-6-1717.
17. DH777. 18-7-1717.
18. DH777, 18-7-1717.
19. DH778, 17-5-1726.
20. ATOlSbOl 1,31-10-1687.
21. ATOI5b009, 12-10-1685.
22. ATOI6bOO3 185. 13-11-1685.
23. AT016b003 219, 6-3-1686.
24. AT016b003 294, 9-1-1688.
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25. DH 776, 26-11-1680. 33. DH 778, 10-3-1727.
26. ATO16a002 32. 30-1-1687. 34. ATO16aOO5 7, 29-6-1698.
27. ATO16bOO3 310, 16-3-1688. 35. ATOI6aOO6, 5-5-1702.
28. ATO!6t>003 341. 19-4-1689. 36. AT016a007. 6-3-1715.
29. AT016b003 320.4-7-1688. 37. ATO28bOl I. 4-1-1734.
30. ATO 16b004 123, 12-10-1692. 38. DH 776. 30-5-1671.
31. ATO 16bOO3 345. 4-6-1689. 39. ATO 10b004, 28-2-1670.
32. DH 778, 20-4-1725. 40. AT016a002 22. 2-4-1686.

DE OUDERS VAN CLARA VAN GHISTELE,
DE VROUW VAN ANDRIES DE MEESTER

(nagekomen bericht)

(vervolg op Geus Nostra 49 (1994). pag. 547)

Bernaard de Meester was één der Antwerpse burgers die sneuvelden in de Franse
Furie, 17 januari 1583. De weduwen en wezen ontvingen een pensioen van de stad
(Antwerpsch Archievenblad, pag. 241 resp. 265):

51. Dingne Stuyck, weduwe Bernardts de Meestere, oudt
XLI jaren, heft een lyffrente van XIII £, waerop betaelt
is een halff jaer gevallen XVII July LXXXIII VI £ X s.

52. Janneken de Meester, oudt XVI jaren, heft een
lyffrente van XIII £, waerop betaelt is een halff jaer geval-
len als voren VI £ X s.

53. Andries de Meestere, oudt veerthien jaren, heft een
ljdfoente van XIII £ verschynende XVII January ende July,
•waerop betaelt is een halff jaer gevallen als voren VI £ X s.

22-12-1541; Willem Bordinck Gielissone, zoon van wijlen Marie Zweygers, en Comelia Bordincx, zijn
zuster, met haar man Jan van den Berge, 'zeeldrayere', bekenden voldaan te zijn door hun vader Gielis
Bordinck van hun moeders erf. Cornelis en Huybrecht Bordinck, Jacop van Ghistele en Jan Rael, voog-
den van Gielis, Anlhonis, Huybrecht. Thomas, Katlyne en Marie, wettige minderjarige kinderen van Giel-
is Bordinck bij Marie Zweygers, bekenden als voren. Gielis Bordinck bewees de voogden van zijn kinde-
ren o.a. een rente van 68 Car. gld. op zijn huis Het Ramshoot (= Ramshoofd), staande bij het Vleeschuys;
het huis verkocht hij nog dezelfde dag aan Peter de Moetenere, vleeshouwer Janszonewylen (SR 205, fol.
104-104v).
22-4-1542; Jacob van Ghistele, Jacop van Oproye en Claus Jongelinck, voogden van Jacob de Brocker
(of Brockenl) Janss bewezen de moeder van dit kind, Jouffr. Jacomyne Grammaye, een rente (SR 208,
fol. 403).
13-3-1543 (= 1544); Jacob van Ghistele, Cornelis en Huijbrecht Bordincx, broers, voogden van Antho-
nis, Huybrecht en Thomas, kinderen van Gielis Bordincx en wijlen Marie Zweygers, verkochten een 22-
12-1541 ontvangen rente, aan Jan van den Broecke alias van Beeringen den Jongen en Mertijne van
Moerbeke, zijn vrouw (SR 209, fol. 265v).
21-8-1544; dezelfden als voogden van Anthonis Bordincx Gielisse verkochten aan Sebastiaen Rombouts
vleeshouwer een nederstal in het Vleeschuys, zoals op 17-9-1535 van Willem Bordincx, zijn broer, bij
transport verkregen [de Bordincks waren vleeshouwers].

M. VULSMA-KAPPERS
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DE VROUW VAN JAN TEUNE

door G. VERSTRAETE

Van omstreeks 1735 tot 1814 woonde Jan Teune te Kamperveen, om precies te zijn:
aan de Hoogeweg. Jan was doopsgezind, een belangrijk gegeven zoals u hierna kunt
lezen. Genealogen hebben met doopsgezinden 'menige worstelpartij gestreden'
omdat die zelden de geboorten of dopen van hun kinderen lieten registreren.

Jan Teune, een zoon van Peter Teune en Elsepeet Gasser, stamt uit een Zwitsers
doopsgezind geslacht. In 1711 vertrokken ruim 300 Zwitsers naar Nederland, omdat
ze in hun vaderland om hun doopsgezindheid werden vervolgd. Een deel van hen
kwam in Kampen terecht; ruim een eeuw lang zouden zij daar een zelfstandige Zwit-
sers-doopsgezinde gemeenschap vormen'.

Met wie Jan Teune getrouwd geweest is, is niet direct te achterhalen. Hij had zes
kinderen die allen in de 19e-eeuw overleden, dus in de tijd van de Burgerlijke Stand.
Van bijna allen is de overlijdensakte gevonden, maar merkwaardig: in geen is ver-
meld wie de ouders waren! In de betreffende akten staat of niets, öf 'ouders onbe-
kend'. Ze vertellen wel de leeftijden, waardoor de volgorde van geboorte van Jans
kinderen is te bepalen:

1. Leentje (Magdalena), geb. vermoedelijk vóór 1774 (ze trouwt al in 1794).
2. Elsje, geb. 1774/75, overl. Kampen 12-11 -1840 (oud 65 jaar).
3. Trijntje (Catharina), geb. 1777/78, overl. Kampen 14-5-1838 (oud 60 jaar).
4. Barbara (Barber), geb. 1782/83, overl. Kampen 14-10-1851 (oud 68 jaar).
5. Annechjen, geb. 1783/84, overl. Kampen 19-7-1845 (oud 61 jaar).
6. Femmigjen, geb. 1783/84, overl. Kampen 25-1-1862 (oud 78 jaar).

Vijf van deze dochters trouwden in eigen kring, met doopsgezinden. Alleen Magda-
lena Jans Teune trouwt gereformeerd, te Kampen op 21 april 1794 met Jan Andries
van den Heuvel. Bij de trouwinschrijving wordt als moeder van Magdalena genoemd
Annigjen Hans - de enige vermelding van haar naam!

Hoe nu verder? Zouden de namen van de kinderen van Jan (en Annigjen Hans?)
vernoemingen kunnen zijn? Elsje zal zijn vernoemd naar Jans moeder, Elsje (Else-
peet) Gasser. Trijntje of Catharina vermoedelijk naar Jans grootmoeder, Catharina
Richen. Barbara of Barber vermoedelijk naar de andere grootmoeder van Jan, Bar-
bara Gunzy (Kuntsi). Annechjen misschien naar haar (veronderstelde) moeder,
Annigjen Hans, en Femmigjen is wellicht vernoemd naar Jans zuster, Femmigjen
Teune, de vrouw van Peter Meurer2. Rest nog de oudste dochter Leentje of Magda-
lena; het is aannemelijk dat zij is genoemd naar de moeder van haar moeder. Hieruit
zouden we kunnen concluderen dat de ouders van Annigjen Hans zijn: Hans en Mag-
dalena.

Hoe vinden we Hans en Magdalena? Het lijkt op zoeken naar de speld in de hooi-
berg. Zou Annigjen Hans in de BS-tijd zijn overleden? Hoe vinden we haar dan,
want 'Hans' is geen achternaam en onder die naam blijkt zij ook niet te vinden.
Kamperveen is gelukkig niet zo groot, dus gaan we alle overlijdensakten die hier zijn
opgemaakt, vanaf het begin stuk voor stuk bekijken. We hebben geluk, op 7 sep-
tember 1814 is overleden Annigje Hupser, de vrouw van Jan Teune, wonende in de
wijk Hoogeweg, op nummer 11. Dat kan niet missen. Voluit heet zij dus Annigjen
Hans Hupser.
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Veel gegevens verzamelen en deze goed ordenen, helpt. Vroeger had ik al eens
genoteerd dat een broer van Jan Teune, lsaak Teune, was getrouwd met Catharina
Hupscher, 'j.d. geboortig van Lembach in den Elzas'. Zou zij een zuster zijn van
onze Annigjen Hans Hupser? lsaak Peters Teune en Catharina Hupscher krijgen
twee kinderen: Peter en Hans. Deze zouden prachtig vernoemd kunnen zijn naar
beide grootvaders. Een reden temeer om te veronderstellen dat Annigje en Cathari-
na zusters waren.

Nu we de familienaam weten, kunnen we verder zoeken. In het gemeentearchief
van Kampen vinden we nog enkelen met die naam: Jacob en Jurrien Hupscher, een
weduwe Hupscher en Hans Hansen Hupscher. Bestaat er verwantschap, en zo ja,
hoe zit de familieverhouding dan in elkaar?

Min of meer bij toeval wordt dan een testament gevonden3. Te IJsselmuiden ver-
schijnen op 30 april 1792 Hans Hupster en Madalena Nazy, echtelieden, die hun
zeven kinderen aanwijzen tot hun erfgenamen. Dat zijn: Annegien, Catharina,
Madalena, Christiaan, Pieter, Jacob en Jurrien. Schoonzoon Jan Teune wordt aan-
gewezen als mede-executeur-testamentair4. Op 21 april i 807 legt executeur Jan
Teune verantwoording af met betrekking tot de nalatenschap van Magdalena Nasie
en Hans Hübscher5. Magdalena Nasie werd op 22 juli 1806 te Kamperveen begra-
ven; haar man Hans Hupscher te Kampen op 18 december 1792.

Correspondentie levert uiteindelijk de kopie van een brief die Hans Hübscher
schreef na zijn vertrek uit de Elzas naar Kampen6. Hij schrijft dat hij op 15 mei 1767
uit Lembach is vertrokken en op 7 juni in Kampen aankwam, waar hij met open
armen werd ontvangen: hij kreeg een compleet ingericht huis en drie koeien. Het
blijkt dat de Zwitserse doopsgezinden zonder leraar (voorganger) zaten en voor een
nieuwe leraar nogal wat over hadden.

De naam Hübscher zou van Zwitserse oorsprong zijn. Op 30 mei 1753 vertrekt
zekere Heinrich Hupscher, afkomstig van Staffelbach (Amt Lenzburg), naar Mar-
kirch in de Elzas7. Misschien is Heinrich wel de vader van onze Hans; onderzoek in
Lenzburg zou dit kunnen bevestigen, of juist ontkennen ...

