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Inleiding
De gebroeders Paulus en Hendhck Petermans zijn de stamvaders van twee takken
van de familie Petermans die gedurende de periode 1600-1800 aanzienlijke invloed
hebben gehad in het Limburgse Eijsden en omgeving. Op 11 februari 1580 verkopen
'Pouwels ende Hendrick Petermans gebroeders' vijf grote roeden land gelegen in het
Eijsderveld nabij het Breusterboomken aan Nijs Morreeszn. (Nijsken Nijs Morrees),
visser te Eijsden, voor veertig daalders'. Daarna scheiden zich hun wegen.

Hendrick Petermans (ca. 1560-1603) was schout en secretaris van Eijsden en
komt als zodanig reeds in 1588 in eerst genoemde functie voor. Nazaten van hem, en
vele aangehuwde personen, vervulden eveneens tal van openbare ambten, tot aan het
begin van de negentiende eeuw toe. Het was een katholieke familie. Zie Tak A.

Paulus Petermans (ca. 1564-1645) was maasschipper. Zijn kleinzoon, eveneens
Paulus geheten, werd protestant (belijdenis in 1664) vanaf welker tijdstip de fami-
lienaam Petermans sluipenderwijze veranderde in Pietermans. Tot ver in de acht-
tiende eeuw kwamen er schippers in de familie voor. Vele Pietermanssen vervulden
functies in de kerkeraad van Eijsden. Ook het fenomeen van gemengde huwelijken
kwam in de familie voor. Zie Tak B.

Tak A, het nageslacht van Hendrick Petermans

I. Henricus (Hendrick) Petermans, geb. ca. 1560, brouwer, schout (1588-1603) en
secretaris (1590-1601) van Eijsden , woont achtereenvolgens te Eijsden (1586),
Caestert (1595) en tenslotte weer te Eijsden, eerst in de Neerstraat (1596) en uitein-
delijk in een huis met 'panhuijs' (- brouwerij) aan de Rechtestraat (1599)3, volgens
opgave van zijn zoon Jan (Ha), is hij 22-6-1603 'op ten wech van Brusselt jamerlij-
ke bleven' , tr. Jehetma Moldingen, overl. Eijsden 19-7-1622, blijkens opschrift op
de bewaard gebleven grafsteen5.

Dat 'jamerlijke bleven' zou kunnen duiden op een niet natuurlijke doodsoorzaak. Nog in 1614
klaagt zijn zoon Jan Petermans, Sijmon Sijmons van Herkenrade aan wegens smaad tegen zijn
vader. Sijmons zou 'in eene publijcke herberge' gezegd hebben dat Hendrick 'soude eenen onvroe-
men weesen ende qualijck sijnde officie geexecreert hebben ende andersins'. Voor schout en sche-
penen haast Sijmons zich de uitlatingen te herroepen en Hendrick juist te houden voor iemand van

^orif. had de
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De beroepsmatige activiteiten van Hendrick Petennans legden hem bepaald geen windeieren. In
een bijna onafzienbare stroom onroerend goed transacties en beleggingsactiviteiten in renten en erf-
pachten zien we dat weerspiegeld. Hij moet een vermogend man zijn geweest. Achtereenvolgens
verwierf hij aan onroerend goed en renten enz. een perceel land te Moelingcn in ruil voor zijn huis
en hof te Eijsden (1586) . bepaalde rechten op het perceel genaamd 'Clutgcns plaets' (1594) . een
hof te Eijsden aan de Neerstraat ter grootte van VA grote en 8 kleine roeden 'St. Lambrechts maet',
5 roeden land in het Cacstertveld en 5 grondrenten van in totaal 5 mudden spelt en 4 pinten rogge,
dit alles in ruil voor zijn huis met schuur en stallingen enz. gelegen te Caestert (1595) , 5 roeden hof
in een groter perceel van Welcken Pouwels in ruil voor 5 roeden land en een erfpacht (1596) . 4
grote roeden akkerland (1596) , een plaats, hof en hophofje ter grootte van 2 grote en 10'/2 kleine
roeden 'Sinte Menens maete'. gelegen achter zijn huis in de Neerstraat (1596)", een hof van 3 grote
en 3'/2 kleine roeden, gelegen inde Eijsder hof (1597) , een hof in de Kerkstraat te Eijsden (1597) ,
een erfpacht van I mud spelt (1598)15. twee percelen land in het Caestertveld. het ene ter grootte van
6 grote en 2 kleine roeden, het andere van 2'/2 grote roede, dit alles in ruil voor een hof van 8 grote
roeden aan de Neerstraat (1598) , een erfpacht van Vi mud spelt (1599) , een erfpacht van 2 mud-
den spelt (1599)'8. 8 grote roeden land in het 'klein Reutgen' (1599)'^. een huis en hof te Eijsden in
ruil voor 5 grote roeden land gelegen in de Poel (1599)" , eenachtste deel van een jaarrente van T/2
Carolus gulden 'niette verloopen van vier jaeren' (= achterstand in betaling van vier jaar rente) in
ruil vooreen erfpacht van 1 mud spelt (1600)" , 4 grote roeden akkerland 'medt de rogge core erop
staende' in het Breusterveld die hij meteen omruilt tegen een erfpacht van 2 mudden spelt inclusief
de achterstallige betalingen over 1578/1580 tot en met 1599 (1600)". een erfpacht van 2 mudden
spelt met de achterstallige betalingen over 2 jaar, 5 grote roeden land te Moulingen en 2'/i grote
roede land te Eijsden. in ruil voor een boomgaard 'geheijten booms benelt' van 10 grote roeden
(1601)2', twee erfpachten, de ene van 1 mud spelt, de andere van Vi mud spelt, dit alles in ruil voor
een erfpacht van 2 mudden spelt die hij daags tevoren had verworven (1601)" ,5 grote roeden land
aan de Haalstraat en nog enige niet nader omschreven percelen te Eijsden (1601)"'.

Het plotseling overlijden van Hendrick in 1603 maakte aan zijn activiteiten een einde. Zijn wedu-
we kon e.e.a. niet voortzetten. Af en toe verkocht zij een perceeltje of een erfpacht; klaarblijkelijk
om in haar onderhoud te voorzien211. In 1619 bewoonde ze nog steeds huis en hof in de Rechtestraat
in de vrijheid Eijsden. met toen als eigenaren van aangrenzende percelen Derick Reijners, Jan Sij-
mens en Sijmen Nelissen" . Ze overleed in 1622. Op 6 april 1623 gingen hun kinderen over tot de
verdeling van de nalatenschap:
'Scheijdinghe ende deijlinghe der kinders ende erffgenaemen van wijlen Hendrick Petermans ende
Jehenna Moulinghen, eeluijdens beijde saligher'. Het betrof Jan, Peter, Hendrick en Margriet Peter-
mans (bijgestaan door haar man Sijmon Janssen). De onroerende goederen omvatten:
a. 'het huijs oft geheelen bouwe metten moeshoff ende hoff, stallinge ende aenhanck oft depen-

dentien van dijen soe ende gelijck 't selve is geleeghen. op te Rechte straete' te Eijsden. Bij het
huis hoorde verder een 'backhuijs', een 'putte' en een 'panhuijs' (= brouwerij) en mat 3 grote en
l5'/2 kleine roeden, belast met 100 gulden kapitaal aan het gasthuis van St.-Servaas te Maas-
tricht;

b. 4 grote roeden 'lants geleegen opten Triechter wech boeven het Bruesterboomken', belast met
'twee vaten roggen jaers aende Vrouwe van Hocht';

c. 4 grote roeden 'lants gelegen aen het Heulentercken' grenzende aan eigendom van Trijnen Jas-
parts en Oth Dobbelsteijn;

d. 3 grote en 6 kleine roeden land, eveneens bij het Heulentercken gelegen met als buurpercelen
'commentland' en eigendom van Marien Pelssers, belast met 'eijn halffmudde spelten oft twee
vat rogghen jaers aen den armen van Eijsden';

e. de 'plaetse gen(aamd) Sijmeken Broers plaetse'.
De verdeling is bijzonder ingewikkeld. Jan en Hendrick ontvangen gezamenlijk, grosso modo, het
huis met de stal, de mesthof en het bakhuis (ter grootte van I grote en 9 kleine roeden) met het recht
op de halve put en het onder b) genoemde stuk land. Des zullen zij wel alle hiervoor genoemde las-
ten dragen. Peter en Sijmon Janssen q.q. ontvangen gezamenlijk, grosso modo, de moeshof, het
panhuis en de erbij gelegen grond (dit alles ter grootte van 2 grote en 6'/2 kleine roeden land) en het
recht op de halve put en de onder b) en d) genoemde stukken land. Jan Petermans verkrijgt daaren-
boven 'vuijt seckere consideratie' het onder e) genoemde in zijn bezit. Deze grond was direct ach-
ter het sub a) genoemde gelegen28.
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Grafsteen van Jehenna Moldingen (I)
ingemetseld in de kerkhofmuur

van de Si. Christinakerk te Eijsden

Uit dit huwelijk, voor zover bekend (in willekeurige volgorde) en waarschijnlijk
geboren te Caestert/Eijsden en gedoopt te Breust:

1. Hendrick Petermans.
10-5-1625: uit de nalatenschap van zijn ouders verkreeg hij, na deling met de erfgenamen van zijn
broer Jan (zie onder Na) van de tot dan toe onverdeelde goederen: een gedeelte van het huis bestaan-
de uit 'de groete camer mette twee cleen camerkens, ende een coijstal metter pluetsen der selver met
den solder boeven de voorschreven cameren, item den mesthoff ende andere plaetse neeven ende ach-
ter de voorschreven separatie geleechen metten aeffhanck van den oeven' en de "gerechticheijt van
den puth". Hij verkreeg tot last de 100 gulden kapitaal uitstaande bij het gasthuis van St.-Servaas te
Maastricht, onder conditie dat de erfgenamen van zijn broer Jan daarin eenmalig 25 gulden zouden
bijdragen. In dat laatste wordt voorzien door verrekening van enige achterstallige rekeningen en
leningen die hij had bij de weduwe van zijn broer Jan 'van geit ende cleederen' waarna blijkt dat hij
zelfs nog een restant schuld bij genoemde weduwe heeft van 7 gulden en 4 stuivers" .

2. Margriet Petermans, tr. vóór 6-4-1623 Sijmon Janssen.
3. Jan, volgt Ha.
4. Petrus, volgt Ilb.

Ha. Jan Petermans, geb. Eijsden/Caestert ca. 1580, secretaris (1606-ca. 1625) van
Eijsden29, woont te Eijsden in de Rechtestraat in een deel van het ouderlijk huis,
overl. tussen 7-10-1624 en 10-5-1625, tr. 'Anna dije dochter van Jan Sijmons van
Eijsden , uuk genoemd Maria Janssciis (1614), Jüüriila (lolo) ciï rvgncs \I\J*.TJ,

tenzij hier van verschillende personen sprake is, overl. tussen 10-5-1625 en 28-2-
1640.
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Na het overlijden van zijn vader vertegenwoordigt hij zijn moeder veelal in allerhande zaken. Ken-
nelijk in geldnood geeft hij op 25 oktober 1610 4 roeden land 'gelegen aan het Bruester boemken'
in onderpand aan Lambier Beijaerts, tegen een niet nader genoemd bedrag". Op 18 december 1623
koopt hij 3 grote en 13 kleine roeden akkerland, gelegen achter Breusterbosch, die hij echter op 7
oktober 1624 alweer te gelde maakt door verkoop aan Anthoin de Rougemont, voor 8 daalders (ad
30 stuivers) per grote roede".
Het overlijden van Jan in ca. 1625 leidde tot een verdere verdeling van de erfgoederen van zijn
ouders die hij onverdeeld met zijn broer Hendrick in bezit had . Zijn weduwe en kinderen krijgen
een gedeelte van het huis, bestaande uit 'de ceucken mette twee camerkens coemende op de strae-
te, den solder (...) metten celder, ingaende in de voorschreven ceucken, onder de groette camer', het
'backhuijs' en het recht op gebruikmaking van de put en het hiervoor onder b) genoemde stuk land
bij het Breusterboomken. Verder dienen deze erfgenamen op zich te nemen de last van de twee
vaten rogge per jaar op dit stuk land en het half mud spelt of twee vaten rogge die op het hiervoor
onder d) genoemde stuk land rusten. Daarenboven moeten ze 25 gulden betalen aan Hendrick als
bijdrage in de op het huis rustende schuld van 100 gulden. Voor het erfdeel dat Hendrick toekomt
zie hiervoor onder I-1.
Terstond na het overlijden van hun moeder verkopen de kinderen Hendrick en Jan Petermans op 28
februari 1640, mede daartoe gemachtigd door hun zusters Jehenna, Catharina, Helena en Ennes, het
ouderlijk huis aan de Rechtestraat te Eijsden, omschreven als 'huijs, beseth en de plaetse', belend
ten oosten de erfgenamen van Dirijck Reinders, ten westen Peeter Petermans, 'voorhoeft de Rech-
testraet, ende nederwaars den selven Peter Petermans', aan hun oom Peter Petermans (Ilb). Het huis
is belast met een half mud spelt of twee vaten rogge ten behoeve van de armen van Eijsden en 100
gulden kapitaal ten behoeve van de erfgenamen van Jan Dolmans, van Maastricht. Peter neemt deze
lasten over alsook een schuld ter grootte van 265 gulden, zijnde de oorspronkelijke koopprijs van
het huis, die Hendrick in naam van zijn vader nog moest aflossen bij de erfgenamen van Jean de
Lamargelle, heer van Eijsden. Daarenboven ontvangen zij eenmalig 100 gulden".

Uit het eerste huwelijk, geboren te Eijsden en gedoopt te Breust:

1. Magdalena Peetermans, ged. 3-6-1614 (get.: Sijmon Janssens en Gertrudis Rei-
neris), overl. vóór 28-2-1640.

2. Helena Petermans, tr. Jan Reijnen Caelhouwers genaamd Oest, ged. Breust 10-
12-1617 (get.: Joannes Jonchans en Jan de Bemont), zn. van Renerus Caelhau-
wers en Agnes NN.
9-3-1645: Jan Oest verklaart dat zijn vrouw Helena haar deel in de opbrengst van de verkoop van het
ouderlijk huis heeft ontvangen van haar oom Peter Petermans" .

3. Catharina (Catrijn) Petermans.
4. Joannes (Jan) Petermans, ged. 13-2-1618 (get.: NN Jonckhans en Thijs

Schroen).
5. Jehenna (Jenneken) Petermans, geb. ca. 1623, overl. Eijsden 11-4-1708, tr. (1)

ca. 1643 Willem Frambach, ged. Breust 15-3-1623 (get.: kanunnik Servatius
Meijs en Maria Noppis), overl. vóór 1660, zn. van Willem Frambach, secretaris
van Breust, en Cornelia Noppis; tr. (2) Christianus (Keerst) Proesten, overl. Eijs-
den 29-5-1708 (aan de gevolgen van astma).
6-4-1666: Keerst Praesten, gehuwd met Jehenna Petermans, weduwe van Willem Frambach, verkoopt
9 grote roeden akkerland 'met cooren vruchten daerop staende', gelegen in 'het Sant', aan Leonard
Petermans, voor 252 gulden. De grond was belast met 200 gulden aan de Wittevrouwen van Maas-
tricht [zie ook onder Illbj".

6. Hendrick Petermans.
1. Agnes (Ennes) Petermans, ged. 21-5-1624 (get.: Matthias Dionijsij, pastoor van

Breust en Eijsden, en Cornelia Waelpots).
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Ilb. Petrus (Peter) Petermans, geb. Caestert/Eijsden ca. 1590, notaris36, schout
(1631-1655)37 en schepen van Eijsden, bewoont het grootste gedeelte van het ouder-
lijk huis aan de Rechtestraat ald., overl. uiterlijk ca. nov. 1655, tr. Breust25-11-1619
(get.: Wilhelmus Meertens, Bartholomeus Meekens, Christianus Praesten en Derick
van Eelsen) Gertrudis Waelpots, overl. na 11-5-1663, dr. van Leonardus Waelpots
en Maria Leenen.

