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HERALDIEK IN DE GRONINGSE OMMELANDEN
een modieus fenomeen*

door J.A. DE Boo

l'héraldique a toujours étéfille de son temps

'De heraldiek is altijd een kind van zijn tijd geweest', schrijft Pastoureau in zijn
toonaangevende handboek1. Hij is daarom van mening dat de hedendaagse histori-
cus de heraldiek niet als een beuzelarij mag afdoen, maar moet bestuderen als een
zelfstandige culturele uiting, als mentaliteitsgeschiedenis.

In verschillende tijden en andere streken hebben heraldici steeds weer anders
tegen het fenomeen aangekeken. In de verschillende handboeken zal men dan ook
steeds weer andere definities van het verschijnsel heraldiek aantreffen. Voor deze
studie zou ik heraldiek willen omschrijven als het historische fenomeen dat mensen
zich kenbaar maken door middel van visuele tekens die we 'wapens' plegen te noe-
men.

Bij heraldiek worden gewoonlijk een tweetal aspecten onderscheiden: de 'kunst'
en de 'kunde'. De bestudering van het fenomeen, de theorie, noemt men 'wapen-
kunde'. Over de theoretische heraldiek van de 17de tot en met de 20ste eeuw, de
wapenkunde dus, merkt Pastoureau op2 dat in de heraldische verhandelingen zelden
of nooit een methodologie wordt ontwikkeld ten behoeve van het historisch en oud-
heidkundig onderzoek. Ze beperken zich vrijwel allemaal tot een sterk normatieve,
theoretische heraldiek, los van tijdsperiode of geografische spreiding. De geschiede-
nis van de wapens verdwijnt achter een eindeloze en nutteloze uiteenzetting van ter-
men, figuren en regels, voor het merendeel slechts hersenspinsels, los van de heral-
dische realiteit. Dit gebrek beperkt zich niet tot de Franse handboeken.

Met de Nederlandse heraldiek is het niet veel beter gesteld. Van Drie concludeert
in zijn onderzoek naar de theoretische heraldiek in de 17de eeuw dat de Franse lite-
ratuur hier te lande een dominante plaats innam en dat de Nederlandse auteurs voor-
namelijk compileerden, zonder theorievorming op basis van eigen onderzoek3.

Onder 'wapenkunst' versta ik hier niet alleen de artistieke aspecten van de heral-
diek, maar ook de manier waarop de heraldiek in de praktijk wordt toegepast.

* Tekst van een lezing op het symposium van 28 september 1990 ter gelegenheid van het 40-jarig jubi-
leum van de afdeling Groningen van de NGV.
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Volgens de definitie van von Ulmenstein (1935)4, waar we hier te lande via Riet-
stap's Handboek der heraldiek het meest vertrouwd mee zijn, is een 'wapen' een
gekleurd, erfelijk of blijvend kenteken van een familie of gemeenschap, van zinne-
beeldige betekenis en voorgesteld als het afweerwapen van een middeleeuwse
krijgsman, nl. schild, helmteken en dekkleden. Genuanceerder is de omschrijving
van R. Mathieu (1946)5 die spreekt van 'gekleurde emblemen, eigen aan een fami-
lie, een gemeenschap, of in zeldzame gevallen ook wel van een individu, die naar
hun vorm en voorstelling onderworpen zijn aan de regels van de heraldiek. Enkele
karakteristieken evenwel onderscheiden middeleeuwse wapens van die uit de
moderne tijd. Omdat ze meestal dienen als het onderscheidingsteken van een fami-
lie, van een groep personen die door bloedbanden aan elkaar zijn verbonden, zijn ze
over het algemeen erfelijk. De kleuren waarin ze worden afgebeeld, zijn beperkt in
aantal. Tenslotte worden ze vrijwel altijd op een schild afgebeeld.' Deze formule-
ring, 'over het algemeen' en 'bijna altijd', laat ruimte voor de constante evolutie die
wapens door de eeuwen heen hebben doorgemaakt en hun grote diversiteit, twee
essentiële karakteristieken die door de auteurs van handboeken vaak uit het oog wor-
den verloren.

Links: wapenzegel van Egbert, prefect van Groningen, voorkomende aan oorkonden van 1263-1285;
rechts: zegel van Bertold van Gronebeke, prefect van Groningen (1332) met hel wapen Van Groningen,
bij wijze van breuk, vermeerderd met drie rozen
(Naar: Oorkondenboek van Groningen en Drenthe, plaat XII)
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Links: zegel van Abelo Tamminghe, hovelinck in der Marne (1418); rechts: zegel van Liowerl Schelting-
he to Bedum (1436)
(Rijksarchief in Groningen, resp. 104-BI-8 en 94-F6-I2)

Het fenomeen is in het tweede kwart van de twaalfde eeuw ontstaan en heeft zich
vanuit Noord-Frankrijk verspreid over Europa, waarbij de toepassing niet beperkt
bleef tot de oorspronkelijke wapenvoerders, de ridders, maar zich weldra uitbreidde
over vrijwel alle standen en klassen. Wanneer we de verspreiding in de Nederlanden
nagaan, zien we dat tussen 1160 en 1180 grote feodale heren als de graven van
Vlaanderen, Brabant, Holland, Gelre en Zutphen, als eersten wapens zijn gaan voe-
ren, weldra gevolgd door de lagere landadel en de ridders. Tussen 1220 en 1230 gin-
gen ook adellijke dames hun zegels met wapens versieren en ongeveer te zelfder tijd
de geestelijkheid. Vanaf het midden van de 13de eeuw voerden burgers heraldische
emblemen in hun zegels, eerst zonder schild vrij in het zegelveld, later ook op een
schild, zodat we volgens de definitie dan pas echt van wapens kunnen spreken.

Het eerst vinden we door burgers gebruikte heraldische zegels in Maastricht, na
korte tijd ook in 's- Hertogenbosch. In de noordelijke provincies vond het gebruik
het laatst ingang6.

De Groningse prefecten leidden een riddermatig leven, waarin de krijgskunst een
belangrijke plaats innam7. Als leenmannen van de Utrechtse bisschop zullen zij aan
diens hof kennis hebben gemaakt met wapens en zij introduceerden het gebruik van
wapens in Groningen. Het oudst bekende wapenzegel is dat van prefect Egbert. Het
hangt aan akten uit 1263, 1276 en 1285, is schildvormig en het wapen vertoont een
dwarsbalk8. Rond 1300 voerden ook de nevenlinies van het prefectengeslacht
wapens op hun zegels, met name als zij bij minderjarigheid van de opvolgers de pre-
fectuur waarnamen. In de begintijd braken zij dan het wapen van de hoofdlinie door
toevoeging van drie rozen9.

In 1321 zegelde Otto Bunninc, schulte van de stad Groningen, met een wapenze-
gel: Doorsneden, boven een uitkomende leeuw, onder een adelaar. Hieruit mag wor-
den geconcludeerd dat in het eerste kwart van de 14de eeuw wapens werden gevoerd
door lager geplaatsten in de ambtelijke hiërarchie10. Een ander oud wapen is van
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zekere Thyese, van wie we verder niet zoveel weten: drie vogeltjes. Het schild staat
in een gotische driepas op zijn zegel uit 1337".

Het duurde nog bijna een eeuw voordat wapens in de Ommelanden ingang von-
den. In 1418 zegeldeAbelo Tamminghe, hoveling in de Marne, meteen wapen bela-
den met een stralende zon. Liowert Scheltinghe te Bedum zegelde in 1436 met een
wapenschild waarop een lelie, van boven ter weerszijde vergezeld van een sterretje.
Na het midden van de 15de eeuw nam het gebruik van wapenzegels door de hoofde-
lingen aanmerkelijk toe.

Links: zegel van Hayo Ripperda, 'hovellinyng toe Fernissum' (1435);
rechts: zegel van Bolo Ripperda (1452)

(Rijksarchief in Groningen, resp. 86-H3-31 en 79-JI-2I)

Zegel van Boeleo Ripperda 'provest, hovetling toe Fermpsum unde ten Damme'
(Rijksarchief in Groningen, 19-13-37)
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Aan de zegels van het hoofdelingengeslacht Ripperda te Farmsum is de ontwikke-
ling tot wapenzegel goed te volgen. In 1435 zegelde Hayo Ripperda nog met een
omgewende ruiterfiguur met tussen de benen van het paard een draak, alles los in het
zegelveld. Kennelijk hebben we hier te maken met een St. Jorisfiguur, hoewel de rui-
ter geen lans voert maar een zwaard boven zijn hoofd zwaait. Bolo Ripperda plaats-
te op zijn zegel uit 1452 het geheel in zijn schild en in een nog jonger zegel verdween
de draak uit het schild en kwam terug als helmteken12.

Rouwbord van Carel Hieronymus, Vrijheer van Inn- en Kniphuizen,
in de kerk te Midwolde (W) 1664
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Vanaf het midden van de 13de eeuw breidde het wapengebruik zich dus uit van hoog
naar laag over de verschillende standen en vanuit de stad naar de Ommelanden. Per-
sonen die tot een nevenlinie behoorden, gaven dit aan door de toepassing van 'breu-
ken'. Over het gebruik van verandering van kleuren als breuk, zijn we niet geïnfor-
meerd daar kleuren op zegels niet zijn aangegeven.

Tot aan het begin van de 17de eeuw bleven Groningse wapens erg eenvoudig:
schildverdelingen kwamen vrijwel niet voor, combinatiewapens evenmin, en het
schild was zelden beladen met meer dan twee soorten stukken: één hoofdfiguur,
soms vergezeld van enkele nevenfiguren.

De gewoonte om de wapens van verschillende families en jurisdicties in een
gevierendeeld schild met hartschild samen te voegen, werd in het midden van de
17de eeuw vanuit Oost-Friesland geïntroduceerd. In 1645 sloot Rudolf Willem von
Inn- und Kniphausen (1620-1666) een huwelijk met Margaretha Beata von Fri-
dagh, de weduwe van Willem van Ewsum. De grootvader van Rudolf Willem was
door erfenis eigenaar geworden van de bezitting Upleward en zijn vader verwierf de
Liitetsborg bij Norden. Zodoende voerde hij: Gevierendeeld, I en IV Kniphausen; II
en III Upleward; hartschild Liitetsborg. Evenzo deed zijn broer Carel Hieronymus
(1632-1664) die in 1657 huwde met Anna van Ewsum erfdochter van Nienoord en
Vredewold, wiens rouwbord in de kerk van Midwolde hangt. Met 32 kwartierwa-
pens werd de glorieuze afstamming van de overledene aangegeven uit de grootou-
ders van zijn overgrootouders. Zij behoorden allen tot adellijke geslachten die voor
het merendeel inheems waren13. De eenvoud van die oude, inheemse wapens steekt
opvallend af bij de overdaad van het hoofdschild.

De Von Inn- und Kniphausens behoorden tot de leidende figuren in de Ommelan-
den en andere belangrijke families volgden hen na. Als regel kwartileerden zij hun
familiewapen met dat van de jurisdictie waarin zij de heerlijke rechten uitoefenden,
terwijl in het hartschild het wapen werd weergegeven van de borg waarop zij zetel-
den en waaraan zij hun rechten ontleenden. In de vier kwartieren werden ook wel de
wapens van de grootouders of van de ouders en schoonouders opgenomen.

Aan het einde van de 17de eeuw zien we dat ook het aantal schildverdelingen in niet-
adellijke wapens ging toenemen. In volgorde van frequentie: gedeeld, gedeeld en
links doorsneden, en doorsneden. Behalve in adellijke wapens bleven gevierendeel-
de schilden en verdergaande schildverdelingen echter spaarzaam.

De diversiteit van de stukken is gering. De meest voorkomende stukken zijn: de
adelaar, met name de halve van de deellijn uitgaande adelaar (de zogenaamde Frie-
se adelaar), klaverblaadjes, de Friese adelaar in combinatie met klaverblaadjes,
geplante bomen, al dan niet met één of twee toegewende klimmende herten, twee
toegewende tegen elkaar opklimmende (halve) (uitkomende) leeuwen, een zwaard-
zwaaiende man (ridder), drie leliën.

Volgens Reimers (1916)14 zou de Friese adelaar het teken zijn van families die tot
het richterambt gerechtigd waren en daarmee keizerlijk ambtenaar. Deze mening
werd in ons land onder meer verdedigd door Gonggryp (1943)15 die verder beweert
dat de drie klaverblaadjes een eigenerfdenembleem zijn, duidend op het bezit van
grasland en dat de geplante boom met de tegen de stam opklimmende herten duiden
op grondbezit en jachtrecht.

Het boek van Reimers heeft tot op heden veel pennen in beweging gebracht16. De
bewijsvoering van Reimers kan de huidige toets van de wetenschappelijke kritiek
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echter niet meer doorstaan. In een boekbespreking toonde Fieker17 in 1916 reeds aan
dat Reimers zeer selectief te werk is gegaan. Aan de ene kant hebben tal van Friese
richterfamilies nooit een Friese adelaar gevoerd, terwijl anderzijds families die dit
ambt nooit hebben bekleed, hem wel voerden. De overwegend Duitse publikaties die
de theorie van Reimers weerleggen, zijn hier te lande vrijwel onbekend of verzwe-
gen, in ieder geval zelden v.ermeld.

Helaas beschikken we (nog) niet over een goed gedocumenteerde wapenverza-
meling voor de provincie Groningen18. Bij gebrek aan harde statistische gegevens
kunnen de theorieën van Reimers en Gonggryp dan ook worden bevestigd, noch ont-
kend en kan voorlopig aan de verschillende figuren geen betekenis betreffende de
rang of stand van de wapenvoerder worden gehecht. Sprekende wapens zijn zeld-
zaam, evenals aanduidingen aangaande het beroep van de wapenvoerder.

In de heraldische praktijk van de 17de en 18de eeuw was een familiewapen een
levend fenomeen dat meegroeide met het geslacht. In wezen representeerde het niet
zozeer het geslacht, aiswei het individu ais telg uit dat geslacht, en soms meer nog
als representant van een sociale klasse. Iedere staak, iedere generatie, iedere persoon
gaf zijn eigen interpretatie van het wapen. Naar persoonlijke smaak en heersende
mode heeft men het gemodelleerd. Dit kwam vooral tot uitdrukking in het gebruik
van kronen die in de 17de eeuw de helmen verdrongen. De variatie binnen een
geslacht in de loop der tijd kon dan groter zijn dan de variatie tussen de verschillen-
de geslachten in dezelfde periode en regio (zelfde stukken, andere rangschikking).

Het bovenstaande kan onder meer worden geïllustreerd aan de hand van wapens
op grafzerken uit de kerk van Warffum19:
'De Eerbare Jan Jansen tot Warffum', overleden in 1729, voerde: Gedeeld: I, een
Friese adelaar; II, doorsneden, boven een lelie, onder drie klaverblaadjes (2-1).
Mogelijk was hij de vader van Jan Jansen die in 1737 de Breedenborg te Warffum
verwierf. Misschien was deze de vader of dezelfde als 'De Eerbare Jan Jansen hove-
link op Bredenborg' die in 1749 overleed, oud 47 jaar. Deze Jan voerde een vrijwel
identiek wapen, de linker schildhelft echter zonder doorsnijdingslijn, boven een lelie
en onder één klaverblaadje (misschien waren dat er drie, 1-2 geplaatst). Zijn wedu-
we Hilje Iwema hertrouwde met ds. Piccard. De Iwema's zijn afkomstig uit Zuid-
horn en voerden: Doorsneden: I, een omgewende gezichtswassenaar tussen drie ster-
retjes (1-2); II, een gekroond hart, schuinkruiselings doorstoken door twee
omgekeerde pijlen. Hun zoon Jacobus, eveneens hoveling op de Breedenborg die
zich verder Jansenius noemde, voerde een wapen gelijk aan dat van zijn grootvader.

Van links naar rechts: Jan Jansen tot Warffum (1729); Jan Jansen, hovelink op Bredenborg (1749);
wapen Iwema (Westerkwartier); Jacobus Jansenius, hoveling op Bredenborg (1809)
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Jacobus Jansenius was gehuwd met Sieke Garmts. De kinderen van hun dochter
Hilje, gehuwd met Aldert de Vries, noemden zich verder Jansenius de Vries. Op
Frankemaheerd te Warffum woonde Garmt Jans (1703-1777). Hij voerde: Gedeeld:
I, een Friese adelaar; II, doorsneden, boven een hart, schuinkruiselings doorsneden
door twee omgekeerde pijlen en beneden drie klaverblaadjes (1-2). Zijn vrouw Ykt-
jen Cnol (1728-1775) voerde een vrijwel identiek wapen, echter het hart vervangen
door drie knollen met afgesneden loof en de klaverblaadjes 2-1 geplaatst. Zij waren
de ouders van de al eerder genoemde Sieke Garmts. In Warffum kwam in 1747 nog
een wapen Cnol voor: Een dwarsbalk beladen met drie klaverblaadjes en vergezeld
van drie knollen (2-1). Jan Garmts, de oudste zoon van Garmt Jans en Yktjen Cnol,
voerde het wapen van zijn vader. Een andere zoon, Jan Ewes, noemde zich verder
Knol en voerde, evenals zijn zoon Ewe Jans Knol, het wapen van zijn moeder.

9 9

Van links naar rechts: Sieke Garmts, echtgenote van Jacobus Jansenius (1793); Garmt Jans, op Franke-
maheerd (1777); Yktjen Jans Cnol, huisvrouw van Garmt Jans (1775); wapen Knol (1747) te Warffum

Te zelfder tijd woonde er in het tweede kwart van de 18de eeuw op Anningaheerd
Pieter Meinders (overl. 1747), gehuwd met Grietie Berents (overl. 1727) die ook een
wapen met een Friese adelaar en drie klaverblaadjes voerden, nu linksboven een
merk, voor hem bestaande uit twee schuinkruisjes naast elkaar, voor haar hetzelfde
maar de kruisjes aanstotend.

Tenslotte moet er nog een niet geïdentificeerde zerk worden vermeld met een
wapen: Gevierendeeld: I, een Friese adelaar; II, een lelie; III, drie knollen (2-1); IV,
drie klaverblaadjes (1-2). Ongetwijfeld hoort dit in dezelfde familie thuis.

Van links naar rechts: Pieter Meinderts (1747); Grietie Berents (1727; ongeïdentificeerd wapen
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Soortgelijke wapenverervingen zijn te vinden bij de families Steenhuis en Sten-
huis20, de families Hazelhoff met aanverwante families uit Wedde en Blijham, en
Toxopeus.

Er blijkt dus een grote discrepantie te bestaan tussen theorie en praktijk. Wapen-
kunst, de heraldiek in de praktijk, het voeren van een wapen, is minder een juridisch
dan wel een sociologisch fenomeen met irrationele en emotionele neigingen.

'Heraldiek is door haar verschijningsvorm nimmer een uiting van bescheiden-
heid', schrijft Pathuis in zijn artikel over Groningse rouwborden13. 'Het is een
poging om zich te doen kennen of om zich van zijn omgeving te onderscheiden.
Hierdoor was het tot 1795 een begeleidend verschijnsel van toonaangevende
geslachten, die daarmee hun macht in een kleurrijk symbool tot uitdrukking brach-
ten. Gedurende een eeuwenlang proces werd steeds weer een nieuwe vorm gebracht
door de hoogste kringen, doch elke verandering vond direct navolging in lagere
regionen.'

Het fenomeen berust op twee tegengestelde tendensen: de wens om er bij te horen,
maar ook om zich van de rest te onderscheiden. Om zich van anderen te onderschei-
den werd het nieuwe gretig aanvaard en overgenomen, waarbij men er wel angstval-
lig voor waakte om de sociaal aanvaarde grenzen niet te overschrijden. Met een
wapen gaf men aan dat men behoorde, of wilde behoren, tot een sociale klasse. De
hogere klassen of standen schiepen afstand tot de lagere door met iets nieuws te
komen. De lagere bootsten de prestige bezittende groep na uit identificatiedrang. De
hogere distantieerden zich hiervan dan weer door na verloop van tijd weer met iets
nieuws te komen.

Het voeren van een wapen was een sociaal aanvaard en min of meer sociaal
gedwongen volgen van variaties rondom een in wezen star cultureel gegeven, die
elkaar in tijd ononderbroken en vrij regelmatig opvolgden. Het heeft deze eigen-
schap gemeen met andere delen uit ons cultuurbezit: uiterlijkheden als kostuum,
opmaak, vermaak, meubilair, populaire muziek, lectuur enz.21.
Kortom, een wapen is een statussymbool en wapenvoering is een modeverschijnsel.
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RUZIE IN EEN AMSTERDAMS KOFFIEHUIS

In het Gemeente Archief Amsterdam bevindt zich in het notarieel archief (NA 5850)
een in de Franse taal opgemaakt protocol, met daarbij gevoegd de hiernavolgende
vertaling:
Heden den vierentwintigste maij 1694 compareerde voor mij, Yoan Hoekebak, notaris publijk binnen
Amsterdam, Sr. Abr[a]ham Clarij, coopman alhier, out 52 jaeren, ende heeft ten versoeke van Sr. Jean
Debadie [in de Franse tekst: Dabadie (wsch. d'Abadie)], backer deser stede, onder presentatie van eede
solemneel getuijgt en verclaert,
dat hij op den 22 deser maent meij des saterdags omtrent vijf uren naer de middag sig heeft bevonden in
het Gasconse coffïjhuijs in de Kalverstraet alhier ende aldaer den requirant met eenen Anthoni Orguelin,
confituurbacker alhier, op het dambord spelende, hadden deselve over het gem. spel beginnen te dispute-
ren, ten opsigte dat gem. Orguelin een damschijf hadde opgeligt omme een mede te slaen of neemen, dog
neemen, en requirant hem hebbende willen blasen alsoo hij er drie met een andere schijf hadde connen
neemen, dog gemelte Orguelin sulx niet hebbende willen toegeven, soo hadden sij het advijs en oordeel
van den attestant gevraegt, dewelke het voorenstaende hebbende gesien ook aen geme Orguelin gesegt
hadde dat alsoo hij die schijf hadde aengeraekt ende opgeligt omme maer een te neemen, en datter een
slag van drien met d'andere conden gedaen werden, dat hij sig derhalve moest blasen, ende dat de fouten
voor de speelders reet waren, dat hij te schilijk int speelen was; dat eghter gemelten Orguelin sulcks niet
hadden willen toelaten, maer een weijnig daer nae van tafel opstaende en sijn rotting nemende en een
weijnig opheevende, soo was den reqt. oock opgestaen en hadden het dambord omgestooten, vervolgens
hadden den reqt. en Orguelin sig eenige injurien toegevoegt en waeren eijndelijk handgemeen geworden,
gevende eikandere over en weer eenige hand en vuijslagen, soo ook dat den reqt. een blau oog, gekwest
een klijn gat aen sijn hooft heeft becomen; niet tegenstaende den attestant sijn best hadde gedaen van haar
lieden te bevredigen en schijden; gevende voor redenen van weetenschap dat hij aldaer present is geweest,
ende sulx aldus hebben gesien en gehoort actum am 18 present, Jan Brou en Adriaen Baars als getuijg,
compareerde mede nog ten dagen als boven Luca Broissivil, out dertig jaren, verclarende dat tendage en
plaetse hiervooren hij gesien heeft dat den requirant en gemc Orguelin sig twee mael hebben geslagen
omtrent het voors. uur, hebbende geme Orguelin sijn rotting opgeheven en den reqt. Abadie het dambord
alsmede slaende sich onderling met vuijste eijschende geme reqt. vijf stuijvers die den geme Orguelin
hadde geweijgert; gevende voor redenen van wetenschap als voorent actum in supra.
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om als mode te worden gekwalificeerd.

HET REGISTRE CIVIQUE UIT 1807/11
Een genealogische bron voor Sint Odiliënberg

door M.M.G.M. RICHTER

Inleiding
Roebroeck schrijft in zijn studie 'Het Land van Montfort' dat voor het gebied dat hij
onderzocht alleen voor de gemeente Echt het registre civique bewaard gebleven is '.
Van de andere gemeenten waren destijds alleen de archieven geordend van Linne,
Posterholt en Vlodrop waarin toen en nu dit register niet gevonden werd. Ondertus-
sen zijn eveneens van de overige gemeenten de archieven geordend, behalve van de
gemeente Maasbracht. In geen van de archieven werd een registre civique gevonden,
uitgezonderd in dat van de voormalige gemeente Sint Odiliënberg hetgeen nu
besproken wordt2.

Het Registre Civique
Van de 112 (met supplement 131) mannelijke inwoners van 21 jaar en ouder waren
er 38 of 33,9% (39 of 29,7%) niet in St. Odiliënberg geboren. Van deze allochtonen
waren 10 of 26,3% (25,6%) in een van de andere dorpen van het onderzoeksgebied
geboren3, terwijl de overige 73,7% (74,4%) van elders afkomstig was. In navolging
van Roebroeck zijn wij van mening dat 'voor zover er van migratie gesproken kan
worden ... deze niet tot de onmiddellijke omgeving beperkt was. De omvang van de
migratie, en vooral de achtergronden van de migratoire beweging blijven echter bij

Gezicht op de kerk van St. Odiliënberg
(Coll. Heemkunde Vereniging Roerstreek, St. Odiliënberg)
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gebrek aan exacte gegevens in het duister'4.
Sprekende over migratie kunnen wij uit de lijst opmaken dat zes personen uit de

gemeente zijn vertrokken, namelijk nr. 46 Jaques Beurskens naar Heythuysen, nr. 48
Henrij Slijpen naar Roermond, nr. 67 Mathieu Bonné naar Montfort, nr. 84 Nicolas
Gotzens naar Posterholt, nr. 108 Henrij van der Lhoo naar Melick en nr. 109 Henrij
Roemen naar Maasniel, waarschijnlijk voordat de lijst gesloten werd.

Tijdens het opmaken van de lijst overleden nr. 4 Henrij Cuypers, nr. 7 Jean
Everts, nr. 12 Henrij Cloedt, nr. 22 Chretien Bolts, nr. 57 Guilliaume van Pol, nr. 65
Guilliaume Buzers, nr. 70 Mathieu Theunissen, nr. 72 Pierre Wolters, nr. 74 Pierre
Bender, nr. 76 Hubert Buyzers, nr. 91 Henrij van Cruchten, nr. 102 Henrij van Hel-
den en nr. 107 Jean Cremers.

De lijst werd opgemaakt ingevolge artikel 11 van het keizerlijk decreet van 17
januari 1806 overeenkomstig de instructies van de prefect5. Dit decreet is aangeplakt
geweest van 4 tot en met 19 september 1807 en door een publikatie op 20 september
1807 hebben de burgers kennis kunnen nemen van de juistheid van de lijst en elke
klacht kunnen indienen welke zij voor nodig achtten. De lijst werd gesloten op 23
september 1807 door burgemeester Pierre Frangois Heyligers 6.

Het supplement op de lijst werd opgemaakt ingevolge de circulaire van de prefect
van 30 maart 1811 en gesloten door Heyligers op 16 augustus 1811. Het eigenlijke
registre civique moest worden aangelegd in de hoofdplaats van ieder arrondisse-
ment7, in ons geval te Roermond waarin alle mannelijke inwoners van 21 jaar en
ouder werden vermeld.

Département Arrondissement
de la de

Meuse Inferieure Ruremonde

Canton Commune
de Ruremonde d'Odilienbergh

Liste des individus que Ie Maire de la Commune d'Odilienbergh croit devoir être inscrits dans Ie registre
civique de l'arrondissement de Ruremonde; dressé en execution de l'art: 11 du decret imperial du 17 jan-
vier 1806, conformement aux instructions de Monsieur Ie Prefet.

Nos Noms Prenoms Qualifications Lieu de naissance

1

2

3

4

5

6

Époque de la naissance

Heyligers
9 mars 1758
Helckens
4 maij 1752
Sleutels
7avril 1760
Cuypers
10 mars 1773
Cloedt
26octobre 1769
Frencken
6 juin 1762

Observat. et n

P. Francois

Henrij

Pierre

Henrij

Antoin

Mathieu

de la carte civique

maire
8538
fermier
8539
fermier
8540
laboureur
8541 mort
laboureur
8542
journalier
8543

Odilienbergh

Kessel

Waldfucht

Odilienbergh

Odilienbergh

Vlodrop
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Everts
1 febrij 1730
Tegels
25 8bris
Hendrikx
14 7bris 1764
Cnabben
4 janvier 1774
Cloedt
20 8bris 1771
Cloedl
27aout 1763
Maessen
12aout 1753
Maessen
21 juillet 1778
Beckers
^ 'uin ! 760
Brodermans
21 mars 1768
Hommen
3 9bris 1764
Beulen
3 janvier 1768
Houben
28fevrier 1755
Wynands
3 juin 1772
Bolder
2 mars 1784
Bolts
16 8bris 1754
Coenen
1 mars 1768
Pelzers
16 avril 1783
Girms
29 janvier 1748
Geerlings
5maij 1770
Peters
23xbris 1772
Bongaerts
25xbris 1743
Wyck
7 mars 1768
Geerlings
8 fevrier 1775
Evertz
19 mars 1768
Hendrix
4 7bris 1780
Bonné
6maij 1784
Everts
4 9bris 1734

Jean

Abel

Michel

Henrij

Michel

Henrij

Henrij

Henrij

Pierre

Joseph

Hubert

Frederic

Lambert

Nicolas

Herman

Chretien

Adolf

Jean

Frangois

Jaques

Jean Baptist

Chretien

Lamben

Marten

Joseph

Severin

Franfois

Chretien

laboureur
8544 mort
laboureur
1749
laboureur
8546
laboureur
8547
laboureur
8548
laboureur
8549 mort
fermier
8550
nis
8551
fermier
8552
tonnellier
8553
laboureur
8554
journalier
8555
journalier
8556
journalier
8557
journalier
8558
journalier
8559 mort
journalier
8560
journalier
8561
journalier
8562
journalier
8563
charpentier
8564
journalier
8565
marchal
8566
journalier
8567
journalier
8568
journalier
8569
journalier
8570
journalier
8571

Odilienbergh

Odilienbergh
8545

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Maesniel

Maesniel

Odilienbergh

Kercken

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Susteren

Odilienbergh

Odilienbergh

Waldfucht

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Heythuysen

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Hasterath
3 7bris 1750
Hasteralh
ófevrier 1778
Ridderbex
3 9bris 1770
Wolters
4 8bris 1769
Theunissen
9 janvier 1782
Roemen
3 9bris 1772
Cloedt
I6 8bris 1749
Heyligers
23 meij 1763
Hommen
14xbris 1769
Reulen
6avril 1771
Veelen
3 mars 1770
Beurskens
28aout 1769
Vergoossen
22xbris 1750
Slijpen
5 7bris 1782
Peters
3 8bris 1778
Frencken
27 8bris 1743
Buyzers
3 8bris 1770
Everts
29avril 1777
v/dr Borgh
11 janvier 1760
Meulenaars
4 janvier 1758
Titz
3 fevrier 1745
Graus
22 juin 1759
van Pol
4 maij 1762
Jurgens
16 juin 1755
Kitzen
24 juillet 1758
Janssen
2 7bris 1761
Beenen
24 8bris 1740
Beenen
27 9bris 1776

Malhieu

Antoinfils

Jean

Jean

Guilliaume

Jean

Pierre

Jean Joseph

Henrij

Henrij

Pierre

Jaques

Guilliaume

Henrij

Jean

Wiro

Jean

Jean

Jean Henrij

Leonard

Jean

Giles

Guilliaume

Henrij

Jaques

Gerard

Mathieu

Pierre

carrossier
8572

8573
journalier
8574
journalier
8575
journalier
8576
journalier
8577
laboureur
8578
charpentier
8579
journalier
8580
journalier
8581
laboureur
8582
laboureur

Bergelen

Odilienbergh

Saeffelen

Posterholt

Odilienbergh

Linne

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Kerckhoven

Odilienbergh
8583 a Heythuyzen
journalier
8584
journalier

Odilienbergh

Maesniel
8585 a Ruremonde
journalier
8586
journalier
8587
journalier
8588
laboureur
8589
distillateur
8590
journalier
8591
journalier
8592
journalier
8593
journalier
8594 mort
journalier
8595
journalier
8596
marchal
8597
charpentier
8598
fils
8599

Swalmen

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Waldfucht

Odilienbergh

Herten

Elmt

Herckenbosch

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh
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63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Beenen
3 8bris 1774
Buzers
10 7bris 1752
Buzers
8 9bris 1773
De Winden

Bunné
25avril 1781
Leblanc
2aout 1744
Fyten
7 8bris 1770
Theunissen
24 8bris 1740
Jacobs
18 janvier 1769
Wolters
öjuillet 1769
Meversen
9 meij 1764
Bender
7avril 1758
Sampers
12 mars 1758
Buyzers
10 7bris 1742
Beckers
25 fevrier 1748
Evertz
4 janvier 1768
Cruchten
4 9bris 1768
Beenen
23 fevrier 1749
Beenen
7avril 1752
Pollart
3 7bre 1755
Stevens
8 9bre 1767
Gotzens
31 avril 1767
Gotzens
1 fevrier 1769 8622
Sampers
2 avril 1767
Gotzens
23 avril 1773
Smeetz
2maij 1760
Montforts
3 maij 1759
Storms
6 8bre 1753

Pierre

Hubert

Guilliaume

Jaques

Mathieu

Jean André

Jean

Mathieu

Theodor

Pierre

Godefroid

Pierre

Mathieu

Hubert

Henrij

Chretien

Henrij van

Jaques

Pierre

Henrij

Jaques

Nicolas

Pierre

Pierre

Abel

Jean

Dominique

Corneil

saboltier
8600
journalier
8601
fils
8602 mort
journalier
8603
journalier
8604 a Montfort
journalier
8605
marchal
8606
journalier
8607 mort
laboureur
8608
journalier
8609 mort
journalier
8610
tonnelier
8611 mort
journalier
8612
journalier
8613 mort
journalier
8614
fermier
8615
journalier
8616
fermier
8617
fermier
8618
proprietair
8619
laboureur
8620
laboureur
8621 a Posterholt
laboureur

laboureur
8623
laboureur
8624
laboureur
8625
journalier
8626
journalier
8627

Odihenbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Melick

Odilienbergh

Reukem?