Noten
1. Gemeentearchief Amsterdam, Part. Arch. 565-AI396, -Al399; Gemeentearchief Kampen. Kerke-

boek doopsgezinden nr. 1, pag. 51.
2. De kwartieren van Jan Teune luiden:

1. Jan Teune. geb. 1734/35, over!. Kamperveen 20-7-1814 (79 jr. oud).
2. Peter Teune, ged. Frutingen (Zw.) 6-12-1691, overl. Kampen 7-1-1744, tr.
3. Elsepeet (Elsjen) Gasser, geb. ca. 1700, afkomstig uit Zwitserland; zij tr. (2) Kampen 30-12-

1746 Jacob Garner.
4. Hans Teunen (Thönenj, waarsch. geb. te Reutingen (Zw.), landman, komt in 1711 met drie

zonen en zes dochters naar Nederland (zie noot 1). tr. Frutingen 5-6-1684
5. Catharina Rychen, ged. Frutingen 22-11 -1663.
6. Hans Gasser, geb. Schwarzenburg (Zw.) 1636, komt (75 jr. oud, landman) met zijn gezin in

1711 naar Nederland, tr.
7. Barbara Kuntsi (Giintzy), geb. kanton Bern 1661 (in 1711 is zij 50 jr. oud).

10. Peter Rychen, geb. Kanderbrugg (Zw.) 23-9-1638, overl. Frulingen 1674, tr. ald. 24-8-1657
11. Catrina Willen, geb. ca. 1643.

3. Rijksarchief Overijssel, recht. arch. IJsselmuiden, inv. nr. 3270, fol. 177-179, d.d. 30-4-1792.
4. De andere executeur-testamentair is zoon Pieter Hupster.
5. Gemeentearchief Kampen, Doopsgezinde gemeente, inv. nr. 17, d.d. 21-4-1807.
6. Mennonitischen Blatter nr. 8 (1913); Hans Hupscher schreef de briefin Kampen op 26-8-1767 naar

zijn vrienden in de Elzas.
7. Staatsarchiv Bern, lijst 'Auswanderern aus Bern' samengesteld door Karl Joder en Otmar Jotter.
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LIJST VAN WEERBARE MANNEN IN WESTBROEK
(17e eeuw)

In het oud archief van Westbroek (aanwezig op het gemeente-archief van Maartens-
dijk) bevindt zich onder nr. 18 een 'specificatie van de personen die jegenwoordich
in Westbroeck wonende manbaar en weerachtich sijn'. De lijst is ongedateerd, maar
is ongetwijfeld in de 17e eeuw opgesteld.

Het is niet erg waarschijnlijk, dat de lijst rond 1672 (bij de dreiging van de Fran-
se inval) werd opgemaakt, hoewel uit deze tijd ook lijsten van weerbare mannen uit
andere plaatsen (o.a. Jutphaas en Woerden) bekend zijn'. Opvallend is namelijk dat
in de lijsten uit 1672 wapens worden vermeld (piek, roer) en die aanduidingen ont-
breken merkwaardigerwijs in de lijst van Westbroek. Daarom is het niet ondenkbaar
dat deze specificatie eerder (en mogelijk voor een ander doel) is samengesteld.
Onder de namen komt bijvoorbeeld als één na laatste voor Philip Jansz. den Helt en
zijn vermelding kan een aanwijzing zijn voor de datering van deze lijst. Philips
Jansz. den Helt is namelijk vóór 14 juni 16552 overleden.

De doorhalingen (die mogelijk later aangebracht zijn) kunnen betrekking hebben
op de (hoge) ouderdom van de betreffende personen (die daardoor niet langer als
weerbaar aangemerkt konden worden) of op een mogelijke (latere) verhuizing. Van
de doorgehaalde Adriaen Thijmansz. bijvoorbeeld, is bekend dat hij al in 1624
genoemd wordt als schepen van Westbroek. Hij is tussen 30 november 1658 en 16
juni 1663 overleden3. Deze gegevens wijzen op een datering rond het midden van de
17e eeuw. Inclusief doorhalingen telt de lijst precies 99 'weerachtige' mannen. Hier-
onder hun namen:

Reijer Willemsz.
Thomas Jansz.
Jan Gijsbertsz. Rademaker
Jacob Jansz.
Jacob Gerritsz.
Jacob Evertsz.
Gijsbert Jansz. Qillechen
Evert Thijmansz. knecht
Peter Goyertsz.
Gerrit Goyertsz.
Oth Simonsz.
Ghijsbert Henricxz. Schouwmaker (doorgehaald)
Thonis Lucasz. Smith
Evert Gerritsz. Smithsknecht
Jan Francken
Peter Cornelisz. de wever
Goyert Jurriaensz.
Mr. Lambert Henricxz.
Peter Adriaen Thijmansz.
Jan Jorisz. sijn knecht
Gerrit Aertsz. timmerman
Cornelis Lambertsz. Cuyper
Cornelis Jacobsz. Rappen
Jan Glas
Gijsben Gerritsz.
Willem Jansz.
Henrick Dircksz. Hoeck
Cornelis Dircxz. den Boer

Dirck Cornelisz.
Claes Jasparsz.
Cornelis Albertsz.
Aelbert Cornelisz.
Leenden Cornelisz. (doorgehaald)
Willem Cornelisz. Snijder
Dirck Adriaen Thijmansz.
Frederick Jorisz.
Cornelis Goossensz.
Dirck Cornelis Meeuwsen
Jan Cornelis Gijsen
Barent Rutten
Jan Cornelisz.
Gijsbert Cornelisz.
Manen Jansz.
Cornelis Jansz.
Jan Adriaen Thijmansz.
Jan Hendrixz. de Roy
Aelbert Jansz.
Jan Willemsz.
Aelbert Cornelisz. sijn knecht
Pauwels Volcardsz.
Cornelis Thonisz.
Jan Jacobsz. Bilter
Gijsbert Jansz. Drost
Gijs Schouten
Jan Aelbert Arisz. Koy (doorgehaald)
Cornelis Jacobsz. de Weert
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Thonis Jansz.
Henrick Jacobsz.
Barent Thonisz. (doorgehaald)
Jan de Snijder
Willem Cornelisz. Spronck
Gijsbert Bastiaensz.
Dirck Petersz.
Wouter Woutersz. Topper
Adriaen Thijmansz. (doorgehaald)
Cornelis Adriaensz.
Lubbert Adriaensz.
Reijer Barentsz. (doorgehaald) Reijer Barentsz.
Geerloff Reijertsz.
Willem Jacobsz. Reijers knecht
Aert Claesz.
Willem Jonasz. sijn knecht
Goyert Jansz.
Joris Thijmansz.
Gerrit Henricxz. de Graeff
Gerrit Thonis Reijerden
Willem Cornelis Gijsbertsen
Gijsbert Thonisz.

Noten
1. Zie voor Jutphaas: Gens Nostra 33 (1978), pag. 337-341; en voor Woerden: Heemtijdinghen 17

(december 1981).
2. Vergelijk de volgende akte: op 14 juni 1655 transporteert Evert Philips den Helt, j.m., als mede-erf-

genaam van zaliger Philips Jansz. den Helt, zijn vader 4 morgen weiland op Gijsbert Willemsz. de
Goyer en Mayken Gerrit Schwinckelsdr. (RAU, Dorpsgerechten Westbroek, nr. 2216).

3. Vergelijk de volgende akten: op 30 november 1658 transporteert Adriaen Thijmansz. met zijn zoons
Dirck, Adriaen, Peter en Lubbert en zijn zwager (schoonzoon) Jan Gijsbertsz. op Jacob Cornelisz.
Slinger. Op 16 juni 1663 treedt Lubbert Adriaensz. op als erfgenaam van zijn ouders, mede namens
de andere erfgenamen. (RAU, Dorpsgerechten Westbroek, nr. 2216).

WOUT SPIES

Joost Hermansz.
Henrick Cornelisz. Loeven
Jan Evertsen
Cornelis Jacobsen Bosch
Maes Gerritsz.
Henrick Aelbertsz. (Back, doorgehaald)
Jacob Schay
Adriaen Cornelisz. Waterlander
Jan Corsz.
Jacob Adriaensz.
Govert Jansz.
Jan Adriaen Barten
Cornelis Jansz. sijn soon
Gerrit Jansz.
Gijsbert Claesz.
Gijsbert Jurriaensz.
Thijman Jorisz.
Jan Claesz.
Claes Dircxz.
Philips Jansz. den Helt
Goossen Cornelisz. (doorgehaald)

DE KLEUREN VAN DE REGENBOOG

De ambtenaar van de burgerlijke stand van 'de gemeente Sint-Maarten, canton Scha-
gen, provincie Noord Holland' moet wel een binnenpretje gehad hebben toen hij de
geboorte op 13 september 1819 in een akte vastlegde van Maartje, dochter van Arien
Bruin, 51 jaar, landbouwer, en Trijntje Blauw, 26 jaar, in tegenwoordigheid van de
getuigen Jan Zwart en Willem Geel.

DE HANDEL GAAT DOOR

Leiden, impost op begraven pro deo 12 juni 1705:
7 Hjck van Mary de Harder vercoopt dunne bier op de hoek van de Coolst.
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WEGWIJS nr.9

DE KALENDER (II)

Datering naar kerkelijke feest- en gedenkdagen
Na het verval van het Romeinse rijk zijn in onze streken de kennis en het gebruik van
het schrift geleidelijk aan teruggelopen, zodat mogelijk in de 8e eeuw een dieptepunt
werd bereikt. De weinige mensen die konden schrijven, waren geestelijken die ker-
stening als een van hun belangrijkste taken zagen. Door te gaan dateren naar kerke-
lijke feest- en gedenkdagen bevorderden zij de christelijke gebruiken. Die dagen
waren verdeeld in twee groepen: de vaste en de veranderlijke feestdagen.

De vaste feestdagen
Deze dagen, de kerstkring geheten, vormen een groep die bijna geheel uit heilige-
dagen bestaat. Van de heiligen wordt in de eerste plaats de sterfdag gevierd, het
begin van het eeuwige leven. Van slechts drie personen vieren we ook de geboorte-
dag: Jezus (25 december), Maria (8 september) en Johannes de Doper (24 juni).

Onder de honderden heiligen komen nogal wat gelijknamigen voor, b.v. Jacobus
de meerdere, maior, en Jacobus de mindere, minor, uiteraard met verschillende
feestdagen: 25 juli, resp. 1 mei (samen met Philippus). Ander voorbeeld: Hierony-
mus, Jeronimus, kerkvader (ca. 400) met 30 september en Jeron, Jemen, Hieron,
een Hollandse martelaar uit de 9e eeuw, wiens naam wel eens is verfraaid tot Hie-
ronymus of Jeronimus, met 17 augustus als feestdag.

Voor het vinden van heilige-dagen mag ik u verwijzen naar het aan het eind van
hoofdstuk 'De Romeinse kalender' (zie aflevering I) vermelde Taschenbuch of in
het in het hoofdstuk 'De week' (aflevering I) genoemde werk van Strubbe & Voet.
Bij het voorkomen van gelijknamige heiligen neme u als vuistregel steeds de als eer-
ste genoemde.

Natuurlijk kende niemand alle heilige-dagen uit zijn hoofd. Men onderscheidde
drie soorten:

a. een beperkt aantal feesten die in de mis plechtig werden gevierd,
b. een aantal dagen die gewoon werden gevierd,
c. de rest die niet gevierd werd.

Men kon in de praktijk van de datering volstaan met 'a' en een deel van 'b'. Voor-
beeld: St. Maarten is 11 november; als deze dag b.v. op een dinsdag viel, dan kon
men 14 november aanduiden als vrijdag na St. Maarten.