Op 28 februari 1640 koopt Petrus een deel van het ouderlijk huis aan de Rechtestraat te Eijsden van
de kinderen van zijn broer Jan38. Op 17 juli 1641 wordt het vorenbedoeld huis belast met een jaar-
lijkse cijns van 'eijnen caponen (...) te leveren ende betalen op Sint Stevens dach naer kermisse in
pluijmen of in weerde van connincx placcaet' ten faveure van de heer van Eijsden '. Tevens lost
Peter de schuld ad 265 gulden af die zijn broer Jan nog heeft uitstaan bij Arnold baron de Lamar-
gelle, heer van Eijsden, als representant van zijn vader Jean de Lamargelle zaliger (zie onder IIa-7).
Na zijn overlijden komt zijn weduwe kennelijk in geldproblemen want op 29 december 1657 belast
ze haar 'huijs ende hoff gelegen binnen de (...) vrijheijt Eijsden, erstelijck toebehoert ende waeruijt
gestorven is (...) Petter Pettermans zaliger, reijgenoeten naer de Maese Jan Theuth, ter andere
Dirick Reijp.aers erffgenaemep.' ten gunste van. Vitas Boenen 'sergant van den compagnie van den
heere Capetaine Haenen, ten dienste van Haare Hoog Moogenden Staeten in garnisoen te Maes-
tricht' met een hypotheek van 100 gulden tegen viereneenhalf procent rente40. In 1663 bezit zij in
Eijsden nog slechts 3 grote roeden land41.

Uit dit huwelijk, geboren te Eijsden en gedoopt te Breust:

1. Heen (Hendrick), volgt lila.
2. Catharina Petermans, ged. 17-5-1626 (get.: Willem Frambachs en Martha

Cupers).
3. Leonardus, volgt Illb.
4. Margaretha Petermans, ged. 30-3-1636 (get.: Jacobus Jegers en Barbara NN), tr.

Eijsden (geref.), 14-8-1661 Mathijs van Wijer, uit Mheer \

lila. Heen (Hendrick) Petermans, geb.
Eijsden, ged. Breust 10-12-1623 (get.:
Maria Plunis en Matthias Dionijsij,
pastoor van Breust en Eijsden), woont
te Eijsden, secretaris ald., leenbode van
de Leenkamer der Stad en Lande van
Limborch, 'jammerlick (...) doot
geschooten den lesten may 1653' (blij-
kens opschrift op zijn bewaard geble-
ven grafsteen43), tr. Jehenna Hustin,
ged. Breust 15-9-1630 (get.: Jan Gilis
en Agatha NN), dr. van Gerard Hustin,
schepen van Oost (1639-1663)44, en
Cornelia Voncken .

ingemetseld in de kerkhofmuur
van de Si. Christinakerk te Eijsden
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Op 18 maart 1653 gaat hij samen met zijn schoonvader Hustin een ruilovereenkomst aan met mr.
Christiaen Lamberts 'den rechten licentiaet ende drossardt der graeffschappe van Gronsfelt'. Zij
verkrijgen 'seeckere huijs, hooff, schuere, plaetse ende mesthoof'f met eene vuijtvaerte met waegen
ende karren ter straeten" gelegen te Eijsden 'reijgenoet naeden orienten de huijsinge ende inoest-
hooff'van wijlen Henrijck Wijers ter andere sijden naederoccidenten de respective erven van Thiel
der Becker ende Jan Vincken als representanten van Henrijck Hooffen', zijnde het woonhuis van
Lamberts, in ruil voor "een bonder ackerlants in drije stucken' . Edoch 'deur het miserabel affster-
ven ende onnosele doet' van Hendrick korte tijd daarna, moeten nadere afspraken worden gemaakt
tussen zijn weduwe en hun enig kind en met Hustin. als mede eigenaar, ten aanzien van het hiervoor
beschreven huis .

Uit dit huwelijk:

1. Peter Petermans, geb. waarschijnlijk Eijsden ca. 1652, burger van Maastricht 8-
10-1676 (bakkersambacht), bakker te Maastricht en Wyck, tr. (1) Maastricht (St.-
Nicolaaskerk) 1-5-1682 Maria Tomma; tr. (2) Catharina Chapplier (Schappe-
Vier).
Aan dit kind werden Peter Petermans, schout van Eijsden (na zijn overlijden: Willem Frambachs,
schepen van Eijsden) en Gerard Hustin, schepen van Oost, beiden grootvaders van het kind, als voog-
den aangesteld. .
Terstond na het overlijden van zijn grootvader Peter Petermans (Ilb), bepaalt de heer van Eijsden dat
het schoutambt voor hem gereserveerd zal worden. Hij is op dat moment echter pas ongeveer driejaar.
Het ambt werd daarom waargenomen door Leonard Petermans, (Illb), een oom van hem. De jonge
Petermans zou echter nooit schout worden .
Door zijn grootvader Gerard Hustin, werd voorzien in een uitkering van 250 gulden, uit te keren door
zijn hiervoor reeds genoemde oom Leonardus Petermans (Illb, datum genoemd) na de dood van Hus-
tin en zijn vrouw .Zijn vertrek uit Eijsden wordt definitief door de verkoopvan 'sijn gedeelte van het
groot huis, eertijds toebehoort hebbende aan sijnen grootvader Peter Petermans, scholtis tot Eijsden'
bestaande uit 'de tweede caamer met den solder daar booven, item 't kleijn caamerken ende kleen kel-
derken, item de stallingen ende schuijr metten heelen moeshoff daar aan volgend tot op het weijken,
alsmede de andere helleft van de mesthoff naer de schuijrwarts' aan Willem van Gulpen, inwoner van
Eijsden5". Hij houdt echter binding door aankoop van diverse rechten en onroerend goed in Eijsden en
omgeving. Zijn bakkerij floreert blijkbaar naar behoren. Zo leent hij bijvoorbeeld 50 gld. aan Sijmon
Theunissen en krijgt 5 grote roeden akkerland onder zijn ploeg als onderpand en de oogst in plaats van
rente (1685)", idem 15 grote roeden akkerland, van Peter Rontheut, voor 140 gulden (1685)52 en
koopt hij 12 grote roeden land genaamd 'Vechtscamp (Voechtscamp)' gelegen bij Breusterbosch, 5
grote roeden land gelegen achter het 'Busken' aldaar, 6 grote roeden land (uit een groter perceel van
15 grote roeden) op de Houtense geul (grebbe) en 6 grote roeden (uit een groter perceel van 12 grote
roeden) Eijsderland gelegen 'over het Delken achter den Maerbusch', van Paulus Vlijck, voor 250
gulden (I686)51.