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Linne

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Ruremonde

Vlodrop

Odilienbergh

Odilienbergh

Melick

Odilienbergh

Melick

Posterholt

Echt
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91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Cruchten
2 9bris 1760
Wolters
24 fevrier 1756
Linssen
3 9bris 1762
Stokx
lóavril 1747
Ysbreeckers
4 mars 1768
Bijtels
6 8bris 1780
Paulissen
21 xbris 1752
Putz
8avril 1762
Schoemakers
3avril 1770
Creemers
9 maij 1744
Schoemakers
4 9bris 1758
van Helden
21 7bris 1755
Wolters
27 juin 1782
Schoemakers
6juin 1772
Wolters
4 8bris 1772
Evertz
10 mars 1745
Cremers
24 mars 1768
v/dr Lhoo
lOavril 1758
Roemen
4xbre 1744
Linssen
16aout 1776
Frencken
8 8bris 1745
Gotzens
1 fevrier 1771

Henrij van

Theodor

Wynand

Lambert

Pierre

Henrij

Jean

Pierre

Godefroid

Leonard

Jean

Henrij

Jean-Henrij

Guilliaume

Pierre

Jean

Jean

Henrij

Henrij

Jean

Jean Pierre

Louis

laboureur
8628 mort
laboureur
8629
laboureur
8630
journalier
8631
journalier
8632
journalier
8633
journalier
8634
laboureur
8635
laboureur
8636
journalier
8637
fermier
8638
journalier
8639 mort
journalier
8640
cabaretier
8641
laboureur
8642
fermier
8643
fermier
8644 mort
fermier
8645 a Melick
fermier
8646 a Maesniel
journalier
8647
marguillier
8648
laboureur
8649

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Montfort

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Kercken

Kercken

Kercken

Odilienbergh

Odilienbergh

Kercken

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Posterholt

Linne

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Le Maire de la Commune de St Odilienbergh soussigné, certifie la presente liste qui comprend cent et
douze individus certifie, en outre qu'elle a été affichée depuis le 4 7bre 1807 jusqu'au 19 inclusivement,
et par une publication faite le 20 7bre 1807 tous les citoyens ont été invites a en prendre connaissance et
a former toute reclamation qu' ils jugeracent convenables.

Fait a St Odilienbergh le 23 September 1807
Le Maire
P.F. Heijligers

Liste supplementaire des individus que le Maire de la Commune d'Odilienbergh croit devoir être inscrits
dans le registre civique de l'arrondissement de Ruremonde, conformement la circulaire de Monsieur le
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Prefet du

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

30 mars 1811.

Evers
28aout 1784
Bergh
27 7bre 1784
v/dr Borgh
2fevrier 1785
Buyzers
22fevrier 1785
Beenen
15 mars 1785
Schoenmakers
17 avril 1785
Cloud
3 juin 1785
Heyligers
I2 8bris 1785
Stoks
19juin 1786
Hastenrath
17 7bre 1786
Wolters
14 9bris 1786
Maessen
7 7bre 1787
Stoks
28 7bre 1787
Cruchten
19 8bre 1787
Sloetels
1 fevrier 1788
Wolters
lOaout 1788
Storms
24xbre 1788
Houben
14febrij 1789
Cuypers
6xbre 1789

Pierre

Jaques

Jean Antoin

Guilliaume

Gerard

Michel

Jean

Jean Henrij

Mathieu

Jean Leonard Lambert

Jean Henrij

Guilliaume

Theodore

Herman van

Gerard Cretien

Guilliaume Laurent

Henrij

Pierre

Jean Henrij

laboureur

laboureur

brasseur

laboureur

laboureur

laboureur

journalier

laboureur

laboureur

marchal ferrant

charron

laboureur

journalier

domestique

laboureur

domestique

domestique

journalier

domestique

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Maesniel

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Odilienbergh

Le Maire de la Commune d'Odilienbergh soussigné, certifie la presente liste supplementaire, compren-
nant dix neuf individus.
Fait a Odilienbergh le 16 aout 1811. Le Maire

P.F. Heijligers

Bijlage
Lijst van beroepen8:

brasseur
cabaretier
carrossier
charpentier
charron
distillateur
domestique
termier

nis

GensNostra50(1995)

bierbrouwer
herbergier
wagenmaker
timmerman
wagenmaker
stoker
dienstknecht
pachter
zoon

journalier
laboureur
maire
marchal
marchal ferrant
marguillier
DroDrietair
saboltier
tonnelier

dagloner
landbouwer
burgemeester
(hoef)smid
hoefsmid
koster
eigenaar
klompenmaker
kuiper
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Noten
1. E.J.M.G. Roebroeck, Het Land van Montfort. Een agrarische samenleving in een grensgebied 1647-

1820, Assen 1967; noot 1 op pag. 102-103. Onder het 'Land van Montfort' verstaat hij het aaneenge-
sloten gebied van Echt, Linne, Maasbracht, Montfort, St. Odiliënberg, Posterholt, Roosteren en Vlo-
drop.

2. Gemeente-archief Ambt Montfort, Gemeente-archief St. Odilinberg, inv. nr. 1548.
3. Namelijk in Echt 1, Linne 3, Montfort 1, Posterholt 3 en Vlodrop 2. Uit Maasbracht en Roosteren was

niemand afkomstig.
4. Roebroeck, Land van Montfort, pag. 103.
5. Toen in 1794 de Fransen een groot deel van de zuidelijke Nederlanden bezetten, werd bij decreet van

1-10-1795 bijna heel het grondgebied van de tegenwoordige provincie Limburg geannexeerd en
ondergebracht bij het Département de la Meuse Inférieure (Nedermaas) waarvan de prefect de leiding
had. Het was onderverdeeld in drie arrondissementen: Roermond, Hasselt, en Maastricht. Zie W. van
Muiken, Inventaris van de archieven der gemeente Sint Odiliënberg 1796-1939, Maastricht 1990,
pag. 7 en tevens het voorwoord van G. Panhuysen, in: H. Hardenberg, Inventaris der archieven van
het arrondissement Maastricht en van het departement van de Nedermaas (1794-1814), 's- Graven-
hage 1946, pag. II.

6. P.F. Heyligers was burgemeester van St. Odilinberg 1800-1814, van Montfort 1814-1815, gemeente-
raadslid St. Odiliënberg 1821-1829 en burgemeester 1825-1829. Zie W. van Muiken, Inventaris
archieven St. Odiliënberg, pag. 9, 14, 16 en inv. nr. 528 en idem, Inventaris van de archieven der
gemeente Montfort 1493 (1377)-1937, Maastricht 1985, pag. 10, 19 en 26.

7. Zie noot 5.
8. Zie tevens G.W.G. van Bree, Een economische statistiek over de Roerstreek uit 1798, in: Roerstreek

'73, pag. 119-124. De namen die zowel in de statistiek als de lijst staan, zijn Pieter Beenen, timmer-
man; Pieter Beenen, klompenmaker; Hendrik van der Borgh, brandewijnstoker; Joseph Brodermans,
kuiper; Antonius Cloedt, bierverkoper; Jan Fijten, hoefsmid; Pieter Gootzens, wagenmaker; Nicolaas
Gootzens, bierverkoper; Matthias Haestenraet, wagenmaker; Hendrik Hellekens, brandewijnstoker;

EENZAAM

16 July 1792: Antje Dirks Buijs weduw van Lammert Pietersz. Heynes, begraven op
het kerkhof, zonder een eenig mensch er agter, dat bij de burgerij veel opzien gaf, en
dat tot op heden bij mijn dienst nooyt is
voorgevallen.
[bij haar huwelijk op 27 juli 1783 heet zij Antje Pieters Buys]

(Zaandijk, inv. nr. 16, Register van ontvangst wegens begraven)
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Jan Joseph Heyligers, timmerman en Lambert Wijck, hoefsmid.

COOL TE CULEMBORG

door H.TH.M. DE RAAD

Inleiding
In de hiernavolgende genealogie van het Culemborgse geslacht Cool, is niet aan te
sluiten: Cornelis Hendricksz. Cool, in 1594 gasthuismeester van het St. Petersgast-
huis te Culemborg1. Hij wordt in de periode 1568-1595 vele malen vermeld als
scheepstimmerman te Culemborg. Hij bouwt en verkoopt minstens vijftien 'crom-
stevens' en 'caechenschuyten'. Hij overlijdt na 3 juni 15952en mogelijk kort vóór 29
september 15973 tijdens de bouw van een schip. Op die datum verklaart de schipper
Jan Dircxz. de Graeff. van Claes Corneüsz. Cool met zijn twee broeders 'het hoi!'
van een nieuwe schuit te hebben gekocht. Deze Claes Cool is eveneens aktief als
scheepstimmerman te Culemborg en levert op 17 mei 16024 een nieuwe 'kaegh-
schuyt' af. Hij overlijdt vóór 20 juni 16065; zijn weduwe is dan Geertken Schats. Jan
Willemsz. Smit wordt op 26 juli 1572 vermeld als zwager van Cornelis Hendricksz.
Cool6.

Verwantschap met naamgenoten wonende te Zoelmond en eveneens voorkomen-
de in het archief van de heren en graven van Culemborg, kon niet worden aange-
toond. Representanten van deze familie zijn o.a. Jacob Alaersz. Koel, richter te Zoel-
mond vermeld 31 juli 1429, de gebroeders Wemmer, Wessel en Dirck Alartsz. Koell
vermeld op 11 maart 14577, Jacob Koell kapittelheer te Culemborg vermeld 28
maart 14428 en Geryt Koel, beiden zoons van Wemmer Alartsz. Koel vermeld in
14649 en 146810. Een mogelijk andere broer van Wemmer, Wessel en Dirck zou nog
kunnen zijn Jan Alartsz. Koel vermeld op 5 februari 1447". Dan zijn er nog Alardus
Coel, priester in Overlangbroek die op 9 januari 1472 drie morgen land op den Zant-
hoff onder Zoelmond verkoopt, en Ydeke Dircksdr. Koel, weduwe van Jan Claes-
zoon die op 10 november 1483 in eeuwigdurende erfpacht een hofstad in het gericht
van Salmond aan den Aelsdijck ontvangt12.

Te Leerdam wonen Jan Adriaensz. Cool, schepen (1639), overleden in 1644 en
zijn broer Frans Adriaensz. Cool, wolwever en burgemeester (1615). Zij zijn wel-
licht zoons van Arie Janz. Cool te Leerdam, 41 jaar op 19 februari 158713. Een zoon
van Frans Adriaensz. Cool en Ariecken Lodewijcx is de Gorinchemse schepen
Lodewijck Cool die trouwt Meerkerk 1 oktober 1637 met Beatris Walewijns. Een
zoon van Jan Adriaensz. Cool, Ary Jansz. Cool, wordt met zijn vrouw Baetje Claes
genoemd in het artikel 'Van Heukelum naar Klundert' in Gens Nostra 36 (1981),
pag. 256. In dit artikel worden ook twee kinderen genoemd: Jan en Maaike Arissen
Cool, als dienstboden inwonend bij hun oom Adriaan Claessen van Heuckelum, oud
burgemeester van Klundert. In aanvulling op dit artikel dient dan nog te worden ver-
meld dat Adriaen Jansz. Cool vóór 23 februari 1667 is overleden en dat hij eerder
gehuwd was met Aeltje Paulus. Baetje Claes hertrouwde met Antony Teunisz.

Het Genealogisch Repertorium van Van Beresteyn verwijst voor Cool te Leerdam
en Schoonrewoerd naar De Nederlandsche Leeuw 71 (1954) en naar Ons Voorge-
slacht 13 en 14 (1958 en 1959). Het gaat hier dan om het zeer uitgebreide nageslacht
van Mary Thonis Cool en Teunis Teunisz. (Cool).
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Genealogie

I. Geryt Koel, vermeld 1441-1470, overleden tussen 18-6-1470 en 7-4-1473, tr.
Margriet NN, overl. na 12-6-1475.

In 1441 zijn Geryt Coels en (zijn broer?) Henrick Coels leenmannen van de Heer van Culemborg
voor 7 morgen land 'in die Corte Aventuer'. Op 18 juni 1470 wordt Geryt Koel opnieuw beleend
met dit leen; zijn vrouw Griet heeft de lijftocht. Het leen komt aan zijn zoon Melys en zijn dochter
Lye'4.

28-9-1452: Geryt Koel wordt beleend met een halve hoeve land gelegen op Rietveld onder Cu-
lemborg; zijn vrouw Margriet heeft de lijftocht. Het leen zal na zijn dood komen aan zijn twee oud-
ste kinderen15.

24-1-1453: Mauritius Willemsz. draagt over aan Geryt Koell ten behoeve van jonker Geryt,
Heer tot Culemborg, 4'/2 morgen land op Prijs16.

Uit dit huwelijk:

1. Otto Gerytsz. Koel, vermeld 1473-1481, overl. tussen 7-6-1481 en 14-3-1485, tr.
Alit Aertsdr. Danelt, overl. na 12-6-1475.
12-6-1475: Otto Geryt Koelsz. wordt, na de dood van zijn broeder Melys Geryt Koelsz. en met con-
sent van zijn broeder Henrick Koel, beleend met de helft van de zeven morgen in het Kort Aventuur.
Margriet, weduwe van Geryt Koel behoudt de lijftocht. Alit Aert Daneltsdr., vrouw van Otto zal daar-
na de lijftocht ontvangen14.
Uit dit huwelijk:
a. Margriet Ottdr. Koel, overl. na 16-3-1515, tr. vóór 14-3-1485 Dirck van Mouderick, overl. na 9-

2-1499.
14-3-1485: Margriet Ott Koelsdr. wordt, na de dood van haar vader Otto Geryt Koelsz., beleend
met de helft van zeven morgen land in het Kort Aventuur. Haar man Dirck van Mouderick is hul-
der en heeft de lijftocht. Op 9 februari 1499 wordt Margriet Ott Koelsdr. beleend met de weder-
helft van de zeven morgen land in het Kort Aventuur, na opdracht door haar tante Lye Geryt
Koelsdr., vrouw van Gijsbert van Dichteren. Dirck van Mouderick is wederom hulder. Op 16
maart 1515 draagt Margriet Ott Koelsdr. haar beide helften over aan de rentmeester Geryt Cool
Henricksz.14.

b. Neel Ottdr. Koel, vermeld d.d. 18-7-1486 met haar oom Peter Cool, priester te Culemborg.

2. Henrick, volgt II.
3. Melys Gerytsz. Koel, overl. tussen 1-8-1474 en 12-6-1475.

1 -8-1474: Melys Geryt Koelsz. wordt, na de dood van zijn vader Geryt Koel, beleend met de helft van
de zeven morgen in het Kort Aventuur. Margriet, weduwe van Geryt Koel heeft de lijftocht'4.

4. Lye Gerytdr. Koel, overl. na 9-2-1499, tr. Gijsbert van Dichteren, schepen te Cu-
lemborg (vermeld 1482-1491), rentmeester en tynsrichter van Jasper, heer tot
Culemborg (vermeld 1481-1496), richter van Parijs, overl. in 1497, begr. in de
Sint Barbarakerk bij zijn vader in de kelder onder het Heilige Geestaltaar17, zn.
van Wouter van Dichteren (knaap, schepen, burgemeester, rentmeester van de
Heer van Culemborg (1459), heemraad) en Geertruyt Jan Gijsbertsdr.
1-8-1474: Lye Geryt Koelsdr. wordt, na de dood van haar vader Geryt Koel, beleend met de weder-
helft van zeven morgen land in het Kort Aventuur. Margriet, weduwe van Geryt Koel heeft de lijf-
tocht. Op 9 februari 1499 draagt zij haar helft over aan Margriet Ott Koelsdr14.

5. Peter Koel, priester te Culemborg (vermeld 1469-1486).
1-7-1469: Heinrick Stakebrant draagt over aan heer Peter Koelie, een huis en erf in de Afterstrate18.

22-4-1473: Heer Peter Koell draagt over aan heer Gijsbert die Goyer, ten behoeve van heer Roe-
loeff Roest, een huis ca. aan het kerkhof18.

17-7-1481: Dirck Coppier draagt over aan heer Peter Coell, priester, ten behoeve van het kapittel
van St. Barbara te Culemborg, een huis ca. in 'de Nyestad aan de Zantstraet'19.

18-7-1486: Gijsbert van Ingen en zijn vrouw Zoet, Dyrck van Maryck en zijn vrouw Gryet, Feyns
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Jan Duvelsoonsz. en zijn vrouw Jutta, Wyllem Gerytsz., 'armboistier' en zijn vrouw Janna, erkennen
in erfpacht gegeven te hebben aan het kapittel van St. Barbara te Culemborg, een akker land onder
Beusichem, groot Vh morgen, gelegen over de Meer, waartoe heer Peter Koel, priester, als oom van
Neel, dochter van wijlen Otte Koel, tevens zijn toestemming geeft20.

II. Henrick Koel, vermeld 1470-1475, overl. tussen 12-6-1475 en 7-6-1481, tr. Eli-
sabeth Woutersdr. van Dichteren, overl. tussen 7-6-1481 en 26-4-1485, dr. van
Wouter van Dichteren en Geertruyt Jan Gijsbertsdr.

12-11-1470: Elisabeth Woutersdr. van Dichteren, vrouw van Henrick Colen wordt, na de dood van
haar grootvader Jan Gijsbertsz., beleend met de halfscheiding van vier strepen land, gelegen op
Goilberdingen. Het leen zal vererven op haar dochter Geertruyt. Haar man Henrick Koel is hulder21.

22-12-1472: Zweder van Culenborch, bastaard, richter te Culembog, Zweder van Eschensteyn,
Heinrick Zuermont, Herman van Doyenberch en Aernt de Man, schepenen aldaar, oorkonden, dat
Henrick Koell 'na verwin' eigenaar wordt van drie morgen land op Lanxmeer, afkomstig van Jan
Giisbertsz.22.

7-4-1473: Henrick Koel wordt, na de dood van zijn vader Geryt Koel en na opdracht door zijn
broeder Otto Koel, beleend met een halve hoeve land gelegen op Rietveld onder Culemborg. Na
zijn dood zal het leen komen aan zijn dochter Janna bij zijn vrouw Lysebeth, behoudens de lijftocht
van zijn moeder Margriet. Zijn vrouw Lysebeth van Dichteren, krijgt de lijftocht na Margriet15.

Wouter van Dichteren en zijn schoonvader Jan Gijsbertsz., beiden knapen, verklaren op 5
december 145523 een vicarie gesticht te hebben in de Sint Barbarakerk te Culemborg op het Heili-
ge Geestaltaar. Zij vermaken daaraan landerijen op Goilberdingen, Zowijk en Buurmalsen en pre-
senteren Goessen Woutersz. van Dichteren, zoon van Wouter van Dichteren bij zijn eerste vrouw
Aleyt Aerntsdr. van Boemel, als eerste vicaris. Bepaald wordt ondermeer dat op dit elke week vier
missen zullen worden gehouden door de vicaris. Bovendien zullen Jan Gijsbertsz. en Wouter van
Dichteren, of hun erfgenamen, op hun kosten een altaar laten maken, stichten en wijden. De eerste
mis van de week moet op zondag worden gehouden, onder 'die hoemesse' en na het evangelie. De
tweede mis moet met een collecte door de vicaris worden gehouden op dinsdag. Elke dinsdag zin-
gen dan de koster en twee 'coraelen'. De koster krijgt hiervoor xh 'vrancrijxschen schildt' te beta-
len op Sint Martijnsdag in de winter of veertien dagen daarna. Hij moet vervolgens Vt van een oude
schildt uitreiken aan de twee 'coraelen'. Tevens zal de koster elke dinsdag om zeven uur de misklok
een 'lange poys luyden'. De derde mis, die van 'Onser Liever Vrouwen', moet de vicaris houden op
woensdag, de vierde op vrijdag, steeds met een collecte. De vicaris zal jaarlijks twintig 'vrancrijxe
schildt' krijgen; de deken en het kapittel krijgen er zes. Te allen tijde zal de vicaris een nakomeling
en/of bloedverwant moeten zijn van de beide stichters. De betreffende persoon zal hiervoor een stu-
die moeten volgen, welke zal worden betaald door de vicarie. Wouter van Dichteren wordt om-
streeks 1469/70 begraven in de Sint Barbarakerk in de kelder onder het Heilige Geestaltaar". Vele
van zijn nakomelingen worden bij hem in deze kelder begraven.

Geertruyt van Pothuysen, de vrouw van Jan Gijsbertsz. en schoonmoeder van Wouter van Dich-
teren, is een dochter van Gosen van Pothuysen en Bartraet NN. Bartraet, weduwe van Gosen van
Pothusen, draagt op 14 januari 143824 met Engbert Craft, haar zoon, Engbert Bierman met zijn
vrouw Celye, en Jan Gijsbert Ludekenszoonszoon, over aan Wouter die Brune, ten behoeve van het
gasthuis te Culemborg, een stuk land onder Goilberdingen tussen de 'Pariser weg en de Leek',
waarvan de opbrengst voor uitdeling van brood en haring moet worden gebruikt.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Koel, overl. na 4-2-1487, tr. Willem van Spithoven".
7-6-1481: Johanna Koel wordt, na de dood van haar vader Henrick Koel, beleend met een halve hoeve
land gelegen op Rietveld onder Culemborg. Na het overlijden van haar moeder Elisabeth Woutersdr.
van Dichteren, zal Johanna een deel hiervan afstaan aan haar jongste zuster Geertruyt. Op 4 februari
1487 wordt, na opdracht door Johanna Koel, Aernt van Dichteren met dit leen beleend15.

2. Geryt, volgt lila.
3. Melis, volgt Illb.
4. Truye Henricksdr. Koel, vermeld 1470-1506, overl. tussen 26-10-1506 en 28-9-
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1507, tr. (1) Cornelis Elyasz., overl. tussen 14-2-1486 en 26-1-1506; tr. (2) Johan
Visscher, schepen te Culemborg (1507), overl. na 26-10-1506.
26-4-1485: Geertruyt Koels Henricksdr. wordt, na de dood van haar moeder Elisabeth Woutersdr. van
Dichteren, beleend met de halfscheiding van vier strepen land, gelegen op Goilberdingen. Haar man
Cornelis Elyasz., is hulder; op 14 februari 1486 lijftocht zij hem21.

26-1-1506: Geertruyt Koels Henricksdr. wordt opnieuw beleend met bovenvermeld leen. Nu is
haar man Johan Visscher hulder. Geertruyt lijftocht hem op 26 oktober 1506. Haar zoon Joost Corne-
lis Eelgis wordt op 28 september 1507, na haar overlijden, met dit leen beleend21.

5. Gheert Koel, tr. Oth Ottensz., wonende te Beusichem17.
6. Meth Koel, tr. Jan Petersz-11-

lila. Geryt Cool, schepen te Culemborg (vermeld 1510-1514), rentmeester graaf-
schap Culemborg (vermeld 1511-1515), 'pothmeester' (vermeld 1519-1520), kerk-
meester Sint Barbarakerk (1529), overl. tussen 14-11-1529 en 22-12-1541, tr. Mar-
griet Jansdr. de Raet11, overl. na 19-6-1554.

22-12-1541: Margriet Geryt Cools weduwe verkoopt aan Robbert Diericksz. een huis ende erf 'sta-
ende inde Prijsche straet tusschen Jan Roeloffsz. aen deen zijde en derfgen. van Peter Croon aen
dander zijde25.

12-7-1545: 'Margriet Geryt Cools weduwe ende Cornelis Cool Gerytsz. heuren zoon beyde als
saecholt ende borge geloofden Heer Wauter die Hardde deken van Sinte Barbara kerck binnen Cu-
lemborch 6 gouden philips gld. 's jaers uyt heur beyder huysinge staen aen de Lanxmeer poort tus-
schen Cornelia Thonis Gerytsz. weduwe aen deen zijde ende der Stadt straet aen dander zijde strec-
ken vande Vorderstraet tot inder Stadt graft toe'. De hoofdsom is honderd gouden Philipsguldens26.

30-8-1545: 'Margriet Geryt Cools weduwe ende Cornelis Cool heuren zoon geloofden Heer
Johan van Schoonhoven canoniek in Sint Barbara kerck binnen Culemborch 6 hollandsche gld. 's
jaers uyt haer beyden huysinge gelegen aende Vorderstraet tusschen Neel Tonis Gerytsz weduwe
aen deen zijde ende der Stadt Straet aen dandere strecken vande Vorderstraet tot in den Stadt graft'.
De hoofdsom is honderd Hollandse guldens26.

16-10-1546: 'Margriet Cools weduwe, Peter Cool en Cornelis Cool haren zonen bekenden Cor-
nelis voirs mit consent en bekennen van zijn voirs moeder en broeder dat hem dat huys daer hij met-
tertyt inn woont staen tusschen die Lancxmeer poorte ender der stadt graft, getaxeert is op 300 gld.
ende dat zijn voirs moeder hem den geld ende rente daer toe gegeven heeft 300 gld. comt te staen
600 karolus gld. die hem gecort sall worden in de deling in zijn ouders boedel'26.

19-6-1554: Margriet Geryt Cools weduwe verkoopt aan haar zoon Peter Cool een erfelijke los-

Zegel van Geryt Cool (lila)
(foto: Rijksarchief Gelderland)
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rente van tien Philipsguldens per jaar27.

Uit dit huwelijk:

1. Heer Henrick Cool, 'cathuster' te Utrecht17.
2. Peter Gerytsz. Cool, van 1546 tot 1557 vele malen vermeld als pothmeester, huis-

meester St. Elisabethsgasthuis ook: 'huysmeyster van de twaalf armen prove-
neurs op den Havendijck' (1554), van 1553 tot 1574 vele malen vermeld als
schepen te Culemborg, schepen-burgemeester (1558, 1563), stads-burgemeester
(1567-1570), deken van de broederschap van St. Barbara (157028), overl. tussen
25-6-157529 en 28-8-157530, tr. (1) Aeltken Dircxdr. van Eek26; tr. (2) Margriet
Wijnant Geritsdr., overl. na 3-3-1573, wed. van Adriaen Petersz. Rouck31.
29-7-1546: 'Peter Cool geloofde Maryken Wauter Gerytsz. die backers weduwe 6 philips gld. s'jaers
uyt zijn huys ende erve dat hij van Anthonis die Man Willemsz. gecost heeft gelegen inde Niestadt
aende Meulenstraet tusschen Thonis die Man voirs ende Geryt Aertsz.' De hoofdsom bedraagt hon-
derd gouden Philipsguldens26.

24-8-1546: Thonis Willemsz. die Man transporteert aan Peter Cool een huis en erf gelegen aan de
Molenstraet in de 'Neystadt' van Culemborg tussen Thonis die Man zelf en Geryt Aertzoen32.

12-12-1549: Geryt Cornelisz. transporteert aan Peter Cool een huis en erf gelegen in de Zandstraat
te Culemborg tussen Henrick Mattheusz. Vonck en Aelbert Willemszoon32.

6-3-1562: Peter Gerytsz. Cool wordt na opdracht door Anna Gosen Berntsdr., weduwe Jan Gijs-
bertsz. de Moelre, beleend met 6 morgen land op Neder-Zoichwijk, te verheergewaden met een paar
witte handschoenen. Op 22 mei 1562 lijftocht hij zijn vrouw Margriet Wijnant Geritsdr. aan dit per-
ceel33.

17-4-1570: Peter Gerytsz. Cool is eigenaar van 7 hont leengoed, gelegen in de 'maelscap van
Mauderic'34.

5-4-1576: Cornelis Melisz. Cool als 'testamentoir' van zaliger Peter Cool is schuldig aan Geert-
ruyd Thoenis Dirxzdr., als erfgenaam van Anthonia Toenisdr., haar overleden zuster, 20 Brabantse
stuivers jaarlijks, uit het huis en erf van Peter Cool, staande aan de Vorderstraet tussen Cornelis
Gerytsz. Cool en Aefken Thoenisdr. de Man35.

3. Cornelis Gerytsz- Cool, geb. ca. 1525, vermeld 1543-1603, schepen te Culem-
borg (1581, 1582 en 1585), poorter ald., overl. na 1-3-160736 (hij is op deze
datum 82 jaar oud), tr. Alite van Maren31.
Alite van Maren is wellicht verwant aan Peter van Maren, schepen te Deil38, die op 22 juli 1556 een
erfelijke losrente van 18 gld. per jaar overdraagt aan Cornelis Cool en zijn broer Peter Cool39.

30-4-1556: Cornelis Gerytsz. Cool machtigt een groot aantal personen binnen stad en lande van
Culemborg, waaronder zijn broer Peter Cool, om in zijn naam aldaar de pachten, renten en schulden
te innen40.

21-2-1568: Cornelis Gerytsz. Cool verkoopt aan zijn broer Peter Cool twee erfpachtbrieven, de
eerste betreft 4 morgen land gelegen op Overzijdervelt gemeen met Heymen Jansz. en zijn medewer-
kers, van een oude schilt thijns erfelijk jaarlijks verschenen op St. Petersdag, de tweede betreft de erf-
huur van 2 oude Brabantse schilden, 'sprekende op een huis en erf, gelegen aan de Parijsche straet
verschenen jaarlijks op 't heylige Hoichtyt'41.

15-1-1601: Cornelis Gerytsz. Cool wordt vermeld met zijn zoon Geryt Cornelisz. Cool en zijn
schoonzoon Adriaen Joosten42.

21-1-1603: Cornelis Gerytsz. Cool zegt het weeshuis te Culemborg een jaarlijkse rente toe van 12
gld. en 10 st. uit zijn huis en erf, hem aanbestorven van zijn broer Peter Cool43.
Uit dit huwelijk:
a. Geryt Cornelisz. Cool, woont 17-12-1515** wellicht te Buren of in de omgeving daarvan wanneer

hij gemachtigd wordt door Elyzabeth Gerrytdr. Cool, weduwe van Oth Jansz. de Moelre; op 24-
7-1595 borg voor Jan Hermansz. tot Maurick45, overl. na 15-1-1601.

b. Heylken Cornelisdr. Cool, overl. na 26-9-160446, tr. Adriaen Joosten (van Diemen), marktschip-
per, schepen te Culemborg, overl. vóór 26-9-1604.

4. Adriaen Cool".
5. Elyzabeth Gerrytdr. Cool, overl. na 17-12-160147, tr. Oth Jansz. de Moelre, hul-
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der voor zijn moeder op 26-11-1537, molenmeester (157048), overl. tussen 28-8-
1575 en 17-12-1575, zn. van Jan Gijsbertsz. de Moelre, schepen te Culemborg,
en Anna Gosen Berntsdr.33.
28-8-1575: Cornelis Cool en Oth de Moelre, erfgenamen van Peter Cool. hun respectieve broer en
zwager, machtigen Hendrick de Moelre, Cornelis de Moelre, Ghijsbert de Moelre, Willem van Hat-
tem, Jan Huyg, Jelis Jansz. Ruys en Daen Hubertsz., om in hun naam alle huren hun erfenis aangaan-
de, te vorderen30.

17-12-1575: Elyzabeth Gerrytdr. Cool, weduwe van Oth Jansz. de Moelre, voor haar zelf en mede
als voogd over haar kinderen en Hendrick Jansz. de Moelre, als oom en naaste bloedvoogd van vaders
zijde over de kinderen van zijn broer, machtigen Cornelis Cool, broer van Elyzabeth Cool, Hendrick
de Moelre, Cornelis de Moelre en Gijsbert de Moelre om in hun naam alle huren, pachten, renten,
thijnsen, actiën en schulden van hun boedel te vorderen. Bovendien machtigen zij Jelis Jansz. Ruys,
Jan Huygen en Andries Gerrytsz. te Culemborg, Cornelis Gerytsz., burgemeester te Buren, Geryt Cor-
nelisz. Cool, Jorden Willemsz., Hendrick de Brauwer en Thoenis de Wever te Buren, Peter Aelbertsz.,
Anthony van Dorninck en Ghijsbert Jan Aertsz. te Tiel en Claes van Druyten te Wijk44.

Elyzabeth Cool compareert op 17 december 1601 nog voor schepenen van Culemborg samen met
haar zoon Dirck de Moelre en haar schoonzoon Wouter Verway.

Illb. Melis Cool, vermeld 1507-1535, woont te Culemborg in de Achterstraat, huis-
meester van het Sint Elizabethsgasthuis (1535), overl. tussen 20-4-1535 en 22-10-
1547, tr. Catharina Jan Geritszdr. de Brouwer'1, overl. vóór 22-10-1547.

23-8-1507: Dirck Coppier, richter te Culemborg, Geryt Geryt Meliszoonsz., Cornelis die Man, Jan
Jan Beerntszoonsz. en Johan Vysser, schepenen aldaar, oorkonden dat Melys Koel overdraagt ten
behoeve van het kapittel van St. Babara lA deel van een rente van 1 schild 's jaars, gaande uit zijn
huis aan de Achterstrate.

20-4-1535: Aerdt die Man en Jan Vreemdt, schepenen te Culemborg, oorkonden dat Gijsbert
Dirck Willemszoon verklaard heeft verkocht te hebben aan Melis Cooll en Gerit van Dichteren,
huismeesters van het Sint Elizabethsgasthuis, een rente van twee carolusguldens 's jaars, gaande uit
de opbrengst van een boomgaard op Redinchem en zijn huis in de Zuytkerckstraet49.

22-10-1547: Gisbert, Cornelis en Anthoenis Melisz. Cool en Philips Hacken en Truye Melisdr.
Cool hun zuster, verkopen aan hun broer, heer Henrick Cool kanuonnik in de St. Barbarakerk te
Culemborg, een huis in de Achterstraat waarin hun vader Melis Cool had gewoond, gelegen tussen
het huis van de abt en dat van Adriaen Jansz.32.

Op 7 november 1548 compareren Heer Henrick Cool 'canonnick van Sinte Barbara kercke bin-
nen Culemborg', Gisbert Cool, Cornelis Cool, Thonis Cool, gebroeders en Philips Hackert, hun
zwager en Truye hun zuster. Zij bezitten roerende en onroerende goederen uit de erfenis van hun
ouders, Melis Cool en Catharina Jansdochter32.

Uit dit huwelijk:

1. Heer Henrick Melisz. Cool, geb. ca. 1499, kanunnik (vermeld 1544-1548) en
kameraar (1539, 1544) van het kapittel van de Sint Barbarakerk te Culemborg,
overl. tussen 7-11 -1548 en 12-7-1551.

12-7-1551: heer Aernt Doys, heer Henrick van Bon en heer Peter van Gorinchem treden op als
executeurs van het testament van heer Henrick Meliszoon Cool ten behoeve van zijn natuurlijke kin-
deren Anna en Barbara, 'geprocureert bij Anna Jonge Jansdr.'27.

17-3-1563: Jan Hermensz. met zijn vrouw Anna, en Barbara, de natuurlijke dochters van heer
Henrick Cool krijgen 100 gld. uitbetaald door hun tante Geertruyd Cool, zoals hun vader dat bij tes-
tament had bepaald50.
Kinderen bij Anna Jonge Jansdr.:
a. Anna Cool, tr. Jan Hermensz., wellicht wonen zij te Maurik, daar op 24 juli 1595 zekere Gerryt

Cornelisz. Cool borg is voor zekere Jan Hermansz. te Maurick45.
b. Barbara Cool, overl. tussen 8-12-15935' en 10-6-1596, tr. Wouter Petersz., overl. vóór 8-12-1593.

10-6-1596: Peter Woutersz. aan de ene zijde, en de organist mr. Willem Jansz. als administrerend
voogd van Hendrick Woutersz. (in 1609 vermeld als apotheker52) en Anneken Woutersdr., nage-
laten onmondige kinderen van wijlen Wouter Petersz. en Barbara Hendricksdr. Cool, geassisteerd
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met Dirck Cool en Gerryt Cool als een mede-bloedverwant aan de andere zijde, gaan een boedel-
scheiding aan. Onder de goederen bevinden zich vele obligaties en rentebrieven, alsmede een huis
en erf op de hoek van de Tollestraet (en de Borchstraet), waarvan de waarde geschat wordt op
zevenhonderd gulden53.