Voorts kende men het verschijnsel, dat de belangrijkste kerkfeesten een week
later in de mis nog eens kort herdacht werden. Dit noemt men het octaaf, Latijn:
octava, wat betekent achtste (dag), Romeins geteld.

Doordat de viering van een kerkelijke feestdag soms reeds de vorige avond een
aanvang nam, of zelfs vroeger op de dag, heeft het woord avond de betekenis gekre-
gen van daags tevoren (Latijn: vigilia of prófestum). In het spraakgebruik kennen
wij dat nog steeds. Voorbeelden: Vastenavond is de dag vóór Aswoensdag, het begin
van de vasten. Het Duitse Sonnabend is zaterdag, de dag vóór zondag. Met Kerst-
avond bedoelen we de avond van 24 december, niet die van eerste Kerstdag. Sint
Nicolaas is 6 december; wij vieren St. Nicolaasavond op de dag ervóór. Om bij ons
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eerder vermelde voorbeeld te blijven: St. Maartensavond is dus 10 november.
De dag na een bepaalde dag noemde men des anderen daags na. Ander betekent

tweede, evenals in anderhalf'en in eenmaal andermaal.
Upten ander dach in maerte is dus 2 maart; op den anderen dag na sint Maerten is
de dag na St. Maarten, dus 12 november. Men dient er rekening mee te houden, dat
met op den derden dach na St. Maerten niet drie, maar twee dagen na St. M. wordt
bedoeld. Steeds wordt de Romeinse wijze van telling toegepast. Dit laatste doen
sommige mensen tegenwoordig ook nog. Als zij zeggen vandaag over acht dagen,
dan bedoelen zij 'over een week', dus over 7 dagen. Zo nu nog in het Frans: huit
jours voor een week en quinze jours voor twee weken.

De veranderlijke feestdagen
De veranderlijke feestdagen bestaan uit enkele groepen, waarvan verreweg de groot-
ste dat blok van dagen is, waarbinnen elke dag een vaste tijdsafstand tot Pasen heeft,
en dat dus met Pasen jaarlijks schijnbaar grillig heen en weer springt. Dit begint met
zondag Circumdederunt, negen weken vóór Pasen; dan Aswoensdag, het begin van
de vastentijd, 6V2 week voor Pasen; Goede vrijdag voor Pasen; Hemelvaartsdag op
de 40e dag na Pasen; Pinksteren zeven weken na Pasen; dan Drievuldigheidszondag
en Sacramentsdag op de donderdag daarna. Alle zondagen in deze hele periode heb-
ben een eigen naam. Deze dagen vormen tezamen de paaskring. De zondagen daar-
na worden verschillend geteld: hier te lande vanaf Pinksteren, in de Duitse streken
vanaf Trinitatis, Drievuldigheidszondag, het octaaf van Pinksteren.

Veranderlijk, maar niet tot de paaskring behorende, zijn de vier aan Kerstmis
voorafgaande adventszondagen. De eerste hiervan is het begin van het kerkelijk jaar,
nog steeds.

(Wordt voortgezet) Mr. W. DOWNER

ACCENTEN EN DE COMPUTER

Het is bekend dat de computer op gespannen voet staat met accenten (trema's,
streepjes, dakjes, kringeltjes). Eigenlijk onbegrijpelijk, want met de meeste compu-
ters zijn alle gewenste accenten te maken via een combinatie van de Alt-toets met
wat cijfers (in Gens Data van november 1991 is op blz. 147 een handige tabel afge-
drukt).

Toch bestaan er nog heel wat instanties die weigeren de juiste puntjes op de i te
zetten, dit tot grote ergernis van mensen met een naam met een accent. Zes jaar gele-
den werd de stichting 'Erop of eronder' opgericht, die ijverde voor een correcte spel-
ling van de naam. De stichting is onlangs opgeheven.

Er zijn echter wel enige successen geboekt. De PTT maakt minder fouten en ook
de belastingdienst spelt de namen met accenten veel correcter. Banken en verzeke-
ringsmaatschapppijen gooien er veelal met de pet naar. En dat slordigheden pijnlijk
kunnen zijn blijkt wel uit namen als Hoeré of Motjé. Er blijft dus nog heel wat strijd
te leveren voor ieders naam op de juiste spelling uit de printer rolt.

(vrij naar een ANP-bericht)
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DE POLITIEKE ORDONNANTIE
EN DE AKTE VAN ONDERTROUW

Beginners in de genealogie die bij onderzoek naar hun voorouders met behulp van
de registers van de Burgerlijke Stand op betrekkelijk eenvoudige wijze de tijd tussen
het heden en 1811 hebben kunnen overbruggen, ervaren het meestal als een teleur-
stelling, dat de retro-acta' zo beknopt zijn en niet dezelfde aanknopingspunten bie-
den als de akten van de burgerlijke stand.

Vooral is dat het geval met de trouwboeken van de kerken die nauwelijks meer
bevatten dan de namen van bruid en bruidegom met de trouwdatum. Als één der
huwenden of als beiden geen lidmaten waren van de door de overheid erkende offi-
ciële (gereformeerde = hervormde) kerk, is men gewoonlijk iets beter af, want in dat
geval moesten de trouwlustigen hun huwelijk laten registreren door de burgerlijke
overheid.

De regels daarvoor zijn te vinden in de Ordonnatie van polityen binnen Hollandt,
ook wel genoemd de Politieke Ordonnantie, die op 1 april 1580 werd uitgevaardigd
door de Staten van Holland, Zeeland en Friesland2. Deze ordonnantie bevatte rechts-
regels die beoogden orde en regel te scheppen in een achttal civielrechterlijke kwes-
ties, die tot dan toe nog niet geregeld waren.

Degenen, die na de publikatie van de Politieke Ordonnantie wensten te trouwen,
moesten zich aanmelden bij de magistraat of de gereformeerde kerk in hun woon-
plaats en aldaar verzoeken, dat het hen zou worden toegestaan drie zondaagse of
marktdaagse geboden te laten doen3, respectievelijk in de kerk of van het raadhuis
dan wel rechthuis van de plaats waar zij woonden. De ordonnantie verplichtte de
magistraat of kerk tot het registreren van de huwelijken in daarvoor ingerichte regis-
ters. Behalve de namen van het paar noteerde men o.a. hun staat, bijvoorbeeld of zij
al dan niet meerderjarig waren. De akte waarin deze gegevens werden vermeld,
kreeg de naam van ondertrouwakte.

Als er na afloop van het derde en laatste gebod geen bezwaren waren ingebracht,
of - zoals men dat uitdrukte - de geboden ongehinderd waren gegaan, dan kon het
huwelijk worden voltrokken in de plaatselijke kerk, het raad- of rechthuis. Wenste
het paar elders te huwen of het huwelijk later te laten inzegenen door een vertegen-
woordiger van een niet-officiële kerk, dan was men verplicht een attestatie, ook wel
genoemd betoogbriefje te overleggen, ten bewijze dat de drie geboden onverhinderd
waren gegaan4.

De ordonnantie van 1580 voorzag niet in regels ten aanzien van de vorm waaraan
een ondertrouwakte diende te voldoen. Het gevolg daarvan was dat vrijwel iedere
secretaris van stads- of dorpsgerecht, belast met de inschrijving van deze akten,
daarover zijn eigen opvattingen had. Over het algemeen zijn de ondertrouwakten in
de grotere steden tamelijk uitgebreid en die in de kleine dorpen erg summier, maar
er bestaan ook uitzonderingen op die regel. Als een goed voorbeeld hiervan vermel-
den wij de akte van ondertrouw die te lezen is in het schepentrouwboek van Sloten
(NH). De uitgebreidheid van de tekst die wel iets weg heeft van een korte levensbe-
schrijving, is curieus genoeg om die in zijn geheel weer te geven5:

30 maart 1771. Cornelis Dircksz van Wieringen, weduwnaar van Hendrikje Jonkers, zandschipper,
woonende op zijn schip, waarmede hij geen vaste ligplaats houd, dog nu eenige tijd geleeden onder
Osdorp aan de Duijker heeft geleegen, geadsisteert met Jan Claas Lop, zijn goede bekende,
woonende aan de Sloterweg en
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Catharina Hendriks van Boomen. ongehuwd 47 jaar, geboortig van Lisse, het laast gewoond heb-
bende bij haare moeder Krijntje Jacobs van der Plas te Overveen en zedert nergens enige vaste
woonplaats gehad hebbende, alzo zij naayster van haar ambacht zijnde, en van de eene plaats tot
den andere ging na mate dat zij werk had en nooyt langer dan 14 dagen op eene plaats verbleeff,
thans thuys liggende bij Jan Claas Pol voornoemd, geadsisteert met Tjerk van Altena haar goede
bekende, woonende te Amsterdam op de Lindegracht. Haar huwelijksproclamatiën van "t rechthuys
te Sloten ingewilligd met de belastinge dezelfde te Overveen. daar de bruyd het laatste gewoond
heeft, off haar vaste domicilium gehouden heeft, mede te laten gaan, en daarvan wettig betoog in te
brengen.
23 april 1771 Cornelis Dircksz van Wieringen en Catharina Hendriks van Boomen zijn op betoog
van Overveen, te Osdorp in 't rechthuys wettelijk getrouwd. Praesentibus Ary Klijn en Hendrik de
Jong,schepenen.

Aan de werking van de Politieke Ordonnantie kwam door de invoering van de Bur-
gerlijke Stand (tussen 1795 en 1811) een einde, maar sporen van de wijze van regi-
stratie rekten hun bestaan tot in deze eeuw.

D.F. GOUDRIAAN (ontleend aan: Gens Propia 12, aug. 1994)

1. Met retro-acta (de verder terugliggende bescheiden) zijn bedoeld de doop-, trouw- en begraafboeken
en de daarmee samenhangende administratieve documentatie van vóór de invoering van de Burgerlij-
ke Stand.

2. J.A. Ankum en J.Th. de Schmidt, Mini-Plakkaalboek, zeven van de belangrijkste wetten uit het oud-
vaderlandsche recht, Leiden 1968.

3. Huwelijksgeboden, ook wel huwelijksafkondigingen of proclamatiën genoemd, geschiedden aanvan-
kelijk vanaf de kansel of van het stadhuis- of raadhuisbordes, later ook in de vorm van een aange-
plakte mededeling.

4. Deze verplichting bestond als één van hen afkomstig was van een andere plaats of korter dan drie jaar
ter plaatse woonde. De afkondigingen moesten dan ook in de vorige woonplaats geschieden. (Zie o.m.
J. Draak Jzn., Beknopte genealogische gids voor Nederland, Utrecht 1984).

5. De trouw- en ondertrouwboeken van het gerecht (schepentrouwboeken) maakten deel uit van de
plaatselijke archieven. Na het K.B. van 31-5-1929 werden deze boeken veelal tezamen met de kerke-
lijke DTB-boeken bewaard. Men vindt beide series DTB evenwel niet overal in één inventaris ver-
meld. Zo heeft bijv. het Rijksarchief in de provincie Utrecht sinds 1985 een afzonderlijk inventaris van
de verzameling doop-, trouw- en begraafregisters, door SA.L. de Graaft", waarin alleen de kerkelijke
DTB's staan vermeld. De schepentrouwboeken dient men daar te zoeken in de rechterlijke archieven
van dorpen en steden.