Illb. Leonardus {Leonard, Lenaert) Petermans, geb. Eijsden, ged. Breust 28-5-1628
(get.: Bartholomeus Mekes en Elizabeth Mekes), brouwer, grootgrondbezitter, door
toedoen van de heer van Eijsden schout (1655-1663, 1674-1680) van Eijsden, col-
lecteur der beden en contributiën van Eijsden (vermelding 1659), schepen van de
hoofdbank 's-Gravenvoeren, eigenaar van zowel een huis te Eijsden als te Oost
(beide gekocht van zijn schoonvader; zie hierna d.d. 21-7-1664 en 12-2-1670), ver-
huist vermoedelijk ca. 1680 naar Oost, overl. ald. ca. december 1693 (de koster ver-
meld op 26-12-1694 in het overlijdensregister: 'gesongen tjaergetijde [jaardienst]
van Lenardt Petermans, solvit'), tr. Anna (ook genoemd Jehenna) Hustin(gh), ged.
Mesch 31-10-1633 (get.: Andreas Linsen en Anna Ruttens), overl. Oost 23-6-1719
als 'vidua honorati viri domini Leonardi Petermans, dum viverat, catholicus pretor
in Eijsden', dr. van Gerardus Hustin, schepen van de heerlijkheid Oost (1639-
1663)54, en Nelen (Cornelia) Voncken)55.
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Door het onverwachte overlijden van zijn broer Hendrick wordt Leonard het schoutambt van Eijs-
den in de schoot geworpen. De inkomsten daarvan alsook van zijn brouwerij en boerenbedrijf zijn
overweldigend. Hij legt een geweldige expansiedrift bloot. Jaar in jaar uit neemt de omvang van
zijn grondbezit en uitstaande renten — die de basis vormen van een nog grotere expansie - toe. Veel-
al werkt hij samen met zijn schoonvader. Na zijn overlijden gaat zijn weduwe op dezelfde voet
voort.
Achtereenvolgens sluiten zij de volgende transacties:
17-5-1659: hij leent aan Merten Pleuchmeckers van Hoog-Caestert 100 gulden 'ten penninck sest
hien" 1=6,25%]*.
21-10-1659: aankoop van 4 grote en enige kleine roeden land 'gelegen achter de Cruijsrecht' van
Willem Frambachs, voor 26 daalders per grote roede.
15-4-1660: aankoop van 'eijn stuck lants toebehoorende Elizabeth Lamberts, gelegen int Causter-
dervelt op de Grebbe' voor 80 gulden.
14-1 -1661: aankoop van 5 grote en 3 kleine roeden weide 'geleegen in de Bruester Steegel gaende
naer het Backvelt' van Willem Sijmons, burger van Maastricht, voor 240 gulden.
28-4-1661: aankoop van 3 grote roeden akkerland 'genaempt aen den Langenbloot' van Jacop
Jegers voor 21 daalders per grote roede.
29-4-1661: aankoop van 3 grote roeden akkerland gelegen 'aen den Langenbloot' van Beatrix Lam-
berts, voor 21 daalders per grote roede.
14-4-1662: aankoop van 8 grote roeden akkerland 'geleegen achter Coumans moeien in het Caus-
tervelt' van Jan Lebens, voor 18 daalders per grote roede.
16-5-1662: hij leent aan Maria Bennedicqz (en haar twee kinderen Elie en Hendrick Wijntgens),
weduwe van Heijn Wijntgens, 50 gulden en verkrijgt het vruchtgebruik, voor een periode van negen
jaar, van 4 grote roeden land 'geleegen intcleijn veltgen"besaijtstaende met harde corne vruchten'.
Na die negen jaar kan de schuld afgelost worden of verlengd.
11-5-1663: zijn onroerende eigendommen in Eijsden belopen 1 bunder, 19 grote en 10 kleine roe-
den land41.
21-7-1664: aankoop van 'huijs, scheure ende stallingen, moeshoff ende beseth gelegen binnen
deese vrijheijt [Eijsden], reijgenoet ter sonnen opganck d'erffgenamen Hendrick Wijers ende ten
sonnen onderganck Leonard Petermans [= de koperl, van Gerard Hustin' [zijn schoonvader] die het
huis op dat moment bewoont, voor 1200 gulden. Betaling geschiedt door overdracht van een stuk
land in het Oosderveld van 11 grote roeden, het overnemen van betaling van de rente ter grootte van
300 gulden op een lening die Hustin had uitstaan bij Peter Erckens van Wyck bij Maastricht [zie
hierna onder 27-3-1666 bis ], 150 gulden contant geld en het op zich nemen van de verplichting 250
gulden te betalen, na de dood van het echtpaar Hustin-Voncken, aan Peter Petermans of zijn recht-
hebbenden, weeskind van Hendrick Petermans en van Jehenna Hustin [dit betreft een kleinkind van
Hustin en een neef van Leonard PetermansJ .

2-3-1665: Petermans verkrijgt door ruiling met Jan Jock Jegers 8 grote roeden weide gelegen in de
'Daeller hoven met de gerechticheijt van eene drijffwech met beesten lot op de voorschreven
wejde' en draagt zelf over 8 grote roeden akkerland gelegen in 'het gevelten onder Oest, bekleed
met harde rogge coren vruchten" .
14-12-1665: aankoop van 6 grote roeden land, gelegen in 'het Sant over de Ryckelarstraete', van
Kerst Knop, voor 300 gulden .
27-3-1666: aankoop van 15 grote roeden beemd gelegen te Oost, 4 grote en 14 kleine roeden land
gelegen in het Oosderveld genaamd 'op de Moxher', van zijn schoonvader Hustin, voor 600 gulden.
Tevens krijgt hij als 'houwelicxse gifte' een bunder akkerland 'mette vruchten daerop staende'
gelegen in het Oosderveld*".
27-3-1666: Petermans bekend 400 gulden 'hercoemende uit een som van 1200 gulden' die Gerard
Hustings op 7 december 1644 heeft opgenomen en op 'sijne goederen hadde geldende' schuldig te
zijn aan Peter Erckens, burger en koopman te Maastricht, en verklaart 6,25% rente per jaar te vol-
doen .
6-4-1666: aankoop van 9 grote roeden akkerland 'met cooren vruchten daerop staende' gelegen in
'het Sant', van Keerst Praesten, voor 252 gulden. De grond is belast met 200 gulden aan de Witte-
vrouwen van Maastricht" .
5 3-1669: aankoop \'~n !0 grote roeden !?nft 'ap.nt Hnposkpn' vnn He p.rfpenamen van Paecq Vin-
cent, 250 gulden. Het land is belast met 'seven ende twee derde deel vaeten spelten' aan de heren
kapelanen van St. Martinus te Luik *.
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Agathahoeve te Oost (Catharinastraat 16). Achtereenvolgens eigendom van Gerardus Hustin (onder
Ulb), Leonard Petermans (Illb, 1628-1693), Leonard Petermans (IV, 1671-1734), zijn kinderen (onder
IV), de kinderen van Wilhelmus Hermanus Petermans (V, 1739-1811) en Emerentiana Petermans (V-6,
1739-1811)

12-2-1670: aankoop van 'huijs, schuijre, stallinge. mesthoff, moeshoff ter grootte van 6 grote roe-
den, gelegen te Oost, 'met de weijde daer aan gelegen' ter grootte van 21 grote roeden, van zijn
schoonvader Gerard Hustin, voor 2200 gulden63.
10-6-1670: Petermans krijgt bij wijze van 'versettinge' 6 grote roeden land 'mette geerste vrucht
daerop staende' voor 6 jaar onder zijn ploeg, van Jan Pontis, voor 100 gulden .
7-10-1670: Petermans verkoopt 6 grote en 6 kleine roeden land, gelegen in de Poel, aan Jan Wijers,
voor 55 gulden per grote roede ".
18-11-1670: aankoop van een weide van 24 grote roeden te Oost en een half bunder land in het Oos-
derveld, van zijn schoonvader Gerard Hustin, voor 1700 gulden. Betaling geschiedt door redemptie
en overname van schulden ter grootte van 1700 gulden die Hustin had uitstaan66.
9-2-1671: aankoop van 10 grote roeden beemd te Oost, van zijn schoonvader Gerard Hustin, voor
400 gulden en de last van een vat rogge aan Matthijs Eijsden67.
23-3-1677: aankoop van 5 grote roeden land "met de mistinge daer op liggende', Breuster goed,
gelegen in het Oosderveld op 'den Mochert', van Gillis Mor van Oost, echtgenoot van Maria Lous-
berghs, voor 200 gulden .
7-8-1677: aankoop van 7 grote en 5 kleine roeden land, gelegen in het Oosderveld nabij de Water-
poel en van 5 grote roeden land eveneens in het Oosderveld gelegen, van Leben Hustin van Cadier,
echtgenoot van Margriet Ausseins, voor 40 gulden per grote roede .
3-1-1678: Petermans leent 200 gulden 'bij manier van versettinge' aan Jan Berghmans van Grons-
veld, echtgenoot van Margareta Lamberts, en krijgt als rentevergoeding een half bunder akkerland
met 'de vruchten daerop staende', gelegen aan de 'Roijalen wech leijdende vuijt Marlant naer Mas-
triecht', onder zijn ploeg .
9-4-1680: aankoop van 4 grote roeden beemd, gelegen te Oost en genaamd de 'langen bempt', van
Aert Huibrichts, echtgenoot van Jehenna Erkens, en van Hubricht Prion, echtgenoot van Anna de
Lait, alle inwoners van Maastricht, voor 144 gulden .
22-1-1681: aankoop van 15 grote roeden land, in twee percelen, van 'Hendrick Strijp, cavallier
onder de Lijfscompagnie van de heer Grave van Waldijck, gouverneur der Stat Maestright in gar-
nisoen aldaar' voor 600 gulden".
2-8-1694: aankoop door de weduwe Petermans van 10 grote roeden land gelegen in het 'Backe-
veltgen', 5 grote roeden land gelegen in het 'Broecxken', 6 grote roeden min 3 kleine gelegen ach-
ter Breust en 3 grote roeden land gelegen in het Maarlanderveld, van haar schoonzoon Peter Fram-
bach(s), voor 28 gulden per grote roede7'. Op dezelfde dag geeft zij 'den erffdomme, ende de tochte
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aende voerseijde eeluijdens [voorgenoemde Peter Frambachs en zijn vrouw Jenneken Petermans]
oft ouders der selve kinders haere beijde leven lanck' van de goederen die zij in haar weduwelijken
slaat heeft verworven. Het betreft goederen verkregen van Balthazar Rijckelt, aankopen zoals
beschreven voor notaris Vlijck en de hiervoor van Frambachs gekochte goederen .
11-9-1699: aankoop door de weduwe Petermans van 3 grote roeden land (uit perceel van 4 grote
roeden) gelegen op de Groenstraat, I grote roede (uit perceel van 4 grote roeden) gelegen in de Poel.
2 grote roeden land gelegen achter 'den Raernhoff, Valkenburger leen en 5 grote roeden land, gele-
gen in het Breusterveld, van Malthias Thoans, pastoor van Souxhon boven Luik, voor 318 gulden .
22-12-1700: aankoop door de weduwe Petermans van 10 grote roeden land, gelegen ter plaatse
genaamd de Plateel in het Breusterbos, 4 grote roeden land gelegen in het Breusterveld 'ontrint de
Knuvelkens', 3 grote roeden land eveneens aldaar gelegen, 5 grote roeden land in het Maarlander-
veld 'ontrint het Nootboomken', 4 grote roeden land gelegen onder de Dommel op de Voerstraat,
'achde halff' \T/i\ grote roeden land gelegen op de Dommel. 2!/2 grote roeden land aan het Kers-
boomken in het Breusterveld en 18 grote roeden land in het Oosderveld bij de waterpoel genoemd
'het Slaaplaken', van Gillis Ruth, voor 1966 gulden en 10 stuivers .