2. Gisbert, volgt IVa.
3. Cornelis, volgt IVb.
4. Anthoenis, volgt IVc.
5. Anna Cool, tr. Philips Hacken, overl. na 22-5-1574.
6. Geertruyt (Truye) Melisdr. Cool, overl. vóór 14-2-158154, tr. Cristiaen Dircxsz.21.

IVa. Gisbert Melisz. Cool, geb. ca. 1500, schepen te Culemborg (1541), gasthuis-
meester (1541, 1553), kerkmeester van de St. Barbarakerk (1559), overl. na 3-9-
1570, tr. vóór 13-4-1529 Lya de Man, dr. van Cornelis die Man, schepen te Culem-
borg, en (Alidt NN?).

A

Zegel van Gisbert Melisz. Cool (IVa)
(foto: Topografisch-historische atlas gemeente Culemborg)

13-4-1529: Lya Cornelisdr. de Man wordt, na de dood van haar vader, beleend met een halve hoeve
land, gelegen in het Culenborger Broek in het Vreedstro; haar man Gisbert Melisz. Cool is hulder55.

Gisbert Melisz. Cool treedt op 10 oktober 1541 op als schepen te Culemborg. Aan deze akte is
zijn zegel bevestigd56.
Gisbert Melisz. Cool treedt tweemaal op als procurator van 'Onser Lieven Vrouwen Broederschap'
binnen Culemborg, en wel op 27 september 154426 en op 31 juli 154632.

13-1-1545: Ghiisbrecht Kool wordt na opdracht door Jacob Geridtsz. beleend met 'een vierdel
lants met een cleyn werfken daer besijden aen gelegen van 13 morgen landts op Overzijdervelt'. Hij
vermaakt het leen aan zijn dochter Anna of haar zuster Hilleken. Op 3 mei 1586 wordt zijn dochter
Heilgen Gijsbertsdr. Cool, vrouw van Cornelis van Ewijk, beleend met dit leen57.

21-3-1545: Gisbert Coel transporteert aan Cornelis Aertzoen een huis met erf en tuin gelegen
aan de Vorderstraet te Culemborg, aan de ene zijde 'die stadt huysen' en aan de andere zijde Tho-
nis Aertzoen32.

14-12-1547: Aert Cornelisz. de Man, schepen te Culemborg, IJsbrant Cornelisz. de Man, Roloff
Cornelisz. de Man, Toenis Cornelisz. de Man, Joost Cornelisz. en zijn vrouw Cornelia Cornelisdr.
de Man, en Gisbert Cool als man en voogd van Lya de Man waar hij kinderen bij heeft, transporte-
ren aan Jan Henrixz. van Cuyck een huis, erf en tuin in de Borchstraet te Culemborg, gelegen tus-
sen Guillaume Provoost en Agnes van Useren32.

31-7-1550: Ghijsbert Melisz. Cool verkoopt aan zijn zwager Cristiaen Dircxsz. een erfelijke los-
rente van 6 Philipsguldens per jaar27.

5-3-1555: Gisbert Melisz. Cool, oud 55 jaar, betaalt twintig gulden per jaar aan zijn zoon Cor-
nelis. Als onderpand stelt hij zijn huis, erf en tuin aan de Vorderstraet te Culemborg en zijn boom-
gaard op Redichem27.

9-9-1561: Ghijsbert Melisz. Cool is een jaarlijkse losrente van 6 Brabantse gulden en 5 stuivers
schuldig aan de kinderen van wijlen Aert Robbrechtsz., in huwelijk verwekt bij Willemijne Aertdr.
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de Man, uit 4 morgen land gelegen op Prijs, 'boven naast geland Cornelis Roelofsz. de Man en
beneden Symon Hubertsz. Blijkens kanttekening op deze akte wordt deze rentebrief op 30 juni
1562 door Ghijsbert Cool voldaan58.

3-12-1569: Ghijsbert Melisz. Cool, 'cranck van lichaem doch cloeck van verstande', verschijnt
voor Louf van Culenborch en Jan Joosten, schepenen te Culemborg en Andries Croll en Andries
van Dichteren, leenmannen van het huis Vianen. Hij machtigt Oth Jansz. de Moelre om in zijn naam
te compareren voor de stadhouder van lenen van het graafschap Holland, om ten behoeve van Cor-
nelis van Ewijk, zijn erven en nakomelingen op te dragen en over te geven 5'A morgen land - leen-
goed in de Welboren - ten noorden begrensd door de Wolfsweteringe en ten zuiden door Andries
van Dichteren5'.

3-9-1570: Gisbert Melisz. Cool 'droeg op en gaf over Willem Aertsz de Man, alle rechte, toe-
seggens ende beterschappe aen de halfscheydinge van I morgen en een Vi hont bomgaerts gelegen
op Redinchem in de Corenweert, boven naast geërft Jan Aelbertsz, voerman en beneden Jan Toenis
Claesz.'28.

Uit dit huwelijk:

1. Anna, vermeld 13-1-1545.
2. Heugen Gijsbertsdr. Cool, overl. na 3-5-1586, tr. vóór 3-12-1569 Cornelis van

Ewijk, overl. na 3-5-1586, wellicht woonden zij te Tiel.
3. Cornelis Gijsbertsz. Cool, vermeld 5-3-1555, rentmeester van het weeshuis bin-

nen Culemborg (1579), overl. na 2-5-1579, tr. Luria Scholl, overl. na 2-5-1579.
2-5-1579: Cornelis Gijsbertsz. Cool, rentmeester van het weeshuis te Culemborg, machtigt zijn vrouw
Luria Scholl, zijn zwager Cornelis van Eeuwick en de 'gerichtsdieners' Geryt Anthoenisz. Cool,
Andries Gerrytsz. en Aert Jansz.60.

IVb. Cornelis Melisz. Cool, vermeld 1544-1584, priester en kameraar (vermeld
1557-1560), vicaris van het St. Augustijns- en Heilige Kruisaltaar (155761), gast-
huismeester van het Sint Petersgasthuis (vermeld 1554-1566), huismeester van het
Sint Elizabethsgasthuis (1570-1574), overl. na 21-3-1584, tr. Anna Hackerts^1.

5-5-1563: Cornelis Melisz. Cool is jaarlijks 6 gld. schuldig aan Jan Jan Aertsz. uit een boomgaard
gelegen op 't Zant, ten noorden grenzend aan land van hemzelf en ten zuiden aan dat van Jacob
Thoenisz., strekkende van de Meer tot in de Oude Graft. Blijkens kanttekening op deze akte werd
deze rentebrief op 28 november 1564 door hem voldaan62.

3-3-1571: Cornelis Melisz. Cool is schuldig aan Anthonia Gerryt Cornelisz weduwe 6 karolus
guldens jaarlijks, uit zijn bomgaert, gelegen op de oude graft voor de Zantpoort, 'boven naast
geland' de erfgenamen van Coenraet Zuermont en beneden Jacob Toenisz. Maes28.

Op 22 mei 1574 verschijnen voor schepenen van Culemborg achtereenvolgens Gerryt Melchi-
orsz. van Culenborch , als voogd van zijn kinderen bij wijlen jonkvr. Anna van Dichteren, Andries
van Dichteren, mede vervangende zijn oom Peter van Dichteren, 'cranck en absent'; Peter Gerrytsz.
Cool, Cornelis Melisz. Cool, Philips Hackert namens zijn vrouw, Truye Melisdr. Cool; heer Ame-
lis Jacobsz., kanunnik van de Sint Barbarakerk te Culemborg en heer Alart Jacobsz., gebroeders en
beiden priesters en Johan Hendricksz. van Cuyck, allen bloedverwanten en nakomelingen van wij-
len Wouter van Dichteren en van Jan Ghijsbertsz., 'fundatoirs van een vicarie in de kerke van Sinte
Barbara' te Culemborg. Zij machtigen voor zich zelf en 'mede in naam van wegen veele meer ande-
re der voirs fundatoirs respectivelicken in den derden, vierden en vijfden graedt verwant zijn', heer
Cornelis van Aken, kanunnik van de Sint Goedelekerk te Brussel, Hector Moyssoon, Gillis de
Bruyn, mr. Gwillaume van Kerckhove en Joost Gerrytsz. van Culenborch tegen Dirck Claesz. Ver-
hoeff63.

5-7-1577: Cornelis Melisz. Cool machtigt zijn zoons Dirck en Henrick Cool alsmede zijn neef
Gerryt Anthoenisz. Cool, om in zijn naam al zijn pachten, renten, thijnsen, schulden en actiën van
zijn landerijen te innen, waar die ook gelegen zijn64.

21-10-1583: Cornelis Melisz. Cool verklaart dat na zijn dood zijn zoon Dirck een bomgaart,
groot 4 hont gelegen achter 't zant en een kleine bomgaart, gelegen buiten de Golberdingenpoort zal
erven en dat zijn tweede zoon Henrick een bomgaart, groot 1 morgen gelegen achter 't zant naast
de vorige boomgaard zal erven65.
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21-3-1584: Lambert Hoevenaer, boekhouder, Jan Thoenisz., speldemaker en Roelof Goertsz. de
Man, als 'medehulpers van de Poth' te Culemborg, bekennen een rentebrief van 6 gld. op 4 morgen
land op Zijderveld ontvangen te hebben van Cornelis Melisz. Cool66.

Uit dit huwelijk:

1. Dirck Cornelisz- Cool, gasthuismeester St. Petersgasthuis1 te Culemborg (158267,
1594-1599), pothmeester (1605-1614), heiligengeestmeester (1610), overl. na 5-
4-1620, tr. Maryken Thoenisdr. de Man, onmondig d.d. 28-5-156068, overl. na 5-
4-1620, dr. van Thoenis Willemsz. de Man.
Dircxken Willemdr. de Man machtigt tweemaal Dirck Cornelisz. Cool, 'haeren neve': op 17 januari
157069 en op 6 december 1577™.

22-3-1578: Dirck Cornelisz. Cool verkoopt aan Anna Cornelisdr. de Man een rentebrief van 5
halve guldens, die hij uit zijn ouders boedel heeft ontvangen, ten laste van een huis en erf van Mech-
telt Melis Beerntsz. weduwe, gelegen in de Borchstraet".

30-5-1579: Dirck Cornelisz. Cool verkoopt als man en voogd van Maryken Thoenisdr. de Mans
aan Bernaert Preys een rentebrief van 5 halve gulden, ten laste van 2 morgen land op Preys gelegen72.

5-4-1620: Dirck Cornelisz. Cool wordt vermeld met zijn vrouw Maricken Anthonisdr. de Mans en
met hun dochters Metken en Mayken. Blijkens kanttekening op deze akte d.d. 10 april 1627, zijn Met-
ken en Mayken gehuwd met respectievelijk Cornelis Jansz. en Cornelis Jansz. van Ysendoorn73.
Uit dit huwelijk:
a. Metken Cool, tr. tussen 5-4-1620 en 10-4-1627 Cornelis Jansz.
b. Mayken Cool, overl. na 22-10-164474, tr. tussen 5-4-1620 en 10-4-1627 Cornelis Jansz. van Ysen-

doorn, overl. vóór 22-10-1644.
c. Anthoenis Cool, genoemd op 7-11-160975 in een lijst van personen die zullen behoren tot een op

te richten schutterij, tr. Neeltgen Bulten*.
Uit dit huwelijk:
ca. Cornelis Cool Thoenisz., apotheker te Culemborg37.

2. Henrick Cool, gasthuismeester (1588, 1589), overl. vóór 1600, tr. Aertken
Jacobsdr. van Aken. Zij tr. (2) in of vóór 1599 Roeloff Claesz.

Uit dit huwelijk:
a. Janneken Henricksdr. Cool, zegt op 17-9-161776 aan Daniël Louffsz. een rente toe van 12 gld.

jaarlijks uit de helft van een boomgaard gelegen achter 't Zant, met aan de ene zijde haar broed
met de andere helft, en aan de andere zijde Dirck Cool.

b. Cornelis Cool, vermeld 1617, op 30-4-1622 zegt hij een rente toe van 4 gld. 's jaars, uit de helft
van een boomgaard buiten de Santpoort, met aan de ene zijde Dirck Cool en aan de andere zijde
Willem Suurmont77.

IVc. Anthoenis Melisz. Cool, huismeester van het Sint Elizabethsgasthuis op de
Havendijk (vermeld 1543-1555), gasthuismeester Sint Petersgasthuis (vermeld
1559-1561), overl. tussen 25-9-156378 en 7-6-156679, tr. Aryaentken NN, overl. na 7-
6-1566, vermoedelijk dochter van Jan van Steenhuys (van Steenis) en Janneken Aert
Hermansdr. ('weerdt en weerdinne in de Stein' te Culemborg, 158938).

Anthoenis Cool wordt in de periode van 1543 t/m 1555 vele malen vermeld als huismeester van het
Sint Elizabethsgasthuis op de Havendijk binnen Culemborg, ook wel genoemd Sint Elisabeths
kapel of 'de twaalf armen proveneurs op den Havendijck'.

4-6-1551: Gherit Zaren namens zijn vrouw, alsmede Toenis Coell en Ghijsbert van der Horst
namens de andere kinderen van Jan van Steenhuys, zeggen toe aan de huismeesters der twaalf pro-
veniers op de Havendijk te Culemborg, een rente van 6 gld. 's jaars, ten laste van 6'/2 morgen land
in het gericht van Dromt80.

Vanaf 22 januari 1552 wordt Anthoenis Cool vermeld als eigenaar van een huis en erf gelegen
in de Achterstraat te Culemborg, aan de ene zijde Cornelis Jan Berntzoen (Jan Gijsbertsz. de Beer
vanaf 1562, Gerryt Toenisz. en Oth van Eist vanaf 1563) en aan de andere zijde Grietken Cornelis
die Botteliers weduwe (Cornelis Jacobsz. 'glaesmaecker' vanaf 1561)27.

28-12-1553: Anthonis Melisz. Cool en Adriaen(ken) zijn huisvrouw ontvangen van Gisbert
Cool, gasthuismeester te Culemborg, 'eenen gouden roesen nobel gerekent voer vier gulden'27.
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11-5-1558: Thonis Cool is 80 gulden schuldig aan mr. Anthonis Zebrechtsz. Hij belooft dit
bedrag terug te betalen met een jaarlijkse losrente van vijf gulden. Als onderpand stelt hij zijn huis
en erf gelegen aan de Achterstraat, met aan de ene zijde Jan die Veer en aan de andere zijde de gla-
zenmaker Cornelis Jacobsz."1.

3-2-1561: Dirck Pijnssen van der Aa en Anthoenis Melisz. Cool zijn een jaarlijkse rente van
twaalf Brabantse gulden schuldig aan Marijken, het onmondige dochtertje van wijlen Huygen van
Mareken, uit hun beide huizen, respectievelijk in de Papenhoek en in de Achterstraat tussen het huis
van Cornelis Beerntsz. en dat van Cornelis Jacobsz.82.

1562: Rentebrief, groot vier guldens 's jaars m.b.t. een huis in de Achterstraat 'voor den Poth',
ten laste van Anthoenis Melisz. Cool83. In 1567 wordt dit bedrag betaald door 'Anthonis Coolen
kynder'84.

19-2-1562: Anthoenis Melisz. Cool is een jaarlijkse losrente van vier gulden schuldig aan Frans
Joosten, als 'pothmeester' te Culemborg, uit zijn huis en erf gelegen in de Achterstraat tussen Cor-
nelis Jacobsz. en Jan de Beer85.

7-6-1566: Aryaentken, weduwe van Anthoenis Cool, 'cranck van lichaem' verklaart voor sche-
penen van Culemborg geld schuldig te zijn aan een groot aantal personen™.

Het juiste aantal kinderen van Anthoenis en Aryaentken is niet met zekerheid bekend. Op 28 juli
1621 verkopen Idia Tonis, weduwe van Willem Cool, en haar twee zonen Antonis en Melis Cool,
V* deel van een boomgaard op Redinchem86. Anthoenis had dus wellicht vier kinderen, waarvan
Willem en Geryt met zekerheid bekend zijn. Henrick Teunisz. Cool, pothmeester en rentmeester te
Culemborg, eigenaar van een huis of erf grenzend aan het huis in de Borchstraet van Willem
Anthoenisz. Cool, zou de derde zoon kunnen zijn. Hij treed in 1615 te Leerdam op als voogd voor
zijn zuster Mary Thonisdr. Cool. Zij heeft een uitgebreid nageslacht met de familienaam Kool, o.a.
te Leerdam, Schoonrewoerd, Zijderveld, Hei- en Boeicop, en later ver buiten de streek. Twee van
haar aan de Leerdamse Diefdijk wonende kleinkinderen, Willem Dircksz. Cool en Isack Tonisz.
Cool, kopen op 31 juli 1655 anderhalve morgen hennipland achter de Sint Janskerk te Culemborg87.

Uit dit huwelijk:

1. Geryt Anthoenisz. Cool, procureur/gerichtsdiener van de gerichtsbank van Cu-
lemborg (1578-1580), kerkmeester St. Barbarakerk (158188).
18-11 -1578: Geryt Cool verkoopt aan Adriaen van Haren de opbrengst van het huis in de Achterstraat
tussen Cornelis Gerytsz aan de ene zijde en Anthoenis Cornelisz aan de andere zijde. Het huis is nage-
laten door de vader van Geryt Cool89 en door hem gekocht op 20 juni 1578.

27-5-1582: Geryt Cool Anthoenisz verkoopt met toestemming van Rijck Jansz, hoefsmit, Daen
Loufsz, cleermaker, de opbrengst van een huis en erf gelegen en staande aan de Cattestraet, tussen de
weduwe van Ghijsbert Jan Lambertsz aan de ene zijde en Mr. Ghylaim de Baets aan de andere zijde90.

Hij betaalt in de periode 1598-161291 een rente, ten laste van zijn huis in de Cattestraat, aan het St.
Petersgasthuis te Culemborg.
Mogelijke zoon:
a. Anthoenis Gerytsz. Cool, vermeld 12-9-1600 wanneer hij 3 gld. 3 halve stuivers jaarlijks schuldig

is aan de zijdelakenkoper Roelof de Man, uit zijn huis en erf, staande en gelegen in de Kattestraat
te Culemborg92.

2. Willem, volgt Va.

Uit dit huwelijk mogelijk ook:

3. Mary Thonisdr. Cool, overl. na 28-9-1615, tr. Teunis Teunisz. (Cool), woont op
de Diefdijk te Leerdam, overl. tussen 10-3-1600 en 28-9-1615.
10-3-1600: Jan Adriaensz., in de wandeling genaamd Hopman, getuigt op verzoek van Toenis Toe-
nisz. Cool, wonende op de Diefdijk, dat de 'onderdijck, gelegen buyten den Schoonrewoertsen Dief-
dijck', ten noorden grenzend aan Toenis Toenisz. Cool en ten zuiden aan de erfgenamen van Jacob
Gerritsz., altijd heeft toebehoort aan het gasthuis van Schoonrewoerd93.
Uit dit huwelijk:
a. Dirck Teunisz. Cool, overl. tussen 17-2-1631 en 5-3-1642, tr. (1) Peterken Claesdr. Deventer,

overl. vóór 17-2-1631, dr. van Claes Willemsz. Deventer, heemraad van de polder Loosdorp, 'cor-
porael van de Sondaagse Nachtwacht tot Schoonderwoert', en Adriana Joostendr.; tr. (2) Peeter-
ken Jans, overl. na 5-3-1642. Uit zijn eerste huwelijk nageslacht.
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b. Teunis Teunisz. Cool. overl. na 16-8-1645, tr. Teunlje Cornelis, overleden vóór 16-8-1645. Uit dit
huwelijk nageslacht.

c. Cornelis Teunisz. Cool, overl. vóór 8-6-1640. tr. Willemken Claesdr. Deventer, overl. na 3-9-
1650, dr. van Claes Willemsz. Deventer. Uit dit huwelijk nageslacht.

d. Maijken Teunis Cool. overl. na 28-9-1615, tr. Jan Evertsz., overl. na 28 sept. 1615.
e. Basnaen Teunisz. Cool, overl. tussen 13-2-1623 en 28-11 -1631, tr. Maijke Claes, overl. vóór 28-

11-1631, dr. van Claes NN en Maijken Heymens. Uit dit huwelijk twee dochters en één zoon. De
zoon, Teunis Bastiaensz. Cool, onmondig d.d. 28-11-1631, komt op 16-4-1663 met een achtjarig
kind aan te Nieuw-Nederland met het schip de Bonte Koe onder kapitein Jan Bergen.

4. Henrick Cool, pothmeester te Culemborg (vermeld 1616-1619), rentmeester van
het kapittel van St. Barbara (vermeld 1622-1627).

Va. Willem Anthoenisz. Cool, kerkmeester St. Barbarakerk (vermeld 1589-1591),
overl. tussen 29-12-1597 en 27-6-1609, tr. Ycken (Idia) Anthoenisdr., overl. na 28-
7-1621, dr. van Anthoenis Fransz., mesmaker, en Adriaentken Dircx.

14-2-1581: De broers Geraert en Willem Anthoenisz. Cool transporteren aan Adriana Dirck
Andriesdr., huisvrouw van de mesmaker Anthoenis Fransz., een rente van 3 gulden jaarlijks, die zij
bij testament van wijlen Truyken Melisdr. Cool als een legaat verkregen hebben, ten laste van het
huis en erf van Mechtelt Herman Jacobsz. nagelaten weduwe, gelegen op de Havendijck94.

19-8-1584: Mr. Jan Anthoenisz., mede voor zijn niet aanwezige zuster Anna Anthoenisdr., en
Willem Cool, als man en voogd van Ycken Anthoenisdr., verkopen aan Adriaentken Anthoenis
Fransz. weduwe, hun schoonmoeder, de helft van een rentebrief van 5 gld. thijns, ten laste van het
gehypothekeerde huis en erf van wijlen Oth Jansz. de Moelre, staande tussen de Lanxmeerpoort95.
Op 8 december 1584 verkoopt Adriaentken Dircxdr., weduwe van Anthoenis Fransz., deze rente-
brief weer96.

24-5-1595: Beertgen Philipsdr. van Ravensway, weduwe van Thomas Buytenbroeck, verkoopt
aan Willem Cool een boomgaard-erfpachts, gelegen op Redinchem97.

29-12-1597: Willem Cool zegt toe aan Willem Philipsz. als huismeester en Adriaen Jelisz. als
medehulper van de twaalf huisarmen op de Havendijck, '3 gulden derden halven stuiver' jaarlijks
uit het huis en erf waarin hij woont, in de Borchstraet tussen Katherijna Ghijsberts, en de kinderen
van Wouter Petersz., en voorts uit zijn boomgaard op Redinchem'8.

27-6-1609: Ycken, weduwe en boedelhoudster van Willem Cool, en Thoenis Cool, oud 22 jaar,
voor hun zelf en mede vervangende hun onmondige zoon en broer Melis Cool, zeggen toe aan
Daniel Louffsz., 6 gld. 5 st. 's jaars uit de helft van een huis en erf, staande en gelegen in de Borch-
straet en uit hun boomgaard op Recom".

28-10-1619: Idia Antonisdr., weduwe en boedelhoudster van Willem Cool, en Antonis Wil-
lemsz. Cool, beiden voor zichzelf en voor hun resp. zoon en broeder Melis Cool, zeggen toe aan
Quirijn Henricxdr. wonende tot Beesd, 6 gld. 's jaars uit hun huis en erf, gelegen in de Borchstraet,
grenzend aan geland Roeloff Jansz. en aan Henrick Cool"10

28-7-1621: Idia Tonis, weduwe van Willem Cool, en haar twee zonen Antonis en Melis Cool,
verkopen VA deel van een boomgaard op Redinchem86.

Uit dit huwelijk:

1. Antonis Willemsz. Cool, geb. ca. 1587, schrijnwerker, kerkmeester van de St.
Barbarakerk (vermeld 1625-1628), eigenaar van een huis in de Borchstraet te
Culemborg, naast de weduwe van Henrick Cool, overl. na 29-1 -1627l01.
Kinderen:
a. Willem Antonisz. Cool.

15-1-1647: Willem Antonisz. Cool en Pauwels Petersz. de Vos, man en voogd van Annichgen
Antonisdr. Cool, verkopen een huis en erf in de Borchstraet aan Fredrick Aertsz. Copier102.

b. Annichgen Antonisdr. Cool, tr. Pauwels Petersz. de Vos.

2. Amelis Willemsz. Cool, onmondig d.d. 27-6-1609, wordt op 7-11-160975 genoemd
in een lijst van personen die zullen behoren tot een op te richten schutterij, overl.
na 28-7-1621. •
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Noten
RAA = Rijksarchief Arnhem; hgC = heren en graven van Culemborg; oraC = oud
rechterlijk archief Culemborg; GAC = Gemeentearchief Culemborg.
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BLIK OP DE GENEALOOG, LANDMETER EN MENS
ALEXANDER FRANCISCUS VAN BEURDEN (1857-1934)

door E.M.M. ERKENS en N.A. HAMERS

Onder de bekende Limburgse genealogen uit het verleden moet de van geboorte
Gravenaar AF. van Beurden genoemd worden. Bij behandeling van enige markante
19de- en 20ste eeuwse Limburgse genealogen door De La Haye1, wordt hij als eer-
ste vermeld. De auteur heeft geen goed woord voor Van Beurden over. Deze komt
naar voren als een vervalser, verzamelaar van archiefstukken (en wapenzegels) en
als iemand die van mening was dat archiefstukken die zijn interesse hadden, beter
pasten in zijn collecties! Deze stukken zijn thans in particuliere handen en helaas
niet (meer) openbaar.

Van zijn beroep en werkzaamheden als landmeter kunnen we ons enigszins een
voorstelling maken. Ot' hij in zijn vak ook zo'n slechte naam heeft, hebben we niet
kunnen vaststellen. Zijn beroep bracht hem naar Roermond en andere plaatsen, zoals
Amersfoort, waar hij enige tijd als landmeter werkzaam was. Ook daar kwam hij in
aanraking met notabelen, industriëlen, kooplieden en fabrikanten. De laatste groe-
pen hadden zich in de 19de eeuw door gunstige handel en hard werken een zekere
maatschappelijke positie verworven, maar van menigeen uit deze groep nieuwe
notabelen was het voorgeslacht totaal onbekend. Blijkbaar heeft Van Beurden uit
vriendschap, goede relatie of via opdracht (?) - zekerheid hebben we hierover nim-
mer kunnen verkrijgen - stambomen en kwartierstaten uitgezocht en vastgelegd,
soms ook gepubliceerd. Zo heeft hij ook het voorgeslacht van de te Amersfoort
wonende familie Hamers nagezocht en aantekeningen nagelaten. Het moet gezegd
worden dat hierin maar een paar onjuistheden bleken. De aantekeningen zijn niet
verwerkt tot een geschrift ter publikatie; blijkbaar waren de voorouders van de nota-
belen en fabrikant Hamers niet interessant genoeg. Er is slechts één aantekening in
zijn handschrift over deze familie waaruit blijkt dat hij een link heeft willen leggen
tussen de voorvader Jan Hamers, gehuwd te Brunssum in 1657, en Johan Hamers,
in die tijd burgemeester en schepen te Sittard. Wel heeft hij de familie te Amersfoort
een wapen aangereikt dat door een aantal families met deze naam in Limburg werd
gevoerd, maar waarvan de verwantschap niet aangetoond kan worden2. Dit wapen
werd in 1928 aangebracht op een tableau ter gelegenheid van het 50 jaar bestaan van
de Tapijtfabriek (later Veneta) te Hilversum met portretten van de oprichters
Hamers en Van Beek, thans aanwezig in Museum 'Flehite' te Amersfoort3.

Het wapen vertoont twee gekruiste hamers, en omdat
de geslachten die het wapen voerden zijn uitgestor-
ven, is dit in 1985 als symbool gekozen voor de Ver-
eniging Limburgse Hamers Genealogieën4.
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Mogen dan zijn genealogische 'resultaten' zeer twijfelachtig zijn geweest, er valt
niet aan te twijfelen dat hij een moedig mens was; enige overdrijving was hem niet
vreemd. We geven twee voorvallen uit het leven van Van Beurden, één toen hij pas
24 jaar was en één van 30 jaar later, beide te Roermond.
De eerste gebeurtenis speelt zich af op 22 april 1882. Acht dagen hierna brengt de
wachtmeester-brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee aldaar een
rapport uit, waaruit blijkt dat Alexander van Beurden, oud 24 jaar, landmeester van
het kadaster, wonend te Roermond, met eigen levensgevaar een dertienjarige jongen
uit de Maas had gered. Deze (Jozeph, zoontje van Leonardus Adrianus van Hoogen-
straaten, gepensioneerd Oost-Indisch Ambtenaar, wonende hoek Bakkerstraat te
Roermond) bleek ondanks waarschuwingen van Van Beurden die er aan het vissen
was, toch in de Maas te zijn gaan baden. Nauwelijks was hij in het water of de jon-
gen kwam al in de problemen. Zijn twee aanwezige kameraadjes begonnen om hulp
te roepen. Dit werd door Van Beurden gehoord; deze spoedde zich naar de plaats
waar het geroep vandaan kwam en constateerde dat de jongen dreigde te verdrinken.
Hij trok onmiddellijk zijn jas en laarzen uit, sprong in het water en bij de tweede keer
dat hij onderdook, kon hij de jongen bij zijn haren grijpen en hem boven water bren-
gen. In doodsangst klemde de drenkeling zijn benen om die van zijn redder, deze gaf
hem een trap, waardoor de drenkeling los raakte en met veel moeite kwamen ze ten-
slotte op de oever, waar de knaap inmiddels bij kennis kwam. Getuigen van het
voorval en die het voorgaande bevestigden, waren de broers Antoon en Johannes
Selden uit Roermond. Zij gaven ruiterlijk toe, dat ze zelf niet in het water durfden
omdat er op die plaats een diep grintgat met draaikolken was. Tenslotte werd alles
nog eens bevestigd door de geredde Joseph Hoogstraaten zelf.

Het rapport werd door de burgemeester van Roermond opgezonden naar de Com-
missaris des Konings in het Hertogdom Limburg te Maastricht i.v.m. een mogelijke
onderscheiding voor de redder. Het stuk werd daar op 2 mei ontvangen.

De burgemeester wordt op 4 mei bericht gezonden, dat deze zich tot de koning
moet wenden, wil een van zijn stadgenoten in aanmerking komen voor de onder-
scheiding van Menschlievende Daden, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 sep-
tember 1855, nr 64. Burgemeester Andriessen volgt het advies op en stelt persoon-
lijk een brief op met alle feiten, waarin hij advies uitbrengt Van Beurden te belonen.

Via de Commissaris des Koning gaan alle stukken op 13 mei naar het Ministerie
van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage. Hier wordt positief gereageerd, want
uit een schrijven van de Commissaris naar 's-Gravenhage blijkt dat de Roermondse
burgemeester de ontvangst van het ereteken bevestigt. Van een uitreiking is ons niets
bekend. Mogelijk geeft de plaatselijke courant daar nog informatie over. De onder-
scheiding bestond uit een bronzen of zilveren medaille, die vergezeld ging van een
schriftelijke mededeling van de onderscheiding.

Blijkbaar was Alexander van Beurden bijzonder trots op zijn onderscheiding, want
30 jaar later probeert hij ook zijn dochter voor het ereteken in aanmerking te laten
komen.

Uit de briefwisseling tussen allerlei personen en instanties komt de toedracht naar
voren wat er op 14 juni 1913 is gebeurd. A.F. van Beurden maakt er het eerst mel-
ding van in een brief, die de burgemeester van Roermond op 15 juni ontvangt. Hier-
in deelt hij mee dat zijn dochter Mathilda van Schoonhoven-van Beurden een op hol
geslagen handpaard van een marechaussee tot staan heeft gebracht; dit terwijl nie-
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mand op de drukke weg hulp bood. Hij schrijft voorts: Of er aanleiding bestaat dit
feit officieel te constateren en ter kennis van de Regering te brengen, kan ik niet
beoordelen, maar niet zonder bedoeling voegt hij er nog aan toe: de marechaussee
dankte mijn dochter en voegde haar toe, dat zij flink genoeg was om mee ten oorlog
te trekken.

De burgemeester geeft de zaak in handen van de districtscommandant, die
opdracht voor onderzoek geeft aan de brigadecommandant van de 2de Divisie van
de Koninklijke Marechaussee; de twee marechaussees verklaren dat het paard, door-
dat het door enige jongens was opgeschrikt, ontsnapt was. Ook neemt hij de getui-
genissen van Van Beurden en zijn dochter op. Hij komt dan, kort samengevat tot de
volgende conclusie: de gehele voorstelling is in hoge mate overdreven; van 'hollen'
is geen sprake! Het paard draafde slechts een kort stukje, het waren bovendien twee
vrouwtjes die op geroep van de marechaussees met zwaaiende bewegingen het paard
tot stilstand hadden gebracht, en niet door de gedragingen van juffrouw Van Beur-
den, die toen pas de teugel vastpakte. Het zich met levensgevaar midden op de weg
stellen van haar, zoals in de krant 'De Nieuwe Koerier' was afgedrukt, was geen
sprake. Ook was van drukte op de weg geen sprake: de marechaussees hadden alleen
de beide vrouwtjes en juffrouw Van Schoonhoven met haar kinderwagen gezien. De
dochter van Van Beurden gaf daarna toe dat het niet druk was. Luitenant Kappelhof
besluit echter met de scherpe woorden: De zeer overdreven voorstelling - doelende
op de brief van Van Beurden en het artikeltje in de krant [waarvan niet meer vast-
gesteld kon worden van wie dit afkomstig was, maar waarvan de inhoud veel over-
eenkomst vertoonde met de verklaring van Van Beurden] — neemt veel van het sym-
pathieke van de daad weg en een dergelijk ingrijpen zal zeker niet tot de
zeldzaamheden van het dagelijksch leven behooren.

Na het lezen van dit rapport door de burgemeester, wordt door de laatste nog een
brief geschreven, die samen met het rapport op 10 juli 1913 naar Maastricht wordt
gezonden. De burgervader schijnt Van Beurden goed te kennen, want hij geeft de
Commissaris van hem de volgende karakterisering: een mij bekend fatsoenlijk man,
goed huisvader, liefhebber van oudheidkunde, doch die zeer met zichzelf is ingeno-
men en die daarom onbewust eigen zaken met een sterk vergrootglas bekijkt, toe-
voegende dat er geen termen aanwezig zijn om een onderscheiding toe te kennen. De
Commissaris stuurt de stukken op 12 juli met een eigen schrijven erbij naar het
Ministerie van Binnenlandsche Zaken met het advies afwijzend te beschikken. En
aldus geschiedde op 1 augustus 1913.