EEN UTRECHTER IN ANTWERPEN

Jan Goessens, van Lambroeck [Langbroek] by Vuyttrecht - Mayken Bastijns. Con-
traxerunt 2Ojunij [15]70, coram testibus Petro van Casteret Thielmanno Parssems
van Gelder.

(Stadsarchief Antwerpen, PR 215, f. 103v; (onder-)trouwboek Sint Jacob)
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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.

Bronnen
G. Verhoeven e.a.. Friese testamenten tot 1500, Leeuwarden 1994 (verkrijgbaar bij Fryske Akademy te
Leeuwarden).

Van 212 testamenten uit het tijdvak 1373-1550 wordt de volledige tekst weergegeven. De originele tes-
tamenten berusten in het ARA, het RA Friesland, in gemeentearchieven enz. Drie testamenten berusten in
Duitse archieven, één in Londen. Vooraf vinden beschouwingen over de inhoud, de wijze van publiceren,
de juridische-, geografische en chronologische afbakening, de wijze van uitgeven, de zegels, de familie-
relaties van en tussen testateurs enz. Een uitvoerige index op alle vermelde persoons- en plaatsnamen die
voorkomen in de testamenten is toegevoegd.

Genealogie
E.J. Keijzer. A.G. Keijzer-Kapenga, De Kapenga's/Kapinga's uit de Marne, Zeerijp 1994 (adres van de
samenstellers: Borgweg 20, 9914 PG Zeerijp).

Een keurig uitgevoerd geheel. De genealogie vangt aan met Tonnis Peters en Bregje Reijnts, die in
1697 te Leens trouwden. Nakomelingen vinden we in Groningen en elders in Nederland, Australië, Tas-
manië, Nieuw-Zeeland en in Amerika. Ook over de nakomelingen in deze verre landen is veel achter-
haald. Vooraf vinden we nadere toelichting op het onderzoek, het een en ander over de naamgeving, de
leefomstandigheden, de afscheiding enz. Het is de schrijver gelukt interessante gebeurtenissen uit archie-
ven en kranten te voorschijn te halen, zoals over een dominee, die zijn 'verdrinking' ensceneerde en met
Antje Kapenga in Amerika een nieuw leven begon. Een los bijgevoegd schematisch overzicht vereen-
voudigt de raadpleging.

W.M.T. van Zon. Genealogie van de familie Van Zon. Beschrijving van 300 jaar ener Gelders — Utrecht-
se familie, Utrecht 1994.

Het boek is een verbeterde heruitgave van de in 1970 verschenen voorlopige uitgave. Stamvader Gijs-
bert Willemsen van Son vestigde zich begin achttiende eeuw in Tiel waar hij huwde met Catharina
Arnolds van Setten. De kinderen uit dit huwelijk vormen het begin van de verschillende familietakken die
alle beschreven worden: Tiel 17e - 19e eeuw, Heerewaarden 18e - 19e eeuw, Driebergen - Rijsenburg
e.o. 19-20 eeuw. De beroepen zijn o.a. arbeiders, landbouwers, visser, schippers en kooplieden. Toege-
voegd is een kwartierstaat van Marinus Urbanus van Zon. geb. Rijsenburg 25 mei 1894.

Prijs ƒ 30,-, verhoogd met ƒ 5,- verzendkosten. Adres van de samensteller: Pieter Nieuwlandstraat 90,
3514 HL Utrecht.

J. Blankenstijn, Vijf eeuwen Blanckesteijn. Deel 3. Adres van de secretaris van de familie-vereniging
'Van Blanckesteijn': Mevr. R. Blankenstein, Anna Blamanhove 95, 2717 XD Zoetermeer.

Dit werk bevat verbeteringen en vele aanvullingen op de eerder verschenen publikaties over deze fami-
lie. Het zijn vrijwel uitsluitend 19e en 20e eeuwse gegevens, die door veel genealogen vaak wat worden
veronachtzaamd. De oudere geschiedenis spreekt meestal meer tot de verbeelding. Toch is het vastleggen
van deze gegevens van belang en ze worden vanzelf wel oud! Het moet een enorm karwei geweest zijn,
waarbij veel vlijt, geduld en vasthoudendheid te pas kwamen, om 200 bladzijden met familiegegevens
over deze recente periode bijeen te krijgen.

C.W.DELFORTERIE

Jan Anckaer en Victor van der Brempt, Brempt door de eeuwen (1136-1994); inlichtingen bij J. Ancklaer.
Rollebaan 41, St. Genesius-Rode (België).

Het boek bestaat uit twee gedeelten. In het eerste deel gaan de auteurs in op het geslacht Van Brempt,
dat tot de Duitse adel behoorde. De kern van hun goederen was de heerlijkheid Brempt onder Nie-
derkrüchten, 18 km. ten oosten van Roermond. De heren van Brempt komen al in de 12e eeuw voor. In
het tweede gedeelte staat het geslacht Brempt in Brabant en Vlaanderen centraal. Hoofdbestanddeel
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vormt de genealogie Verlyssen alias Van der Brempt (stamvader Hendrick Verlyssen, geb. ca. 1370,
overl. na 1426) in het land van Aalst. Deze genealogie wordt voorafgegaan door 13e-eeuwse gegevens
over het geslacht Lyse in Leuven. Tot slot wordt het dubbelwapen Brempt alias Verlyssen beschreven.
Het verzorgde en goed gedocumenteerde boekje bevat illustraties en kaarten, maar geen index.

Floris E. Hijmans, Familieboek Loncke/Lonke, z.pl., z.j. [1994]; inlichtingen bij de auteur, Grünten-
dwarsweg 13. 7881 NW Emmer-Compascuum.

Deze uitvoerige genealogie Loncke/Lonke (en Loncq de Jong) bestaat uit een groot aantal overzichte-
lijke tabellen en een gedeelte waarin de genealogie beschreven wordt. De familie komt oorspronkelijk uit
Rosendaal, waar in het begin van de 15e eeuw twee broers, Pieter en Jan (Joes of Joost) Loncke, woon-
achtig waren. Een bekend lid van deze familie is Hendrick Cornelisse Loncke (van Rosendaele) (1568-
1624), die onder meer als admiraal onder Piet Heyn betrokken was bij de verovering van de Zilvervloot.
De belangstelling van de auteur voor de familie Loncke werd gewekt door de naam van zijn moeder
Johanna Loncq de Jong. Hoewel de naam Loncq pas in 1921 aan de achternaam De Jong werd toege-
voegd, vereenzelvigt de familie zich meer met de 'Loncq'-kant dan met de 'De Jong'-kant. Een gedegen
en geïllustreerde (onder meer familieportretten) genealogie, voorzien van een naamregister.

N. Noordervliet-Jol. De geschiedenis van de oudste geslachten van de familie Jol. Schevenigen, 1994;
inlichtingen bij de auteur, Deventersestraat 22, 2587 SZ Scheveningen.

De naam Jol kan tot één van de oudste van Scheveningen gerekend worden. Zo luidt de openingszin
van het voorwoord. De naam wordt op verschillende wijze geschreven: Joll, Jolle, Jool, Joel. De gene-
alogie begint met (Ia.) Cornelis Jansz. Jol (geb. ca 1530), gehuwd met Grietje Dircxdr. en (Ib.) Huybrecht
(Huybert) Jansz. (later de Oude) Jol, die hoogst waarschijnlijk de stamvader is van alle nu nog levende
Scheveningse naamgenoten. Veel aandacht wordt besteed aan Cornelis Cornelisz. Jol alias Houtebeen
(1597-1641). Hij klom op van scheepsjongen tot admiraal bij de WIC. In deze uitgave worden de vijf oud-
ste generaties uitvoerig behandeld met een boeiend overzicht van hun leven en werken. Er is veel gebruik
gemaakt van secondaire bronnen en het geheel is voorzien van een groot aantal passende illustraties en
uiteraard ontbreekt een index (op persoons- en plaatsnaam en naam van schepen) niet. Een boeiende en
prettig leesbare genealogie.

W.G.Th. Oteman, De geschiedenis van de familie Eerden uit Millingen aan de Rijn, Tegelen, 1993;
inlichtingen bij de auteur, Bongerdstraat 17, 5931 NA Tegelen.

Het eerste hoofdstuk, voorafgaand aan de eigenlijke genealogie, geeft een boeiende beschrijving van
het plaatsje Millingen en bevat tevens een lijst van 121 zalmvissers, onder wie uiteraard ook een aantal
leden van de familie Eerden. De naam kent nogal wat spellingsvarianten: Van Eerden, Erde, Eerde,
Ehren, Erring. De oudste generatie is Jan Eerden, geb. ca. 1735, overl. te Millingen in 1786. Hij trouwt
(r.-k.) te Bimmen (Dsl.) op 1 december 1764 met Gertruyda Verhoeven. In een overzichtelijk vervolg
(verlucht met veel familiefoto's) behandelt de auteur het wel en wee van de familie over acht generaties.
Een verzorgde uitgave, met index.

Chris Sellenraad, Vier eeuwen Selraat, Oss (eigen uitgave) 1994; verkrijgbaar voor ƒ 67,00 (incl. ver-
zendkosten) op postrek. 1139897 t.n.v. C. Sellenraad, Oss.

De bakermat van deze familie, waarvan de naam op zeer uiteenlopende wijze gespeld wordt, ligt in
Nörvenich in Duitsland, dat iets ten zuiden van Blatzheim is gelegen. Hans Selraats (geb. ca. 1580) ves-
tigt zich in Nederland, in Terborg, maar een goede analyse van de relatie met de familie in Nörvenich is
(nog) niet mogelijk. In het boek worden gegevens Selraat behandeld uit Blatzheim (1500-1630), Wisch
(1640-1675), Doesburg (1675-1840), Rotterdam (1785-1994) en Utrecht (1785-1950). Althans, dit lezen
we op het titelblad. De inhoudsopgave, die in de gekozen opzet van groot belang is om wegwijs te raken
in deze publikatie, geeft ook aan dat de familie elders (o.a. in Haarlem en Canada) woonachtig is geweest.
De samensteller presenteert in verhalende vorm zowel de genealogische als geschiedkundige gegevens en
dat komt de overzichtelijkheid niet altijd ten goede. Voor degene die belangstelling hebben voor de naam
Selraat is er uiteraard heel wat te halen aan wetenswaardigheden en boeiende levensbeschrijvingen. Het
boek is voorzien van foto's, kaartmateriaal, kopieën van akten en een naamregister op Selraat en overige
namen.
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Willetn Th. H. Verwaaijen, Genealogie Verwa(a)ijen, Schoorl 1993. Inlichtingen bij Louise J. Verwaaij-
en. Postbus 2013. 2400 CA Alphen aan den Rijn.

Dit bijzonder fraai uitgegeven boekwerk van maar liefst 643 bladzijden is het resultaat van bijna 40 jaar
speuren naar genealogische gegevens over de familie Verwaaijen. De familie vindt zijn oorsprong rond
en in Nijmegen. Stamvader Hendricus Verwaeije wordt in 1494 vermeld als gerichtsman in de Ooij.
Behalve de gebruikelijke genealogische gegevens heeft de schrijver ook kans gezien de geschiedenis van
zijn familie te verlevendigen met verhalen uit andere bronnen. Veel Verwaaijens waren werkzaam in de
baksteenindustrie, waarmee de meesten met hard werken een karige boterham verdienden en sommigen
een fortuin vergaarden. Takken van de familie komen voor in Duitsland, terwijl een klein gedeelte van de
familie zich over de hele wereld verspreidde: Noord- en Zuid Amerika. Canada. Australië. Zuid Afrika.
Voor de buitenlandse familieleden is de overzichtelijke inleiding in het Duits en Engels vertaald. Het
boek is rijk en afwisselend geïllustreerd en voorzien van een uitstekende index op familienaam. Deze uit-
gave is, kort samengevat, een aanwinst voor de genealogische literatuur.