3-2-1701: weduwe Petermans verkoopt 5 grote roeden akkerland gelegen in het Maarlanderveld
genaamd aan 'het Noetboemken', 4 grote roeden land onder de Dommel, T/2 grote roeden land op
de Dommei geiegen (biijkl bij meting siechts 6 grote en T'/i kleine roeden te zijn), aan Matthijs Roe-
sen van Maarland, echtgenoot van Marie Peters .
8-6-1701: aankoop door de weduwe Petermans van 7'/2 grote roede weide 'gelijck geleegen is tus-
schen haere heggen ende aenwas aende Maese ontrint het Sessenraet', van de erfgenamen van
Christiaen Ruth en Catharina Herve, voor 313 gulden .
28-6-1701: de weduwe Petermans leent 350 gulden aan Christiaen Pinckarts echtgenoot van
Agnees Ruth e.e.a. onder conditie dat 150 gulden binnen 3 maanden wordt terugbetaald .
27-1 -1703: aankoop door de weduwe Petermans van 18 grote roeden weide gelegen onder het dorp
Eijsden, 'int Reutgen', 5 grote roeden weide gelegen te Maarland op de Kerkweg (beide hiervoor
genoemde percelen verkocht ze op 29-1 -1703 aan haar zoon Leonardus), 9 grote roeden weide gele-
gen te Maarland, 4 grote en 6 kleine roeden weide eveneens aldaar gelegen, 4 grote roeden land
gelegen nabij de 'Knuvelkens' en 9 grote roeden land gelegen boven 'Hackenknob', van Joannis
van Senis, voor 1462 gulden (de hiervoor genoemde 4 percelen verkocht ze op 29-1-1703 aan Tijs
Janssen) .

27-12-1704: de weduwe Pelermans leent 100 gulden tegen 6% aan Toussaint Secherant, connelier
en burger van Luik, echtgenoot van Catharina Tosses. Aan dezelfde op 17-8-1705 nog eens 100
gulden tegen 5%81.
10-3-1705: aankoop van 'une prairie' van 5 grote roeden, genaamd het 'Ruetgen', van Maria
Ansion, voor 215 gulden8".
5-6-1706: aankoop van 5 grote roede Eijsder land gelegen op 'Steenbergh', 3 grote roeden Eijsder
land gelegen in het 'cleen veilgen' tussen Eijsden en Breust, 5 grote en 10 kleine roede land gele-
gen in de Poel in het Breusterveld en 3'/i grote roede Breuster land gelegen op de 'Rijckelerestraet',
van Maria Digna Vereijck, weduwe van Emericus Franciscus van Eijsden en haar zoon Matthias
Franciscus van Eijsden voor 510 gulden .
21-3-1713: aankoop van 2V4 grote roeden weide 'wesende laetgoet onder Schellincx hoff van Mar-
lant' onder de jurisdictie van Breust, gelegen aan het 'Meijsebroeck', van Gerardt Puesens, echtge-
noot van Elijsabeth Gabriels, voor 30 gulden per grote roede .
23-5-1713: de weduwe Petermans krijgt 4 grote roeden land, gelegen in het Breusterveld onder de
'Ryckelerestraet met de rogge vrucht daerop staende' voor 20 jaar onder de ploeg van Joannes
Hechtermans, echtgenoot van Anna Willems, voor 200 gulden, bij wijze van 'verselt' ".
12-12-1714: aankoop van 5 grote roeden land, 'hagendoerns goet onder Bruest', gelegen achter
Morckenshof, bezaait met rogge, van Peter Frambach van Maastricht, echtgenoot van Anna Nelis-
sen, voor 52 gulden per grote roede, 'des moet de gelder den achterloen ende saetkorn goet maken
aen Claes Beijarts alias Janssen'. Op 19-4-1715 verkoopt ze hiervan 2'A grote roede aan Willem
Fafschamp voor 130 gulden .

Uit dit huwelijk, in willekeurige volgorde, geboren te Eijsden/Oost en gedoopt te
Breust:
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1. Joanna Petermans, wrs. overl. 7-2-1696 ('den 7 februari is gestorven Joanna Pee-
termans, den 9 begraven in de kerck [van Breust], den dienst gedaen op eenen dag
hebbende de pastoor van Moulingen een misse gesongen en met het cruijs
gehaelt, 9 gulden'), tr. Petrus Frambach, schepen in Breust, zn. van Wilhelmus
Frambach, brouwer, en Beatrix Ruth.

2. Leonard(its), volgt IV.
3. Arnoldus Petermans, ged. 13-9-1672 (get.: Henricus Peetermans en Jenne NN).
4. Maria Catharina Peetermans, ged. 4-11-1673 (get.: Simon Walpots en Judith

Hustin), overl. Oost 20-12-1719 'que ree ingenio ree corpor unquam sed integra
valida', ongehuwd.

5. Peter Pe(e)termans, komt voor op de leerlingenlijst van de Latijnse School te
Hoog-Cruts (vermelding 1677) , overl. 9-10-1704, begr. in de kerk van Breust.

6. Cornelia Petermans, overl. 18-10-1691 ('den 20 begraven ende den dienst
gedaen, 4 gulden, solvit').

IV. Leonard(us) Petermans, geb. Eijsden/Oost, ged. Breust ca. 1671, schepen van
Oost (1699-1708, 1729-1732; in laatstgenoemd jaar bedankt hij zelf voorde eer)88,
schepen van de hoofdbank 's-Gravenvoeren (vermelding 1694-1710), grootgrond-
bezitter, woont te Oost waarschijnlijk in het ouderlijk huis, overl. ald. 24-12-1734,
tr. Breust 19-11-1693 (get.: Bartholomeus Wijers en Margaretha Frambach) en
otr./tr. Eijsden (geref.) 8/29-11-1693 Agnes Frambach, uit Eijsden, geb. ca. 1665, dr.
van Wilhelmus Frambach en Beatrix Ruth, overl. Oost 26-4-1725.

Gedurende Leonards leven ging de bezitvorming in de familie voort. In een voortdurende stroom
van onderhandelingen werd het vermogen vergroot op de beproefde wijze: het aankopen van land
en het uitlenen van geld. De omvang van de landerijen was van dien aard (in 1708 in Oost alleen al
bijna 9 bunder) dat voor het bewerken een schare dagloners noodzakelijk was. In 1697 is hij tiend-
heffer van Oost in naam van het kapittel van St.-Martinus te Luik. Het zal hem bijzonder deugd heb-
ben gedaan dat een van zijn zoons theologie ging studeren in datzelfde Luik.
Een en ander laat zich als volgt reconstrueren:
15-9-1694: aankoop bij 'vuijtganck der kertse' van 13 grote roeden weide, in twee percelen (respec-
tievelijk groot 11 grote en 4 kleine roeden en 3 grote en 8 kleine roeden; in werkelijkheid dus klei-
ner dan bij aankoop gedacht blijkens metingen van Joannes Wijers, landmeter), van Anthonette van
Eijsden, voor 379 gulden en 12 stuivers8'.
28-5-1696: aankoop van 5 grote en 5 kleine roeden land "becleet met somervrucht' gelegen in het
Breusterveld 'op de wije oft Groenstraet' van Maria Catharina Jonckhans voor 229 gulden en 13