In het schrijven uit 's-Gravenhage wordt zijn dochter wel geprezen want wat zij
had gedaan zouden 'stadsdames' niet gauw doen. Een doekje voor het bloeden? •

Bron: R.A. in Limburg, Provinciaal Archief, inv. nr 9190.
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HET HISTORISCH KADASTER
ALS BRON VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK

De familie Van Grondelle te Geertruidenberg

doorW.J. VAN GRONDELLE

Samenvatting
Waar woonden onze voorouders? Welke huizen hadden zij in bezit en wanneer?
Voor de stad Geertruidenberg is hierover veel bekend dankzij het daar opgebouwde
'Historisch Kadaster'. Dit artikel beschrijft enkele mogelijkheden van dit Historisch
Kadaster voor het genealogisch onderzoek. Op basis van deze gegevens wordt
geschetst waar in Geertruidenberg gedurende zes generaties de familie Van Gron-
delle woonde.

Inleiding
Waar woonden onze voorouders? Hoe leefden zij? Welke transacties sloten ze af?
Allemaal vragen waarmee we pogen achter de namen en jaartallen te kijken. In oude
archieven is daarover meestal wel wat te vinden, maar het vereist veel tijd en geduld
om oude rekeningen e.d. door te lezen. Bovendien moet men het zeventiende-eeuw-
se schrift machtig zijn.

Wie in Geertruidenberg onderzoek wil doen, treft het echter. Daar wordt sinds
jaren gewerkt aan de indicering van alle schepenakten die op enigerlei wijze gege-
vens bevatten over onroerend goed binnen de grenzen van de heerlijkheid. Een groot
deel van deze akten is via de computer en via een kaartsysteem toegankelijk
gemaakt. Men noemt dit geheel het Historisch Kadaster.

Dit artikel geeft een overzicht van de thans beschikbare gegevens in het Historisch
Kadaster over de familie Van Grondelle. Het poogt ook aan te geven hoe dit bestand
van belang kan zijn bij genealogisch onderzoek.

Het historisch kadaster van Geertruidenberg
In de afgelopen tijd heeft de archivaris van het Streekarchivariaat te Oosterhout met
een team van vrijwilligers een gegevensbestand opgebouwd van alle transacties over
onroerend goed die worden vermeld in het oud-rechterlijk archief van Geertruiden-
berg. Dit wordt aangeduid als het 'Historisch Kadaster' van Geertruidenberg. Het
bestand bevat een verzameling fiches met een apart fiche voor elke transactie. Na
een uitvoerige analyse van de transacties heeft men deze kunnen koppelen aan de
kadastrale indeling, zodat ze per perceel c.q. pand zijn gerangschikt. Daarbij wordt
ook het hedendaagse adres genoemd.

Tevens zijn de gegevens opgenomen in een computerprogramma, waarbij de
geschiedenis van elk pand en/of perceel zo goed mogelijk is gereconstrueerd voor
wat betreft de eigendomssituatie. De computer selecteert o.a. op gegevens als belen-
dingen, ligging en namen.
Een voorbeeld van deze fiches is het volgende1:

117, 22 juli 1783
De gequalificeerden tot het waarnemen der zaken van de innocente Geertruij Ariens Leemans,
weduwe van Martinus van Grondelle, voor de ene helft en Johannis en Joost van Grondelle, Carel
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Hendrik August Timaeus, gehuwd met Wilhelmina van Grondelle, allen te Geertruidenberg, mede
voor Boudewijn van Grondelle te Geertruidenberg en Hendrik van Grondelle te Rotterdam als erf-
genamen van hun broer en zwager Martinus van Grondelle, voorde andere helft, transporteren voor
260 gld. contant aan Symon Otjens, schipper te Geertruidenberg een huisje en erf, belendend ...
(Dordtsestraat 22)

Bij elke transactie werd destijds behalve de namen van de koper(s) en verkoper(s) en
de prijs ook de ligging van het perceel geregistreerd. Daarbij werden o.a. de eige-
naars van de belendende percelen genoemd. Voorts bevatten de transacties soms
interessante gegevens over woonplaats en beroep van koper en/of verkoper en over
hun onderlinge familierelaties. Ook de voorwaarden bij de eigendomsoverdracht
geven soms interessante informatie. Naast koop en verkoop van onroerend goed
werden ook het in onderpand geven van onroerend goed bij een aangegane lening
geregistreerd en renten en cijnzen, die op de panden rustten:

66, 3 april 1780
Cornelis van Grondelle, meester-timmerman te Geertruidenberg, verklaart schuldig te zijn 500 gld.
a 4% ter vervanging van ccn onderhandse obligatie d.d. 15 mei 1775 aan Jasper de Bruijn, markt-
schipper van Geertruidenberg op Rotterdam, en stelt in onderpand een huis en erf met twee achter-
huizen, gelegen aan de Markt in de Elfhuizen, belendend ...
Als borg stelt zich oud-schepen Jeremias van Grondelle, vader van de debiteur, die 2 a 3 weken na
het overlijden van de borg moet aflossen (in de marge: afgelost 2 december 1783)
(Elfhuizen 6)

De beschikbare bronnen lopen van circa 1550 tot omstreeks 1800. Bij het bewerken
daarvan werken de archivaris en zijn team terug in de tijd. Bij onze bezoeken aan het
archief van Geertruidenberg, najaar 1992, was men gevorderd tot de eerste helft van
de 17de eeuw.

Welke informatie is beschikbaar?
Wat kunnen we nu ontlenen aan het overzicht van de transacties van huizen? Het
geeft natuurlijk belangrijke informatie over personen en hun bezit aan onroerend
goed. Maar er zijn ook beperkingen. De gegevens geven niet altijd een volledig
beeld van het verloop van de eigendomssituatie. Dat heeft te maken met het feit dat
'alleen' aankoop en verkoop werden geregistreerd. Vererving komt slechts zelden
expliciet voor in het Historisch Kadaster. Er zijn daardoor verschillende gevallen te
onderscheiden. Het eenvoudigste is de situatie: X koopt een huis van Y en verkoopt
dat later weer aan Z. De koop en de verkoop zijn geregistreerd in het Historisch
Kadaster en geven een duidelijk beeld. Soms verkoopt niet de eigenaar, maar verko-
pen de erfgenamen van X.

Het komt echter ook voor dat een huis via een erfenis overgaat op een van de kin-
deren en dat deze het huis in bezit houdt. Dit kan een aantal generaties doorgaan. Zo
vinden we van een bepaald huis de aankoopgegevens in 1657 terwijl de volgende
vermelding de verkoop in 1784 betreft2. We zijn dan inmiddels drie generaties ver-
der. Ook komt voor dat de koper kennelijk al een deel in eigendom heeft door een
erfenis en het andere deel koopt van de (andere) erfgenamen. Soms is de familiere-
latie inderdaad vermeld; dat geeft dan weer leuke aanvullende informatie.

Belangrijke aanvullende informatie over de eigendom van een pand kan soms ook
worden gevonden op de fiches van de aangrenzende panden. De beschrijving aldaar
van de belendende eigenaren geeft immers - althans voor een kant - informatie over
de eigenaar van het onderzochte pand. Op die manier kan dan informatie worden
verkregen over de wisseling van eigenaar ook wanneer dat niet als transactie is gere-
gistreerd, bijvoorbeeld bij vererving.
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Deze verschillende vormen van eigendomsoverdracht komen we ook tegen bij de
transacties rond de familie Van Grondelle. Wie waren dat eigenlijk?

De familie Van Grondelle in Geertruidenberg
Bij ons onderzoek naar de familie Van Grondelle (ook geschreven Van Grondel, of
Grondel) is gebleken dat de afstamming van vrijwel alle personen met die naam is
terug te voeren op de Geertruidenbergse vissersfamilie Van Grondelle3. De visserij
was eeuwenlang voor Geertruidenberg een van de belangrijke bronnen van bestaan.
Na de St. Elisabethsvloed in 1421 ontwikkelde zich in de ondergelopen Groote of
Zuidhollandse Waard (de tegenwoordige Biesbosch) de visserij op vooral zalm,
steur en elft4. De op het zogenaamde Bergse Veld gevangen vis werd in Geertrui-
denberg ter markt gebracht. In het Historisch Kadaster treft men veel gegevens aan
die op een of andere wijze met de visserij te maken hebben. Aan het eind van de
vorige eeuw nam de visserij overigens sterk af.

De naam Van Grondelle blijkt in het Historisch Kadaster veel voor te komen. Het
aantal fiches met die naam bedraagt 785. Deze hebben betrekking op 29 huizen en
een verkoop van een stuk land.

Voor een goede interpretatie van de gegevens is het nodig e.e.a. in verband te
brengen met de beschikbare genealogische gegevens. Op basis van de DTB-registers
van Geertruidenberg is een overzicht gemaakt van de diverse personen aldaar met de
naam Van Grondelle. Voor een deel komt deze informatie voor in een publikatie in
Gens Nostra6. Bij het onderzoek van de DTB-bronnen zijn deze gegevens gecontro-
leerd. De gegevens uit het Historisch Kadaster hebben belangrijke uitbreidingen en
enkele interessante correcties opgeleverd. Zo leverde het Historisch Kadaster infor-
matie over een extra generatie, die nog niet de naam Van Grondelle voerde. Dankzij
de bij de transacties vermelde familierelaties kon bij de oudste generaties de struc-
tuur van de familie worden gereconstrueerd en/of gecontroleerd. Hier blijkt hoe nut-
tig het Historisch Kadaster is. Als bijlage bij dit artikel is een deelgenealogie
gevoegd. De namen van de personen die worden genoemd in het Historisch Kadas-
ter zijn vet gedrukt.

De oudste persoon van de familie Van Grondelle waar gegevens over zijn gevon-
den, is Jan Bastiaense. Deze kan voorlopig worden aangeduid als de stamvader van
het geslacht Van Grondelle. Hij werd geboren in Drimmelen, maar woonde bij zijn
huwelijk met Lysbeth Jochems in 1634 al in Geertruidenberg. Jan Bastiaense was
visser van beroep. Hij voerde nog niet de naam Van Grondelle. Uit het Historisch
Kadaster blijkt dat Jan en Lysbeth vier kinderen hadden: Jeremias, Jochem, Basti-
aan en Cathelijn. Vooral Jeremias heeft een uitgebreid nageslacht.

Overigens blijkt uit het Historisch Kadaster ook dat geleidelijk veel Van Grond-
elle's wegtrekken uit Geertruidenberg. De frequentie van vermelding neemt af en
geleidelijk raakt al het onroerend goed weer uit de familie. Het is onduidelijk of dit
ook duidt op een afnemende welstand.

We kunnen constateren dat van elke generatie sommigen wel en anderen niet wor-
den vermeld in het Historisch Kadaster. Er zijn verschillende redenen denkbaar voor
niet-vermelding; een voor de hand liggende is dat de persoon geen geld had om een
huis te kopen. Dat wil nog niet zeggen dat hij of zij geen huis bezat omdat er ook van
vererving sprake kan zijn. Een andere reden kan zijn dat de persoon niet (meer) in
Geertruidenberg woonde. Zo zijn sommige mannen gaan wonen in de geboorte-
plaats van hun vrouw. Anderen zijn weggetrokken naar Rotterdam of elders.
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Tot omstreeks 1800 woonden zes generaties Van Grondelle in Geertruidenberg;
van elke generatie noemt het Historisch Kadaster een aantal personen. Het gaat daar-
bij in het algemeen om een of enkele huizen per persoon, behalve in het geval van
Jeremias, zoon van Jacobus. Deze heeft een hele serie huizen in bezit gehad. Per
generatie kan nu worden bekeken hoe het huizenbezit zich ontwikkelde.

Eerste generatie
Jan Bastiaense koopt 9 oktober 1643 voor 1900 gld. een huis gelegen aan de Vene-
straat 11 (volgnummer 189). Hij leent daarvoor 1500 gld.; de schuld is in 1648 afge-
lost.

189, 9 oktober 1643
Adriaen Joosten Coen, man van Maeijken Anthonisdochter, transporteert voor 1900 gld. aan Jan
Bastiaens, visser, een huis, schuur, grond en toebehoren, gelegen aan de Veenstraat te Geertruiden-
berg, belendend ... enz.; met schuldbrief groot 1500 gld. (in de marge: afgelost 10 april 1648)
(Venestraat 11)

Op 19 februari 1671 geeft hij de helft van het huis in onderpand in verband rnet een
lening van 200 gld., die in 1676 weer is afgelost. Jan Bastiaense wordt in 1643 vis-
ser genoemd, in 1671 viskoper. Hij overlijdt in 1678. Het huis blijft in de familie; in
1680 verkoopt Anthonij Claessen handelend voor zijn vrouw Cathalijn Janssen (de
dochter van Jan Bastiaense) een derde van het huis aan Jochem en Bastiaen Janssen
(twee van de broers van Cathalijn). Het gaat hier blijkbaar om de verkoop van een
erfdeel. Uit gegevens van de belendende panden blijkt dat het huis in 1695 op naam
staat van 'de weduwe en de kinderen van Jochem en Bastiaen Janssen'. Later (1704,
1707) worden alleen nog de weduwe en kinderen van Jochem Janssen genoemd.
Laatste vermelding is in 1739 als het huis op naam staat van Claes Arisse van de
Sluijs, de man van Maria Jochems, een dochter van Jochem Janssen.

Op 14 december 1657 koopt Jan Bastiaense ook een deel van het huis aan de
Brandestraat 18-20 (volgnummer 40). Een transactie over het andere deel wordt niet
genoemd. Kennelijk heeft hij dat deel eerder geërfd. Van wie blijft in de stukken
onduidelijk.

40, 14 december 1657
Kleinkinderen en erfgenamen van Jeremias Jacobse, scheepstimmerman, en Maeyken Meeuws-
dochter. echtelieden, transporteren aan Jan Bastiaense, visser, hun neef, 3/4 van een huis met sol-
datenhuis, grond, erf en toebehoren, vanouds genaamd 'de drie Coningen' in de St. Eenwoutsstraat

(Brandestraat 18-20)

Op 19 februari 1671 geeft hij ook de helft van dit huis in onderpand in verband met
de reeds genoemde lening van 200 gld. De andere helft behoort dan toe 'aan de kin-
deren van de debiteur verwekt aan Lysbeth Jochems'. Kennelijk is Lysbeth dan niet
meer in leven. Ook dit huis blijft in de familie. Volgens gegevens van de belenden-
de panden staat het achtereenvolgens op naam van Jeremias Janssen (een zoon van
Jan Bastiaense) (1684), Boudewijn van Grondelle (een zoon van Jeremias Janssen)
(1729) en tenslotte Jeremias van Grondelle, de visser, (een zoon van Boudewijn)
(1748, 1772, 1776). Uit 1776 en 1785 zijn transacties bekend waarbij Jeremias van
Grondelle, de visser, resp. zijn erfgenamen grond resp. het huis en erf verkopen.
Deze Jeremias is dus een achterkleinzoon van Jan Bastiaense. Overigens verklaart
de vererving van dit huis via Jeremias Janssen wellicht waarom hij niet wordt
genoemd bij het huis aan de Venestraat 11. Blijkbaar waren deze beide huizen zo
verdeeld over de erfgenamen.
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Venestraat te Geertruidenberg; tekening door N.J. van Crondelle

Jan Bastiaense blijkt verder een deel van een huis aan de Venestraat 70 (volg-
nummer 237) in eigendom te hebben gehad, waarschijnlijk dankzij een erfenis. De
verkoop van dit huis vindt plaats op 28 februari 1671. Het was voordien (1608,
1626) in bezit van Jochem Thijssen, vermoedelijk familie (de vader ?) van zijn
vrouw Lysbeth Jochems. Interessant aan deze akte is dat daarin de vier kinderen van
Jan Bastiaense en Lysbeth Jochems worden genoemd. Het is overigens opvallend
dat Jan Bastiaanse in februari 1671 zoveel contant geld nodig heeft (hij sluit een
lening af en verkoopt zijn deel in een huis); was 1670 zo'n slecht visjaar of wil hij
investeren?

237, 28 februari 1671
Dirck Jochems, visser, voor de ene helft, Jan Bastiaens, Jeremias, Jochem en Bastiaen Jans en
Anthonij Claes als man van Cathelijn Jans, tezamen voor de andere helft, allen te Geertruidenberg,
transporteren voor 200 gld. aan Mathijs van Son, burgemeester, Adriaan van Gils, schepen, Abra-
ham Swaen, secretaris, en Gijsbrecht van Gils, allen te Geertruidenberg een huis met grond, erf en
toebehoren, gelegen in 'de Elf Cameren' op 't eind van de Venestraat, belendend ... (belast met...)
(Venestraat 70)

Tenslotte blijkt Jan Bastiaanse nog een huis in bezit te hebben gehad. Op 3 oktober
1699 verkoopt Maria van Zeteren, de weduwe van Jochem Janssen, een huis aan de
Venestraat 'dat haar was aangekomen bij deling der nalatenschap van Jan Bastiaen-
sen'. Het betreft een huis aan de Venestraat 66 (volgnummer 239), omstreeks 1630
in bezit van Jochem Thijssen (zie ook het vorige huis). Het lijkt aannemelijk dat Lys-
beth Jochems, de vrouw van Jan Bastiaense, (ook) dit huis heeft geërfd.
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Tweede generatie
De tweede generatie bestaat voor zover bekend uit de vier kinderen van Jan Basti-
aense en Lysbeth Jochems: Jeremias, Jochem, Bastiaen en Cathelijn (zie transactie
van 28 februari 1671). De volgorde van geboorte van deze kinderen is onbekend.

Jeremias Janssen wordt genoemd bij een gecompliceerde transactie op 12 maart
1677, wanneer hij samen met twee anderen de helft van een huis aan de Venestraat
3 koopt (volgnummer 181). De andere helft is al in het bezit van de kopers. Onge-
twijfeld is ook hier sprake van de verkoop van een deel van een erfenis, onduidelijk
is van wie:

181, 12 maart 1677
Arjaen Joosten, zoon en erfgenaam van Joost Anthonissen voor 1/3 en Arijaen en Peeter Claessen,
zonen en erfgenamen van Claes Cornelissen voor het resterende 2/3 , allen vissers te Geertruiden-
berg, transporteren voor 424 gld. aan Jeremias Janssen, Theunis Joosten en Peter Boudewijns, vis-
sers en burgers te Geertruidenberg, het halve huis, grond en toebehoren, waarvan kopers de andere
helft reeds bezitten, gelegen aan de noordzijde van de Markt, belendend ... Het huis is belast met
een rente van ƒ 0.3.2. plus een rente van ƒ 0.2.8 per jaar t.b.v. hc! Gasthuis te Geertruidenberg. Met
schuldbrief groot 274 gld. (in de marge: afgelost 6 juli 1679)
(Venestraat 3)

Het huis blijft een gedeeld bezit. Op 2 maart 1773 verkopen diverse eigenaren geza-
menlijk een schuur en erf en op 11 juli 1775 ook het huis en erf. Eigenaren zijn dan
o.a. Jeremias, oud-schepen van Geertruidenberg, en Elisabeth van Grondelle. Bei-
den zijn kinderen van Jacobus van Grondelle, een van de zoons van Jeremias Jans-
sen (van Grondelle). De relatie met de andere genoemde families - o.a. Van der
Sluijs, Van Beijeren - is nog niet duidelijk.

Jochem Janssen erft blijkbaar samen met zijn broer Bastiaen het huis aan de
Venestraat 11 (volgnummer 189) (zie boven). Jochem bezit voorts kennelijk het huis
aan de Venestraat 66 (volgnummer 239) (zie boven); helemaal zeker is dit niet
omdat de tekst van de transactie op 3 oktober 1699 ruimte overlaat voor een deling
van de erfenis van Jan Bastiaense na het overlijden van Jochem in 1693.

Bastiaen Janssen koopt op 18 oktober 1678 drie-vijfde deel van een huis waarvan
hij het overige twee-vijfde deel al bezit. Het gaat om een huis aan de Venestraat 20
(volgnummer 258). Uit de voorgeschiedenis wordt duidelijk dat het hier om een
erfenis gaat, maar van wie precies is niet te achterhalen. Zijn dochters Cornelia en
Johanna, 'erfgenamen van Bastiaan Jansz. van Grondelle', verkopen het huis op 28
september 1735. Bastiaan overleed in 1694. De dochters-erfgenamen hebben het
huis dus nog ongeveer 40 jaar in bezit gehad.

258, 28 september 1735
Cornelia en Johanna van Grondelle, erfgenamen van Bastiaan Jansz. van Grondelle, transporteren
voor 130 gld. contant aan Jan Vermeijs te Geertruidenberg een huis, grond en erve gelegen aan de
Venestraat, belendend...
(Venestraat 20)

Bastiaen verkoopt op 27 november 1676 nog een stuk grond aan de Meistraat. Onbe-
kend is hoe hij dat in bezit had gekregen.

Cathelijn Janssen wordt ook genoemd bij de verkoop van een deel van de taan-
schuur aan de Haven 54 (volgnummer 174). Deze schuur is steeds in het bezit
geweest van een aantal vissers samen. Op 29 juni 1713 verkopen 'de erfgenamen
van Anthony Clasen van der Sluijs en Catleijn Jansen van Grondelle' een vijfde deel
van de taanschuur aan Boudewijn Anthonis van der Sluijs, die al een klein deel in
eigendom had.
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Derde generatie
De derde generatie is al wat uitgebreider. Niet alle namen komen in het Historisch
Kadaster voor. Het valt op dat de kinderen van Jochem Janssen niet worden
genoemd. Voor Martinus is dat verklaarbaar, hij verhuist naar 's- Gravenmoer, de
plaats waar zijn vrouw vandaan komt. Het is echter niet duidelijk waarom de andere
kinderen van Jochem niet worden genoemd. Over de overige leden van de derde
generatie kan het volgende worden opgemerkt.

Jacobus en Joost (zonen van Jeremias Janssen) kopen in 1690 een deel van de al
eerder genoemde taanschuur aan de Haven. De eigendomsgeschiedenis van deze
taanschuur is een verhaal apart. De eigendom was zeer verdeeld en ging steeds weer
in partjes over aan andere leden van o.a. de families Van Grondelle, Van der Sluijs,
Van Beijeren en Coene.

Jacobus Jeremiassen van Grondelle koopt op 2 maart 1696 een huis aan de Bran-
destraat 24 (volgnummer 38). Jacobus overlijdt in 1745. In 1754 laten zijn erfgena-
men een onderhandse deling uit 1749 registreren. Helemaal duidelijk is de tekst niet.
Het huis 'blijft' voor drie-achtste deel aan Jeremias, voor drie-achtste deel aan Eli-
sabeth en voor een-vierde deel aan Jochem, de drie dan nog levende kinderen van
Jacobus. Zoon Willem is blijkbaar tussen 1749 en 1754 overleden. Uiteindelijk komt
het huis in bezit van Jeremias. Elisabeth verkoopt haar aandeel in 1768 aan Jeremias.
Hoe Jochem zijn deel overdraagt, is niet bekend. Jeremias verkoopt het gehele huis
in 1777.

38, 10 mei 1754
De erfgenamen van Jacobus van Grondelle, weduwnaar en erfgenaam van Adriaantje Struyck te
Geertruidenberg overleden, laten registreren een onderhandse deling, aangegaan tijdens het leven
van hun broeder zaliger Willem van Grondelle op 8 februari 1749, waarbij het huis gelegen aan de
Brandestraat blijft voor 1/4 en 1/8 deel aan Jeremias van Grondelle, 1/4 en 1/8 deel aan Elisabeth
van Grondelle en 1/4 deel aan Jochem van Grondelle en aan Jeremias van Grondelle land onder de
Vrijheid Oosterhout
(Brandestraat 24)

Joost Jeremiassen van Grondelle koopt in juni 1693 een huis aan de Markt 29 (volg-
nummer 169). Joost overlijdt in 1702. Zijn echtgenote Anthonetta Struyck hertrouwt
met Johannes van Loveren. Op 28 juli 1719 verkoopt Anthonetta Struyck het huis;
zij is inmiddels weer weduwe en woont in Rotterdam. Er zijn enkele interessante tes-
tamenten van haar te vinden in het oud-notarieel archief te Rotterdam7.

Als we naar het overzicht van personen met de naam Van Grondelle kijken, valt
op dat Boudewijn, de derde zoon van Jeremias Janssen, niet expliciet bij een trans-
actie wordt genoemd, maar alleen via de belendende panden van het huis aan de
Brandestraat 18-20. Dit ondersteunt het vermoeden dat hij dit huis niet alleen had
geërfd, maar ook feitelijk bewoonde.

De twee dochters van Bastiaen Janssen, Cornelia en Johanna, zijn in de vorige
paragraaf van dit artikel al genoemd.

Vierde generatie
De vierde generatie telt heel wat meer personen. In het Historisch Kadaster worden
ze niet allemaal genoemd. Vooral Jochem en Jeremias, zonen van Jacobus, en Jere-
mias, een zoon van Boudewijn, treden - soms mede namens andere familieleden -
handelend op. De reden voor het ontbreken van bepaalde personen is o.a. dat een
deel van deze generatie wegtrekt uit Geertruidenberg: Johannes en Adriaan (zonen
van Joost van Grondelle) naar resp. Rotterdam en Nieuw-Beijerland. Ook van de
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zonen van Boudewijn verhuizen enkelen naar elders: Johannes vermoedelijk naar
Breda en Hendrik vermoedelijk naar Middelburg. Van de wel genoemden valt het
volgende op te merken.

Jochem, een zoon van Jacobus, koopt op 28 januari 1727 een huis aan de Vene-
straat 8 (volgnummer 264). Hij verkoopt het 26 jaar later, in 1753. Bij de verkoop
wordt vermeld dat het huis tot Allerheiligen 1753 verhuurd blijft aan Gerard Schou-
te. Kennelijk woont Jochem er dan niet (meer?). Hij overlijdt overigens in 1755.

Jeremias, een andere zoon van Jacobus, is timmerman. Bij allerlei transacties
wordt hij later vermeld als oud-schepen. Jeremias heeft intensief in huizen gehan-
deld. In totaal is hij bij twintig transacties betrokken geweest. Kort na zijn huwelijk
in 1729 koopt hij een huis aan de Brandestraat 30 (volgnummer 35). Na tien jaar
begint hij meer huizen te kopen. In de dan volgende twintig jaar koopt hij twaalf hui-
zen. Opvallend is dat hij de meeste lang in bezit houdt. Wellicht verdiende hij aardig
aan het verhuren ervan. Daarnaast heeft hij een aandeel in enkele huizen, kennelijk
via vererving verkregen. Zo wordt hij genoemd bij de al eerder genoemde taan-
schuur aan de Haven en verwerft hij enkele huizen door in de loop der jaren andere
erfgenamen uit te kopen. In zijn testament van 11 juni 1771 is sprake van 'de tim-
merwinke! en de pakhuizen'8. Op 16 mei 1775 verkoopt hij twee huizen aan zijn
zoon Cornelis: Elfhuizen 6 (volgnummer 66) en Vismarktstraat 15 (volgnummer
77). Cornelis verkoopt deze huizen weer in 1783. Jeremias heeft bij zijn overlijden
in 1784 nog zes huizen in bezit, die de erfgenamen al snel verkopen. Dit is opmer-
kelijk en kan worden verklaard door het gegeven dat - voor zover bekend - alle kin-
deren uit Geertruidenberg wegtrekken: Cornelis gaat naar Zaltbommel en vandaar
naar Amsterdam, Govert gaat naar Rotterdam en dochter Adriana Cornelia, gehuwd
met Maas van Altena, naar Muiden. Adrianus is vermoedelijk in 1774 overleden.
Het lot van Jacobus is niet bekend. Deze 'leegloop' is opmerkelijk; verandert de
sociaal-economische toestand in Geertruidenberg zo snel?

Een derde persoon van deze generatie is de visser Jeremias, een zoon van Boude-
wijn. Hij koopt 23 april 1754 een huis aan de Markt 31 (volgnummer 170). In 1761
geeft hij het huis in onderpand in verband met een lening van 250 gld. - de tijden zijn
voor een visser kennelijk wisselvallig - die in 1763 is afgelost. Pas in 1803 wordt dit
huis weer genoemd. De executeur testamentair van Boudewijn van Grondelle, een
zoon van Jeremias, verkoopt het huis. Kennelijk heeft Boudewijn het huis van zijn
vader geërfd, de vraag is waarom alleen hij. In het Historisch Kadaster zijn geen
transacties aangetroffen waaruit blijkt dat hij zijn mede-erfgenamen heeft uitge-
kocht.

De 'laatste' generatie in Geertruidenberg
Van de vijfde en zesde generatie komen naast de reeds genoemde Cornelis en Bou-
dewijn slechts twee personen als kopers/eigenaren voor in het Historisch Kadaster:
Martinus, en Josephus, resp. zoon en kleinzoon van Jeremias de visser. Enkele ande-
ren worden als mede-erfgenamen genoemd. Overigens zijn dan wel inmiddels de
meeste Van Grondelle's weggetrokken uit Geertruidenberg, zodat het aantal
'gegadigden' gering is geworden.

Martinus koopt in 1779 twee aan elkaar grenzende huizen in de Dordtsestraat. Hij
verkoopt er een in 1782, het jaar waarin hij overlijdt. Zijn erfgenamen verkopen in
1783 het andere huis (volgnummer 117, zie de tekst van het fiche in het begin van
dit artikel).

GensNostra50(l995) 153



Van Josephus is alleen bekend dat hij op 24 oktober 1803 een huis koopt in de
Venestraat 55 (volgnummer 211). Dit is de jongste vermelding in het Historisch
Kadaster van een transactie waar een Van Grondelle bij betrokken is.

Nawoord
Uit het voorgaande blijkt dat het Historisch Kadaster interessante informatie ver-
schaft over de familiegeschiedenis, over familierelaties in aanvulling op de DTB-
gegevens en over de levensomstandigheden van vele familieleden.

Met dank aan de heer A.M.C. Zom, archivaris bij het Streekarchivariaat te Ooster-
hout, voor zijn commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Fragmentgenealogie Van Grondelle
In deze fragmentgenealogie zijn alleen gegevens opgenomen over de Geertruiden-
bergse leden van het geslacht Van Grondelle. De namen van de personen die in het
Historisch Kadaster van Geertruidenberg worden genoemd zijn vet gedrukt.

I. Jan Bastiaense, geb. Drimmelen, visser, woont bij zijn trouwen in Geertruidenberg9, begr. ald. 23-1-
1678, otr./tr. ald. 21-1/12-2-1634 Lysbeth Jochems, j.d. te Geertruidenberg geboren en woonachtig.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Jeremias, volgt Ha.
2. Jochem, volgt Ilb.
3. Bastiaen Janssen (van Grondelle), visser, begr. Geertruidenberg 13-4-1694, otr./tr. ald. 23-11/7-12-

1670 Lysbeth Delre.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
a. Cornelia Bastiaensdr., geb. Geertruidenberg vóór 1688, otr./tr. ald. 8/22-12-1797 Bernard Voor

ans, j.m. van Gruijns... (onleesbaar) in Gulickerlandt, wonende te Geertruidenberg. Zij verhuizen
vóór 1701 naar Bergen op Zoom10.

b. Johanna, geb. vóór 1688.
4. Cathelijn (Catharina) Jansdr., van Geertruidenberg, begr. ald. 9-3-1713, otr./tr. ald. 21-10/4-11-

1668 Anthonij Claessen van derSluijs, van Geertruidenberg.

Ha. Jeremias Janssen (van Grondelle), visser, begr. Geertruidenberg 24-5-1704, otr./tr. ald. 11/27-10-
1658 Anneken Boudewijns, overl. Geertruidenberg 7-8-1709.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend)":
1. Jacobus, volgt lila.
2. Joost van Grondelle, van Geertruidenberg, visser, begr. ald. 23-12-1702, otr. Oosterhout 12-5-1690

Antonet Struyck, j.d. van Oosterhout, overl. na 14-4-1719, dr. van Jan Adriaanse Struyck en Wilm-
ken Hendricks Ackermans. Zij tr. (2)7. van Loveren.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
a. Joannes, ged. 17-6-1691, begr. Geertruidenberg 15-8-1691.
b. Elisabeth van Grondelle, ged. 24-8-1692, overl. Rotterdam 9-4-1719, otr./tr. ald. 13/29-12-1716

Carel van Gelder, van Geertruidenberg.
c. Willemina, ged. 13-6-1697, begr. Geertruidenberg 12-7-1697.
d. Jeremias, ged. 13-11-1698, begr. Geertruidenberg 24-12-1698.
e. Johannes van Grondelle, ged. 19-11-1699, pruikenmaker (erft de pruikenmakerij van zijn stief-

vader J. van Loveren), begr. Rotterdam 10-2-1773, otr./tr. ald. 30-3/14-4-1721 Maria Gidions
Wijting, j.d. van Rotterdam.

f. Adriaan van Grondelle, ged. 30-4-1702, otr./tr. Rotterdam 3/17-8-1727 Petronella Cornelisse van
Os, j.d. wonende te Gouda. Zij gaan wonen in Nieuw-Beijerland en krijgen daar tien kinderen. De
daaruit volgende Nieuw-Beijerlandse tak Van Grondelle is gering van omvang.

3. Boudewijn, volgt Illb.
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lila. Jacobus van Grondelle, van Geertruidenberg, visser, verm. begr. ald. 30-1-1745, otr. Oosterhout
14-10-1685 Adriaantje Struyck, ged. ald. 9-1-1661, begr. Geertruidenberg 17-9-1701, dr. van Jan Adri-
aanse Struyck en Wilmken Hendriks Ackermans.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
1. Henhcus, ged. 15-10-1690, begr. Geertruidenberg 17-1 -1691.
2. Elisabeth van Grondelle, ged. 18-5-1692, begr. Geertruidenberg 1-12-1774.
3. Jochem van Grondelle, ged. 17-10-1694, (zalm)visser, begr. Geertruidenberg 18-8-1755, otr./tr. ald.

23-9/7-10-1724 Wilhelmina van der Sluys, ged. Geertruidenberg 8-7-1694, begr. ald. 10-3-1752, dr.
van Govert van der Sluys en Cornelia Adriaanse van Beyeren.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus, ged. Geertruidenberg 20-6-1726.
b. Govert, ged. Geertruidenberg 24-7-1729.

4. Willemina, ged. 15-9-1697, begr. Geertruidenberg 5-11-1697.
5. Jeremias, volgt IVa.
6. Willem van Grondelle, ged. 11-9-1701, visser, overl. tussen 1749 en 1754, otr. Drimmelen 6-10-1731

Bastiaantje van Beyeren, }.d. van Drimmelen, begr. Geertruidenberg 13-9-1776. Zij tr. (2) Adriaan
de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
a. Jacobus, ged. Drimmelen 7-10-1731, begr. Geertruidenberg 29-11-1731.
b. Adriana van Grondelle, ged. Geertruidenberg 9-10-1732, begr. ald. 9-5-1804, otr./tr. ald. 15-3/2-

4-1783 Anthony Korsel, van Zutphen, wonende te Geertruidenberg, begr. Geertruidenberg 28-1-
1788, wedr. van Cornelia Bakker.

c. Geertruyd, ged. Geertruidenberg 11-10-1733.
d. Jacoba van Grondelle, ged. Geertruidenberg 14-10-1734, begr. ald. 2-5-1789.
e. Adriaan, ged. Geertruidenberg 11-10-1736, begr. ald. 1-5-1742.
f. Willemina van Grondelle, ged. Geertruidenberg 17-9-1739, otr./tr. Rotterdam 9/25-4-1769 Adri-

aan van der Linde.
g. Adriaan, ged. Geertruidenberg 16-7-1744, begr. ald. 19-9-1749.