P.A. Vijverberg, Frederik Dirkszoon Groenewegen en zijn nakomelingen. Naaldwijk 1992; inlichtingen
bij de auteur, Thorbeckestraat 12, 2672 AX Naaldwijk.

De stamvader van het geslacht Groenewegen is Dirck Joosten (in 1664 gehuwd met Oede Dircksdr.
Dierts); hij is de vader van de in de titel genoemde Frederik (in 1690 gehuwd met Claertje Cornelisdr.
Couwenhoeck), die drie dochters en vier zonen kreeg. De vier zoons. Dirk, Leenden, Nicolaas en Corne-
lis, staan ieder weer aan het begin van een hoofdtak. Van de verschillende takken en subtakken worden
telkens overzichtelijke schema's opgenomen. De genealogie is uitgewerkt tot op de dag van vandaag en
bevat ook aanvullende informatie met name over de oudere generaties. Deze familie Groenewegen is
voornamelijk in Zuid-Holland gevestigd. Oude familiefoto's, bidprentjes, kopieën van aktes e.d. en een
register op de 'Groenewegens' en overige familienamen maken van deze genealogie een aantrekkelijke
uitgave.

Geschiedenis
J.A.M.Y. Bos-Rops, Graven op zoek naar geld; de inkomsten van de graven van Holland en Zeeland
1389-1433, Hilversum (Historische Vereniging Holland, Hollandse Studiën 29; uitgeverij Verloren)
1993.

Geldgebrek is een fenomeen van alle tijden. Ook de graven van Holland en Zeeland waren voortdurend
op zoek naar geld, mede door de expansieve oorlogen die zij voerden. De periode van onderzoek wordt
begonnen bij het aantreden van Albrecht van Beieren (graaf in 1389) en eindigt bij de formele overgang
van Holland en Zeeland aan Philips van Bourgondië in 1433. In deze periode van 44 jaar wordt nauw-
keurig nagegaan in de grafelijke archieven op welke wijze zij hun inkomen verwierven. Globaal konden
die inkomsten verdeeld worden in Domeininkomsten (beheer, ambtenaren, tollen, munt) en buitengewo-
ne inkomsten (leningen, lijfrenten, beden, heervaartgeld). Het is uiteraard ondoenlijk om in kort bestek
recht te doen aan de reikwijdte van deze studie. Voor genealogen met een grote belangstelling voor de
(Iaat) middeleeuwse geschiedenis is dit boek zeker aan te bevelen, temeer omdat in de boekhouding ook
het dagelijks leven weerspiegeld wordt. Van belang zijn ook de bijlagen, waarvan ik o.a. noem de lijst van
aanwezigen bij het afhoren van de grafelijke rekeningen over de jaren 1405-1425. Het boek is geïllus-
treerd en voorzien van een index op persoons- en aardrijkskundige namen.

W.S.

A.L.G. Corstens e.a. (red.), Geroepen in Gilze. Vier eeuwen priesters en kloosterlingen, Gilze 1994.
In alfabetische volgorde zijn opgenomen personen die een kloostergelofte hebben afgelegd en geboren

of gedoopt zijn binnen de parochie Gilze; of vanuit die plaats in een klooster zijn ingeschreven of aan een
priesterstudie zijn begonnen; of als inwoner van Gilze tot priester zijn gewijd. Begonnen wordt met zijn
of haar persoonsgegevens, gevolgd dooreen levensbeschrijving.

Het boek is verkrijgbaar voor ƒ 30.- (excl. verzendkosten) bij J.C. de Vet, Burg. van Poppelstraat 13,
5126 VA Gilze.

A. van Braam. Zaandam in de middeleeuwen (Hollandse Studiën 30). Hilversum 1993 (prijs ƒ 42,-; uitg.
Verloren, Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum).

Van Braam is de eerste historicus die het aandurft de geschiedenis van Zaandam, dat wil zeggen van
het Zaandammerland en de daarin gelegen nederzettingen tot 1500, in een verantwoord en aannemelijk
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totaalbeeld te vatten. Vele aspecten komen in zijn boek dan ook aan de orde: de benaming Zaandam, de
topografie, de wording en erosie van het Zaandammerland. het geografisch profiel, de eerste bewoning,
de mythen rond de hof Zaanden, ontginning en verkaveling, landverlies en bedijking, landbouw en visse-
rij, de samenleving en haar bestuurlijke organisatie.

G.P.M. Pot, Arm Leiden. Levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750 - 1854 (Hollandse Studiën 31),
Hilversum 1994.

Met boeken over velerlei aspecten uit de geschiedenis van Leiden kan een behoorlijke boekenkast
gevuld worden. Veel van die werken gaan over de bloei van Leiden als textielstad, de organisatie van de
textielnijverheid, de rijkdom van de kooplieden en hun prachtige huizen aan het Rapenburg en de Steen-
schuur, en de gang van zaken in het stadsbestuur. Veel minder is er geschreven over de 'andere kant' van
de Sleutelstad, zowel gedurende de bloei als tijdens de achteruitgang van de textielnijverheid. Ook in het
bekende 4-delige werk van P.J. Blok over de geschiedenis van deze stad komt dit onderwerp nauwelijks
aan de orde.

De schrijver noemt - heel bescheiden - zijn boek een eerste bouwsteen in de geschiedenis van de
levensstandaard en armoede van de gewone Leidenaar. Een onderzoek naar levensstandaard en armoede
in de 17e eeuw zou immers de geschiedenis van de bloei van de Leidse textielnijverheid ingrijpend kun-
nen nuanceren. In hoofdstukken als Lonen en arbeidsmarkt, Levensstandaard, De bedeling, Overlevings-
strategieën, Arbeidsklasse of Lompenprolotariaat wordt op het onderwerp uitvoerig ingegaan. Al met al
een boek dat een geïnteresseerde in de Leidse geschiedenis zeker zal willen bezitten.

C.W. DELFORTERIE

Adelheid Müller-Horrig (red.), 25 Jahre Referat Kirchenmusik im Bistum Limburg 1966-1991, Frankfurt
amMain 1991.

Dit deeltje bevat een historisch overzicht van de katholieke kerkmuziek in de 19e en 20e eeuw, de
orgelbouw en tal van biografieën van vooraanstaande personen uit dit vakgebied.

Österreichische und europaische Geschichle in Dokumenten des Haus-, Hof- und Staatsarchivs (Publi-
kationen des Österreichischen Staatsarchivs, herausgegeben von der Generaldirektion. III Serie: Katalo-
gell), Wien 1965.

Tentoonstellinscatalogus met regesten van de belangrijkste archiefstukken uit o.a. het geheime staats-
archief, dat keizerin Maria Theresia in 1749 instelde, met bestanden uit Praag, Graz, Innsbruck en Press-
burg (Bratislava). Opgenomen zijn ook enkele stukken betreffende de Nederlandse geschiedenis, o.a. het
testament van Maria van Bourgondië uit 1477.

Hubert Beckers, Eilendorfer Flurdenkmaler (Beitrage zur Geschichte Eilendorfs 2), Aachen-Eilendorf
1981. Idem, Eilendorf am 8. September 1944 (Beitrage zur Geschichte Eilendorfs 3), Aachen-Eilendorf,
1985.

Twee boekwerkjes over de geschiedenis van het plaatsje Eilendorf, dat vlak bij Aken is gelegen. In het
eerste deeltje worden gedenktekens (kruizen, grensstenen e.d.) behandeld, terwijl in het andere deeltje de
lotgevallen van het plaatsje aan het eind van WO II aan de orde komen, veelal aan de hand van persoon-
lijke getuigenissen van plaatsgenoten.

Diversen
Jane Cox en Timothy Padfield, Tracing your ancestors in the Public Record Office (14e ed. bewerkt door
Amanda Bevan en Andrea Duncan), London, HMSO. 1992 (Public Record Office Handbook 19).

Onmisbaar voor genealogisch onderzoek in Engeland vanaf 1837 is het Public Record Office in Lon-
den, waar de dubbelen van de registers van geboorte, huwelijk en overlijden worden bewaard. Deze gids
geeft een uitvoerige handleiding over de daar aanwezige archieven en dat blijkt meer te zijn dan alleen de
registers van de burgerlijke stand. In de rubriek Wegwijs wordt iets uitvoeriger ingegaan op de BS in
Groot-Brittannië en Ierland.

J.J. KALDENBACH

GensNostra50(l995) 105



Kwartierstatenboeken
Th. P. van Zijl, Kwartiersraat van Zijl/van Gaalen, 1994.

Na publikatie van deze kwartierstaat in 'Ons Voorgeslacht' (1989-1990) ontving de samensteller
zoveel verbeteringen en aanvullingen, dat lot de uitgave van dit boek met een omvang van 112 blz. werd
overgegaan.

Vaak wordt veel meer vermeld dan de genealogische basisgegevens. Zo kan bijvoorbeeld vermeld
worden (nr. 1.472) 'op 16-2-1579 oud omtrent 26 jaar, op 8-12-1579 oud omtrent 27 jaar op 3-8-1623
oud 72 jaar, poorter van Leiden, lakenbereider, schutter, collator van een vicarie in St. Pancraskerk en van
een beneficie in St. Pieterskerk, bezit woning 'Adegeest' onder Voorschoten voor 13-10-1581. koopt
woning 'onder den Aeckerboom' onder Voorschoten 2-3-1585, woont Voorschoten voor 10-6-1584, wel-
geboren man aldaar, huw. voorw. Leiden 22-11-1577, ovl. tussen 3-8-1623 en 15-10-1637, ...'. Helaas
worden al deze interessante gegevens niet gestaafd door ook maar een enkele bronvermelding. Advies:
heeft u aansluiting met deze gegevens, neem dan vooral contact op met de samensteller (Oosterhoutseweg
114,4847 DE Teteringen).

Het boek kost ƒ 28.- (incl. verzendkosten). Dit bedrag over te maken op girorek. 4488235 t.n.v. Boe-
kenfonds Studiegroep Genealogie Westland te Naaldwijk, onder vermelding van 'Pater van Zijl'. Het
boek is o.a. ook verkrijgbaar in de bibliotheek van 'Ons Voorgeslacht' voor ƒ 23.-.

Kwartierstatenboek deel 2. Den Helder 1994 (als samensteller wordt vermeld C. Paarlberg, Kanaal weg
72, 1782 GD Den Helder).

Geboden worden de kwartierstaten Bais, Booy, Ten Cate, De Croos, Van Doorn, Grooff, Kalf, Kol-
horn, Kroese. Kwast, Van Lier, Metselaar, Van Moolenbroek, Prudon, Ruiten, Ruijgrok, Sanders, Schen-
delaar, Schouten. Snel, Van Sprang en Van Tol. Uiteraard beperken de gegevens zich niet tot Noord-Hol-
land, een ieder kan hierin iets van zijn gading vinden. Er worden alleen genealogische basisgegevens
vermeld, zonder bronvermelding.