. • wstuivers .
1-12-1696: aankoop van 2 grote roeden land gelegen in het hoge veld, 2'/2 grote roede land gelegen
'over t braeck' en 3 grote roeden weide gelegen aan de Oosder driesen, van Jan Voncken, schepen
van Oost, echtgenoot van Beatricxs Lijsens. voor 32 gulden per grote roede".
5-4-1697: aankoop van 4 grote roeden Eijsder land. gelegen tussen Oost en Maarland. genaamd 'int
Delre', van Gerard Oekelen, voor 26 patakons''2.
5-7-1697: aankoop van 5Vz grote roede akkerland 'becleet met wintergerst', gelegen in het Oosder-
veld genaamd 'int Stockijt', van Jan Voncken, schepen van Oost, echtgenoot van Beatricxs Lijsens,
voor 176 gulden .
27-7-1697: Petermans krijgt samen met Thomas Mor, stadhouder van Oost, van Peter Frambachs,
schepen van Breust 'alsulck recht ende gerechticheijt als hij comparant (Peter Frambachs] is heb-
bende aen Oesder thiende die hij [P. Frambachs] over dit tegen weerdigen jaer heeft aengenoemen
aende seer eerw. ende ed. heere Kercken ende Cappittel van St. Merten tot Luijck' .
5-12-1697: aankoop van 4 grote roeden land, gelegen in het Oosderveld nabij het 'Slaeplaeken',
van Claes Hos, inwoner van Oost, echtgenoot van Maria Herols, voor 53 patakons .
18-1-1698: aankoop van 5 grote en 5 kleine roeden land, gelegen in het Breusterveld, van Odilia
Theelen, laatst weduwe van Jacobus de Grati, "peijmeester' van Maastricht, voor 53 patakons'*.
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30-1 -1698: aankoop van 18 grote en 8 kleine roeden "weijde genaamd den Bongard met de servitu-
de ende gerechtigheid van den drijffwegh aller bestialen, mede inne ende uijtganck der menschen
als van outs" gelegen nabij het dorp Oost, van Jan Voncken, schepen van Oost. voor 37 gulden per
grote roede, en de last van 12 vaten spelt per jaar aan het adellijk huis van Oost en 100 gulden kapi-
taal die ten gunste staan van Anna Hustin, weduwe van Lennart Petermans [het betreft dus zijn
moeder] .
6-4-1699: aankoop van 5 grote roeden Breuster land, gelegen in het Overbroek tussen Ryckholt en
Oost, van jonkheer Baltazar Ryckelt, schout van de hoofdbank s"-Gravenvoeren, echtgenoot van
Agnes de Froidmond, voor 48 patakons .
16-4-1705: aankoop van 5 grote roeden Eijsder land. gelegen in het Oosderveld, van Gilis Ruth,
'tegen tachtigh vijff |85] vaten winter gerst' .
19-1-1707: Leonardus Pelermans en zijn schoonbroer Peter Frambachs hebben een vordering van
1200 gulden (e.e.a. als restant van een vordering die hun vader resp. schoonvader Leonard Peter-
mans had) op Ulricus Anthonius graaf van Hoensbroeck, heer van Oost. Van Hoensbroeck lost zijn
schuld in door het kwijtschelden van 'alsulckc capuijnen, chinssen ende andersints als hij geldende
[had] op goederen van de oude en de jonge Petermans' en het geven van belastingvrijdom aan
Peiermans gedurende vijfjaar van zijn goederen te Oost (deze beliepen inmiddels 5 bunder en enige
roeden). Petermans verplichte zich na die vijfjaar 100 gulden aan Van Hoensbroeck te geven"".
29-11-1708: aankoop van 3 bunder, 16 grote en 15 kleine roeden land, gelegen in het Oosderveld,
ter plaatse genaamd 'den Paere', Breusler goed. van de baron van Oost, voor 700 pattacons. Voor
deze aankoop leent hij 950 gulden tegen 5% van J. Clermonts, burger en brouwer te Maastricht,
echtgenoot van Anna Guerts. Op 9 juni 1714 blijkt hij dit bedrag te hebben terugbetaald .
29-11-1708: met het hiervoor gekochte perceel als onderpand leent hij 1050 gulden tegen 5% van
de Armen van St.-Martinus te Wijck. Deze lening betaalt hij al op 27 november 1709 terug"'2.
11-3-1709: Petermans draagt 750 gulden bij aan het aflossen van de schulden waarmee de goede-
ren van Joannes Frambach zijn belast'"3.

17-5-1709: Petermans verkoopt 3 grote en 3 kleine roeden weide, Breuster goed, gelegen "bij naest
aende Oesder driessen', aan Joannes Houbiers van Eijsden, echtgenoot van Anna Tosses voor 105
gulden .
6-5-1710: aankoop van 6 grote roeden land, gelegen in 'Pijpkensgrebbe', van Arnolt Bovij echtge-
noot van Anna Tosses, 'bij forme van vernaerderinge als bloetverwant' (Bovij had dit land gekocht
van Gijl Pirotte en Hendrick Proumen) voor 73 gulden, 16 stuivers en 3 oord '.
16-5-1710: aankoop van 6 grote roeden land op de Bergerstraat en 5 grote roeden land op het Over-
broek, van Joswin Ansion, koopman en burger te Luik, voor 400 gulden .
4-3-1712: Petermans krijgt van de heer van Oost, 17 grote en 13 kleine roeden land, gelegen in twee
percelen, het ene ter grootte van 6 grote en 3 kleine in het Overbroek, het andere van 11 grote en 8
kleine genoemt het 'Slaeplaecken' (N.B. beide stukken tezamen omvatten slechts 11 kleine roe-
den!), en draagt over 3 grote roeden grenzende aan 'Eijbelers camp', 2 grote en 10 kleine roeden in
het Stockijt, 10 grote roeden land in het 'Pijer' gelegen en daarenboven betaald Petermans nog 28
gulden. Eerder waren zij ook al een ruiling aangegaan. Petermans had toen 12 kleine roeden uit de
'Langenbempt' overgedragen tegen een even groot niet nader genoemd perceel land'"7.
24-3-1718: aankoop van twee grote en 10 kleine roeden 'weijde Ooster goei binnen den dorpe van
Oost gelegen' van Christiaen Pinkerts, inwoner van Oost, voor 30 gulden per grote roede. De
opbrengst wordt gekort op schulden die Pinkerts nog heeft uitstaan bij de moeder van Lenart. De
restant schuld bedraagt na gedeeltelijke aflossing nog 293 gulden .

27-2-1719: Petermans geeft aan zijn zoon Gerard 'theologien seminariste a Liege' zijn filiale por-
tie 'om te geraken tot ordres der geestelijcken staet'. Uit de beschreven goederen kon Gerard een
jaarinkomen van 204 gulden verwerven .
14-4-1725: Petermans geeft aan zijn zoon Leonart 5 grote roeden Breuster land, gelegen in het Oos-
derveld 'om redenen dat mijne moeder zaliger die deese vijff roeden in haere weduwelijcken staet
geaquireert heeft aen den selve acceptant bij mondelincx verspreek heeft gegeven'. Die 5 roeden
waren evenwel toch gedeeld geworden maar gelukkigerwijze aan Petermans senior loegevallen .
En dan nog, heel vreemd, leent Petermans in 1729 liefst 1400 gulden tegen 4% rente per jaar van
Maximilien de Requile ' ' ' . Het doel daarvan blijft onduidelijk.

Uit dit huwelijk, geboren te Oost en gedoopt te Breust:
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1. Leonardus (Leenart) Petermans, ged. 5-9-1694 (get.: Petrus Petermans en Mar-
garetha Frambach), overl. Oost 3-8-1770, ongehuwd.
Leonardus komt voor op de leerlingenlijst van de Latijnse school te Hoog-Cruts:
gekomen 3 april 1704, laatst vermeld 3 mei 17061'2.
14-4-1725: Petermans krijgt 5 grote roeden Breusterland, gelegen in het Oosder-
veld in bezit. Dit perceel is afkomstig van zijn grootmoeder van vaderszijde .