IVa. Jeremias van Grondelle, ged. Geertruidenberg 22-12-1698, meester-timmerman, schepen (ca.
1765-1769), begr. Geertruidenberg 26-6-1784, otr./tr. ald. 5/20-2-1729 Janneken van der Sluys, ged.
Geertruidenberg 6-1-1709, begr. ald. 13-4-1771, dr. van Dirck Pieterse van der Sluys en Catharina Hey-
blom.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
1. Jacobus, ged. 19-3-1730.
2. Govert, ged. 19-4-1731, begr. Geertruidenberg 17-9-1738.
3. Cornelis van Grondelle, ged. 11-6-1733, timmerman, later orgelmaker, begr. Naarden 21-8-1795,

otr./tr. (1) Sprang 4/25-2-1773 Geertruij Wijnen, ged. ald. 13-8-1747, overl. Geertruidenberg 18-4-
1777, dr. van Leendert Wijnen en Adriana Hijmans; otr. (2) Amsterdam 15-10-1784 Helena Bettink,
ged. ald. 2-4-1741, begr. Amsterdam 23-1-1811, wed. van Engelbertus Hagemann, dr. van Hendrik
Willem Bettink en Scharlotte Hageman.
Cornelis woont aanvankelijk te Geertruidenberg, waar hij timmerman is. Na het overlijden van zijn
eerste vrouw verhuist hij naar Zaltbommel en wordt organist in Est. Spoedig daarna verhuist hij naar
Amsterdam en vestigt zich daar als orgel- en pianofortemaker.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
a. Jannetje van Grondelle, ged. 17-11-1773, overl. Rotterdam 27-8-1824, verm. tr. ald. 7-12-1806

Cornelis Hofland.
b. Leendert van Grondelle, ged. 22-3-1775, organist te Breukelen12, otr. Amsterdam 7-7-1797 Erne-

stina Johanna Mocklerin, van 'Wijnsberg in Würtemberg', dr. van NN en Maria Gerokin. Van dit
echtpaar stamt de uitgebreide Zeister tak Van Grondelle.

c. Adriana Cornelia, ged. 6-4-1777, begr. Geertruidenberg 8-4-1777.
4. Adrianus, ged. 7-9-1736, verm. begr. Geertruidenberg 6-7-1774.
5. Govert van Grondelle, ged. 5-10-1738, overl. Rotterdam 17-10-1807, otr./tr. ald. 13/29-4-1766 Anna

Margrita Janknegt, j.d. van Aalten.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Rotterdam:
a. Jeremias van Grondelle, ged. 2-8-1767, 'bestelder aan 't postcomptoir', begr. Rotterdam 27-4-

1810, otr./tr. ald. 21-4/5-5-1793 Clara van Oostenrijk, j.d. van Rotterdam.
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b. Aiühonetta van Grondelle, ged. 8-9-1771, overl. Rotterdam 3-2-1841, ongehuwd.
c. Adrianus van Grondelle, ged. 27-11-1774, overl. Rotterdam 31-3-1830, tr. Adriana Taselaar,

overl. na 8-10-1844. Uit dit echtpaar een uitgebreide Rotterdamse tak Van Grondelle.
6. Adriana Cornelia van Grondelle, ged. 30-6-1743, met att. vertrokken naar Muiden 17-5-1785, otr./tr.

Geertruidenberg 16-7/3-8-1773 Maas van Altena, van Soest. Uit dit huwelijk zeven kinderen.

Hlb. Boudewijn van Grondelle, van Geertruidenberg, visser, begr. ald. 11-3-1727, otr. Oosterhout 27-6-
1704 Willemina Zeeman, ged. ald. 19-11-1684, overl. na 2-3-1735, dr. van Wouter Jacobs Zeeman en
Lysbeth Jans Struyck.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg (op 28-3-1724 en 1-5-1725 worden er 'kraamkinderen'
begraven):
1. Jeremias, volgt I Vb.
2. Johannes,%td.l-1-\101.
3. Hendrik, ged. 1-2-1711.
4. Jacobus, ged. 13-8-1713.
5. Joost, ged. 15-3-1716, begr. Geertruidenberg 23-9-1726.
6. Adrianus, ged. 27-2-1718.
7. Anna Elisabeth, ged. 10-11-1720.
8. Jacobus, ged. 2-5-1723.
9. Boudewijn, ged. 30-10-1727, begr. Geertruidenberg 30-10-1727.

IVb. Jeremias van Grondelle, ged. Geertruidenberg 28-5-1705, visser, begr. ald. 28-8-1781, otr./tr.
Nederhardinxveld/Giessendam 29-4/20-5-1734 Gijsbertje van Buuren,]A. van Giessendam, begr. Geer-
truidenberg 8-1 -1785.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
1. Willemina van Grondelle, ged. 2-3-1735, begr. Geertruidenberg 31-5-1796, otr./tr. ald. 9/28-6-1764

Carel Hendrik August Timaeus.
2. Joannes, volgt V.
3. Boudewijn van Grondelle, ged. 14-12-1738, zalmvisser, begr. Geertruidenberg. 29-1-1803, otr./tr.

ald. 13/29-5-1785 Johanna van Oversteeg, 'van Capel', begr. Geertruidenberg 3-11-1794.
4. Stephanus, ged. 5-1-1741, begr. Amsterdam 16-3-1766.
5. Jacobus, ged. 22-1-1743, begr. Geertruidenberg 26-1-1743.
6. Maria, ged. 23-7-1744, begr. Geertruidenberg 14-1-1754.
7. Pieter van Grondelle, ged. 29-11-1745, visser, begr. Geertruidenberg 19-9-1780, ongehuwd.
8. Hendrik van Grondelle, ged. 23-2-1749, begr. Rotterdam 2-10-1786, otr./tr. ald. 22-9/8-10-1771

Adriana van Oosten, j.d. van Rotterdam.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Rotterdam:
a. Gijsbertje, ged. 20-2-1772, begr. Rotterdam 17-7-1776.
b. Johannes Grondel, ged. 8-9-1774, otr./tr. Rotterdam 22-4/6-5-1798 Trijntje Cornelissen. Uit hun

zoon Hendrik Grondel een zeer uitgebreide tak Grondel.
c. Wilhelmina, ged. 21-2-1776, begr. Rotterdam 27-7-1776.
d. Gijsbertje, ged. 3-3-1778, begr. Rotterdam 31 -12-1778.
e. Adrianus, ged. 21-12-1779.

9. Martinus van Grondelle, ged. 28-10-1751, visser, begr. Geertruidenberg 10-10-1782, otr. Giessen-
dam 18-2-1772 Geertrui] Ariens Leemans, j.d. geboren en wonende te Giessendam.
Uit dit huwelijk":
a. Arij, ged. Hardinxveld 9-8-1772.
b. Gijsbertje, ged. Geertruidenberg 20-4-1774, begr. ald. 1-8-1774.
c. Arij, ged. Geertruidenberg 30-6-1775, begr. ald. 26-1-1776.
d. Joosje, ged. Hardinxveld 11-5-1777, begr. Geertruidenberg 2-2-1778.
e. Jeremias, ged. Geertruidenberg 7-2-1779, begr. ald. 17-2-1779.
f. Jeremias, ged. Hardinxveld 25-10-1781.

10. Josephus van Grondelle, ged. 10-2-1754, visser, begr. Geertruidenberg 2-3-1799, otr./tr. ald. 25-
4/10-5-1778 Dingena van de Sluijs.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
a. Jeremias, ged. 23-8-1778, begr. Geertruidenberg 28-10-1778.

156 GensNostra50(l995)



b. Willemina van Grondelle, ged. 26-4-1780, overl. Drongelen 23-10-1858, otr./tr. Geertruidenberg
10/27-7-1807 Joseph van Haveren, j.m. van Tilburg, wonende te Breda.

Willemina krijgt 26-4-1805 te Geertruidenberg een (onwettig) kind, dat de naam Arend van Grondel-
le (van Grondel) krijgt. Deze otr./tr. Geertruidenberg 8/25-1-1826 EHsabeth Schilders, geb. Dron-
gelen 15-5-1807, dr. van Dirck Schilders en EHsabeth van Baardwijk. Zij vestigen zich in Dron-
gelen en krijgen daar zeven kinderen Van Grondel (tak Van Grondel).

c. Jeremias van Grondelle, ged. 30-9-1785, overl. Geertruidenberg 18-6-1830, tr. EHsabeth Christi,
geb. Hoge Zwaluwe 7-3-1790.

V. Joannes van Grondelle, ged. Geertruidenberg 24-2-1737, visser, verm. begr. Geertruidenberg 24-2-
1804, tr. (1) ald. 20-4-1759 Helena Krook, ged. Geertruidenberg 18-6-1734, begr. ald. 30-3-1778, dr. van
Joost Krook en Cornelia Verbrugge; otr./tr. (2) Rotterdam 10-6/7-7-1784 Helena Leijdekker, j.d. van
Geertruidenberg, begr. ald. 20-4-1806.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
1. Johanna van Grondelle, ged. 27-9-1759, begr. Geertruidenberg 19-12-1785, otr./tr. ald. 26-10/20-11-

1782 Johannis van der Wees, j.m. geb. 'op het fort de Bourtang'.
2. Cornelia, ged. 2-12-1760.
3. Jeremias van Grondelle, ged. 10-10-1762, otr./tr. Heusden 31-12-1785/15-1-1786 Johanna van

Kuijk. Zij vestigen zich in Heusden, later in Dordrecht. Uit hun zonen Wilhelmus en Johannes, resp.
een (andere) Rotterdamse- en de Heusdense tak Van Grondelle.

4. Josephus van Grondelle, ged. 7-9-1764, visser, overl. Geertruidenberg 29-10-1836, otr./tr. ald. 12-
4/1-5-1788 Pieternella van der Wees, geb. in de Bourtangeschans 1763, overl. Geertruidenberg 17-
12-1828.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
a. Pieter van Grondelle, ged. 26-7-1789, schipper, overl. Geertruidenberg 7-3-1812.
b. Helena van Grondelle, ged. 2-6-1791, linnennaaister, overl. Geertruidenberg 14-9-1822, tr. ald.

18-2-1818 Gerard Timmermans.
c. Joanna Christina, ged. 13-10-1793, begr. Geertruidenberg 3-3-1795.
d. Johannes, ged. 13-9-1797, overl. Geertruidenberg 16-4-1817.

5. Maria, ged. 7-9-1764, begr. Geertruidenberg 9-9-1772.
6. Johannes, ged. 18-10-1767, begr. Geertruidenberg 24-5-1773.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Geertruidenberg:
7. Johannes, ged. 18-8-1784.
8. Leenden van Grondelle, ged. 31-1-1787, tr. 's- Gravendeel 17-6-1808 Ingetje Norel, van 's- Graven-

deel.
9. Gijsbertus, ged. 25-2-1789, begr. Geertruidenberg 23-2-1791.
10. Gijsbertha, ged. 27-6-1792.

Ilb. Jochem Janssen (van Grondelle), visser, begr. Geertruidenberg 22-3-1693, otr./tr. ald. 9/23-12-
1668 Maria Gerrits van Zeteren, geb. en wonende te Geertruidenberg, begr. ald. 21-9-1703.
Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
1. Maria Jochems van Grondelle, otr./tr. Geertruidenberg 11/29-5-1698 Claes Ariens van der Sluijs, j.m.

geb. en wonende te Geertruidenberg.
2. Martinus Jochem(s) van Grondelle, van Geertruidenberg, otr./tr. 's Gravenmoer 24-4/15-5-1718

Maria Aarts Elants, van 's- Gravenmoer, begr. ald. 31-8-1759.
Uit dit huwelijk, gedoopt te 's- Gravenmoer:
a. Jochem, ged. 10-6-1719.
b. Aart(is) van Grondelle, ged. 8-3-1722, tr. Hardinxveld 7-9-1744 Adriaantje Anthonisse van Dijk.

Zij gaan in Hardinxveld wonen en krijgen er vijf kinderen. Hun zoon Maarten voert de naam
Grondel, waaruit een tak Grondel.

c. Lammenje van Grondelle, ged. 2-7-1724, begr. 's- Gravenmoer 7-10-1780, tr. Jochem Rutters.
d. Maria, ged. 7-12-1727.
e. Johannis, ged. 24-6-1731.

3. Cornelia van Grondelle, begr. Raamsdonk 9-7-1764, otr. Geertruidenberg 7-12-1720 Pieter Nicolaes
Brouwers, j.m. van Raamsdonk. •
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Noten
1. Toelichting: Een fiche bevat een uittreksel uit de oorspronkelijke tekst van een akte. In dit artikel

zijn de teksten van de fiches enigzins verkort weergegeven. Zo zijn o.a. de gegevens over de belen-
dende panden weggelaten. Alle percelen hebben in het Historisch Kadaster een eigen volgnummer;
in dit geval 117. Het tegenwoordige adres van dit perceel is Dordtsestraat 22 (zoals onderaan op het
fiche vermeld). De datum 22 juli 1783 is de datum van de akte.

2. Dit betreft het huis aan de Brandestraat 18-20 (volgnummer 40).
3. De enige mij bekende uitzondering betreft de in de 18de eeuw in Amsterdam wonende familie

Grondel afkomstig uit Pruisen (Duitsland). Van een afstamming uit Frankrijk (bijvoorbeeld via de
Franse familie Goujon de Grondel) is mij tot op heden niets gebleken.

4. P.J.M. Martens, De zalmvissers van de Biesbosch, een onderzoek naar de visserij op het Bergse
Veld 1421-1869, Tilburg 1992 (Stichting Zuidelijk Historisch Contact).
In de lijsten van pachters van visgronden in het Bergse Veld komt de naam Van Grondelle (inclu-
sief de daaraan voorafgaande patroniemen) veel voor.

5. Inclusief de fiches uit de tijd dat de naam Van Grondelle nog niet als zodanig werd gevoerd en per-
sonen nog met hun patroniem werden aangeduid (bijvoorbeeld Jan Bastiaense).

6. F.L. Hartong, De Alliantie Dorrenboom - Van Grondelle, in: Gens Nostra 24 (1969), pag. 80-82.
7. Zie o.a. het testament van Antonetta Struyck d.d. 19-7-1719; GA Rotterdam, oud-not. 1992/293.
8. Streekarchief Oosterhout, ORA Geertruidenberg, boek 44, fol. 142v. (Akte 104) (Streekarchief

Oosterhout).
9. Voor de patroniemen worden verschillende spellingswijzen aangetroffen. Bijvoorbeeld: (Jan) Bas-

tiaens, Bastiaense, Bastiaensen en Bastiaenssen. 'Janszoon' komt voor als (Jeremias) Jans, Jansen,
Janssen en Jansz. Hier is gekozen voor de meest gangbare.

10. Zie de borgtocht uit 1701 waarbij Elisabeth Delre, weduwe van Bastiaen Jansz. van Grondelle, borg
staat voor de kinderen van haar dochter Cornelia, die met haar man Bernardus Voorhans naar Ber-
gen op Zoom verhuist (Streekarchief Oosterhout, ORA Geertruidenberg, boek 38, fol. 176v.).

11. Hartong (zie noot 6) noemt nog een vierde kind: Anneken. Wij hebben hiervoor geen aanwijzing
kunnen vinden. Wellicht is hier een verwarring opgetreden met de vrouw van Jeremias.

12. W.J. van Grondelle, Een Breukelse organist en zijn gezin in de 19e eeuw, in: Tijdschrift Historische
Kring Breukelen, 8 (1993), nr. 3.

13. De wisselende doopplaats (en dus waarschijnlijk geboorteplaats) van de kinderen wordt duidelijk
uit een (helaas slechts gedeeltelijk leesbare) aantekening in het doopboek van Hardinxveld: 'Dit
paar echtelieden woont te Geertruidenberg ... bij gelegenheid van de ziekte van de vrouws vader ...
de vrouw in de kraam beviel en het kind hier gedoopt werd. Ik meende dit te moeten aantekenen
opdat de armbezorgers van Geertruidenberg dit kind wanneer het... mogt nodig hebben niet onder
dit... zouden schuiven'.

EIND GOED, AL GOED

Gedoopt te Noordwijk, 3 maart 1660:
Lea, buyten echt gebooren uyt Engeltje Harmens van Bronsgeest, huysvrouw van
Gerrit Jansz. Natwel, nadat deselve eenige jaaren had geweest in Indien; waerover
Engeltje met haer man voornoemt in praesentie van den kerckenraet is versoent. Is
ten doop gedragen door Weyntje Harmens van Bronsgeest.
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WE G WIJS nr. 10

DE KALENDER (III)

Kalenderhervorming
De door Caesar ingevoerde kalender ging uit van een gemiddelde duur van een jaar
van 365,25 dagen: drie jaren van 365 en één van 366 dagen. Dit was een redelijk
goede benadering, maar op de lange duur niet goed genoeg. Het zonnejaar duurt ech-
ter iets korter: 365,2422 dagen, waardoor de kalender geleidelijk aan bij de natuur
achterop raakte, één dag in ongeveer 128 jaar. In de late Middeleeuwen had men dit
ontdekt, maar pas na een lange voorbereiding voerde paus Gregorius XIII in 1582
een kalenderhervorming in, waarbij hij uitging van herstel van het lengtepunt op 21
maart. Hij moest drie dingen doen:

a. wegens de opgelopen achterstand 10 dagen overslaan,
b. een nieuwe regeling voor de schrikkeling,
c. een nieuwe regeling voor de paasdatum (hierover een volgend hoofdstuk).

De paus bepaalde dat na 4 oktober 1582 zou volgen 15 oktober. De wijziging in de
schrikkeling betreft alleen een deel van de eeuwjaren: de jaren deelbaar door 400
blijven schrikkeljaren, dus 1600, 2000, 2400, enz., de overige niet, dus 1700, 1800,
1900, 2100 enz. zijn voortaan géén schrikkeljaren meer. Deze nieuwe kalender heet
de Gregoriaanse kalender, de oude de Juliaanse (naar Gaius Julius Caesar).

De invoering van de nieuwe stijl heeft nogal wat weerstand ondervonden en heeft
tot aanzienlijke vertraging geleid. Immers, men zat destijds midden in de tijd van de
godsdienstoorlogen. In de meeste katholieke gebieden werd het pauselijk bevel nog
in hetzelfde jaar uitgevoerd of ten hoogste twee jaren later. Maar in de protestantse
landen was het feit dat de regeling van de paus uitging voldoende reden om niet te
volgen; men bleef (voorlopig) bij de oude stijl. Eindelijk, van 18 februari op 1 maart
1700, gingen de Duitse protestantse staten en Denemarken om, pas in 1752 gevolgd
door Groot-Brittannië en in 1753 door Zweden. In Zwitserland was het per kanton
verschillend.

Nadat in de opstandige Nederlandse gewesten in 1581 de koning van Spanje als
landsheer was afgezworen, stond in 1582 de katholieke hertog van Anjou aan het
hoofd van de regering. Na advies te hebben ingewonnen van de Staten-Generaal en
van de Raad van State, bepaalde hij bij plakkaat van 10 december dat de nieuwe
kalender moest worden ingevoerd bij de overgang van 14 op 25 december 1582.
Slechts de Staten van Brabant en die van Zeeland volgden het bevel op. In de onder
Spaans gezag staande Zuidelijke Nederlanden had de overgang plaats van 20 op 31,
of van 21 december 1582 op 1 januari 1583. Het daartussen vallende Kerstfeest vier-
de men er nog volgens de oude stijl, op 4 januari. Holland volgde met de overgang
van 1 op 12 januari 1583 en voorlopig als laatste de stad Groningen (die toen onder
Spaans gezag stond) van 10 op 21 februari 1583.

De andere provincies echter hielden nog lang aan de oude stijl (O.S.) vast. Toen
in 1594 Groningen onder Staats bewind kwam, ging men er een stap terug door de
oude stijl te herstellen. Het gevolg van een en ander was, dat in die tijd en nog gedu-
rende de hele 17e eeuw, de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe,
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Friesland en Groningen oude stijl en de overige Nederlandse gewesten nieuwe stijl
(N.S.) gebruikten, waardoor er een verschil van tien dagen tussen beide gebieden
bleef bestaan, dus liep er een datumgrens dwars door de Republiek.

Er was niet alleen een verschil in telling der dagen, maar het verschil in tijdreke-
ning was tevens de oorzaak van het feit dat Pasen en de andere hierdoor bepaalde
veranderlijke kerkelijke feestdagen soms in het ene gebied op andere dagen werden
gevierd dan in het andere. Soms echter vielen ze op dezelfde dag, in welke gevallen
dus alleen de data verschilden.

Toen eindelijk in 1700 de Duitse protestantse staten tot de nieuwe stijl overgin-
gen, volgden in hun voetspoor ook de oostelijke Nederlandse gewesten: eerst Gel-
derland van 30 juni op 12 juli 1700 (na 28 februari 1700 was het datumverschil weer
met een dag vermeerderd); dan Utrecht, Overijssel, Buren, Leerdam en IJsselstein
van 30 november op 12 december 1700; vervolgens Friesland en Groningen (stad en
lande) van 31 december 1700 op 12 januari 1701 en tenslotte Drenthe van 30 april
op 12 mei 1701.

Wil men een gebeurtenis van na oktober 1582 in beide stijlen dateren, hetgeen in
tal van gevallen zeer aanbevelenswaardig is, dan pleegt men dat in breukvorm te
doen, zo dat men in de teller de datum volgens de oude en in de /Voemer die volgens
de Meuwe stijl plaatst. Voorbeelden:

Arnhem, 30 juni/10 juli 1598,
Sneek, 26 december 1656/5 januari 1657,
Deventer, 9 mei/20 mei 1700.

(Wordt voortgezet) Mr. W. DOWNER

DE AARDBEVING VAN 1692

In het oktober/november nummer 1994 van Gens Nostra was een klein stukje opge-
nomen over een aardbeving die op 18 september 1692 voelbaar was in het 'ghant-
sche landt, Engeland, Brabant en in 't land van Luijck'. De tekst was ontleend aan
'Het Kerckeboeck' van Babyloniënbroek en Hill.

Nu schrijft de heer E. van Runt uit Doorn, dat hij in het oudste 'Kerckboeck' van
Rumpt het volgende gevonden heeft:
den 8 september 1692 is hier ter plaetse een geweldige aertbevinge geweest soo dat
den toorn alhier van boven tot beneden in de kerck van een scheurde, de kloek wel
vijff ende twintig mael klepten, de revier de Linge met duysende brobbelen opner-
pende even gelijck als het sterek regent, hoc pro memoria, dit is geschiet naer mid-
dagh ontwat half drie uren.

Navraag door de heer Van Runt bij het KNMI leerde hem, dat er inderdaad in sep-
tember 1692 een aardbeving is geweest met een sterkte van 6 op de schaal van Rich-
ter. Vreemd is echter het verschil van tien dagen tussen beide notities. De meest aan-
nemenlijke oplossing is, dat in Babyloniënbroek de nieuwe of Gregoriaanse
tijdrekening was ingevoerd, terwijl in Rumpt nog steeds de oude of Juliaanse tijds-
rekening werd gebruikt, zodat men toch over dezelfde aardbeving had geschreven.
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AKTEN VAN INDEMNITEIT

Op 5 november 1760 trouwde Angnietje Cornelisse de Kruyf te Tienhoven met
Maarten Teunissen van Eijk. Zij werd bij die gelegenheid 'jongedochter onder Zuy-
len' genoemd, maar haar doop kon ik in die plaats niet vinden. Wel vond ik haar ver-
moedelijke ouders: Cornelis de Kruyf en Maria van der Woerd, die in Zuilen twee
kinderen lieten dopen: een Jan op 25 augustus 1737 en nog een Jan op 25 januari
1739. Maar van Angnietje was geen spoor te vinden.

Pas jaren later, toen ik op het gemeentearchief in Utrecht het pak ingekomen akten
van indemniteit 1 raadpleegde (voor een heel ander doel overigens), kwam ik ook
een akte tegen die mij informeerde over de herkomst van Angnietje. De tekst van die
akte luidde als volgt:

De onderges(chreven)en diaconen in J(ezus) C(hristus) t(er) k(er)ke tot Thienhoven beloven bij desen
en(de) verbinden sig uyt naam des k(er)k(e)raads indien Angnietje. dogter van Cornelis de Kruyf en
Maria Dirxse van der Woert alhier gedoopt den 24e Lentemaand (= maart) 1735 van hier vertrocken
na Zuylen tot armoede koomt te vervallen haar te sullen versorgen en(de) onderhouden; en dus de
Diaconie van Zuylen te sullen bevrijden van alle last dit kind aangaande. Actum Thienhoven den 24e
Louwmaand (= januari) 1737.

Haar ouders werden dus kennelijk niet gevrijwaard aangezien zij niet in Tienhoven
geboren waren. Het verlenen van de akte van indemniteit (elders ook wel akte van
cautie of borg- of ontlastbrief genoemd) gold alleen de bijna twee jaar oude peuter
en daarmee raken wij meteen de kern van het systeem van indemniteit, dat in de eer-
ste helft van de 18e eeuw opgang maakte.

Een akte van indemniteit hield in dat de diaconie of het armbestuur van een
bepaalde plaats bij een verhuizing beloofde de kosten van levensonderhoud van hun
geboren inwoners te zullen blijven betalen in het onverhoopte geval dat zij tot
armoede mochten vervallen. Schadeloos houden is eigenlijk de betekenis van het
woord indemneren. Al in de 17e eeuw was een regeling van kracht dat de geboorte-
plaats van iemand op moest draaien voor de kosten van onderhoud ('de bedeling'),
mocht iemand ('wat God verhoede' stond er vaak als bezwering bij) tot de bedelstaf
geraken.

In 1682 werd in Holland (later ook in de andere gewesten) een nieuwe regeling
ingevoerd waarbij het armbestuur wel voor de bedeling moest opdraaien als iemand
langer dan eenjaar in een bepaalde plaats woonachtig was geweest. Om deze rege-
ling te ontduiken werd van nieuwkomers een akte van indemniteit geëist van het
armbestuur of de diaconie van hun geboorteplaats. Zo konden de kosten toch wor-
den verhaald. Wanneer iemand geen akte van indemniteit kon overleggen, werd er
wel een 'akte van renuntiatie' opgesteld waarin de nieuwe inwoner verklaarde geen
beroep te zullen doen op de plaatselijke armenkas. Een centraal beheerd systeem van
sociale zekerheid zoals wij dat nu kennen, was in de 17e en 18e eeuw nog onbekend.
Mensen die om wat voor reden dan ook, het niet konden bolwerken in de maat-
schappij waren aangewezen op de liefdadigheid van de kerk (via de diaconie) of de
overheid (via het plaatselijk armbestuur).

Uit de aard van het systeem volgde dat per gezin soms meerdere akten overlegd
dienden te worden. In het bovenaangehaalde voorbeeld was Angnietje in Tienhoven
geboren (een bijkomend genealogisch 'gelukje' in dit geval was dat ik ook de doop-
datum te weten kwam, aangezien de doopregisters van Tienhoven pas vanaf 1740
bewaard zijn gebleven); haar vader was geboren in Schalkwijk en haar moeder in
Westbroek. In feite zouden er dus drie akten overlegd moeten zijn bij hun vestiging

GensNostra50(1995) 1 6 1



in Zuilen. Daarvan is er maar één - die van Angnietje - bewaard gebleven.
Voor genealogen zijn de akten van indemniteit een belangrijke bron van informa-

tie. Soms wordt het hele gezin met namen en leeftijd van de kinderen en hun gods-
dienstige overtuiging vermeld. Ook kan men uit de akten van indemniteit afleiden
waar een gezin naar toe vertrokken is of waar het vandaan kwam - zeker van belang
als bijvoorbeeld de lidmaatregisters ons in dit verband in de steek laten. Er kan een
verschil gemaakt worden tussen de ingekomen akten van indemniteit en de uitgege-
ven akten. Lang niet altijd was de administratie zo goed op orde dat zowel de inge-
komen als de uitgegane akten in dezelfde plaats geregistreerd werden.

Wat vorm betreft, zijn er talloze varianten. Soms werd een register aangelegd (van
ingekomen en uitgaande akten) en soms werden de akten los in omslagen (pakken)
bewaard. In dorpen werden de akten met de hand geschreven, terwijl in grotere
plaatsen voorgedrukte formulieren gebruikt werden die alleen nog ingevuld behoef-
den te worden.

Als men als genealoog van deze bron gebruik gaat maken, zal men voor vele ver-
rassingen (en teleurstellingen) komen te staan. Voor lang niet alle mensen werd een
akte van indemniteit verlangd. Rijke mensen werden meestal geacht niet tot armoe-
de te vervallen; hoewel het lot soms hard kon toeslaan. Ook van seizoensarbeiders
en militairen, die veelal tijdelijk ergens woonden, zijn vaak geen akten te vinden.

Inmiddels zal duidelijk zijn dat de akten van indemniteit met name in de 18e eeuw
werden verleend en geëist. Voorts zijn de uitgegeven akten moeilijk te vinden als
men niet weet waar een gezin naar toe is gegaan en de akte niet in de plaats van her-
komst is geregistreerd. Om nog maar niet te spreken over al het archiefmateriaal dat
in de loop van de tijd verloren is gegaan. Ook de vindplaats kan nog wel eens pro-
blemen opleveren. Het is namelijk niet zo dat de akten van indemniteit altijd op het
Rijksarchief van de provincie te vinden zijn zoals de DTB-registers. Zowel de plaat-
selijke overheid (armbestuur) als de kerkelijke gemeente (de diaconie) konden der-
gelijke akten uitgeven en zij kunnen in de respectievelijke archieven bewaard zijn
gebleven. Het is dus zaak een speurtocht te ondernemen in de inventarissen van ker-
kelijke en gemeentelijke archieven op rijks- en gemeentearchieven en in streekar-
chivariaten. Bovendien zijn er in de laatste jaren nogal wat publikaties verschenen
waarin akten van indemniteit uit een bepaalde plaats beschreven worden.

Een oriënterend bezoek aan de bibliotheek van ons Verenigingscentrum in Naar-
den of het Centraal Bureau voor Genealogie in 's-Gravenhage zal wat betreft deze
uitgaven zeker vruchten afwerpen en kan u veel tijd besparen.

w.s.

Noot
1. GAU, Archief gemeente Zuilen, nr. 18 (ingekomen akten van indemniteit).

De redactie stelt het zeer op prijs
als u op de één of andere manier

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
P.J. Verdam, Vier eeuwen Van Meerlanl in het Utrechtse, Bilthoven 1994 (eigen uitgave).

Aanleiding voor het schrijven van deze familiegeschiedenis was een fraai wapenschildje (in kleur afge-
drukt), dat zich tussen oude familie-aantekeningen bevond. De eerste generatie van deze familie, Roelof
Ariaens van Meerlant (ca. 1506-na 1563), was opgenomen in de vroedschap te IJsselstein. In korte para-
grafen wordt de stamreeks verder opgevoerd tot de 11 e generatie, Hendrik van Meerlant (1853-1898), die
notaris was te Utrecht. In schema wordt een beknopte genealogie over twaalf generaties gepresenteerd.
Een eenvoudige, kleine uitgave, voorzien van een index op familienaam.

J.B. Glasbergen, Het geslacht Van der Codden uit Lisse — Werkboek, Nuenen 1993 (eigen uitgave).
Inlichtingen: Plataanstraat 3, 5671 AL Nuenen; prijs ƒ 11,- op postbankrekening 2764960.

Al eerder heeft de auteur over onderhavige familie gepubliceerd. In april 1993 verscheen het derde deel
van 'Geslachten Van der Codden (Coddeus) uit Rijnsburg', waarin de gedachte van één stamvader werd
losgelaten. Het geslacht Van der Codden, dat vanaf 1582 in Lisse woonachtig was, is niet meer in deel 3
opgenomen en verschijnt thans als afzonderlijke publikatie in de vorm van een werkboek (d.w.z. een tus-
senbalans). De oudst bekende voorvader is Cornelis Pietersz. van der Codden, alias Cees Cuyper of Cees
Bakker, waard in 'De (witte) Zwane' te Lisse, overleden vóór 19-2-1642 en gehuwd met Magdalena
(Leentje) Jans (van Rijn). De genealogie omvat zes generaties.

J.B. Glasbergen, Het geslacht Coling-Colen-Colijn uit Lisse - Werkboek; prijs ƒ 15,50 (inlichtingen: zie
hiervóór).

Ook deze publikatie wordt gepresenteerd als een werkboek. De stamvader van de familie, de landbou-
wer Pouwel Reijnen aen de Beeck, trouwde vóór 1590 met Machtelt Pieters Coling (van wie ook het voor-
geslacht te Lisse behandeld wordt). Hun nageslacht noemt zich (naar hun moeder) Coling/ Colen/Colijn.
Over het nageslacht van Jan Pietersz. Colijn, ged. Lisse 24-1-1677, wordt een familieboek Colijn in het
vooruitzicht gesteld.

S.E. Pronk Czn., Cornelis Pronk te Colombo, oftewel een oud genealogisch vraagstuk. Uitgave: Stichting
familiearchief Pronk, Generaal Spoorlaan 199, 2283 GG Rijswijk.

De ondertitel roept een hoopvolle verwachting op: zou het vraagstuk opgelost worden of niet. Deze
korte studie geeft wel veel antwoorden, maar moet helaas toch op de ultieme vraag naar de ware identi-
teit van Cornelis Pronk te Colombo het antwoord schuldig blijven. Deze Cornelis Pronk was in de eerste
helft van de 18e eeuw werkzaam op Ceylon en zijn levensloop komt uitvoerig aan bod (met nieuw ont-
dekt archiefmateriaal). Uit het onderzoek blijkt in ieder geval dat Maria Pronk niet zijn dochter, maar een
pleegdochter is geweest. De auteur besluit met een suggestie over de identiteit van Cornelis Pronk, die
kan dienen als basis voor verder onderzoek.

P. Harens, Genealogie Harens, Enschede 1994 (eigen uitgave). Inlichtingen: Herikebrink 97, 7544 ET
Enschede; tel. 053-765082.

De auteur heeft zijn geschrift de ondertitel 'Van Ambtenaar Gewestelijk Bestuur Groningen in de 17e
eeuw tot een hedendaags computer-gebruiker' meegegeven. Met de laatste omschrijving zal hij onge-
twijfeld zichzelf bedoelen. Deze genealogie omspant dan ook zo'n vierhonderd jaar, want zijn op één na
oudst bekende voorvader, Harmen Harmens (geb. in 1656 en zoon van Jan Hermans), is de genoemde
ambtenaar van het gewestelijke bestuur (hij was bode-ordinaris). Zijn kinderen noemen zich Harens.
Deze eenvoudig uitgegeven genealogie bestrijkt elf (twaalf) generaties en is voorzien van een index op
persoonsnamen.
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A.F.E. Duim, Het geslacht Van Ham. Van Gelderland naar Zeeland, Hilversum 1994 (eigen uitgave;
Neptunusstraat 39, 1223 HK Hilversum).