C.W.DELFORTERIE

AANWINSTEN

J. Andriesen e.a., Doorn 's Reviuslyceum van 1950 tot 1975, Doorn 1975.
Andringa Work Group, Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot 1983. Leeuw-
arden 1988.
F.C. Berkenvelder e.a., Maandrekening van Zwolle 1447 en 1448, uitgave 24 en 25 van gemeentearchief
Zwolle, Zwolle 1994.
C.P.M. Bevers, Hengelo 1973-1991, Hengelo 1991.
H. Bolhuis e.a., Het 'loodje' leggen. Gerrit Boot. 46 jaar zetter, z.p. 1994.
J.G. Boon, Dirck ende Marij (deel 4), 450 jaar molenaars, doopsgezinde Wormerveerders, Krimpen a/d
IJssel 1994.
J.T. Bremer, Petten dorp aan de dijk. Vijf eeuwen (1413-1929) geschiedenis in vogelvlucht, Edam
1993/1994.
J.A. Brinkman, Familiehistorie Brinkman in Amsterdam vanaf ca. 1760, afkomstig uit Fürstenau-Osna-
brücker Nordland, Amstelveen 1994.
J.A. Brinkman, Kwartierstaat familie Heyn in Amsterdam en Zaanstreek. Voorouders van Jan Heyn en
Elisabeth List en enkele aanverwanten, Amstelveen 1993.
J.A. Brinkman, Kwartierstaat en stamboom van de familie van Angelbeek (afkomstig van Ameland),
Amstelveen 1993.
J.A. Brinkman. Kwartierstaat en generatieoverzicht vanaf Minouche Helene Hegt, Amstelveen 1993.
J.A. Brinkman, Kwartierstaat van Sloperen, Amstelveen 1993.
J.A. Brinkman, Genealogy of Frederik Willem Stonner. From Dutch Nationality, born in Alexandria,
grown up in Canada, lived his life in the USA, Amstelveen z.j.
H. Danvers e.a., Twaalf en een halfjaar Victory. Showcorps Victory te Utrecht, Utrecht z.j.
N.J.M. Dresch, Inventaris van het Oud-Archief der gemeente Beverwijk 1250-1817, Alphen a/d Rijn z.j.
B. Edes, Honderd jaar kerk aan het burepad. Eeuwfeest Parochiekerk Sint Clemens van Ameland,
Leeuwarden z.j.
B. Edes en C. Glashouwer, Uit de geschiedenis van de Amelander kerken, Ameland 1990.
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H.B. Eldermans, Eerste Rekeninge Cornelis van Coolwijk van den Ontfangh van de Geestelijke Goede-
ren over Holland ende Westvrieslandt, beginnende eerst met den Jaere 1572 tot 1578 incluijs, 's-Gra-
venhage 1993 (bron Familiearchief Van Vredenburch); deel 1. Delfland; Delft, 's-Gravenhage. Eiken-
duinen, Loosduinen. Scheveningen, Vlaardingen. s-Gravenzande, Maasland, Schipluiden. Berkel.
Pijnacker. Noordorp, Kethel, Woudharnasch en Bleiswijk. Deel 2. Quartier van Zuijthollandt, Quartier
van Haerlem ende Kennemerlandt, Quartier van Haerlem ende Amsterlandt en Quanier van Amsterlandt
ende Goijlandt. Deel 3. Quartier van Rhijnlandt.

J.E. Elias, Het geslacht Elias. De geschiedenis van een Amsterdamsche Regentenfamilie, 's-Gravenhage
1937.
J. Hekkenberg, Genealogie Hekkenberg, Bussum 1994.
J.J. van Herpen (eindredactie), Hilversum anno 1850. Leven in een dorp van landbouw en textielnijver-
heid in de 19e eeuw, Hilversum 1990.
G.H. Hoek, Doodenwacht bij onze gevallenen.
G.H.J. Holthuizen-Seegers, Twickel-Delden. De invloed van de Heren van Twickel op de Deldense
gemeenschap in de periode 1740-1800, Delden.
P. Jansen, 'Een paar minuten is het stil'. Beelden van de oorlog. Alphen a/d Rijn 1965.
A.F. van Manning e.a., 'Onze jaren'. De wereld na 1945, geschiedenis van de eigen tijd (7 dln.), Amster-
dam 1972/1975.
P.A. Meilink, Het archief van de Abdij van Egmond (3 dln.), 's-Gravenhage 1951.
H.G. van Moorsel, Kronijk of aantekening der merkwaardige voorvallen binnen de gemeente Heeze en
eenige omliggende dorpen en enkelde welken algemene belangstelling verdienen, Achelse kluis 1953.
J. Mul, Parenteel Arij Gijsbertsz Mul, geboren rond 1675 te Moordrecht, Amstelveen 1994.
Osenvorenreeks 48 (eindredactie J.W.N. Jager), De Mars in 1750. Volkstelling Nederbetuwe in 1795, Uit-
gave Historische Kring Kesteren en Omstreken 1994.
D. Piet e.a., 'Amstelveen, pyjama van de hoofdstad'. Zeventig jaar Amstelveens Weekblad, Aalsmeer
1993.
J.G.N. Renaud, Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot Heemstede deel 111: Het huis en de
heren van Heemstede tijdens de middeleeuwen, uitgave Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek 1952.
H. Roelfsema, In de ban van de tijd. Weerspiegeling der geschiedenis in een persoonlijk leven, Schiedam
1981.
H. Sowade, Kirchenrechnungen der Weseler Stadtkirche St. Willibrordi 1401-1484 (Band I), Wesel 1993.
M. Stokroos, 'In 't nokkend wee der ziele welt een traan'. Oude graftekens op de Nieuwe Oosterbegraaf-
plaats te Amsterdam, Amsterdam 1992.
J. Toirkens, Stamreeks Beks (Becx, Bex, Baks, Bax etc.) te Son, Breugel, Nuenen, St. Michielsgestel,
Vught, 's-Hertogenbosch, Boxtelen Geldrop, Bakel 1994.
B. Verbeek en M. Heijer, Drie eeuwen klooster en gymnasium van Megen, Amsterdam 1946.
M. Verbruggen, Afstammingsreeks Carl Frederik Kennedy-Jannetje Weijman (2 dln.), z.p. 1980/1987.
J. Verheul en J. Dankers, 'Tot stand gekomen met steun van...'. Vijftig jaar Prins Bernhard Fonds 1940-
1990, Zutphen 1990.
E.C. Vermaas, Geslacht ter Hoeve (Kampen, Groenlo en Ruurlo), Heemstede 1993.
E.C. Vermaas, Geslacht Vermaas/Vermaes (Mijnsheerenland, Brielle/Hellevoetsluis, Naarden, Heemste-
de 1993.
E.C. Vermaas, Geslacht Mooij (Egmond-Binnen), Heemstede z.j.
E.C. Vermaas, Geslacht Nonkebel (Schluchtern), Heemstede 1993.
E.C. Vermaas, Geslacht Vermeulen (Heukelum), Heemstede 1993.
E.C. Vermaas, Geslacht Steinhauer (Emden) en Steinhauer/Stee.nhauer (Dierdorfj, Heemstede 1993.
M.G. Vos, Doopboeken Amerongen 1642-1812 (2 dln.), Maarssen 1993.
W. Willard, Familie Wilthart, Willart, Willaart, Willardt en Willard, Lelystad 1993.
J.C. Winkelman, Het geslacht Winkelman in Uitgeest, Castricum, Loenen {Utrecht), deel VII + naamlijst
van de delen I t/m VII, Deventer 1994.

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de
bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden 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:

Amstelodamum, jg. 81, nr. 5, sept./okt. 1994. B.R. de Melker. Middeleeuwse stegen in de stadsgeschiede-
nis. De Coppe Lanensteeg [werd Baafjessteeg, nu Beurspassage C&A; Coppe (van der) Laen als smid
vermeld 1352-1359. Verschillende typen namen van stegen duiden op verschillende ontstaanswijzen. De
verkaveling van erven en de straatnaam vormen een bron voor de historie van de oude stad]; S.A.C. Dudok
van Heel: De geboorte, het huwelijk en het overlijden van Maria Tesselschade [Visscher, tr. 1623 Allart
Jansoon Crombalch].

Eigen Perk (Hilversumse Hist. Kring Albertus Perk; secr. H.W. Lammers, J. van Maerlantlaan 3, 1215
HW Hilversum), jg. 14, nr. 2, mei 1994. B.C. Cats: De bevrijding van Hilversum op 7 mei 1945.

Idem, nr. 3, sept. 1994. Hilversums historie: K. Ruijzendaai. De Hilversumse filmbrand [1934; film-
vertoning voor 146 meisjes kostte drie ervan het leven; met namen van betrokkenen]; E. Pelgrim: Terug
naar Bramsche [tijdens een razzia in 1944 werden ca. 1000 Hilversummers weggevoerd; auteur ging op
zoek naar gegevens]; voorts bijdr. betr. Gerrit Tuynman, meester-tekenaar van Grand Hotel Gooiland
(1895-1994), en Jan van Ravenswaay, schilder-tekenaar (geb. Hilversum 1789).

Genealogie zonder grenzen, nr. 23, sept. 1994. Verv. Transcriptie Walen Dragonders [1758-1760]; Verv.
Familiearchieven RA Hasselt [Nagels t/m Pierloz; met o.a. Nootstock, (van) Oppijn, Ouwercx, Paix]; /.
Lommen-Salden: Dopen 'buitenlanders' kerkregister H. Michael, Berg a/d Maas januari-mei 1798; K.
Baltus: Ortschaften und Wohnplatze im Raum Düren-Jülich im I7./18. Jahrhundert (bis 1798) und ihre
Zugehörigkeit zu katholischen Pfarren.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant,jg. 9, nr. 4, okt. 1994. A.L.M. Vissers: Genealogie Munsters
[te Deurne; 17e-18e eeuw]; J.N. Leger. Secundaire bronnen voor genealogisch onderzoek [in Oost-Bra-
bant; deel van een voordracht]; Een akte van bekendheid te Berghem [betreft Jacobus Willem Gijsbers,
tr. ald. 1795 Gerarda Jans van der Wijst]; Verv. Kwst. Nijssen; L. van Minderhout: Van Griensvenne en
cijnsboeken. Een voorbeeld van hel nut van cijnsregisters voor de genealogie; driemaal: Nogmaals Wil-
lem Liebrechts; Sprokkels (110) [betr. Magdalena van Hooft en haar kinderen bij Adrianus van Helden,
1778]; H. van den Brink: Een bizarre zaak [Cornelis Adriaen Jan Wouters alias Langen verkoopt zijn
vrouw vooreen kan wijn, 1668].

Heemtijdinghen (Woerden e.o.), 30e jg., no. 2, juni 1994. L. van der Vlist: Namen en jaartallen in de Wey-
poortsche molen te Nieuwerbrug. Bijlage: Overzicht van de molenaars (1734-heden) [o.a. Spruyt, Van
Tol]; C.G.M. Noordam: Heulestein [kasteel]; Verv. Akten van indemniteit Waarder [1726-1743].