2. Wilhelmus Petermans, ged. 27-11-1695 (get.: Petrus Frambach en Anna Hustin),
overl. vóór 20-4-1704.

3. Gerardus Petermans, ged. 6-3-1697 (get.: Godefridus Geurts senior, Christianus
Praesten en Catharina Ruth), studeert theologie in Luik, ontvangt op 27-2-1719
zijn filiale portie waaruit een jaar inkomen van 204 gulden kon worden verwor-
ven, priester, pastoor in Moelingen (1728-1746) , grootgrondbezitter, slijt zijn
laatste levensjaren in Oost, overl. ald. 31-5-1774.
Gerardus treedt herhaaldelijk op als geldschieter. Zo bijvoorbeeld: 25-10-1763, 100 gulden aan Adam
Bos''5; 6-3-1770, 400 gulden aan Gilis Jeukens en Willem Lamberts; 14-5-1771, 400 gulden aan Pee-
ter Lamberts; 16-10-1772, 200 gulden aan Gilis Jeukens"6.
Op 24 mei 1774 maakt hij 'rooms catholijck priester ende oud pastoor van Moulingen' en 'ziek op
zijn bedde sittende' zijn testament. Hij wenst begraven te worden 'met een eerlijcke lijckdienst en
uijtvaert in de kerck tot Bruest in sijns testateurs familiegrafF. Zijn vermogen omvat minstens 1900
gulden kapitaal, 2 gerande dukaten en 6 bunder, 13 grote en Wi kleine roeden land en weiden, ver-
deeld over 12 percelen gelegen in de Poel, in het Overbroek, in 'den Dorre Baenet', aan het 'Meijse-
broeckie', in de Paar, in het 'Stockit', op 'den Mockert', omtrent de Waterpoel en op de Oosderdrie-
sen. Eén van de weiden was genaamd 'den Bongaert'. Hij testeert ten gunste van zijn zussen Anna en
Agnes Petermans en aan zijn neven en nichten te weten als volgt: aan zijn zus Anna 500 gulden, aan
zijn zus Agnes de rente van 1000 gulden en aan haar dochters (Anna Catharina, Beatrix en Maria
Rosme(e)r) de blote eigendom van dat bedrag, aan zijn nichten Anna en Elisabeth Rosmeer 400 gul-
den, aan zijn neef Jacobus Rosmeer een gerande dukaat, aan zijn neef Hubert Leonard Rosmeer, pas-
toor van Moelingen, ook een gerande dukaat, aan zijn neef Bartholomeus Dupuits, schout van Mesch,
11 grote en 15 kleine roeden land gelegen in de Poel en 7 grote en 10 kleine roeden land gelegen in
het Overbroek, aan zijn nicht Maria Agnes du Puits 16 grote roeden land gelegen in 'den Dorre Bae-
net', aan zijn nicht Emerentiana du Puits, wonende te Luik, een weide van 13 grote roeden aan het
'Meijsebroeckie', aan zijn nicht Catharina Francisca Petermans 18 grote en 10 kleine roeden weide
genaamd 'den Bongaert', aan zijn drie nichten Agnes Petermans (echtgenote van Joannes Franciscus
Lebens), Emerentiana Petermans en de reeds hiervoor genoemde Catharina Francisca Petermans,
ieder éénderde gedeelte van 2 bunder land gelegen in de Paar, van 4 grote en 10 kleine roeden land
gelegen in het Overbroek, van 5 grote roeden land in het 'Stockit', van 5 grote roeden land gelegen op
de 'Mockert', van 6 grote en 6V2 kleine roeden land omtrent de Waterpoel, van 3'/2 grote roeden
beemd gelegen op de Oosderdriesen en van 2 grote roeden beemd eveneens aldaar gelegen. De drie
laatstgenoemden zijn tevens erfgenamen voor alle zijn niet nader genoemde eigendommen"'.

4. Agnes P(i)etermans, ged. 5-12-1698 (get.: Joannes Knibbens en Anna Hustins),
otr./tr. Eijsden 6/17-2-1721 (geref.) 'in huijs van haar vader' Franciscus Rosmer
(Rosmeer), uit Emael.

5. Anna Petermans, ged. 14-3-1700 (get.: NN de Rickelt, schepen in 's-Gravenvoe-
ren en Maria Hubens), overl. Eijsden 3-2-1789, tr. Breust 3-6-1731 (get.: Wilhel-
mus Petermans en Petronella Depuits) en otr./tr. Eijsden 19-5/4-6-1731 (geref.)
de niet onbemiddelde Fredericus (Godefridus) Lambertus Depuits, uit Eijsden,
ged. Breust 10-6-1703 (get.: Lambertus Elias en baronnesse De Lamargelle,
vrouwe van Eijsden), overl. Eijsden 4-6-1735, zn. van Bartholomeus Depuits en
Emerentiana Plumaekers .
Gedurende haar weduwelijke staat koopt Anna op 24 februari 1774 een 'huijs, schuur en moeshoff
met ap en dependentien van dien' gelegen in de Dorpstraat te Eijsden, grenzende oost de erfgenamen
van Cornelis Tuijt (Tuijth), west en zuid haarzelf en noord kannunik Elias, belast met 3 schellingen
aan de Armen van Eijsden, van Martinus Piters, priester en inwoner van Eijsden, voor 500 gulden .

356 GcnsNoslra50(l995)



Zij is dan al eigenaresse van twee andere huizen te Eijsden. Uit de Aanbreng uit 1775 blijkt dat zij van
het hiervoor genoemde huis alsook van een groot aantal andere bezittingen nog slechts het vruchtge-
bruik had. Het betreft: huis en hof gelegen te Eijsden in de Dorpstraat, grenzende oost haarzelf, zuid
de Dorpstraat en west N. Elias (ter grootte van 2 grote en 1 kleine roede), van huis, hof en mesthof,
grenzende oost de erfgenamen van Cornelis Tuijth, zuid de wed. van Willem Pietermans [bedoeld is
Joanna Dupuits, wed. W.H. Petermans], west haarzelf (ter grootte van 1 grote roede), van huis,
schuur, hof en mesthof naast het hiervoor beschreven huis, grenzende oost de erfgenamen van Cor-
nelis Tuijth, zuid en west de wed. van J. Dupuist, noord Christina Boeckholt (ter grootte van 1 grote
en 6 kleine roeden), van 10 grote roede weide (uit een bunder), gelegen in de 'Tateresteeg', van 2
grote en 10 kleine roeden land (uit een groter stuk), gelegen achter Maarland op 'den Kerkepat' en van
5 grote roeden land gelegen op de 'Rykelerrestraat'120.
Op 15 april 1782 koopt zij nog 9 grote roede Eijsder weide, gelegen op het 'Schoor aan de Kleine
Maas' (in de Trichterweg) en 5 grote en 10 kleine roede Breuster weide, gelegen bij de hiervoor
genoemde weide aan de 'Tateresteeg', van Joannes Jacobus Cruijen, schepen van Mesch en van Marie
Joseph De la Haije, wed. van Joannes Frins, eertijds schepen van Mesch, voor 1100 gulden'21.

6. Margaretha Petermans, ged. 15-4-1701 (get.: Renatus Lantmeeters voor Peter
Frambachs en Elizabeta Wijeis).

7. Wilhelmus Petermans, ged. 20-4-1704 (get.: Wilhelmus Wijers en Catharina
Heerf), overl. Oost, 20-9-1705.

8. Wilhelmus Hermanus, volgt V.
9. Petrus Petermans, ged. 10-12-1707 (get.: Barthelomeus Dupuis en Elisabeth

Wijers voor Gertrudis Morrees), overl. Oost 19-4-1708.

V. Wilhelmus Hermanus Petermans, geb. Oost, ged. Breust 10-1-1706 (get.: Joannes
Weerts en Maria Catharina Ruth), schepen van Breust (1731-1742)'22, secretaris van
s'-Gravenvoeren (1731-1742)123, woont te Oost, overl. ald. (slechts 36 jaar oud) 10-
12-1742, tr. Breust 9-11-1731 (get.: Leonardus Petermans en Catharina Depuits) en
otr./tr. Eijsden 27-10/11-11-1731 (geref.) Joanna (Antonia) Depuits, geb. Eijsden,
ged. Breust 27-4-1700, overl. Oost 27-1-1776, dr. van de niet onbemiddelde Bartho-
lomeus Depuits en Emerentiana Pleumaeckers .