Een eenvoudig uitgegeven genealogie, voorzien van veel familiefoto's. De Zeeuwse tak begint met
Steven van Harn(e) die in 1779 in Oostkapelle trouwt met Barbara Meelfidel. Zijn voorgeslacht komt ech-
ter uit Gelderland (Wageningen). De naam doet een relatie vermoeden met het gelijknamige geslacht van
muntmeesters, maar dat kan tot nu toe niet worden bewezen. Voorzien van een index op persoonsnamen
en een overzichtelijk schema.

M.C. Schaap-Jongens, Pieter Cornelisz. Jongens, Jisp 1742- Wormerveer 1821, Koog aan de Zaan 1994
(eigen uitgave).

In dit opstel vertelt de schrijfster aan de hand van allerlei akten de levensloop van Pieter Cornelisz. Jon-
gens, grutter van beroep, die zijn naam aannam toen hij in Wormerveer ging wonen. Uiteraard besteedt
zij ook aandacht aan zijn voor- en nageslacht. Het boekje is voorzien van illustraties en een index op per-
soonsnamen.

Bernard Grothues, Peusens, genealogie van een familie uit Eijsden 1644-1994. Te bestellen door over-
making van ƒ 35,- op bankrek. 943487528 t.n.v. H. Peusens, Kouvenderstraat 128, 6431 HH Hoens-
broek.

De familie Peusens is in oorsprong afkomstig uit de streek tussen Maastricht, Tongeren en Luik. In de
17e eeuw vestigde de stamvader, Gerardus Paschasius Peusens zich te Eijsden. Het fraai uitgegeven boek-
je is heel systematisch opgebouwd. Aan de orde komen o.m. het familiewapen, de betekenis van de naam,
de heerlijkheid Breust en Eijsden, allerlei familieverhalen en uiteraard de stamboom van de familie (een
stamreeks). Bovendien zijn twee kwartierstaten opgenomen (Peusens-Dullens en Peusens-Emmerich) en
is het boek voorzien van een apart 'Peusens-lexicon'.

Aafje Vennik, Hier ben ik, de naam is Vennik. Genealogisch overzicht van de familie Vennik uit Kenne-
merland, Haarlem 1994. Inlichtingen: Schouwtjeslaan 86, 2012 KK Haarlem.

Deze genealogie vangt aan met Arie Vennik, die leefde van ca. 1675 tot 1750. De auteur is er vrijwel
zeker van dat zijn oorsprong in Nieuwe Niedorp ligt, maar daartoe zal nog nader onderzoek moeten
plaatsvinden. Van verschillende familieleden worden foto's, aktes e.d. opgenomen. Het boekje ziet er
verzorgd uit, bevat een index op familienamen en nog ruimte voor aanvullingen en verbeteringen.

Elfriede Greijer-Gürsch, Familie Gürsch. Schönau-Dzieditz-Wien, Heiloo z.j. (eigen uitgave; inlichtin-
gen: De Kistenmaker 30, 1852 GW Heiloo).

Een persoonlijk verslag (in het Duits) van een speurtocht naar de Duitse wortels van de familie Gürsch,
de meisjesnaam van de auteur. De oudst bekende stamvader is Josef Gürsch, geb. Schönau 23-6-1770 en
overl. ald. 6-12-1849. De lotgevallen van de familie worden aardig geïllustreerd met verhalen, foto's,
kaarten, akten en schema's. Van Gerda Gürsch is tot slot nog een kwartierstaat opgenomen.

W.S.

Geschiedenis
J.G.J. van Booma, Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland: handleiding tevens
beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archief recht en
het kerkelijke archiefbeheer, 's- Gravenhage 1994 (CB-reeks 13; prijs ƒ 49,95 (Vrienden van het Centraal
Bureau voor Genealogie ƒ 40,95).

Iedere genealoog krijgt vroeg of laat te maken met DTB-registers, die - zoals velen zullen weten - oor-
spronkelijk tot de kerkelijke archieven hebben behoord. Over de protestantse kerkelijke archieven in
Nederland heeft de deskundige bij uitstek (de auteur was jarenlang adjunct-archivaris van de Ned. Herv.
kerk) een uitstekende handleiding geschreven, waarin uiteraard meer aan de orde komt dan de genoemde
DTB-registers. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld het overzicht van de verschillende (protestantse)
kerkgenootschappen hier te lande, die alle hun eigen archieffonds hebben gevormd. Op zeer systemati-
sche wijze weet Booma inzicht te geven in de aard en inhoud van die archieven, waarin niet alleen voor
kerkhistorici, maar ook voor genealogen ware goudmijntjes zijn te ontdekken. Denk alleen al aan de han-
delingen en de rekeningen van de diaconie, waarin over menig armlastige voorouder treffende details
gevonden kunnen worden. Als 'officiële' kerk neemt uiteraard de Ned. Herv. kerk een opvallende plaats
in. Daarnaast is er ruime aandacht voor de Waalse Hervormde Gemeenten, de Remonstrantse Broeder-
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schap, de kerkgenootschappen, voortgekomen uit Afscheiding en Doleantie, de Doopsgezinde Broeder-
schap, Evangelisch-Lutherse Kerk, de Evangelische Broedergemeenten, Unie van Baptistengemeenten en
het Leger des Heils. Onder de rubriek speciale onderwerpen komen zaken aan de orde als de DTB-regis-
ters, bewaarplaatsen, vaste kerkelijke archiefbescheiden (bijv. rekeningen, attestaties, lidmatenregisters
e.d.). Het mooi uitgegeven en rijk geïllustreerde werk is prettig leesbaar, mede door de vele voorbeelden
uit de praktijk, waarmee tegelijk nieuwe inspiratie opgedaan kan worden voor verder onderzoek. Warm
aanbevolen voor mensen, die meer willen dan alleen het verzamelen van namen en data.

R.F. VULSMA

Diedericke M. Oudesluys, Hollander an der Havel. Flamen und Niederlander in Berlin, 2e Aufl. Berlin
1992.

Een reis door de (20e eeuwse) geschiedenis van Berlijn, waar momenteel zo'n 3000 Nederlanders en
Belgen wonen. Allerlei aspecten van de Nederlands-Duitse betrekkingen komen aan bod: het Nederland-
se kwartier in Berlijn, het Koninklijk Huis. de kunsten, journalistiek, verenigingsleven, Duitse dienst-
meisjes in de jaren '30. De brochure is vooral bedoeld als informatie voor Duitsers.

C. var. Raad Sr., Van een wagenmakerij en andere ambachten, z.j., z.pl. (inlichtingen: Oosieinde i ió,
6901 KGZevenaar).

In deze publikatie komt de wagenmakerij te Woubrugge aan de orde, een bedrijfstak, waarin verschil-
lende (onderling verwante) families werkzaam zijn geweest. In een bijlage geeft de auteur korte over-
zichten van de families Van Zwieten, Van Raet/Van Raad, Langhout, Vuyk en De Raat, met een ver-
wantschapstabel. Interessant is het hoofdstuk over het kasboek van de Woubrugse wagenmaker J. van
Zwieten, beginnend in 1837. Een vlot geschreven en goed gedocumenteerd relaas over een vrijwel ver-
dwenen ambacht.

W.S.

History of the Jews of the Netherlands Antilles (2 dln.), American Jewish Archives, Cincinnati 1970.
Deel 1 bevat de geschiedenis met de eerste pogingen tot kolonisatie van Curacao, stichting van de parn-

assus 'Mikve Israël' in 1651 door Joao de Yllan uit Amsterdam, hun economische activiteiten, hun rab-
bijnen, assessors, onderlinge conflicten, maar ook tegenwerking van de Nederlandse en later Franse en
Engelse autoriteiten, het schisma van 1864, waaruit de Nederlands-Joodse Reform Community ontstond,
met een eigen synagoge in 1865, genaamd Emanu-el, welke scheiding tot 1963 duurde. Een opsomming
van de doctoren, tandartsen, apothekers, literaire genootschappen, bibliotheken, schrijvers beëindigt deel
I.

Deel II bevat o.a. de hascamoth van de synagoge van 1671; lijsten van de plantages met hun eigenaren,
ook van de scheepsreders en -bemanningen, makelaars, immigranten via de Amsterdamse parnassim,
emigranten naar Amsterdam (VS), huwelijken en de Hebreeuwse manuscripten, de slavenhouders enz.,
enz.

Jos KALDENBACH

V.A.M, van der Burg en R.P.M. Rhoen, De gemeenteraad van Zeist 1851-1976. Uitgave Van de Poll-
stichting, Zeist en Historische Uitgeverij Rotterdam, Zeist 1994.

Tijdens een stijlvolle en prettige bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis van Zeist op vrij-
dag 25 november 1994 werd dit bijzondere boek gepresenteerd. Alle raadsleden van Zeist uit de in de titel
aangegeven periode (en daarmee ook alle wethouders; immers ook zij maken deel uit van de raad) wor-
den beschreven met de jaren van hun raadslidmaatschap, religieuze richting, politieke partij/groepering,
hun woonadressen in Zeist en met de gebruikelijke personalia. Ook zijn zoveel mogelijk de namen van
hun ouders vermeld en zover van toepassing de namen, geboorteplaatsen en -data van hun kinderen. De
nodige fotografische afbeeldingen brengen veel bestuurders nog eens extra in de herinnering terug. De
overlijdensgegevens ontbreken wel hier en daar, gevolg van het feit dat het onderzoek voornamelijk werd
beperkt tot het archief van de gemeente Zeist en de genealogische literatuur. Wie dus na zijn raadslid-
maatschap naar elders vertrok, is niet steeds tot aan de dood toe gevolgd. Bij het doorbladeren van dit wel
unieke werk realiseren wij ons dat toch zo veel mensen in de loop van de tijd een belangrijke betekenis
voor hun plaatselijke gemeenschap hebben gehad. Het voorbeeld 'Zeist' ligt nu voor ons. Gesteld voor de
vraag of er ook onder deze plaatselijke bestuurders personen tot landelijke bekendheid zijn gekomen,
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moeten wij zeggen dat zulks maar in beperkte mate het geval is. We komen in dit boek Johannes Herma-
nus Scheps (1900-1993) tegen, lange jaren lid van de Tweede Kamer voor de PvdA; verder mr. dr. Her-
man Theodoor s'Jacob (1869-1950), na zijn wethouderschap van Zeist tien jaar Commissaris van de
Koningin in Utrecht; Cornelis Johannes van Mastrigt (geb. 1909), oud voorzitter van het CNV en voor-
heen bekend CHU-politicus; ir. Hendrik van Rossum (geb. 1919), SGP-kamerlid en Jan Hendrik de Waal
Malefijt (1852-1931), o.a. Minister van Koloniën.

De burgemeesters en gemeentesecretarissen zijn maar summier in een lijst vermeld, maar zij behoor-
den ook niet tot de Raad!

Kwartierstaten
Boeren, burgers en buiienlui, verzameld in 50 kwartierstaten uit het gebied van de afdeling West-Over-
ijssel der Nederlande Genealogische Vereniging, onder redactie van M. Prudon en drs. W.J.M, van Gent,
Deventer 1992.

Door onbekende en thans niet meer goed te achterhalen omstandigheden, was dit boek tot voor kort
niet in onze bibliotheek aangekomen en was er dientengevolge geen bespreking in Gens Nostra aan
gewijd.

Boeren, burgers en buitenlui is een fraai uitgevoerd kwartierstatenboek, waarbij een gemengd systeem
is gevolgd, de eerste vijf generaties in staatvorm, de hogere generaties in lijstvorm. Een kwartierstaat laat
zich niet altijd binden aan één plaats of streek. De samenstellers zijn er niettemin in geslaagd om veel
voorouders uit 'de eigen omgeving', te weten Salland, Land van Vollenhove, de kop van de Veluwe en
het gebied in en om Zwolle, met dit boek in kaart te brengen. Wie in deze gebieden wat zoekt, moet beslist
Boeren, burgers en buitenlui eens grondig raadplegen. Wat aan de late kant wensen we de afdeling Us-
sellanden (de nu alweer ingeburgerde naam voor wat eerder West-Overijssel heette) alsnog veel geluk bij
de totstandkoming van dit mooie verzamelwerk!

R.F. VULSMA

G.W. Koopman (samensteller), Kwartierstaat van Dr. D. Bos met familiegeschiedenissen (met Bijlagen).
Nijmegen 1992 (2 delen; inlichtingen: Curacaoweg 10, 6524 SV Nijmegen).

Dr. Dirk Bos (1862-1916) heeft in de periode na 1900 een belangrijke plaats ingenomen in ons politie-
ke leven. Hij heeft onder meer veel bijgedragen aan de beëindiging van de schoolstrijd. Ter herdenking
van zijn 100e geboortedag verscheen in 1962 van de hand van E. van Raalte een biografie van hem, die
in deze uitgave wordt heruitgegeven, samen met zijn kwartierstaat en allelei nadere gegevens uit rechter-
lijke en notariële archieven over de kwartieren. Veel archiefmateriaal is afkomstig uit het GA Amersfoort
en Utrecht. In een afzonderlijke bijlage worden de integrale teksten van diverse akten e.d. afgedrukt.

W.S.

AANWINSTEN

A.M. As-Vijvers en H. Schaftenaar, De Weeshuiskazerne van Naarden. Over susteren, soldaten, walen en
wezen, Stichting Vijverberg, Naarden 1994.
D.J. Bais-Hillen, De geslachten Bais/Baijs. Van heden tot in het grijs verleden (20 kwartierstaten), z.p.
1992.
H. Boegem, Klapper op de huwelijksinschrijvingen Weesp (3 dln.), Amstelveen 1994.
P.M. op den Brouw, Keurmedigen van de Kelnarij van Putten, Fragment-genealogieën 1-100 (5e voor-
lopige versie deel II), Bethesda 1993.
E.A. Constantin en G.P. de Ridder, Van Goor's Klein Roemeens Woordenboek, Den Haag 1973.
B.G. Ten Dam, Kwartierstaat Ten Dam, Rijswijk 1994.
A.J. Drewes, Het geslacht Zier in Nederland. Genealogie van een Lutherse familie uit Amsterdam (1750-
1994), Uithoorn z.j.
W.J.A. van 't Einde, Kwartierstaat Bartha van Esveld, Hilversum 1991.
N.A. van Hom en H.J. Scholte, Naar aanleidng van dertien Amsterdamse pakhuizen. Vette varkens en
steenkolen en Restauratieverslag pakhuizen.
D.E.J. Jongens, Grafische weergave van de stamboom van de familie Jonges en Jongens, Brakel 1991.
S.P.M. Keesen e.a., Vijfentwintig Jaar N.C. W. Midden Nederland, Belangenbehartiging, ontmoeting,
bezinning 1969-1994, Apeldoorn 1994.
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G.A.F. Maatje e.a., Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse land en zijn bewoners, Reeuwijkse
Reeks 7, Stichting Oudheidkamer Reeuwijk 1994.
F.A. Majoor, Stamreeks der familie Majoor ca. 1650-1987, z.p. 1987.
J.H. Rombach, Inventaris van de archieven van de families Van Foreest, Van Egmond van de Nijenburg,
De Dieu, Fontein Verschuir, Van der Feen de Lille, Alkmaar 1992.
J. Roskes, Kwartierstaat Gezina Anthonia Theodora Jeukens (tevens genealogie en stamreeks), 's- Gra-
venhage 1993.
J. Roskes, Kwartierstaat Julius Roskes (tevens genealogie en stamreeks), 's- Gravenhage 1993.
F.T. Scholten, Monument in beeld, Beeldhouwkunst op en aan monumenten, Stichting Open Monumen-
tendag, Amsterdam 1994.
J.M. Sterck-Proot, Geschiedenis van Aerdenhout, Haarlem 1946 (2e druk).
W. van Zeben en C. van Zeben-van Walsum, 300 jar Van Zeben (10 generaties), 's- Gravenhage 1981.
A. van Zoest, Een familie Vermeulen, Oostvoorne 1993.
A. van Zoest, Genealogie van een familie Noorlander, Oostvoorne 1992.
A. van Zoest, Een stukje geschiedenis van de familie Luijendijk. Herkomst Heenvliet en Voorne Putten,
Oostvoorne 1993.

Familieboek Gemeente Hellendoorn (families Alferink, Broekmate, Hegeman, Keizer, Kollensta(a)rt,
Leestemaker, Middag, Ronhaar, Reefhuis, Woerd(t)man en Teesselink), Historische Vereniging Nijver-
dal e.o., Nijverdal 1994.
Kadastrale en Prekadastrale atlas fan Fryslan 1640-1832, deel 8 Hinnaarderadeel, Leeuwarden (Fryske
Akademy) 1994.
Beemster, Geref. gemeente lidmaten en attestatieboek 1622-1850 (kopie).
Uitreiking Zilveren Anjer 1993 aan ing. F.H.G. Engelen (Sittard), J. Taapken (Baarn), F.L. Davelaar (Wil-
lemstad, Curacao), P. Moerenhout (Bunnik), ir. L.G. Heijdenrijk en mw. F.H.M. Heijdenrijk-Osendarp
(Amersfoort).
Huis Verwolde te Laren (Gld), Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen.
Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832, deel 5, Aalsmeer inclusief Kudelstaart en Kalslagen, Haarlem
1994.
Kadastrale Atlas van Zuid-Holland 1832, deel 1, Schoonhoven, Schoonhoven 1994.
Renoy, dopen R.K. 1711-1811, trouwen 1728-1733/1738-1811, begraven 1724-1812 (kopie).
Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De Geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuin-
bouw aan de Drechtdijk te De Kwakel, vroeger behorende tot 'Het Bezwooren Kerf, Haarlem 1978.
Jonge Bouwkunst Nijmegen 1850-1940.
40 Jaar Stichting Oranjehotel 1945-1985.

Genealogieën
G.T. van Amerongen, Genealogie Van Amerongen (4 dln.), Haarlem 1994.

Een bundel van familiegroepen Van Amerongen (ook Van Ameringen) in o.m. Alkmaar, Amerongen,
Acquoy, Amsterdam, Angerlo, Arnhem, Baarn, Darthuizen, Dordrecht, Eek en Wiel, Gorinchem, 's- Gra-
venhage, Haarlem, Hagestein, Hazerswoude, Hoevelaken, Leersum, Leiden, Maarssen, Montfoort, Nij-
kerk, Ommeren, Renswoude, Schalkwijk, Tricht, Utrecht, Veenendaal, Werkhoven, Westbroek, Wijk bij
Duurstede en Zierikzee.

W. Göebel en J.C. Göebel-Slingerland, Göebel, Een familie met een verleden van glas, IJsselstein 1993.
Oudst bekende voorvader is Adam Göbel, glasblazer, in 1601 te Laubach (D) overleden. Hij wordt

voor het eerst genoemd in 1584 in het kerkregister van Laubach bij de doop van zijn dochter Anna Maria.

Th.F.C. Louwers, Stamboom Kroes, Geldrop z.j.
Stamvader is Marten Hendriks, in 1670 geboren te Oldemark in Overijssel. Zoon Hendrik trouwt in

1726 aldaar met Geesjen Harmens Terwisga. Uit dit huwelijk negen kinderen allen te Oldemark geboren.
Idem, Stamboom Louwers, Geldrop z.j.

Martinus Lauwers, bouwman, trouwt Duizel Gertruda Jansen. Uit dit huwelijk minstens zeven kinde-
ren allen aldaar gedoopt.
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F.J.G. en C. Spijker. Genealogie van hei geslacht Spijker uit Blokzijl (tevens kwartierstaten aangetrouw-
de families), Bussum 1994.

Stamvader van het van oudsher doopsgezind geslacht is Jan Spijker, geboren tussen 1562 en 1567 te
Vollenhoven. Kleinzoon Pieter Jacobs is de eerste die te Blokzijl wordt geboren. Nakomelingen zijn tot
het begin van deze eeuw te Blokzijl gebleven.

R. Steenhoff-Schoonbeek, Bergen op Zoom en zijn Bechten, Alsemberg/Bergen op Zoom 1994.
Stamvader is Johann Andreas Becht, geboren in 1738 te Medenbach bij Wiesbaden. Hij wordt in 1759

ingeschreven als soldaat in het 2e regiment van Bern, ook wel Zwitsers (Gummoëns) nr. 3 genoemd en
komt naar Nederland.

M. Straub, De Nederlandse familie Straub, z.p./z.j.
In 1745 komt Hans Jorge Straub (Stroeb). soldaat/schoenmaker vanuit Doornik (Tournai) naar Schoon-

hoven, trouwt Johanna Dobbelaars en vestigt zich later als schoenmaker te Grave, alwaar hij in 1765
overlijdt.

A. van Zoest, Genealogie van een familie Vente, Oostvoorne 1993.
Cornelis Cornelisz. Vente, vervener onder Moordrecht, geboren ca. 1620 en overleden na 1695. In dat

jaar wordt hij nog genoemd als voogd over de kinderen van zijn overleden dochter Neeltje.
Idem, Genealogie van de familie Tempelman, Oostvoorne 1992.

In 1776 trouwt te Leerdam Jan Tempelman met de in 1751 gedoopte Grietje Zuur. Zij is een dochter
van Huibert Zuur en Lijsbeth van Groeningen. Uit dit huwelijk zes kinderen, allen te Schoonrewoerd
gedoopt.
Idem, Genealogie van de familie S/Zoeteman, Oostvoorne 1992.

Cornelis Soeteman trouwt Maertien Soeteman. Uit dit huwelijk zeven kinderen allen te Rijsoord
gedoopt tussen 1586 en 1604.
Idem, Genealogie van een familie Ladage, Oostvoorne 1993.

Paulus Ladage (Gladhaghen), soldaat, geboren in 1683 te 's- Gravenhage en begraven te Brielle in
1730, trouwt aldaar in 1705 Perine Selsate(n), 1683-1757.

Van de afdeling Twente van de NGV ontvingen wij; R.K. Trouwboek Haaksbergen 1732-1808 en R.K.
Doop- en Trouwboek Geesteren (O) 1768-1834, de boeken zijn te verkrijgen voor respectievelijk ƒ 15,-
en ƒ 25,- (excl. verzendkosten). Ook verkrijgbaar op diskette, prijs ƒ 10,- en ƒ 20,- (excl. verzendkosten)
bij A.P.C. Kwaaitaal, Dennenbosweg 17, 7556 CB Hengelo (tel; 074-434002).

Van het Archief en Informatiecentrum voor de Betuwe en de Historische Kring Kesteren en omstreken,
Postbus 62, 4040 DB Kesteren ontvingen wij; W.H. Strous, 'Bestemoeders Hofslad', Een eeuwenoude
boerderij aan de dijk in Ingen (Osenvorenreeks 49), en J. van Rinsum, Naamlijst der Inteekenaaren
afkomstig uit 'De Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlan-
den, ingezonderdheid die van Holland, van de vroegste tijden af door J. Wagenaar (1709-1773), (Osen-
vorenreeks B15).

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
Arent thoe Boecop (Postbus 117, 8080 AC Elburg). nr. 55. sept. 1994. Vroede vrouwen & wyse moeders.
B. de Waard-Ruijs: Vroedvrouwen en bakers van Elburg [tien hoofdstukken over hen en hun werkzaam-
heden in de kraamkamer, waarvoor resolutieboeken en gemeenteraadsverslagen werden doorgenomen.
Vroedvrouwen: Engelbarta Klaasen (tr. Hoevelaken 1787 Wijnand van Leeuwen), Everdina Nijhof (geb.
Winterswijk 1804) en dochter Adriana Magd. Seijbel (tr. Peter Spek), Anna Cath. Gaasendam (geb. Gro-
ningen 1864; tr. Jan Deen), Johanna Gezina Petrie (tr. 1907 Jan Chr. Stephan) en Johanna Nieuwenhuis
(geb. Voorst 1916)].

De Brabantse Leeuw, jg. 43 (1994), no. 4. Verv. Schoutens uit Halsteren e.o.; J. van Gils: Nijver en nota-
bel Goirle. Van den Heuvel [nageslacht van Joh. Dominicus v. d. Heuvel, geb. Ravenstein 1818]; Verv.
Schampers [alias Van Lievendael; I6e-I8e eeuw]; Verv. Smulders (Smeulders) [te Tilburg]; L.W.F.
Adriaenssen: Enkele reis naar de hemel. De genealogische betekenis van het bidprentje [informatiegehal-
te van het bidprentje en de ontwikkeling daarvan; als voorbeeld werd genomen de Noordbrabantse fami-
lie Donkers (Donckers)].

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 109 (1994), afl. 3. J. Gom-
mans: Nederlandse textiel in het achttiende-eeuwse Perzië [Baltische, Centraaleuropese, Levantse en Per-
zische Golf circuits; transporten via Armeense, Griekse en Joodse kooplieden]; J.L. van Zanden: Indus-
trialisatie en inkomensverdeling in Overijssel, 1750-1875 [bronnen: quotisatie van 1750 en 1808.
kadaster 1832 en 1875 voor de huurwaarde van woonhuizen].

De Drie Steden (Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, St. Agnietenstraat 28, Postbus 169,4000 AD
Tiel), 15e jg. (1994), nr. 2. A.M.M.D. Kompier-van Nimwegen: Vijf eeuwen Culemborgse ouderen; Nog-
maals het fregatschip 'De Stad Tiel'; R.H.C, van Maanen: Einde van een eeuwenoude armenbedeling in
1947. Burgelijk Armbesturen in Buurmalsen en Tricht: A.P. van Lith: Genealogische- en heraldische
gedenkwaardigheden in de kerk van Wadenoyen [o.a. grafsteen van de non Cornelia Hinckaert (overl.
1560) met haar 4 kwn., graf familie Van Hemert, verdwenen wapenborden].

Idem, 15e jg. (1994), nr. 3. Tot Beltjes Blijdschap. Een boekje open voor een tachtigjarige Kuilenbur-
ger. A.J. Blommers: Geoctroyeerde zeepzieders in achttiende eeuws Culemborg [Nicolaas Poock (overl.
1757), schout/secr. van Kortenhoef en Ankeveen, George Beens, Joh. Fred. van Leempoel, Hendrik
Guerin(tr. Rotterdam 1769 Maria Pansemaker), Jan van Kerkwijk (overl. 1819)]. Bijlage: De familie Bel-
tjes in Culemborg [Hendrik B., 1782 beurtschipper van Culemborg op Amsterdam; stamreeks (5 gen.)];
J.D. de Jong: De zorg voor de Lekdijk in het graafschap Culemborg; OJ.de Jong: Een Leidenaar in Cul-
emborg [Jan Cornelis Schorer (geb. 1874), student rechten te Leiden, tr. 1902 Louise van Hoytema; bei-
der naaste familie besproken]; G.J. Menlink: Verwikkelingen rond de positie van burgemeester Everwijn.
1867-1872; H.P.J.E. Merkelbach: Eens gegeven blijft gegeven! Een onderzoek naarde stadsrechten van
Buren en Culemborg; S.A.H. Singer: De Culemborgse stadsrekening van 1399/1400.

Gens Humana, nr. 28, 8e jg., nr. 3. sept. 1994. H. Hijdra: Verborgen mogelijkheden in FAMILIEGE-
SCHIEDENIS; Verv. Brouwerijen langs de Oude Gracht in Utrecht. Brouwerij de Ster [Van Wijcker-
slooth, Van Battum, Van Vianen]; K.J.F. Heymans: Genealogie Loeft'van Everdingen [familie Van Ever-
dingen; nageslacht van Cornelis Loeffsz van Everdingen, overl. 1581]; P. Verjans: GEDCHART 1.6
Kompacte voorstelling van genealogische gegevens; P. Douche: BLAZONS! Heraldiek in de computer;
Verv. Kwst. Andreas K. Oudman [prov. Groningen].
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Geschiedenis van Abbekerk (Stichting Historisch Abbekerk, secr.: G. Koster. Kosterkring 10. 1657 LL
Abbekerk). 6 (1994). D. Stam/G. Koster. Van stierstiek tot K.I.-inrichting (in gesprek met G. Stapel over
veefokkerij, bullopers en inseminators; lijst van eigenaren van in 1882 te Abbekerk 'besprongen koe-
ijen']; P. Krom: Gezondheidszorg in oude tijden.

's- Hertogenbosch, II (!994)-3. Themanummer Wereldoorlog II. Kroniek en wederopbouw: Bouwhist-
horische berichten: Hinthamerstraat 100.

Idem, 11 (1994)-4. Themanummer 1794. J.W.M. Schallen: De Franse opmars naar's- Hertogenbosch in
1794; J. Baartmans: Belegen omwenteling: P. Altena: Gerrit Paape als journalist in Den Bosch. 1794-95;
R. Huiskamp: Het dagelijks leven in Den Bosch in het najaar van 1794; Uit het Stadsarchief: Archieven
uit de Bataafse Tijd (1794-1806); Russische en Engelse krijgsgevangenen.

Historisch Magazine Voor Noord-Holland, 3e jg., nr. 3, juli 1994. W. Heersink: Verleden van minuut tot
minuut. Impressies uit het notariële archief.

Idem, nr. 4, okt. 1994. W.G. Heeres/J. van Vliet: Een nieuwe uitgave van de Enqueste van 1494 [ver-
slag van een landsheerlijke commissie van onderzoek naar financieel-economische omstandigheden van
steden en dorpen; betrouwbaarheid en gebruik voor lokale en regionale geschiedbeoefening].

De Indische Navorscher. jg. 7 (1994), nr. 4. H.Th.M. de Raad: Genealogie van de familie Streithorst
[nageslacht van Friederich Wilhelm S. (overl. Emmerik 1788) en Anna M. Cath. Grijnaeus, won. BerlijnJ;
Aanv./verb. o.a. Lapré; Antw. Roggeveen, Guttenberg en Albinus; R.G. de Neve/D. van Duijn: De oprich-
ters van de loge 'De Ster in het Oosten' te Batavia; Verv. Indische fiches [Altheer t/m Altman; met o.a.
Alting Siberg].

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 47 (1993) [ƒ 60,—
(Vrienden ƒ 50,-), incl. verzendkosten; te bestellen bij het CBG, Postbus 11755, 2502 AT 's- Gravenha-
ge, postgiro 65260J. S.A.C. Dudok van Heel: Heereman van Zuydtwijk. Een oud Amsterdams katholiek
geslacht dat van Holland vervreemde [bespreking van o.m. relaties, katholiek patriciaat, huiskerk; paren-
teel: Plemp, Heereman(s), Van Schueren van Haehoort, Coorenbreeck, Van Zeil]; N. Plomp: Een boer is
geen edelman. Zestiende-eeuwse conflicten over riddermatigheid in de Neder-Betuwe [inleiding geschie-
denis ridderschap ald., het ridderboek, beschrijving van de conflicten, samenvatting procesdossiers, gene-
alogische fragmenten: Van Delft, Van Eek, Van Heteren, Van Leeuwen, Van Lockhorst, Van Maurick,
Vonck, Van Wijck]; P. Boon: Naar de oude en de nieuwe wereld. Gebrandschilderde glazen uit de kerk
van Hoogwoud. Bijlage: Beschrijvingen van de glaspanelen met aantekeningen betreffende de schenkers;
E.J. Wolleswinkel: De portretcollectie Pauw van Wieldrecht op 'Broekhuizen' te Leersum (1); J. Kok:
Buitenechtelijke geboorten in Nederland van de zeventiende tot de twintigste eeuw [achtergronden (bijv.
militairen waren beperkt in hun mogelijkheden om te trouwen), maatschappelijke positie van moeder en
kind; iedere genealoog ter lezing aanbevolen]; J. Kroes: Groepsmigratie: Overijsselse turfgraversfamilies
naar de Friese laagveengebieden. In het bijzonder bekeken in Oosterzee en Echten, Lemsterland [behan-
deld worden de families Kluitenberg, Pen, Kooij, Ruiter, Schreur, De Haan, Klijnsma, Kluwer, Huisman,
Ketellapper, Mast, Oord, Schipper(s), Strampel, Vaartjes/Vaatjes, Wever. Wind, Slump, Muurling]. Bij-
lage I. Lijst van turfgraversfamilies in Lemsterland van Overijsselse afkomst. Bijlage 2. (Idem) van niet-
Overijsselse afkomst (vóór 1850); Wapenregister [45 geregistreerde wapens met beschrijving].

Mars et Historia, 28e jg., nr. 3, juli/sept. 1944. Themanummer Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Hierin
o.a. De Nederlandse neutraliteit tot 1918; Internering in Nederland 1914-1918; Het uitwijken van de Duit-
se keizer naar Nederland en de poging hem van daaruit te ontvoeren.

Nijmeegs Katern, jg. 8, nr. 3, juni 1994. M.J.M. Hageman: Nijmegen als Gelderse stad; V. van der Vinne:
autopionier in Nijmegen: M.W. Aertnijs.

De Omroeper (Naarden), jg. 7, nr. 4, okt. 1994. A.P. Koopman-van Rossum: D.F. Tersteeg 1876-1942,
tuin en landschapsarchitect te Naarden; Th.G. Baaiman: Japie Meijer; J.G. Kroonenburg: Naardense
kwekerijen; /. Inglot: Het archief van 'een oude Soos in Naarden' [sociëteit 'Eensgezindheid', 1886-
1969].
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Ons Voorgeslacht, no. 454, 49e jg., nov. 1994. G. de Moor. De controverse tussen Jan van Noortich tot
Noortigerhout en Ewout Willemsz. Bartoen [2e helft 15e eeuw; Jan van N. was zoon van Jan van de
Boekhorst en Elizabeth van Alkemade; Jan en Ewout huwden beiden een meisje Blois van Treslong;
Ewouts zuster Ida trouwde een halfbroer van Jan]; A. Gordijn: Kohier van de 1 Oe penning van 1565 in het
Ambacht Voorburg; J.J. Duivenvoorden: Kohier van het familiegeld (1673) van Noortwijck, Noortwijck
op Zee, Langevelth, Offem en Noordwijckerhout.

Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek, jg. 11, nr. 4, nov. 1994. W.J. Ouweneei.
Kwartierstaat Harmina Olthof [geb. Eibergen 1857; Olthoff (te Neede en Haaksbergen), Niessink (te
Neede en Eibergen), Stemerdink (te Winterswijk), Maes (id.), Wilmerink (Wullink alias -), Spekkink
(Eggink alias -), Klein Wesselink (te Vorden), Leu(i)nk (id.); G. Goorman/A.J. Derking: Kwartierstaat
Aaltje in 't Hof [geb. Bathmen 1811; Schoolthof, In 't Hof, Grotenhuis, Ooitink (te Deventer), Groot
Oonk, (op Reijlink), Eerdkamp (te Colmschate), Wibbelink]; Red.: Biografie Anton Geelink [ged. Win-
terswijk 1712]; J.G.W. Hoitink: Rekening Kerk Silvolde [1747]; Idem: Het Joodse kerkhof te Winters-
wijk; B.H.M, te Vaarwerk: Onderzoek in de collecties van de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo
[Borculo, Lichtenvoorde, Neede, Eibergen en Groenlo - op deze plaatsen betrekking hebbende stukken
zijn verspreid over verschillende archieven (o.a. in Arnhem, Den Haag en Munster); men is begonnen met
het verfilmen hiervan - hc: resultaat is ter inzage in de Openbare Bibliotheek te Borculo; een overzicht];
J.W. Zondervan: Schoemaker: zoeken en vinden? [Hilverdink, Heuikert, Op de Meij, Platvoet, Papen-
borgh, Wassink; genealogie Schoemaker te Warnsveld e.o.; 18e eeuw]; Aanv. Kwst. Post.