Idem, no. 3, sept. 1994. L.Cl.M. Peters/W.R.C. Alkemade: Van raadkamers tot nieuw stadhuis.
Geschiedenis van de gemeentehuizen in Woerden. Woerdense stadhuizen tot 1889. Raadhuizen en secre-
tarieën van Barwoutswaarder, Rietveld, Kamerik en Zegveld. Woerdens stadhuis 1994.

Historische Kring Eemnes,]g. 16, nr. 2, juli 1994. 'Oude Eemnesser ...' [Caroline Schuurman, geb. 1920,
dr. van Karel Bern. S. en Beitske Smits]; H. van Hees: Korte historie van de familie Laan [afk. uit West-
friesland; 17e-19e eeuw; deels ontleend aan NP 75(1991)]; J. Out: Johannes Jacobus van Oosterzee. Pre-
dikant te Eemnes-Binnen [geb. 1817].

Kondschap (Brederwiede), 10e jg., nr. 3, sept. 1994. J. Mooijweer: Blokzijl, de fortresse die stad wilde
zijn of het status-probleem van Blokzijl [met o.a. bestuur, middelen, maatschappelijk leven]; A.F. Stroink:
Herinneringen aan mijn vader A.F. Stroink 1876-1956; K. Boes: Kwartierstaat Jan Roelof Oelius [geb.
Giethoorn 1938; - , Miggels, Dekker, Bakker].
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Leids Jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en omstreken, 86 (1994).
In memoria Ds. Abraham Jacobus Kret (1928-1993) en Jan Nicolas van Wessem (1992-1993): M.H.V.
van Amstel-Horak: Paulus Buys en het Hoogheemraadschap van Rijnland [P. Buys was o.a. pensionaris
van Leiden (1561-72)]: H.A. Bosman-Jelgersma: Een inventaris van een Leidse apotheek uit het jaar 1587
[Claes Cornelisz]: L.D. Couprie: De jonge Rembrandt in zijn atelier, 1629; C.W. Fock: De kerkmeesters-
kamer in de Pieterskerk [vele wapens o.a. op het plafond; met naamlijst; 17e eeuw]; CD. van Strien:
Schotse studenten in Leiden omstreeks 1700 [brieven van hospes Hendrik Uylhoorn; kosten van levens-
onderhoud enz.]; Verv. Kruistochten tegen onzedelijkheid in Leiden.II. 1889-1912: E.J. Weterings: Firma
Gebroeders Pel fabriek van suikerwerken, vruchtenpatés & limonadesiropen (1900-1965); D. van Tol: De
gevelstenen van het huis Tol te Koudekerk.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 22(1994), nr. 3. Verv. Kwst. Cruts-Satijn; A.M.A. Maassen:
Een strafproces inzake ontvoering, het einde van een jeugdliefde van freule Maria Helena van Gulpen uit
Maastricht [1660: Samson Pronier. geb. Grave, 35 jaar, Maria Helena was 17 jaar; zij huwde ca. 1664 jon-
ker Jacob van Ingenhoven]; Verv. Soldaten van Napoleon; P.J.M, van Enckevort: Vernoemingen in het
Land van Kessel [met voorbeelden uit de familie Van Enckevort; 17e-18e eeuw]; Verv. Kerkhof... Venlo
[o.a. Van Meijdel, Nolens, Crobach, Ten Dijk, Schellens, Goossens, Bomtamps, Beekmans]; Verv. Dor-
mans [l9e-20e eeuw]; Verv. Spin-off van streekhistorisch onderzoek [Kiespenninx t/m Van Leut; met
o.a. Klompemeckers, Cluysen, Custers, Kouten. Crachs, Van Cruchten, Cuypers, De Laet, opgen Leym-
horst].

Met gansen trou (Onsenoort), 44e jg., nr. 7. juli 1994. J. Hendriks: Hoe oud is Herpt?; J. Honcoop: Wie
woonden er in Nieuwkuijk en Onsenoort in 1753. Wie woonden er in Haarsteeg in 1753? [lijsten van
ingelanden].

Idem, nr. 8-9, aug.sept. 1994. G.M. van der Velden: Het korte abbatiaat van Arnold van Vessem, abt
van Berne, 1607-1608 [geb. Tilburg 1549; met leden van het convent, o.a. Van der Stappen, Vercuylen,
Van den Molenhoff, Havens, Distelbergh]; J. Honcoop: Ingelanden van Vlijmen, elders woonachtig; J.
Mostermans: Tien generaties Moster(t)-man(s) [oudst bekende: Jan Mosterman tr. Breda 1711 Maria Cel-
lenaer]. Kwst. Johannes Petrus Mostermans fgeb. Nieuwkuijk 1926; -, Van Engelen. Van den Blind, De
Hoog]; C. van Spijk: Enkele gegevens over het buurtschap Hulten; J. Honcoop: Een gerechtelijke gijze-
ling te Heusden, 1728 [Andries van Gammeren, op verzoek van Aelbert Honcop, chirurgijn]; Aanv. Pan-
nekoek.

Kronieken (Gen. Ver. Prometheus), 3e jg.(1994), nr. 4. H.H. Dullaart/J. Heemskerk: Stamreeks Dullaart,
een geslacht uit Zevenhuizen [oudst bekende: Cornelis Cornelisz Dul, leeft 1564]; W. van Duijn: Paren-
teel Tromper (Leiden, Rotterdam) [nageslacht van Pieter Willem Hugenz.z. Tromper, overl. 1482, begr.
Leiden; met Cocq (te Den Haag), Bilderbeecq, Van SuytwijckJ; B. de Keijzer: De familie Kam(p)steeg(h)
(Hardinxveld) [en Brieving, Van den Bont; 15e-18e eeuw]; F. Kwekel: Naamreeks Vermeer/Van der
Meer (Voorne-Putten) [17e-18e eeuw]; H.K. Nagtegaai. Stamreeks Van der Steuijt (Delft) [ook: Van der
Stuit].

Nederlands Archievenblad, jg. 98, nr. 1, maart 1994. Themanummer Archiefselectie en -vernietiging of
De integriteit van archieven en archivarissen. A. Netiv: De dynamiek van een dynamische discussie.
Terugblik op het 'nieuwe' debat over selectie en vernietiging [Deze bijdrage behelst een discussie (een
initiatief van de redactie van het Archievenblad) over het selectie- en vernietigingsbeleid in de archief-
wereld. Het spreekt vanzelf, dat ook de genealogie in de zijlijn erbij betrokken wordt. In dit verband citeer
ik een onderdeel van de discussie (blz. 16) tussen de heren Ketelaar (Algemene Rijksarchivaris) en Huus-
sen (historicus, tevens lid van de Rijkscommissie voor de Archieven). Ketelaar: '..., dan vind ik het opval-
lend dat weliswaar het Centraal Bureau voor Genealogie een reactie heeft geschreven, maar er verder uit
de genealogische hoek geen bijdrage is gekomen'. Huussen: 'Dat is ook niet belangrijk, de spullen voor
dat soort van belangstellenden worden toch wel bewaard'. Ketelaar: 'Dan toch, die andere gebruikers dan
vakhistorici heb ik gemist'.[einde citaat]. Genealogen zijn helaas niet altijd in de gelegenheid om zich een
scherp beeld te vormen van wat de archieven precies bewaren en wat voor hun onderzoek van bijzonde-
re waarde zal zijn. Op een ander punt in de discussie (blz. 12) geeft de zojuist genoemde prof. Huussen
een voorbeeld, dat veel genealogen zal aanspreken: 'Ik heb onder andere meneer Flim bij ons in Gronin-
gen, die een dissertatie schrijft over de Joodse kinderen na de Tweede Wereldoorlog, gevraagd zijn erva-
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ringen op papier te zetten. Hij had mij een paar maanden geleden verteld, dat hij op het Rijksarchief in
Haarlem gevraagd had naar de dossiers van die Joodse kinderen. Die archivaris daar zei dat daar nooit
naar gevraagd werd. naar die archieven. Ze stonden op de nominatie om vernietigd te worden. Toen heeft
Flim gezegd dat zij dat nu maar niet moesten doen. omdat hij daar zijn proefschrift over wilde schrijven.
Die dossiers zijn bewaard, zij zijn op een rij gezet. Er komen nu uit de hele wereld, elke week, brieven om
inlichtingen uit dat archief, [einde citaat]. Genealogen zijn o.i. wel degelijk zeer belangstellend, maar
lang niet altijd in staat hun belang tijdig te signaleren!; P.M.M. Klep: Informatie-analyse van archiefbe-
standen; voorts bijdragen betr. Duitsland, België, GA Den Haag, Informatie-management, Politieregio
Brabant zuid-oost, Ned. architectuurinstituut, Rechterlijke archieven, Bedrijfsarchieven. Archiefoplei-
dingen.

Idem, nr. 2, juni 1994. Bijdr. betr. Machine Leesbare Gegevens (MLG's): Digitale taal, Archieftermi-
nologie, Vastgoedadministratie. De gevolgen van het ontstaan van gedigitaliseerde bronnen; Het archief
van de abdij van Averbode onder het Ancien Régime; Archiefbeheer in de praktijk in Vlaanderen; Noord-
Atlantische Archieven: IJsland, Groenland, Faroereilanden.

Idem, nr. 3, sept.1994. Themanummer Regiovorming en de organisatie van het archiefwezen. Hierin
o.m. F.C.J. Ketelaar: Nieuwe provincies, nieuwe archieven?; Kroniek I: Het op geautomatiseerde wijze
toegankelijk maken van rechterlijke archieven; 'Van het eene der drie raadhuizen ... naar het andere'. De
'rondwandelende' archieven van Maasbree.

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXI, nr. 7-8, juli-aug. 1994. Verv. Richters en schouten van Zwolle [o.a.
Van Wytmen, Essching, Van Bircmede, Smyt, Van den Bussche, Koetken/Koteken, Mulert, De Goijer];
P.J.C. Elema: Bruinewold (Groningen). Bruinewoud (Friesland) [17e-20e eeuw]; Idem: Westbroeck
(Groningen) [afk. van Utrecht-stad; 17e-18e eeuw; met fragment Greidanus te Groningen, afk. van Fra-
neker]; Aanv. Clifford; K. Niederau: Het adellijk geslacht Van Rietrath [(von) Schnittert. Keuse (von
Schnittert), Keuse von Rietrath; I4e-I8e eeuw]; J.F. Jacobs: Geryt Costijnsz., baljuw van Noordwijk
1513-1521; Fragment Weiman.

Een nieuwe chronyke voor het Schermereiland e. o., jg. 11, nr. 2, april 1994. De knechtswoning van molen
de Haas en andere herinneringen van Trijntje van Tol-Ruiter (geb. 1905).

Idem, nr. 4, sept. 1994. J. Blaauw: De tuinderij in de westelijke Eilandspolder.

Old Ni-js (ƒ 35,- p.j., postgiro 257.4819 t.n.v. Heemkundekring Bergh te 's-Heerenberg), nr. 28, jg. 12,
april 1993 [=4]. Nagtwakerstractement. Een 's-Heerenbergse inwonerslijst van 1757; Verv. Joodse
gemeenschap in 's-Heerenberg; Familiebioscoop Schuurman 's-Heerenberg.

Idem, nr. 29, jg. 12, sept. 1994. Verv. Joodse gemeenschap [periode na 1933]; J. Hoogakker: Geschie-
denis van de Nederlands Hervormde kerk te 's-Heerenberg(l).

Ons Erfgoed, 2e jg., nr. 4, juli 1994. H.M. Lups/W.J. Scholl: Het geneagram; Symbolen; Heraldiek: H.M.
Lups: Natuurlijke stukken: het menselijk lichaam; J. Wieland: Het Rijksarchief in Flevoland; Verv. Adel
door de eeuwen heen [met voorbeelden uit de Betuwe, o.a. Van Maurick]; JW. Koten: Registratie van de
sterfte en doodsoorzaken; Verv. Beroepen van toen [diamantbewerkers t/m dobbelmeester].

Idem, nr. 5, sept. 1994. H.M. Lups/W.J. Scholl: De verwantschapstabel en een blik vooruit; JW. Koten:
Het Rijksarchief in Noord-Brabant; Dienst Microfiches N.G.V., een aantrekkelijke mogelijkheid voor
onderzoek; Westerwolders en hun woningbezit; Het gebruik van het doopboek [ontleend aan Sibbe
2(1942); Arckenbout, Duynmeyer, Noordegraaf, Lighaem]: Verv. Adel door de eeuwen heen; Verv.
Registratie ... doodsoorzaken; Verv. Beroepen van toen [dokter(medicus) t/m draaier]; Familieverenigin-
gen.

Ons Voorgeslacht, no. 452, 49e jg., sept. 1994. H.T.M, de Raad: Genealogie Van Baden/De Raedt/Van
Wijck te Culemborg [15e-17e eeuw]; C.F. Kwakkelstein: De honderdste penning van Dorp (Delfland)
1569; Verv. Grafboeken van de Oude Kerk te Delft; Antw. Hoog(er)werf.

Idem, no. 453, okt. 1994. B. van Dooren: Kwartierstaat van Frans Ketting [ged. Ooltgensplaat 1735; -,
Van Pelt, Beaupuy, De Groot]; C.F. Kwakkelstein: De honderdste penning van Vrouwenrecht of Akkers-
dijk 1569; Verv. Grafboeken ... Delft. Bijlage I: Parentelen in register H [opgesteld ca. 1390-1400]. Bij-
lage II: Memoriediensten ca. 1520/30; Antw. Kwst. Dirckje Willems Schouten [tr. Bergambacht 1735
Willem Pietersz. Schenk].
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Oud Hoorn, 16e jg., nr. 2, juni 1994. Verv. Bontekoe's rijke boedel met 'costelijck' bezit uit Oost-Indië.
Idem, nr. 3, sept. 1994. Volksgezondheid in de 16e en 17e eeuw [studie van J. Steendijk-Kuypers; inter-

view; met voorbeelden]; Mobilisatie 1939: Hoorn kreeg zijn soldaten terug; VOC-vlees met een luchtje
[1749, verklaring over een afgekeurde os, geleverd door makelaar Pieter Eswijler].

Oud Utrecht, 67e jg., nr. 3, mei/juni 1994. J.A. Storm van Leeuwen: Bange dagen op de dijken 'soe het
water aen alle kanten zeer groot ende hooch was'. Het groot waterschap Bijleveld en de Meerndijk in
1570; A.B.R. du Croo de Vries: De familie Van Lier als parnassijns [familie afk. van Leer bij Emden; te
(Amsterdam,) Maarssen en Utrecht].

Idem, nr. 5, sept.-okt. 1994. R.E. de Bruin: Bezetting of bevrijding. Buitenlandse interventielegers in
Utrecht, 1787-1813; De 'Kapelle te Helsdingen buijten Vianen'. Twee tekeningen van Dirk van der Burg
[1721 Utrecht 1773],

Oudheidkundige Kring Bathmen, 14e jg., nr. 2, juni 1994. R. Boonstra: Uit de geschiedenis van de 'Beek-
hof en omgeving [eigenaar o.a. Rutger Mensinck, 1671].

Idem, nr. 3, sept. 1994. R. Boonstra: Over Apenhuizen en de Apenhuizer boerderijen [beschrijvingen
en geschiedenis van de erven Bartelink, Wil(le)mink, Reilink, Grote Traast, Kleine Traast, Schouwen-
berg, Pakkerij, Achterkamp, Maatman, Voortman, Plaggerij, De Houwert, De Beumerij, Kamper, Het
Meyers/Overlaan].

Scarpenzele, jg. II, nr. II [1994]. W.H.M. Nieuwenhuis: Van Winninglare [ligging boerderijen Wingelaer
en Robbehorst]; De families (van) Wingelaar [17e-18e eeuw]; Jan van Schaffelaar en de Van Scherpen-
seels.

Idem, nr. III [sept. 1994]. W.H.M. Nieuwenhuis: Het Westerwoud [ligging, bewoningskern langs de
rand van het woud, 1131-1240, ontginning]; Van Ymmichusen [14e-15e eeuw]; Rosendael [hoeve; Van
Landaes(t), Quint van Landae(r)s(t); 14e-15e eeuw]; De aenslach op Amersfoort van 1536.

Het Schokker Erf (contr. min. ƒ 20,- p.j.; penningmr. Tj. Mast te Roden, tel. 05908-12097), nr. 27, sept.
1994. Fotogalerij (met biogr. gegevens): Albert Jansen Goosen (1810-1894), Jan Bruinsen Sul (1853-
1922), Dirk Jan Klappe (1854-1937), Eva Kwakman (1864-1934); Dubbeld Diender koopt een huis in
Kampen (1826); Kwst. Jan Albert Klappe [1894-1959; -, De Boer, Kwakman, Konter]; Stamreeks De
Boer [oudst bekende Dirk Stevens tr. Schokland 1717 Albertjen Gerrits].

Tussen Vecht en Eem, 1 Ie jg., nr. 4, dec. 1993. E.N. Palmboom: De Gooise koptienden, tiend of tijns?;
CL. Heek: Overzicht van de geschiedenis der vaarten in het Gooi.

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 86, jg. XXX, sept. 1994. A. Vos: De verhouding tussen Magistraat en
Kerk te Zaltbommel in de eerste helft van de achttiende eeuw [met o.a. het kerkelijk leven en de rol van
het stadsbestuur daarin, strubbelingen bij benoemingen van diakenen (1717: Bijsterveld, Du Froij), pre-
dikanten (1705: Boudaen, 1711: Geukema, 1717: Schelluijnen), organisten (1703: De Millevilles, 1744:
Sikkel); beschrijving werkzaamheden van koster, ziekentrooster, enz.; de kerkeraad en de strijd om de
kussens]; S.E.M, van Doornmalen: De eerste volkstelling in de Bommelerwaard in 1795. Een introductie
en een voorbeeld uit Ammerzoden.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 107e jg. (1994), afl. 1. F. Egmond: Erezaken: rond een echtelijk conflict in
het zestiende-eeuwse Haarlem [van Cornelis Kelou en Geertruijd van Berckenrode tussen 1568 en 1571,
tr. 1559],

Idem, afl. 3, 1994. Themanummer Milieugeschiedenis; met o.m. Water en de strijd om het bestaan in
Suriname; De geschiedenis van een vulkaanuitbarsting in Indonesië (Tambora 1815); Turfwinning; De
Groenlandse walvis [walvisvaart en klimaatverandering in de 17e-18e eeuw]; Chemische industrie 1800-
1875.

Uit Eijsdens verleden, nr. 65/66, juni 1994. R. de La Haye: De vier zuilen van de voormalige kapel van
Caestert; Verv. Kwst. Boerma [met o.a. Pinckaers, Jeunhomme, Huls/Heuls, MassenaerAVassener(l),
Van den Cruts/Van der Cruijs, Hechtermans, Frins].
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Van Zeeuwse Stam. nr. 86, sept. 1994. IJ. Lamse: Samenstelling kerkeraad Wissenkerke 1661-1705:
Verv. Van Eijkeren; Verv. Synoutskerke |rechterlijke archieven (uit inventaris Lasonder); bevolkings-
overzicht Baarsdorp en Sinoutskerke 1811; gegevens Remstee|: A.J. Ciljam: Het trouwboek van Scher-
penisse - en andere Thoolse gegevens: J. de Jonge: Het geslcht De Leeuw [te Nisse. Sinoutskerke. Kloe-
tinge, 17e eeuw).

Nieuwsbrief Prae-1600-club. nr. 8, sept. 1994. Verslag van wat er allemaal komtkijken bij het tol stand
komen van de publicaties; verantwoording en plannen.

Veluwse Geslachten, jg. 19( 1994), nr. 4, E. de Jonge: Losse sprokkels uit Epe; Verv. Kwst. Heij-van Dier-
men; E. de Jonge: Noord-Apeldoornse geslachten: genealogie Lamberts (Muller) [16e-17e eeuw]: A.C.
Zeven: De bemanningen van de brandspuiten van Wageningen [1729]: H. van de Vegte-van de Bruin-
horst: Kwartierstaat Petra van de Vegte [geb. Apeldoorn 1967; - , Groenendijk, Van de Bruinhorst, Van
Breda]; T.J.M. Kolfschoten: Johannes Schrassert (1687-1756) [rechtsgeleerde; samenvattingen van een
aantal adviezen - met vele genealogisch interessante feiten]; Ch.J. Remeijer. Kwartierstaat Remeijer [-,
Kers, Van Holten, Herkert; voornl. te Apeldoorn, Epe en Vaassen]; De Bennekomse Vermeer's; GA.
Hardeman: Kwartierstaat Van Woudenberg [-, Hiensch, Thier, Afink]: Aanv./Corr. Kwst. Verschuur.

Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland, Med., jg. 20, nr. 3, sept. 1994. A.G.J. Schröder: What's
in a name? Vererving en naamsoverdracht in Hopsten [bij Osnabrück; Schrader, Teissen/Theissen, Wil-
ken, Voshake, Brockmoller, Horst]; Verv. Von Raesfeld [met Hertzbach, Von Goor, Terhellen. Bacha-
man]; F.C. Berkenvelder: Archiefonderzoek in Polen [losse notities uit het Rechenbuch 1714-1745 van
Stolp (Achter-Pommeren)].

Westerwolde,jg. 15, no. 3, sept. 1994. Verv. Nageslacht van Albert Memes [te Oude en Nieuwe Pekela,
Wedde, Blijham, e.o.; o.a. Stikker, Edens, Haitzema, Warringh/Warner alias Van Veeken, Ter Wisch,
Eeuwsingh/Thools, Meyer, Hazelhoff]; Huwelijken van Westerwolders te Anloo [zeven huwelijken tus-
sen 1718-1808]; E.G. Schrage: Het veer te Wedde [1643; met namen van eigenerfden en ingezetenen],

Usselakademie, 17de jg., nr. 2, juni 1994. /. ten Hove/F. Pereboom: De IJsselhammer schout Dirk ten
Oever was dominee Hermannus Wisman een kwelgeest [1627-1638]; A.G.M. Heijmerikx: Genealogie Op
de Weegh [te Klein Breugel; 18e-20e eeuw].

Idem, nr. 3, sept. 1994. H. Wiersma: Van Heerde, Hendrik (1905-1968). Kamper journalist en publicist
- [pseudoniemen HavanHa en Garriet Jan]; J.P. van den Berg: Een haven bij Zwartewatersklooster.
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