Oud Meppel (mededelingenblad van de Stichting Oud Meppel; secr. J.K. de Wolde, Schaepmansingel 41,
7941 CB Meppel), jg. 15. nr. I, mei 1993. IV. Ponne: De geschiedenis van de Meppeler familie Ogterop
en de schouwburg [oudst bekende: Melchior Hendrix, tr. Groningen 1753 Beertien Frense; de eerste
Ogterop te Meppel was Cornelis (1799-1860), zilversmid, tr. 1827 Jentje ter Heide; zij dreven tevens een
koffiehuis annex tapperij; via stationskoffiehuis en Buitensociëteit naar schouwburg]; Verv. Misdaad en
straf ten tijde van de Bataafse Republiek. De zaak van Philips Abrahams, Jacob Abrahams en Salomon
Nathans.

Idem, nr. 2, aug. 1993. Wie was Anton Gerrit Swart [geb. Niekerk 1903, 1932 agent van politie te Mep-
pel]; Jeugdherberg 'Parkhoeve' Meppel 1932-1992; Verv. Misdaad ... Republiek. De zaak van Jacob
Leffers [geb. 1757, herbergier en slachter]; Het sluisje in de Nijeveensche Grift. De afwatering van Nij-
eveen inde 16e eeuw; W. Panne: De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen inde 19e eeuw. Deel 6: Ande-
re vormen van onderwijs.

Idem, nr. 3, dec. 1993. De ARP te Meppel e.o. van 1916-1939; Christelijke Muziekvereniging De
Bazuin 75 jaar (1917-1992); Verv. Mij. tot Nut van 't Algemeen. Deel 7: De Volksgymnastiekschool.

Idem, 16e jg., nr. 1, juni 1994. Jan de Kok op de praatstoel [o.a. over de werkverschaffing en het
Arbeidsbureau in de jaren 30]; H. Jans: Het leven en werken van Pieter Gerrit Jans (1878-1949) [kleer-
maker, stadsomroeper enz., tr. Aaltje SchuphofJ.

Idem, nr. 2, okt. 1994. T.J. Rinsema: De ijswafelvergiftiging in Meppel [1921; ijsbereider Vlierman;
zes kinderen overleden, enkele honderden werden ziek]; De Meppeler familie Geskes/Geskus [ook: Ges-
tiens, Gestius; 18e-19e eeuw]; Roelina de Boer-van Delden op de praatstoel [geb. Meppel 1899].

Oud-Nijkerk (secr. F. H. van den Berg, Gasthuisstraat 3, 3861 BS Nijkerk; donatie min. ƒ 15,- p.j.), jg.
13, nr. 2, mei 1994. Apothekers te Nijkerk [namen, geboorteplaats/datum, data ingekomen, vertrek of
overlijden]; Verv. Kozakken in Nijkerk; Verv. Glasfabriek in Nijkerk.

Idem, nr. 4, nov. 1994. W.J.E. van den Bos: Een ware Nijkerkse Geschiedenis [1773; steekpartij met
Herman Tiepael (24 jaar) als slachtoffer]; R. van der Bie: De Nijkerkse calicotweverij van J.Ph. Freijss
[katoen van Calicot of Calcutta, vaak gebruikt voor boekbanden; weverij sinds 1838].

Tabula Batavorum (Gendt, Eist, Kesteren, Tiel, Oosterhout; secr. T. van Drunen, Radboudweg 30, 3911
BE Rheden), jg. XII (1994), nr. 2. Kersentijd in de jaren twintig; Verv. Plaats-en perceelsnamen in het
rivierengebied met het bestanddeel 'oord'; Het Kasteel De Toren van Wely.

Tussen Rijn en Lek, jg. 28, nr. 3, sept. 1994. R. Kosse: De loterij van Johan de Bont uit 1649 in Wijk bij
Duurstede [verloot werden schilderijen, merendeels gemaakt door Utrechtse kunstenaars]; R. van der
Eerden-Vonk: De komst van de fiets en auto in Langbroek, 1881-1923; J. van Bemmel: De Vogelpoel en
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de Van Bemmels aan de Wijkerslool [de eerste Van Bemmel op de boerderij Vogelpoel was Jacob in
1684: een (voorzover bekend) niet verwante familie Van Bemmel (nageslacht van Gerrit Aertse van B..
ca. 1718 pachter van de Riebeeck) werd in 1760 vermeld als wonend op de Vogelpoep.

Tijdschrift voor Waterstaais Geschiedenis. 3e jg., nr. I. mei 1994. Schaalvergroting in de polders in
Amstelland in de 17e en 18e eeuw; Binnenscheepvaartwegen in Nederland tot 1940. De moeizame inte-
gratie van een netwerk; Verv. Glossarium van waterstaats termen: De letters e, f. g. [termen als ewolt,
faliekant en godsakker].

Veluwse Geslachten, jg. 19 (1994). nr. 5. Kwartierstaat Lammert van Pijkeren [geb. Oldebroek 1949: -,
Horst (te Kampen), Veldkamp (te Hattum). Van Olst; eigenlijk een stainreeks]; A.C. Zeven: Familiewa-
pens op archiefstukken van Brammen; Idem: ... Hatlem; en ... Ede: E. de Jonge: Onbekende archieven:
een dagje Huisarchief Anholt [met daar gemaakte notities]; E. Bunte: Kwartierstaat (Van de) Bunte-Wes-
terink [Marinus Bunte tr. Zeist 1927 Anna Westerink; - , Van Straten, - , Stadman]; Verv. Bennekomse
Vermeer's; G.A. Hardeman: Kwartierstaat Hardeman [kwn. van Aris Hardeman (tr. Naaldwijk 1955 Piet-
je Verkerk); -, Van Wakeren, Staller. Vos (te Kampen)]; Verv. Kwst. Heij-van Diermen.

Wesifriese Families, 35e jg., no. 3, sept. 1994. T.g.v. het 40-jarig bestaan van de Stichting Westfriese
Families (waarmee wij haar van harte feliciteren) een extra dikke aflevering. B.C. Mantel: Toch niet
gelukt (fam. Slaghem) [tweemaal werd de familienaam via een dochter doorgegeven; met Biersteker,
Brugman, Korendijk; 17e-18e eeuw];/W. Joosten: Dirk Dropvat c.s. [genealogie Dropvat: te Enkhuizen
en Amsterdam; 18e-19e eeuw]: Red.: "Meester P.C.'. Avis (1922-1983), eerste voorzitter van •Westfrie-
se Families' en zijn voorgeslacht [stamreeks en kwst.; - , Zijp, Donker. Nes]: J.P. Geus: De families
Moersjongste, Sinter en Hoogwater te Koedijk; J. Ou: Drie Generaties Antje Bakker. Kwartierstaat van
Antje Bakker (1885-1945) [moeder en grootmoeder droegen dezelfde namen; kwn. voornl. te Ham,
Grootebroek, Venhuizen, Opperdoes en Twisk]; J. Trompetter. Stamreeks Trompetter van Opperdoes.

Uit onze afdelingsbladen:
Delfland, Med.jg. 3, no. 4. sept. 1994. E.B. van Rijn: Wapens van voormalige gemeenten in Delfland e.o.:
Wapenregister afd. Delfland: Dumon, van Daalen; A. Slootweg: Stam-reeks Molenaar. Bleiswijk 1540-
1725; Stamreeks Van der Biezen [18e-20e eeuw: beknopt]; Genealogisch allerlei [24 spellingsvarianten
van de naam De la Piemonte in de rekening van een boedel].
Genealogica (Flevoland), jg. 10, no. 3, okt. 1994. Uit het leven van Dina Dwars [geb. Amsterdam 1794;
aanv. op het eerste kwartierstatenboek van de afd.]; Iets over de naam Katoen/Katuin.
NoordKopstukken. 8e jg., nr. 4, aug. 1994. N. Zijp/T. Lont-Lont/N. Fijnheer-Rolgans: Clara van Spar-
woude en haar nakomelingen [d.w.z. nageslacht van haar halfzus Maritge; te Wieringen, Den Oever e.o.;
Stuling(h), Van der Meer a Stuling, De Wind-Astuling. Kippenbroek-Astuling]; Verv. Transportregisters
van Huisduinen en Den Helder [1769-1770]; Termen voorkomende in Oudrechtelijke archieven.
Stichtse Heraut, nr. 26. nov. 1994. Grafstenen op het R.K. kerkhof te Didam [Muiser, Van Romondt,
Borkens]; Familienamen [o.a. Ter Mate/Ter Maat en Swerinck te Winterswijk; 18e eeuw]; H.J. Ouwe-
kerk/R. Hofman: Brieven van abolitie [kwijtschelding; 1789-1790 uit de Criminele Sententies; naam,
functie, datum]; J.J.A. Elsenaar: Tragiek in Kamerik [de buitenechtelijke kinderen van Willempje van
Wijk (1766-69) en het huwelijk dat niet doorging].

Threant, 5e jg. (1994), nr. 3. Verv. Genealogie Lunenborg [met Vos, Koster. (De) Groote]; Verv. Kwst.
Jonker; Aanv. Kwst. Koopman [Kloeze, Zwiers]; Deelkwst. Grietje Jans Troost [ged. Hoogeveen 1716].
Twente Genealogisch, 10e jg., nr. 4, okt. 1994. G.J. Welberg: De lijsten van de ingezetenen van 1748
[volkstelling; met inleiding en als voorbeeld vijf domeinerven behorende tot de Hof van Oldenzaal,
marke Gammelke: Escher, Geerdink, Kosterink, Lansink, Wissink (met gelijknamige bewoners)]; Gene-
alogische aantekeningen in twee Twentse kerkboekjes [Hesselink, Bakker, Nijhof, Walhof]; Kwstn.:
Johanna Gesina Welpelo (geb. Losser 1881), Johan Hendrik Marinus Oude Kempers (geb. Losser 1888),
Berent Spenkelink (geb. Bathmen 1830), Hendrina Gierveld alias op Pouwels (tr. Wierden 1857); Gene-
alogisch onderzoek in Holten; De voortgang van het Twente Bestand.

IJssellanden, no. 30, 4e kw. 1994. A. Kroes: Ervaringen van een GENKWAST-gebruiker [Atari]. 120
Verschillen tussen GENKWAST, GENSDATA, HAZADATA en PRO-GEN; Het Gesprek: met D.W.
Haarhendriks: Kwst. Haarhendriks, [Van Dijk (te Hattum), Haakmeester, Aukes (te Scheemda).
Zuid-Limburg, nov. 1994. Kwst. J.J. van Poucke [geb. Emmen 1923: (te Uzendijke). De Broeck (te
Watervliet), Poorthuis (te Losser). Visschedijk (te Delden)].
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Uit Familiebladen:
De Beukers Bode, 6e jg.. no. 3, okt. 1994. Grafteksten betr. Nederlanders te Nagasaki [Van Ess, Chapel-
le, Dusseldorp, Goudswaard. Bille]; Notities betr. overledenen te Decima 1829-1852 [bewoners en
bemanningsleden van schepen]; Verv. Beukers, tak Zegveld.
Brunja, nr. 38, nov. 1994. R. Brongers: Titia Brongersma, een dichtende juffer in Stad Groningen [geb.
Dokkum ca. 1660; onderzoek naar haar vriendenkring, het gezin waar zij mogelijk toe behoorde (Bron-
ger Wijtses, chirugijn, tr. (2) Aeltjen Koertsdr.) en het letterkundig milieu in Groningen ca. 1680].
Casa Clutia, nr. 23, 9e jg., okt. 1994. Stamreeks van wijngaardenier Hans Kluyt (Delftse groep) [oudst
bekende: Jan Kluit, plateelschilder, tr. Delft 1747 Helena Stout],
Dijkers-review, afl. 9, mei 1994. J.J.S. Dicker. Het geslacht Dicker [te Doetinchem; 17e-18e eeuw];
Geboorte aangifte verzuim [te Zevenbergen in 1925; de vader Willem Cornelis Deykers zag af van aan-
gifte, toen het zoeken van passende getuigen hem te lastig werd]; Een reis naar Oost-Indien in 1841 [door
Laurens Dijkers, geb.Sommelsdijk 1826].
De Eendenkooi, 21ste jg., nr. 4, nov. 1994. Onze familiestukken. 2. [t.w. een Statenbijbel met familie-
aantekeningen; eerste eigenaar Jacob Arendz. van der Ko(o)ij, tr. 1686 Annetje Ariens van Schie].
Familie Vereniging Biesbroek, kroniek no. 2, Ie jg., no. 2, [1994]. Verv. Stamboom Biesbroek [te
Numansdorp en Puttershoek]; Wie waren zij? [Pieter Jans Biesbroeck (1672), Isaac Biesbroeck (1681),
Moscs Jans Biesbroeck (1683) enz.].
Festina Lente, nr. ló.okt. 1994. Verv. Genealogie Van der Bijl (Rijnstreek) [-parenteel; met o.a. Dorre-
paal, Engel, Koolhaas, De Hoop, Tinholt, Van Geel, De Jonge (te Delft), Kersbergen].
In de Smitse, nr. 6 [1994], Negen Jansjes Smit [Jansje Nies, vrouw van Gijsbertus Smit, had negen zoons,
die eik een dochter Jansje kregen (geboren tussen 1923-1939)].
De Schakel, (Sinkeldam-Buschmann), 6e jg., nr. 4, nov. 1994. Ratelband [Johannes R. tr. Breda 1771; Jan
Jansz. Raetelbant tr. Haarlem 1616]; Wiers [Jan Wiers, geb. Loquard 1778]; Kwn. Janna Wiegerink
[Borne 1815-Haarlem 1858; Wichering, Rosink, Ter Bruggen, Lutteherde]; Kwn. Catharina Root [1823
Zaandam 1896, schilderes; Koks/Kox, Bakker]; Cornelis Zalm en Guurtje Sluis [tr. Zaandam 1883]; De
Duitse voorouders van Antje Nieuwenhuis [drie gen. Linnemans(s)/Lindeman te Menslage].
Scone Jhan, nr. 13, jg. 4, nr. 3, okt. 1994. Genealogie Schoonjans [nageslacht van Adrianus S. tr. Asse
1721 Carolina van Nijverseel]; Kwst. Petrus J. Schoonjans [1891-1914; -, De Valck, De Cuyper, De
Troch]; Schema Schoonejans o.a. te Vorst; 19e-20e eeuw].
Timmers koerier, 4e jg. (1994), nrs. 1 en 2. In beide fraai uitgegeven afleveringen verv. genealogie Tim-
mers [met in vrouwelijke lijn o.a. Van Tienen (nr. l)en Loeffen, Van Santvoort en Danen (nr. 2); 19e-20e
eeuw].
Het Treffertje, 23ste jg.. no. 3, sept. 1994. Rond het leven van dominee Adrianus Treffers [geb. Baardwijk
1767]. Bijlage: boekje met 29 tekeningen, gemaakt door Ebe Willem Treffers uit Emmen.
Verenigingsblad van Van Hiltens,]g. 4, nr. 3, blad 14 [okt. 1994]. Rond Anthony en Johanna [Anthony
van Hilten (zoon van Willem) tr. 1620 Johanna Martens; met kopie van enkele bladzijden uit het dagboek
van zijn vader (de transcriptie is helaas niet foutloos); waar bevindt zich dit aardige materiaal?].
De Wagenschouw, nr. 17, nov. 1994. Verv. Stamboom Wagenvoort/Wagenvoorde; De erfenis van een
vermiste broer [Bernardus W. tr. Amsterdam 1897 Cath. Marg. PootersJ; Het Wagenvoort te Bathmen
(deel 2).

België
L'Intennédiaire/De Middelaar, no. 293, Ao. XLIX, 5/1994, sept.-oct. F. de Meulenaere: Genealogie de
la familie de Berquin (XHIe-XVIe siècles); L. Jous: Les Delloy(e) originaires du pays d'Enghien [ook: de
Ie Loy; 17e-20e eeuw]; Verv. Actes passés devant les Curés de Fallais agissant comme notaires, 1623-
1774.

Limburg, jg. LXXI, afl. 4, okt.-dec. 1992. J.J.M, van Ormelingen: Schrijnwerker Hendrik van Loubbeek
uit Jeuk (1770-1771) [met schema Van L.; 17e-19e eeuw]; H. Ooms: De birgittijnen in Borgloon [notities
uit professieboek betr. 55 kloosterlingen 1643-1789]; Verv. De heren van Peer. Het huis van Gavere-
Aiseau en Arberg-Valengin (1692-1795); Het zilverwerk van de Tongerse advocaat Jeroen Leonard van
den Bosch [1708-1786; met verwantschapstabel Van den Bosch, De Tiecken, Van Spauwen, Vinquedes,
Van der Meer, De Noville].
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Oostvlaamse Zanten, 69e jg., nr. 3, juli-sept. 1994. Het Heilig-Bloedkapelletje Ekkergem-Gent & Wil-
snack (D). §3. Manuscripten mirakelverhalen [betr.o.a. Gillis de Crook 1614. Jacquemyne Wyckaert Pie-
tersdr. 1614, Willemynkende Neve 1614, Lieven van Oe(exm. Grootaert) 1618. Franc, de Ynestro (exm.
de Lyson) 1618. Gaspar de Waldez 1618].

Le Parchemin, no. 294. 59e année, nov.-déc. 1994. B. LA Fontaine: La Familie de Servais-Joseph Lafon-
taine, greffier du magistrat de Namur; Verv. F.-J.Bellefontaine (1739-1829) [niet stamreeks: oorspr. Le
Brasseur, vervolgens De Gurné]. Annex II: Signalements de douaniers [w.o. André Hemmers (geb. Roer-
mond 1774) en Arnoult-Henry Hemmers (geb. Roermond 1741)]; Verv. Sceaux de la région yproise; Hér-
aldique vivante: Vandenbroucke.

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1994. nr. 3, sept. L. Bogers: De voorouders van kruisheer Martinus
Hoeven uit Lanklaar [kwst. (4 gen.)]; Verv. Erfgenamen Livinus Smets (1818); Verv. Schepenbank van
Borgloon [1573-1592]: Verv. Limburgers poorter van Antwerpen; Verv. Taalgidsje voor genealogen.

Vlaamse Stam, 30e jg., nr. 10, okt. 1994. K. Mannaerts: Uit de sterfregisters van Walem (1621-1797); J.
de Roover. Naamlijst overleden soldaten 1914-1918 op Belgisch ereveld te Harderwijk in Nederland; F.
Nachtergaele: Het geslacht Nachtegael-Nachtergaele in de dorpen tussen Deinze en Gent tijdens de 17e
en 18e eeuw; W. Steeghers: Zingemnaren die Gents buitenpoorter werden in de 15e eeuw.

Weslhoek-info, jg. X, afl. 3, okt. 1994. K. Papin: Teruggekeerde vluchtelingen na de Gentse Pacificatie in
de stad leper 1576-1578 [lijsten met diverse gegevens, met in de noten verwijzingen naar de publikaties
van Verheyden, Desreumaux en Janssen]; P. Donche: De burgerwacht te Zonnebeke in 1790.

Duitsland
Der Deutsche Hugenott, 58. j g . nr. 3, sept. 1994. Die Dresner reformierte Gemeinde im Jahre 1789, 100
Jahre nach ihrer Gründung [met naamlijst voorgangers 1764-1822]; 'Mutter der Könige' oder 'Das Frau-
lein aus Poitou'? Widerspruche im Bild der Eleonore Desmier d'Olbreuse (1638-1722).

Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblatter, nr. 72, jg. 20, Folge 10, juni 1994. Die Besied-
lung von Kalaznó in den 1720er Jahren; Ansiedler von Kalaznó; Versuch einer Deutung mehrerer Orts-
namen aus dem Jahrmarkter Ortsippenbuch.

Idem, nr. 73, Folge 1 1, sept. 1994. Martin Weidinger (Vajdinger) aus Pécs/Fünfkirchen [burger 1774];
Die Schimander Gütsbesitzerfamilie Edelspacher; Einquartierungen in Gottlob im Banat.

Düsseldorfer Familienkunde, 30. jg., Heft 4/1994. Verv. Kornwebel: Stammfolge [17e-18e eeuw]; M.
Degenhard: Anmerkungen zur Kulturgeschichte des Patenwesens; Verv. Sterberegister Neukirchen-Hüï-
chrath [Leusch t/m Pütz; met o.a. Leuten(s), Loosen/Losen, Ludwig(s), Malzkorn, Matheisen, Müllers.
Neuhausen, Niechs, Nix, Oberlender, Offermans, Pesch, Pohl]; Ahnenliste Klerx [afstammend van An-
dreas Clerks, geb. Dahlen 1669]; H. Schröder. Neue genealogische Forschungsmöglichkeiten in Osteu-
ropa nach der Wende.

Emslandische imd Bentheimer Familienforschung, Bd. 6, Heft 27, juli 1994. Uit tijdschriften, kranten en
boeken [met aanvullingen van de redactie].

Idem, Heft 28, okt. 1994, Kath. Familien- und Personenstand in de Pfarre respec. Colonie Rütenbrock,
Diocese Osnabrück im Jahre 1831; Aufzeichnungen von Pastor H. Meier (1875-1947) zur Orts- und Hof-
geschichte von Lengerich [lijst van artikelen, bewaard door de Heimatverein Lengerich]; Das Bevölke-
rungsregister der Bauernschaft Slagharen 1839 [18 gezinnen]; Ahnenliste Heinrich Karl Voet [geb. Uel-
zen 1927; - , Woordhuis, Epmann, Poort]; Ahnenliste Gerhard Johann Heirich Kiipers [1879-1959; - ,
Stratman alias Strating, Nijland (te Losser), Schildkamp].

Genealogie, Bd. XXII, 43. jg., sept.-okt. 1994. A. Engelmann: Die oberschwabischen Belli: Zur Biograp-
hie und Familie des Ulmer Humanisten und Stadtarztes Wolfgang Reichart (1486-1544); Maria Cranach,
eine vierte Tochter Lucas Cranachs d.A. [tr. na 1541 Lorenz Kreich; dochter Euphrosyne tr. Weimar 1582
Heinrich Schneidewein]: Die Familie Puricelli; Verv. Trauungen ... Wien (1798-1810).
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Genealogisches Jahrbuch, Band 32(1992). Die Mitglieder der Loge 'Zur Wohltatigkeit' 1783-1785
(Wenen); Die deutschen Friedhöfe in St. Petersburg; Melchior von Schwarzenberg und seine Mainzer
Doktorpromotion [1543; geb. Frankfurt ca. 1518; met genealogie I4e-I6e eeuw]; Schafer und Hirten im
südlichen Sachsen-Anhalt [alfabetische lijst met gegevens; 17e-18e eeuw]; Der Vikariendienst am Dom
zu Brandenburg in der nachreformatorischen Zeit. Die Vikare in zeitliger Folge; Die Muller der Was-
sermühle zu See-Buchow, Kreis Schlawe/Pommern [Wilde, Horn, Piper, Reetz, Labes, Schrader, Panten,
Fischer, Mielcke; kwst. (4 gen.) Regine Stüve, ca. 1695-1742].

Familie und Geschichte (Saksen-Thüringen), Bd. I, 3. jg., Heft 3, juli-sept. 1994. Verv. Greuss [te Frei-
berg; 16e-17e eeuw]; G.-W. Kauffmann: Die Försterfamilien Kauffmann und Selcke. Zur Methodik der
Überwindung eines 'Toten Punktes'; Familiennamen in StröBwitz bei Neustadt/Orla; Erzgebirgische
Familienwappen: Bach, Biedermann (met fragment), Günther, Planitz, Stockmann, Uttenhoven; Aus dem
Leben des Teichwolframsdorfer Schulmeisters Daniel Alberti (um 1696-1760); Leichenpredigten in der
Stadbibliothek Chemnitz [samenvatting van drie bestanden: 1. 1612-1625 [met o.a. Arnold, Hickmann,
Faber], 2. 1680-1722, 3. 1692-1739 [voornl. personen uit Chamnitz e.o.].

Gesel/schaft fiir Friedrichstiidter Stadtgeschichte, 47. Mitteilungsblatt, Winter 1994/5. Hierin o.m.: Ben-
jamin Calau als Erfinder [geb. 1724]: Jakoh Peters (1882-1930), ein Friedrichstadter Junge auf groBer
Fahrt; Einkaufen in Friedrichstadt vor 90 Jahren; Der Lehrvertrag des Willem JanB Christoffels (1699-
1704); Catharine Jansen Bakker [geb. 1726, dr. van Jan Cornelis B. en Elisabeth Croes],

Lübecker Beitrage, Heft 35, sept. 1994. Burgtorffriedhof in LUbeck [met familiegraf Mann; fragment
nageslacht Joh. Siegmund Mann (1761-1848)]; Die Pastorenfamilien Brodthagen [ook Brothacker] und
Vogel [o.a. te Neuhaus en Roggendorf]; Die Bildschnitzer Gudewerdt [familie G. te Eckernförde: 16e-
18e eeuw; Christina Gudewirth (ged. 1674), tr. Johann Hollwein, boekdrukker].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 13, XLIII. Jg., Heft 3, okt. 1994. Der Frankenthaler Ratsver-
wandte Johann Phillipp Zöller (1720) und seine Kinder; ein Namenverzeichnis von 1705 im kath. KB
Lingenfeld [met leeftijdsopgave; o.a. Ackermann, Bollaster, Dickerhofer, Center, Palen, Weber, Wolff];
Verv. Auswartige im ref. KB von Nierstein am Rhein [1671-1680]; Die Familie Henrich und ihre Frau-
enahnen. Ein Beispiel der Verflechtung pfalzischer Beamtenfamilien [Lawo (oorspr. Laveau) en Röm-
mich]; Beitrage zur schweizer Einwanderung (Rumbach) [Boo, Gander, Hausswirth/Husswirt].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 43. jg. (1994), Heft 3. Ost-
friesen im Stammbuchdes stud. theol. Christian Dieterich Pfeiffer (1764-1816) aus Wittmund/Reepsholt;
Der Weg nach Iowa [gegevens van oostfriese emigranten rond de eeuwwisseling]; Amerika-Ostfriesen,
die im Jahre 1910 verstorben sind.

Idem, 43. jg. (1994), Heft 4. Liste der Eingepfarreten und Contribuenten zu Loga 1787/89; 'Herschup'
Fraterma [te Zuidwolde, 17e eeuw]; Kopfschatzungs-Register Steenfelde 1719; Ahnenforschung in
Schlesien heute.

Roland (zu Dortmund), Bd. 9, jg. 28, Heft 11/1994. O.R. Enneper: Der Hof Ennepe - seine Geschichte
von 1410 bis 1800, Teil I [thor Enneper, zu(r) Ennepe; I6e-I7e eeuw]; Verv. Stammliste Hofma(r)cher
[reeks Zollikofer].

Idem, Heft 12/1994. Georgius Agricola - ein deutscher Polyhistor, Teil I [geb. Glauchau (Saksen)
1494; Bauer/Pawer]; Verv. Zollikofer; Verv. Hof Ennepe [Enneper; 18e eeuw].

Zeitschriftfiir Niederdeutsche Familienkunde, 69. Jg., Hefte 2, 2. Quartal 1994. Aanv. Pastoren (ev.-luth.)
Keitum (Sylt) [Rhaneus, Cruppius]; Verv. Hausbesitzer in Greifswald 1499 [Heydenrick t/m Zuleke]; H.
Bolenius: Alte Handwerkerfamilien in (Hannoversch-)Münden und Göttingen anhand einer Ahnenliste
[Lotze, Baurmeister, Tolle, Fobbe alias Capellen]; Auszüge Trauregister St. Martini in Groningen [17e
eeuw].

Idem, 69. jg.. Heft 3, 3. Quartal 1994. H. Richerr. Alte Hausmarken in Vierlanden. Haus- und Hofmar-
ken mit dazugehöriger Besitzerliste [te Altengamme o.a. Bencken, Heitmann, Minten, Putfarcken, Rei-
mers; te Curslack o.a. Lütken, Schinckel; te Neuengamme o.a. Beneke, Buk, Graper, Grelle, Lappe, Lüt-
ken, Minten, Rosche, Timmann, Wulff; te Kirchwerder o.a.Eggers, Harden, Rieken, Timmann,
Witthoeft]; J. Ritten Das Pastorengeschlecht Knopff [ook Knop, Knoop, I5e-19e eeuw].
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Frankrijk
Cercle généalogique d'Alsace, Bulletin no. 106. 1994-2. Verv. Elzassers te Kehl (Baden) [1756-1767];
Les families Kayser a Erstein 118e-19e eeuw]: Contrats d'apprentisage et autres a Sainte-Marie-aux-
Mines, 1662-1711: Liste d'Alsaciens officiers de l'armée royale qui ont combattu aux Etats-Unis pendant
la Guerre d'lndépendance.

Idem, no. 107, 1994-3. Verv. Elzassers te Kehl [ 1764-1792]; Mariages et baptêmes catholiques a Land-
au (1688-1705) de personnes originaires de la Haute Alsace: Verv. Contrats ... a Sainte-Marie: La Nation
d'Alsace au College Mazarin: Trois vieilles families dans un quartier de Wissembourg; de Neubeck.
Boell et Pfender; Antw. o.a. Kwstn. Schaffhauser. Hurst en Pfister.

Genealogie 62 (Pas de Calais). no. 43, juillet-sept. 1994. Kwst. Edouard Pignon [schilder. 1905-1993;-,
Senechal, Allart, DisseauxJ; Population et propriété rurale a Sibiville et a Séricourt [16e eeuw]; Kwst.
Brebion [met kwn. o.a. te Duinkerken en Calais]; Une alliance Boulonnaise: Pierre Pain et Jeanne de
Bournonville [ca. 1605]; Families Artésiennes: Bouret [16e-18e eeuw]; klappers op huwelijken te Fam-
poux, Moncheaux-les-Frevent, Montreuil, Lumbres, Sailly-Labourse, Conchil Ie Temple. Tincques,
Boisleux saint Mare. Bajus, Ablain-saint-Nazaire, Barastre en Ayette.

Héraldique & Genealogie, no. 132, XXVIe année, no. 3, juillet-sept. 1994. Bijdr. betr. o.a. Jahan, De
Montficquet, [12e-18e eeuw; met Engelse tak Montfitchet/Fitche; !3e-20e eeuw], De Narbonne [aanv.;
I3e-I6e eeuw], Parque. De Cléry, Kwst. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), Soreau/(de) Sorel, Pas-
serat, Colliex, Vanel. Boullenger [te Parijs: 18e eeuw], Foncier, Revil.

Nord Genealogie, no. 128, 1994/3. Bourgeois du Cateau-Cambrésis [ 1661 -1703]; Charte d'Avril 1252 de
Marguerite de Constantinople; bijdr. betr. Foulon, Bornion(g) en Beccart/Becquart: Verv. Liste des pas-
sagers ... embarqué a Nantes pour les Antilles; Dénombrement de population a Lambersart en 1667.

Wem, no. 129, 1994/4. Huw. Contracten te Béthune [1551-1581, 1650-1711]; Fragment Foulon [te Lil-
lers; 17e eeuw]; Fragmenten De La Croix [15e eeuw: 17e eeuw]; Verv. Claies: Aanv. De La Croix [16e
eeuw].

Idem, no. 130, 1994/5. La familie Desvignes [te St. Vaast; 15e-18e eeuw]; Relevé des mariages célé-
brés par Maftre P.J. Desmarez. vicaire d'Havay (Belgique, Hainaut). missionnaire pour la paroisse de Vil-
lers Sire Nicole (Nord) de 1794 a 1814: Confiscation des biens de Martin Waigon fugitif en Angleterre
(1589); Corr./aanv. Lezy; klapper huw. te Mairieux: Dénombrement des habitants de Lezennes en 1673;
Ver. Notarieel archief van Orchies [1779-1780]; Actes scabinaux du Cateau-Cambrésis [1677-1680];
Verv. Kwst. Porries.

Stemma (Ile-de-France), Cahier no. 63, 16e année, tome XVI, fase. 3, 1994. Pierre Jean David, sculpteur
[geb. Angers 1788; kwst.: - , Billard/Billouard, Le Masson, Gendrau]; Verv. Bouchard.

Groot-Brittannië
Family Tree Magazine, Vol. 10. no. 4, febr. 1994. Finding strangers in Guernsey.

Idem, no. 5, march 1994. Verv. Guernsey.
Idem, no. 10. aug. 1994. How to copy old photographs; REUNION - a windows based package for

everyone!

Proceedings of the Huguenoi Society, Vol. XXVI (1994), no. 1. Bijdr. betr. Thomas Tompion [klokma-
ker], Abel Boyer [leraar Frans en Latijn, historicus; geb. Castres in Languedoc 1677]; The French Church
of London in European Protestantism: the role of Robert le Macon dit de la Fontaine, minister, 1574-
1611; Irish artists with Huguenot backgrounds; London records of Poor Relief for French Protestants,
1705-1850; The Rambout Family in the 18th century.

The Scotlisch Genealogist, Vol. XLI, no. 3. sept. 1994. A.I.B. Stewart: Some Kintyre Stewarts [17e-18e
eeuw]; J.M. Brownlie: The Brownlie Family History; J.P. Lawson: Early Scottish settlemen on Prince
Edward Island; The Princetown Pioneers, 1769-1771.

Oostenrijk
Adler, 17. (XXXI) Bd., Heft 6, april/juni 1994. Siegelbestand Österreichischer Provenienz [bestand van
937 zegels uit de 16e-18e eeuw; verzoek om inlichtingen betr. de herkomst van deze verzameling]; Gene-

176 GensNoslra50(1995)



alogische Grundfragen an Hand der Genealogie der Spanheimer und ihrer Nachkommen im Mannes-
stamm [graven van Spanheim, nu graven zu Ortenburg]; Österreichische Annenliste 32 [(v.) Barchetti,
Meixner, Spangier. Duregger, Sperl, Mayer (te Steyr), (v.) Hauer, Rettmeyer].

Idem. Heft 7. juli/sept. 1994. Reiene Steirische Kaufherrengeschlechter des 15. und 16. Jahrhunderts
[Eggenberger, Schlaudersbach, Ernst]: Die Architekten Fischer von Erlach [ook Vischer; 17e eeuw]; F.H.
Hye: Programmatische Polit-Heraldik: Landeswappen, Einheitswappen, Anspruchswappen: H. Ja'ger-
Sunstenau: Über das Hineinwachsen des Hauses Liechtenstein in den höchsten Fürstenadel Europas.

Zwitserland
Regio-Familienforscher (Basel), jg. 7, nr. 2, juni 1994. Lijst van in 1444 onthoofde verdedigers van kas-
teel Greifensee; W. Hug: Die Jauslin, ein Baselbieter Geshlecht [17e-18e eeuw]; M. Raith: Spuren der
Basler Familien David und Ryff in Riehen; Liste der erforschten und in Arbeit befindlichen lnnerschwei-
zer und einiger anderer Geschlechter; K. Hahn: 'Neuwe Eheleüt' 1591 in Lörrach und ihre Nachkommen
[van de 12 echtparen in 1591 wonen er nu nog nakomelingen in Lörrach e.o. van het echtpaar Lienhard
Frevel-Schönli Gerlig; via Winter, Leser, Strübin, Ludin, Beyer, Kaufmann, Rauer, Wechlin, Schöpflin,
Löhler, Garni, Stöcklin, Spohn, Heitzman].

Idem, nr. 3, sept. 1994. Interesse am Leben und an der Nachkommenschaft des heiligen Niklaus von
Flüe [i4i7-1487, tr. i444 Dorothea Wyss; naamreeks von Fiüej; La familie Bianc de Travers [uuispr.
Perrin Jaquet, afk. uit Val de Travers]; Families uit Schwandi (Glarus) in het buitenland |o.a. Knobel,
Schiesser, Zimmermann, Baumgartner, Schindler - met wapens. Heinrich Knobel, overl. 1795 in Hol-
land; Lorenz Knobel, Friedrich en Kasper Schiesser, Balthasar en Kasper Zimmermann dienden in Hol-
land]; 'Fremde' Eheschliessungen inTüllingen 1672-1870.

Verder ontvingen wij:
De Achttien (Zandvliet), 24e jg. (1994), nr. 92, voorjaar: nr. 93, zomer; nr. 94, herfst.
Aldfaers fff(Schotanus), nr. 122, dec. 1993; nr. 123, mei 1994: nr. 124, sept. 1994.
Alledaagse Dingen, jg. 1 (1994), nr. 3 [woonwagenbewoners, begraafplaatsen]; nr. 4; nr. 5 [trekhonden,
volkskunst, opvallende bomen, tuinbeelden en Limburgse vlaai].
Andringa Slaach Nijs, nr. 25, dec. 1993; nr. 26, juli 1994 [verslag onderzoek oudere generaties Andrin-
ga].
Arbehsgemeinschaft Genealogie Thüringen e.V., Mitt. 1994: nr. 29, april; nr. 30, juli; nr. 31, okt.
De Asperensche Courant, 15e jg. (1994), nr. 2/55, juni [het gasthuis te Asperen]; nr. 3/56, sept.
Avers Nieuws (Gen. Ver. Univ. Twente te Enschede), jg. 2, nr. 5, juli 1994.
Backten de Kupe, 36e jg., nr. 6, nov.-dec. 1994 [Petrus Albertus Loncke, geb. Hoogstade 1821, orgelma-
ker].
It Beaken, jg. 56 (1994), nr. 1 [Friese rechterlijke organisaties in de Middeleeuwen].
De Becht Bul, nr. 28, 1994.
Beukema/Buikema-familieblad, nr. 39, juli 1994; nr. 40, okt. 1994.
Blanckensteijn bulletin, 13e jg., no. 3, dec. 1993.
Brunja (Brongers). nrs. 1 (apr. 1978), 2, 3, 8-11, 17 (dec. 1983).
Buijsenissen, 1 Ie jg. (1994), nr. 41, jan. [verv. stamboom Buijs en Buijsen]; nr. 43, juli [id.]; nr. 44, okt.
[id.].
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 109 (1994), afl. 1 en 2.
Caert-Thresoor, 12ejg.,nr. 4, 1993.
'/ Calkoentje (Calkoen), 13e jg., (1994), nr. 2, febr.; nr. 3, mei; nr. 4, aug.; toe prees (Depree), 4e jg.
(1994), nr. 2, febr.; nr. 3, mei; nr. 4, aug.
Courrier d'Alsace, no. 27. mai-juin 1994.
De Craecker, deel 22, okt. 1994 [verv. genealogie Kraakman].
Deltaplan cultuurbehoud, Nieuwsbrief 8, mei 1994; 9, juli 1994 [papierconservering]; 10, okt. 1994.
Die Doringtak (Steinberg), nr. 21, april 1994; nr. 22, sept. 1994.
De Drudenvoel (Klapwijk), nr. 10, 3e jg., juli 1994.
Familia de Broco, nr. 41 [1994]; nr. 42 [nov. 1994] [met fragment Vandenbroucke; 19e-20e eeuw].
Familie-archief Ten Koppel, Nieuwsbrief, 3e jg. (1994), nr. 8, jan.; nr. 9, mei; nr. 10, aug.
De Familieband (Spanjers), 15e jg., 4e nr., dec. 1993; 16e jg. (1994), nr. 1, april; nr. 2, aug.
Familieblad Verniers, nr. 27, febr. 1994.
De Familie Heraut (Van Aggelen), no. 94/19.
Familiekontakten Galle, 12e jg. (1994), nr. 47, lente; nr. 48, zomer; nr. 49, herfst.
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Familiekrant Stam J oosten, nr. 18, jg. 5, 8.7.1994 [verv. rondom het Joosten-goed te Kaulille].
Familieslichting Haselhoff, inf. bulletin, 5e jg., nr. 1, april 1994.
Familiestichting Huyser, nr. 27, 8e jg., sept. 1994.
Family Tree Magazine, Vol. 10, no. 2, dec. 1994; 1994: no. 3. jan.; no. 6, april; no. 7, may; no. 8, june
[Parisch registers: England and Wales]; no. 9. july [id.: English and Welsh; Scottish]; no. 1 l,sept.;no. 12,
oct. [Windows Genealogy Programs]; Vol. 11, no. 1., nov. 1994 [Word Perfect for Family Trees].
Feuillets des 'Archives ver\>iéoises', 1994: Nos. 12, 13, 15.
Frison-Magazine, no. 68, mei-juli 1994; no. 69, sept. 1994.
Gelders Erfgoed, 1993-6 [glas en keramiek]; 1994-5 [herdenkingsnummer 2e WO].
Genealogie & Computer, jg. 11, nr. 3, mei 1994.
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, Med., nr. 48 [juni 1994] [verv. Verdonk, Gorinchemse tak];
nr. 49 [okt. 1994] [id.].
Genealogisch familieblad Olijve, 4e jg., nr. 2, sept. 1994 [verv. genealogie Olijve],
Genealogisch kontaktfamilie Schaafsma, 4e jg. (1994), no. 1, 2, 3 [verv. Buma].
Gens Avortia (Van der Avoort), no. 29, 8e jg., maart 1994.
Gens-Dunia (Verduin), 31ste jg. (1994), nr. 1, febr.; nr. 3, juli.
Gens Gelriae, jg. 4 (1994), no. 2, sept.; no. 3, nov.
Genos, Arg. 64, 1994-4.
Gereformeerde kerken in Nederland, jaarverslag van de Archiefdienst over 1992 en 1993.
Geschiedenis in Zuid-Holland, Nieuwsbrief PGZH, nr. 3, voorjaar; nr. 4, najaar 1994.
Geskes-kusjes, 4de jg., 3de ed., dec. 1993 [schema Geskes/Geskus; 17e-20e eeuw]; 5e jg., 1ste ed. [juli
1994].
De Griffioen (De Lange), 40ste jg. (1994), nr. 30, nr. 31 (juni).
De Halsbergier (Halsberghe), 13e jg. (1994), no. 1-2.
Haza-nieuws, jg. 2 (1993), nrs. 1-4; jg. 3 (1994), nrs. 1-3 [bijdr. betr. het genealogie-programma HaZa-
Data].
DerHerold, N.F. Bd. 14, 37. jg. (1994), Heft 6.
Historia & Informatica (uitg. NHDA, VGI, IISG), jg. 1 (1994), nr. 1, mei; nr. 2, nov.
Historische Kring Blaricum, Med. no. 16, dec. 1992.
Historische Kring Kesteren/A.Datema Instituut, Nieuwsbrief 12e jg. (1994), nr. 3; 12e jg. (1994), nrs. 1,
2,3,4.
Historische Vereniging Brabant, meerjarenverslag 1991-1993.
Historisch Magazine Voor Noord-Holland, 3e. jg. (1994), nrs. 1 en 2.
Huberiana (Huber), 9e jg., no. 7, mei 1994.
In de Gloriosa (Ankeveen, 's- Graveland, Kortenhoef), 1 Ie jg., nr. 2, mei 1994.
Informatieblad Rasecht (Ras), nr. 8, jg. 2, juli 1994.
Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland, jg. 5 (1991).
Keesings Wereldgebeuren in beeld, 2e jg. (1935-1936) [foto's met verklarende tekst].
Koeckoek (Koekkoek), nr. 24, dec. 1993; nr. 25, mei 1994.
Kroniek Van Diepen, jaarboek nr. 14, 1991 t/m 1993 [familieberichten],
Kropman kroniek, 17e jg. (1994), nr. 1, mei; nr. 2, nov.
De Kruijdboom (Kruit), jg. 10, nr. 3, juli 1994.
De Maasgouw, jg. 113 (1994), afl. 2.
Mars et Historia, 28e jg., nr. 2, apr./juni 1994 [uit het dagboek van Pieter H. Testas (geb. 1799), 1830-
35].
Millenaers koerier, nr. 6, dec. 1993; nr. 7, mei 1994.
Nederlands Archievenblad, jg. 97, nr. 4, dec. 1993. Hauptstaatsarchiv in Dresden en archieven van de
Brüder-Unitat van de Hernhutters.
De Omroeper (Naarden), jg. 7, nr. I, jan. 1994.
Onze Stam (Van Soom), nr. 60, dec. 1993; nr. 61, maart; nr. 62 + 63, sept. 1994.
Oud Katwijk, nr. 6, dec.' 1993.
Oud-Scherpenzeel, 5e jg., nr. 4, dec. 1993; 6e jg., nr. 2, juni 1994.
NCW Midden Nederland jaarboek, 1982-1983 en 1994.
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, 7e jg. (1993) nr. 6 [familiearchief Van Lanschot]; 8e jg. (1994),
6e jg. (1992), nrs. 4, 5.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun onder-
zoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is
gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealo-
gen kunnen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

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

ANTWOORDEN

654. WAGENAAR (WINSING) (XLIX (1994), p. 144 en 566)
Stamreeks Winsinghe:
I. Roeleff Winsinghe, geb. ca. 1611, vermeld Roden 1641 (hieruit zoons Reinder (nageslacht te Amster-
dam) en Hindrick).
II. Hindrick (Roelefs) Winsinghe, geb. Roden ca. 1636.
III. Roelof (Hindricks) Winsinghe, geb. Roden ca. 1663, tr. Cornelia Jacobs (hieruit zoons Reinder en
Hindrik en een dochter die huwt met Jan Barkman).
IV. Hindrik (Roelofs) Winsinghe, van Roden, tr. Groningen 1714 Anna Huttema (hieruit vijf kinderen
waarvan drie jong overleden).
Va. Beike Winsinghe, tr. Groningen 1733 Steven Barkman.
Vb. Albertus Winsinghe, ged. Groningen 26-11 -1717, tr. ald. 8-1-1743 Beike Hindrikx (hieruit o.a. Anna
Winsinghe, tr. Groningen 1767 Jan van Driesten.

A. DE VRIES, Drachten

G. CASPERS, Sneek

694. STOFFELS-PERMENTIER (XLIX (1994), p. 513)
1. Andries Stoffels, ged. Zwolle 28-2-1790, begr. ald. 31-10-1788, tr. Maria Permentier, geb. Utrecht

1794, begr. Zwolle 13-6-1788.
2. Christoffer (Christiaan) Stoffels/Stoffers, ged. Zwolle 21-11-1755, mandemakersknecht, otr./tr.

Zwolle 14/30-7-1781
3. Klazina Hes, geb. ca. 1754.
4. Wessel Stoffels/Stoffers, schoenmakersknecht, begr. Zwolle 7-10-1758, otr./tr. ald. 13/28-12-1749
5. Margrieta Wolters.
6. Andries Hess, soldaat onder het regiment van Holstein-Goltorff, otr./tr. Zwolle 24-6/30-7-1747 (pro-

clamaties gaan ook te Venlo)
7. Anna Arents van Gerner, ten tijde van huwelijk won. te Zwolle.
De (overgetypte) gegevens over geboorte, trouw en overlijden van kolonisten in de archieven van de
Maatschappij van Weldadigheid zijn beslist niet 100% betrouwbaar en zouden altijd gecontroleerd moe-
ten worden in de gebruikelijke bronnen zoals die van de Burgerlijke Stand; dit geldt zeker voor de gege-
vens van vóór de oprichting van deze Maatschappij in 1818.

J.J. S, Heino
L. VAN DER LINDEN, Zoetermeer

698. BROUWER-JURR1ENS (XLIX (1994), p. 513)
1. Hermanna Maria Brouwer, geb. Westervoort 3-7-1875, tr. ald. 21 -11 -1895 Wolter Jan Eijsink.
2. Christiaan Brouwer, geb. Zevenaar 28-12-1847, tr. Westervoort 24-11 -1870
3. Cornelia Jurriens (dr. van Hendrik Jurriens, overl. Velp 14-12-1850, en Johanna Belder), geb. Velp

(Rheden) 4-11-1843, overl. Westervoort 17-5-1889.
4. Lubbert Brouwers (zn. van Adolf Brouwer en Geertrui Moll), overl. Duiven 19-4-1862, tr. Zevenaar

4-12-1839
5. Hendrina Hendriks.

J.B. KNIMMAN, Huissen
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704. VAN DER MEIJDEN-DE VRIES (XLIX (1994), p. 514)
- Peter Arise van der Meijden. van Herwijnen, tr. (als wedr. van Ida Sijmense de Gast) Brakel 8-11-

1733 Lijsbeth Jans de Kort. Het is aannemelijk, dat zij Peter en Lijsbeth de ouders zijn van:
- Jan Pietersen van der Mijden, van Dussen, tr. Brakel 1-6-1749 Adriaantje van de Giezen, van Gies-

sen. Hieruit, gedoopt te Brakel: Jenneke 30-5-1751, Peeter 31-12-1752 (get. Elisabeth de Kort), Pee-
ter 9-11 -1755 (get. Lijske de Kort) en:

- Arien van der Mijden, ged. Brakel 27-11 -1757, tr. ald. 14-9-1783 Lijsbet de Vries, ged. Brakel 29-10-
1752, overl. ald. 4-1-1830, dr. van Gerrit de Vries en Anneke van der Meijden. Hieruit, geboren te
Brakel: Gerrit 24-8-1785, Jan 13-2-1791 en Anneke 8-7-1794.

D.H. GOUT, Zutphen

714. KLEIN, LUBBERS (XLIX (1994), p. 516)
Volgens het proclamatieboek der stad Groningen huwde Jan Berents Clein, afk. van Groningen (voor wie
de ondertr. werd aangegeven door zijn broer Arent Berents Klein), Jantjen Lubberts, afk. van Zandeweer,
op 1-5-1691 (otr. 28-3-1691). Uit dit huwelijk in elk geval dochter Anneje, ged. 11-9-1692. Waarschijn-
lijk zijn er meer kinderen gezien de tekst bij de benoeming van voormond en voogden over Jan Cleins
minderjarige kinderen bij Jantjen Lubberts (r.a. III hh 28-8-1694).

H. Boou en D.F. KUIKEN, Groningen

VRAGEN

763. MOLESCHOT, COLOMBAT
A. Josephus (Joost, Juste, Georg, Judocus, Joachim) Moleschot (zn. van Joannes Meuleschot en Marga-

reta Aertsen Schouten), ged. Geertruidenberg 26-7-1679, overl. 's- Gravenhage 20-11-1732 , tr. ald.
5-5-1709 Marianne Beckens (dr. van Everardus Beckens en Lucretia Dorwaert). Hieruit acht kinde-
ren, allen r.-k. gedoopt te 's- Gravenhage.

B. Joannes Jansen Moleschot (broer van Josephus), ged. Geertruidenberg 2-4-1687, overl. 's- Gravenha-
ge 27-11-1751, tr. ald. 5-5-1709 Johanna Beckens (zuster van Marianne). Hieruit vijf kinderen, allen
r.-k. gedoopt te 's- Gravenhage.

Doopgetuigen uit beider families komen bij dopelingen in beide gezinnen voor. Behalve eenmaal: bij de
doop van B.3: Marie Anne Charlotte Moolenschot, ged. 17-7-1712 (in de r.-k. kerk van de Assendelft-
straat; in die tijd kapel van het Franse Gezantschap) ingeschreven als volgt door Fr. George de St. Agnes:
'Jean Molescoten Anna Beikein ses père et mère. L'enfant est nécejour d'hui un heur devant midy. Par-
rein Msr. Charles Thomas Colombat, Comte de Junquières, la Marreine Madame Marie Anne Desiree,
Princesse d'Orange et Nassau-Ssigen, Madame Elenore Colombat, Comtesse de Junquières a repondu
pour elle'. Wie waren deze illustere doopheffers en wat zou hun relatie tot de ouders geweest zijn?

F. J. VAN LIESHOUT, Hillegom

L.A. BEKKENS, Rotterdam

764. VAN DIJCK-HASEBERG
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Henricus van Dijck en zijn vrouw Theodora Haseberg (tr. Bun-
nik 22-4-1738). Het echtpaar kreeg acht kinderen.

J.H. VAN DIJK, Enschede

765. WITTICH
- Johannes Wittich en zijn vrouw Christina Jansen de Jong laten te Groningen dopen (geref.): Pieter 1-

8-1754 en Pieternella 26-5-1756. Pieternella tr. Harlingen 6-10-1792 Dirk Jan Lot (get. haar broer,
sergeant P. Wittich).

- Pieter Wittich, sergeant regiment nationalen no. 10, ook genaamd Van Brakell, tr. (1) Anna Elisabeth
Damen/Daems, overl. Arnhem mei 1796. Hij is gereformeerd (lidmaat Arnhem 16-2-1798), zij
rooms-katholiek. Op 4-2-1798 laat hij r.-k. een dochter dopen te Arnhem; zijn vrouw is dan Judith
Derksen, r.-k.; hij was toen in het reg. inf. van luit.-gen. Van Raders, 2e bat. comp. kapitein Van Till.
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Ludovicus Wemer tr. Arnhem 16-10-1792 (geboden ook te Sluis) Judith Derksen. j.d. te Arnhem.
Mogelijk is Judith Wittich-Derksen weduwe van Ludovicus Wemer.

Gevraagd de diverse huwelijksdata en zo mogelijk verdere informatie over het eerstgenoemde gezin.

J.F.W.J.B. HEKKING, Nijmegen

766. SIJWERTS (NIENOORD)
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Jan Sijwerts en Jantien Reyntiens (tr. ca. 1692)
woonachtig op het Barchuys onder Menkeweer. Uit dit huwelijk, gedoopt te Menkeweer: Sijwert 5-8-
1691, Simon 11-12-1692, Trijntje 9-4-1694, Jacob 11-8-1695, Jacob 22-11-1696, Jacob 26-2-1699, Luy
31-7-1700, Boucke 8-1-1702, Willem 5-8-1703 en Jan 12-10-1704. Jan Sijwerts wordt vermeld in het
boek 'Familiewapens Noord Nederlandse Heraldiek' (nr. 39 - Berghuis). Zoon Simon wordt vermeld in
'Ommelander geslachten, het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis', deel VII blz. 692. als
vader van Reyntjen Simons, op Nienoord. Simon was gehuwd met Stijntje Claessen en woonde op
Smeengeheem te Kantens; ook schijnen zij op Berghuis (een boerderij met heerlijke rechten) te Kantens
gewoond te hebben. Hiervan stammen de huidige geslachten Nienoord, Berghuis en Vinhuizen af.
ENGELMAN

Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Hendricus Engelman (overi. Viissingen 4-i2-iS45, ais
Johannes Hendricus Joseph Engelman, oud 78 jaar, geboren te Bohn in Pruisen, gepensioneerd onderof-
ficier), tr. Nijmegen 30-9-1792 Johanna Margaretha Kroese, ged. Amsterdam 8-3-1767 (Luthers), overl.
Veere 13-12-1827, dr. van Joost Hendrik Kroese en Gerritje Leemschot. Hendricus is in 1792 korporaal
onder het reg. van gen.-majoor Van Randwijk. Uit dit huwelijk r.-k. gedoopt: Johanna, Appingedam 22-
4-1794; Arnoldus, Kampen 22-3-1796; Maria Margaretha, Zutphen 26-12-1800; Joannes 's- Hertogen-
bosch 21-2-1807; Catharina Emden (D) 10-11 -1809; Joannes Bernardus, Groningen 12-5-1811. Van Gro-
ningen verhuist het gezin via Nijmegen naar Veere. In Veere wordt Hendricus in het Bev. Reg.
opgenomen als geboren in Zalmaay op 12-9-1767, van beroep kleermaker. In 1836 vertrekt Hendricus
naar Middelburg, alwaar zoon Joannes op 3-3-1836 trouwt met Tannetje Besuijen, uit Zierikzee.

C. NIENOORD, Spijkenisse

767. VERVOORT
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Francis Vervoort, van Sint-Oedenrode, tr. ald. 3-9-1775
Maria Joostinus van der Aa, ged. Sint-Oedenrode 21-12-1749. Waarschijnlijk is Francis zoon van Joan-
nes Willems Vervoort en Helena Antonius Versantvoort; een doopinschrijving is echter niet gevonden.
Alle informatie is welkom.

C.J.M. VERVOORT, Dongen

768. WELTEN
Gevraagd overlijdensgegevens van Johannes Weiten, ged. Teeffelen 3-2-1800, wedr. van Hendrica Wil-
helmina van den Berg, overl. Langel (Ravenstein) 24-12-1859. Johannes was landbouwer en woonde van
1829 tot 1847 in Demen (Ravenstein); hij leefde waarschijnlijk nog in 1868. In Oss en Ravenstein geen
overlijden gevonden.

L.W. LOEFFEN, Eindhoven

769. VAN DER LINDEN
Gevraagd nadere informatie over Caspar Bartesz. van der Linden, geb. 'Wasburg' in Pruisen, tr. Capelle
aan den Ussel 29-3-1744 Trijntje Krijnen Kalkman, geb. Ouderkerk aan den IJssel 26-5-1720.
MACHEREAUX-BOEHAEN/BOHAN
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Francois Machereaux en zijn vrouw Catharina Boehaen
(Bohan), overl. Rotterdam 4-4-1809 (wed., oud 64 jaar). Zij zou een dochter kunnen zijn van Hendrik
Bohan en Elizabeth Bor, die zich in 1745 vanuit Luik in Rotterdam vestigden. Catharina kreeg als onge-
huwde te Rotterdam op 7-6-1789 een zoon Johannes Petrus Bohan, wiens nageslacht de naam Bohan
draagt. Francois Machereaux heeft een broer Leonard, die afkomstig zou zijn uit 'Bleneveaux' (Plaine-
veaux, omg. Luik?). In Luik niets gevonden over de families Machereaux en Bohan.

M.W. BOHAN-VAN DER LINDEN, Den Helder
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770. DUMERNIET/DOMMERN1ET
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jacob Dommerniet en zijn vrouw Anna de Ruijter (ook: De
Gans), gehuwd 's- Hertogenbosch 17-9-1780. Jacob was huursoldaat en kwam uit Wolfliagen (Hessen).
Zijn ouders zouden kunnen zijn Johannes Dumerniet en Helena Hopmans. Alle gegevens over de naam
Dumerniet/Dommerniet/Dumernit zijn welkom.

P.M. DUMERNIET, Leidschendam

771. VAN LANGEN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hendrik van Langen, gehuwd met Elisabeth Freriks; hij was in
1695 koster van de geref. kerk te Heino. Zij laten ald. dopen tussen 1695 en 1704 Geertruid. Wilhelmus,
Janna en Peter, en hebben een zoon Claes, waarvan geen doopgegevens bekend zijn. Bij de dopen in
Heino zijn geen doopgetuigen vermeld. Volgens Rientjes in zijn boek "Het Schoutampt Heino' was er
vóór Hendrik van Langen zekere Roelof van Langen koster te Heino; hij geeft echter geen bronvermel-
ding. In Rijssen laten Willem van Langen, koster ald. en Swaantien Stoltenkamp dopen: Roelof 1648 en
Hendrik 1660. Enige connectie tussen Rijssen en Heino is echter niet aan te tonen.

E. GOOSSENS-VAN LANGEN, Schijndel

772. VAN BAECK
Gevraagd gegevens en voorgeslacht, alsmede mogelijke verwantschap van:
- Andries Toenisch van Baeck, ruiter onder de heer Goeverneur te Heusden, otr./tr. Heusden/Hedik-

huizen 10-12-1655/29-1 -1656 Anneke Jans. Andries is dan weduwnaar van Marie Aertz. Kinderen uit
het tweede huwelijk: Anneken 1656, Aert 1659, Anneken 1661, Anna 1664.

- Jan Andriessen van Baeck. soldaat in de comp. van Jacob van Wassenaar, otr./tr. Heusden/Hedikhui-
zen 20-5/5-6-1661 Wilhelmijn Dirksdr. van Groenenborg. Hieruit: Johannes 1662, Andries 1664,
Anneken 1668, Anna 1669, Geertruydt 1671, Christijn 1675, Dirck 1677 en Gerrit 1679.

- Pieter van Baeck, ruiter onder de Graaf van Dona, tr. 's- Gravenhage 26-7-1665 Florentijn van See-
lant. Op 3-8-1675 worden te Heusden als geref. lidmaten ingeschreven Pieteren zijn huisvrouw Flo-
rentina van Zeelant. Hieruit: Sara, Den Haag 1666; Anna, Den Haag 1668; Maria, Zwolle 1670;
Andries, Heusden 1675; Klaesijn, Heusden 1678; Pieter, Den Haag 1683 en Henrick (bij zijn huwe-
lijk j.m. van Heusden).

H.K. VAN BAAK, Groenlo

773. DE HAAS, VAN ROOIJEN, VISSER
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van:
- Louwrens Pietersz. de Haas, tr. Voorschoten 19-5-1766 (r.-k.) Catharina Schrader, ged. Veur 14-9-

1739 (r.-k.), overl. ald. 29-12-1821. Louwrens zou geboren zijn te Den Haag.
- Maria/Marijtje van Rooijen, begr. Veur 10-9-1805 (dr. van Arie van Rooijen, begr. Voorschoten 9-4-

1785), tr. Theodorus/Dirk Schrader, ged. Veur 25-4-1742 (r.-k.), overl. Leidschendam 20-7-1815.
- Pieter Claasz. Visser, tr. Maria Schrader, ged. Veur 31-7-1744 (r.-k.).

H.J.M. SCHRADER, Oegstgeest

774. SNIJDER/SCHNEIDER
Gevraagd doopgegevens van:
a. Anthonius Snijder, geb. Groningen?, scherprechter voor de Landschap Drenthe en de stad Groningen

1727-1774, overl. Groningen juni 1774, tr. (1) ald. 17-10-1731 Bouwina Renses, geb. ca. 1705, begr.
Groningen mei 1743, dr. van Rense Eelkes en Wijpke Ubels; otr./tr. (2) Groningen/Bedum 17-12-
1746/8-1-1747 Anna Maria van Dijk, ged. Teteringen 23-2-1721, overl. Warfhuizen 11-5-1796, dr.
van Petrus van Dijk en Helena Petri Raeijmakers; zij hertr. Groningen 16-8-1775 Philippus van Arc-
ken, dansmeester.

b. Alegonda Maria Snijder, geb. Groningen?, 'ledezetster' te Hoogezand, tr. (1) Groningen 23-2-1729
Jacobus Oosterhof, geb. Uithuizen?, chirurgijn, dokter, apotheker te Hoogezand, overl. tussen 29-4-
1739 en 27-8-1741; tr. (2) Hoogezand 27-8-1741 Antoni Wolbeek 'van Lathen/Westfalen'.
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Gevraagd levensloop en nageslacht van:
c. Hans Jurjen Snijder, ged. Coevorden 28-4-1689, scherprechter voor de Landschap Drenthe en de stad

Groningen 1727/28, otr./tr. Groningen/Arnhem 16-4/1-5-1712 Rebecca Cahlee/Kahle, ged. Zutphen
16-10-1690 (luth.), dr. van Hans Heinrich Kahle, scherprechter te Zutphen 1671-1693 en Arnhem
1693-1700 en Catharina Elisabeth Kellenaer (wordt vaak verward met zijn neef Hans Jurijen Snijder,
scherprechter te Kampen 1720-1759).

d. Laurentius Joannes Snijder, ged. Groningen 24-5-1740, in het goudsmedengilde ingeschreven 1752,
woont 1775 wss. buiten Groningen, tr. Groningen 8-12-1762 Baugje Ludolfs, geb. Midwolda? ca.
1740, dr. van Ludolf Henricuszn. en (tr. Midwolda 29-1-1736) Swaantje Rupsina. Uit dit huwelijk
dochter Bauwgien, geb. 1764.

e. Bernardus Snijder, ged. Groningen 26-10-1741, koopman, tr. Groningen 26-10-1774 Helena Cathari-
na Bolten, ged. ald. 19-3-1747, dr. van Joannes Bolt/Bolten en Helena Jans (Huising). Uit dit huwe-
lijk de dochters Bauwina 1775, Balduina 1778 en Barina 1779.

De onder a, b en c genoemde personen zijn kinderen van Franz Henrich Schneider (Snijder), scherprech-
ter, en Anna Ilsabein Claessen (Claus, Classen). De onder d en e genoemde personen zijn kinderen van
Anthonius Snijder en Bouwina Renses (zie a).

C.R.H. SNIJDER, Berg en Terblijt

775. STERK-MASCAMP
Jan Sterk, j.m. van 's- Hertogenbosch (ald. geen doop gevonden), tr. Rotterdam 7-11-1741 Woldijna
Christijna Mascamp, afk. uit Emmerik. Gevraagd doop en voorgeslacht van Jan Sterk, alsmede overlij-
densgegevens van het echtpaar.
SCHELLING-DIRKS
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hendrik Schellink en Pieternella Wouterina Dirks. Zij laten te
Steenbergen dopen (geref.) 2-9-1753 Catharina Hendrika Schellink, overl. Langeraar 4-11-1837.

A.J. VAN DEUK, 'S- Gravenhage

776. STORM-WAGEWUNS GENAAMD ZEGERS
Gevraagd nadere gegevens en nageslacht van Hendrik Storm, raad van Amsterdam, overl. 1625, en (tr.
1586) Johanna Wagewijns genaamd Zegers, van Mechelen. Wie kan mij helpen aan het adres van (evt.
nakomelingen van) R.A. Rueb, lid van het KNGGW, die over Johanna Wagewijns een vraag stelde in
'L'Intermédiare' nr. 79 van januari 1959 op blz. 40 onder vraag nr. 493?

H.M. VAN KAMPEN-JONKMAN, Sint Amands (België)

777. ABBENHUIS
Henricus Abbenhuis tr. Arnhem 18-9-1786 Johanna Rietbergen, ged. ald. (r.-k.) 26-3-1767. Uit dit huwe-
lijk nageslacht tot op heden. De herkomst van Henricus is onbekend. Een verband met andere naamdra-
gers Abbenhuis in Arnhem e.o. is niet aantoonbaar; evenmin kan een relatie worden aangetoond met
naamdragers Abbenhuis, voorkemend in de collectie Gelderse huwelijken bij het CBG, zoals Berent Her-
msen Abbenhuis, j.m. van Vreden (Kreis Ahaus, Duitsland), die 1-10-1671 in Harderwijk trouwt met
attestatie van Ermelo. Kreis Ahaus heeft nog enkele andere dragers van de naam Abbenhuis opgeleverd,
waarmee geen familierelatie kon worden aangetoond. Gevraagd voorgeslacht van Henricus.

L. VAN DER MEER, Rijswijk

778. STERKMAN/STERCKMAN
Cornelis Sterkman (zn. van Circk Sterckman, notaris in Cruijsstraat (Rosmalen) 1683-1719, en Agatha
Ackermans) is blijkens diverse notariële akten geboren en woonachtig in Rosmalen. Zijn doopinschrij-
ving aldaar (ca. 1685/1695), en die van enkele broers en zusters, niet gevonden. Cornelis otr./tr. Rosma-
len 1/16-2-1721 Hendrina van der Hoeven. Gevraagd doopgegevens van Cornelis.

C.H. STERKMAN, Amersfoort
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779. SCHULTS-STEVENS
Gevraagd gegevens over het gezin van Petrus Schults en Helena Stevens (tr. Namen (B) 1726). Zij laten
tussen 1727 en 1732 vijf kinderen r.-k. dopen in Geulle. In 1734 wordt Petrus genoemd als ruiter te Maas-
tricht in het regiment van Oranje Nassau. Nadien is niets meer van het gezin bekend.
MARIJS/MARIJ/MAR1E-SCHULTS
Antonius Marijs (Marij, Marie) en Mechtildis Schults (tr. Maastricht 22-11-1733) laten te Maastricht in
1734 een dochter dopen, en op 17-12-1742 te Bergen op Zoom (r.-k.) zoon Andreas Josephus (get. zijn
plaatsvervangers voor Andreas Josephus Marij en Marie Josephe Rolland). Antonius is kwartiermeester
in de comp. dragonders van majoor Hoyet in het Reg. van Matta (1731-1735 Maastricht, 1735-1737
Breda (geen doopinschrijvingen gevonden) en 1737-1744 Bergen op Zoom). Gevraagd gegevens en voor-
geslacht van Antonius, alsmede nadere gegevens over het gezin.
BROENS-LUIJTEN
Paulus Broens en Jacoba Luijten (tr. r.-k. Maastricht 2-9-1739) laten ald. in 1736 en 1740 kinderen dopen.
Paulus is in 1739 cadet in de comp. van kapitein Smitski in garnizoen te Useren. Gevraagd nadere gege-
vens over het gezin.

Ir. P.G.M. PENDERS, Buren

780. BANMAN
Petronella Banman tr. Nijmegen (luthers) 13-10-1765 Johann Georg Usleber, geb. Wertheim 5-4-1729,
schipper. Petronella zou uit Haarlem komen, ald. niets gevonden. Gevraagd haar doop en voorgeslacht.
LEBLAN
Carolus Josephus Leblan, ged. Doornik 29-5-1768, en Maria van der Wielen zijn op 17-9-1803 te Nijme-
gen getuigen bij de r.-k. doop van Carolus Josephus Leblan, zoon van Jean Baptiste Joseph Leblan en
Maria Anna Flame. Waren de doopgetuigen gehuwd? Zo ja, dan graag de verdere levensloop.

G.H. PAETZEL-VEENSTRA, Rijssen

781. VAN HEMESSEN/HEEMSEN/HEMSEN
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Otto Didèrik van Hemessen, in 1699 kapitein-lieutenant
in het Reg. van de Heer van Slangenburg, begr. Arnhem 9-3-1739, tr. Spankeren 29-9-1699 Helena van
Uchelen. Hij wordt enige malen vermeld in de Staten van Oorlog (CBG) 1718-1739.

H.C. TIMMER, Vroomshoop
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