Het op jonge leeftijd verscheiden van Wilhelmus maakte aan zijn ambtelijke carrière een abrupt
einde. Zijn weduwe bleef met drie jonge kinderen achter. Haar financiële positie was echter van
dien aard dat ze haar leefwijze kon voortzetten. Zij had voldoende inkomsten uit eigen bezit en uit
goederen afkomstig van haar ouders en schoonouders. In 1775 bijvoorbeeld had zij in Eijsden e.o.
het vruchtgebruik van 15 grote roeden weide, gelegen aan het 'Cruijs', van een huisje gelegen in de
Dorpstraat, grenzende oost de erfgenamen van Cornelis Tuijth, zuid de Dorpstraat, noord en west
haar zuster Anna Petermans, wed. van Frederick Dupuist (totaal 10 kleine roeden), van 12 grote
roeden weide gelegen bij Oost genaamd 'Draterkensweijde', van 3 grote en 10 kleine roeden beemd
gelegen op de Oosder driesen en eveneens van een aldaar gelegen beemd van 2 grote roeden125. Zij
kon zelfs als geldschieter optreden. Zo leende zij in september 1773 100 gulden aan Lennert Claes-
sens van Oost en op 3 november 1775 200 gulden aan de kinderen van het echtpaar Jacobus Jeu-
kens-Amelia Blonden van Oost126.

Uit dit huwelijk, geboren te Oost en gedoopt te Breust:

1. zoontje, ged. 4-8-1732 (door de vroedvrouw), overl. zelfde dag.
2. Agnes Petermans, ged. 9-8-1733 (get.: Leonardus Petermans en Emerentiana

Pleugmaeckers), overl. Gronsveld 8-9-1803, otr. (1) Eijsden 21-9-1764 (geref.),
tr. Breust 4-10-1764 Joannes Franciscus Josephus Lebens , ged. Gronsveld 7-
6-1717, overl. Gronsveld 17-6-1782, zn. van Joannes Godefridus Lebens, dros-
saard van het graafschap Gronsveld, en Anna Lousberchs; tr. (2) Gronsveld 22-8-
1787 Wolfgang Zolner, geb. Konzel (bij Staubingen, koninkrijk Beieren),
gevolmachtigd commissaris van de graaf van Törring Jettenbach in het graaf-
schap Gronsveld.
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3. Cat(h)arina Francisca Petermans, ged. 24-11-1734 (get.: Henricus de Puis en
Catarina de Puis voor Catarina Antonetta Francisca de Honsbrock baronesse de
Colijn Beusdael etc), overl. Oost 24-1-1816, ongehuwd.
Met haar verscheiden kwam een einde aan de aanwezigheid van de familie Petermans in Eijsden en
Oost en omgeving, een familie die meer dan twee eeuwen het gezicht van diezelfde plaatsen mede had
bepaald. Catharina was inwonende bij haar zuster (sub 6) en was bepaald niet, zoals te verwachten,
onbemiddeld. Van haar ouders had zij een 18 grote roede weide, genaamd "den Bongaets' geërfd * .
Haar vermogen maakte het mogelijk als geldschieter op te treden. Zo leende zij bijvoorbeeld 500 gul-
den aan Willem Beijers van Oost (1772). 98 gulden aan Joseph Pinckaers van Oost (1778), 200 gul-
den aan Zelis Sijmons van Oost (1779) en op 7 april 1780. 350 gulden aan Gilis Jeukens "'. Ook ver-
wierf ze landerijen. Op 28 maart 1781 kocht ze 6 grote roede land 'besaeijd met harde vruchten',
gelegen boven Gerard Cupers weiden, van Hendrick Spauwen van Breust voor 327 gulden en 12 stui-
vers, en op 26-juni 1781 3 grote en 10 kleine roeden land gelegen op de Groenstraat en 4 grote roe-
den Breusterland gelegen in het Maarlanderveld aan het "Knuvelken". van Willem Hechtermans van
Mesch, echtgenoot van Maria Catharina Horenbach'".

4. Gerardus Petermans, ged. 21-11-1736 (get.: Leonardus Petermans voor Gerar-
dus Petermans, pastoor in Moelingen en Isabella Lebens), overl. 22-11-1736.

5. Amerentiana Petermans, ged. 20-12-1737 (get.: Franciscus Rosmeer, uit Emael
en Catharina de Puis, uit Eijsden), overl. 17-4-1738.

6. Emerentiana Petermans, ged. 4-11-1739 (get.: Fredericus Jeuckens en Anna
Petermans), overl. Oost 21-11-1811, tr. (1) Breust 3-4-1780, met dispensatie
wegens bloedverwantschap in de tweede graad (get.: Reinerus Knapen en Maria
Catharina Dupuist) en otr./tr. Eijsden 18-3/2-4-1780 (geref.) haar neef Bartholo-
meus Henricus du Puis (Depuits, Dupuist), ged. Breust 23-12-1734, schout van
de heerlijkheid Mesch, schepen en secretaris van Breust, overl. Oost 1-8-1784
(kinderloos), zn. van Godefridus (Fredericus) Lambertus Depuits en Anna Peter-
mans (IV-5); tr. (2) Breust 25-11-1784 (get.: Tossanus Tonnaer en Catharina
Francisca Petermans) Petrus Theodorus Bettonville, geb. Temaaien ca. 1743,
schepen (1789-1794)l32 van Oost, raadslid (1800-1802) en burgemeester (1808-
1820) ald. , landbouwer en grondeigenaar, eigenaar van de St. Agathahoeve aan
de St. Catharinastraat te Oost' , overl. ald. 20-5-1821, zn. van Petrus Nicolaus
Bettonville en Geniton de Sarolia.
Ook het tweede huwelijk was kinderloos. De erfenis van meer dan 20.000 gulden kwam toe aan zijn
zusters Maria Elisabeth Bettonville en Maria Agnes Bettonville en aan de kinderen van zijn broer
Mathieu Jacques Bettonville ".
Reeds in haar voorhuwelijkse periode woonde Emerentiana samen met haar zuster Catharina (sub 3)
en kon men bij haar terecht voor het lenen van geld. Zo leende zij op 3 november 1775 300 gulden aan
Servaes Vaessen van 0051"* en op 17 maart 1780 nog eens 300 gulden aan dezelfde'". •

(Wordt voortgezet met Tak B)

Noten
Tenzij anders vermeld, wordt met guldens steeds bedoeld guldens Brabants, Maas-
trichter koers. De in gebruik zijnde muntsoorten betreffen de patakon (= 48 stui-
vers), de daalder (= 30 stuivers), de gulden (= 20 stuivers), de stuiver en de oord (I
stuiver = 4 oorden). De hier veelal in gebruik zijnde oppervlakte maten betreffen de
bunder, de grote roeden en de kleine roede. Eén bunder (ca. 8182 m2) = 20 grote roe-
den = 400 kleine roeden.

I. Rijksarchief Limburg (RAL) te Maastricht, Landen van Overmaas (LvO), inv. nr. 5255, bundel
1609. In 1609 zou deze overdracht nog aanleiding geven tot een civiel geding tussen Paulus Peter-
mans en de erfgenamen van Hendrick Petermans ter eenre en Anna (Nen) de weduwe van Joannes
van der Gulpen ter andere.

358 GensNoslra50(l995)



2. Ontleend aan diverse overdrachtsregisters van de vrijheid en heerlijkheid Eijsden, RAL, LvO, inv.
nrs. 5166 en 5203. N.B. De ambtsperiodes zowel hier als elders aangegeven bestrijken die periodes
waarin betrokkene als zodanig werd aangetroffen, maar kunnen bij nader onderzoek mogelijk lan-
ger blijken te zijn.

3. Voor een plattegrond van Eijsden uit begin 18de eeuw, zie: A.J.M. Beijer, Oude namen in Eijsden
begin achttiende eeuw, in: Uil Eijsdens Verleden 16 (1981), pag. 24-25. De Rechtestraat is de hui-
dige Diepstraat.

4. RAL, LvO 5203. opschrift schutblad voorzijde 'Den 22 junij 1603 is mijn vaeder met naemen
Petermans voorschreven op ten wech van Brusselt jamerlijk bleven. Godt wil sijnder sijelen genae-
dich sijn, ende sijn siele ontfangen int euwich rijck, ende ons mede, Amen'.

5. Haar grafsteen is ingemetselt in de ommuring van het kerkhof nabij de St.-Christinakerk in Eijsden.
Het opschrift luidt: H.P./hier/ Ligt bel graven Jehenna Wed/ we Hendrick Peterma(n)s/ in syn(n)e
lyt Scholtis tot/ Eisde(n) die/ sterf 1622/ I9en jvly/ Bidt/. Mede ontleend aan J. Belonje. Genealo-
gische en Heraldische Gedenkwaardiglwden in en uit de kerken der Provincie Limburg, in Publi-
cations, deel 96-97, Maastricht 1960-1961, pag. 63 onder 6.

6. RAL. LvO. inv. nr. 5257. Eijsden, Processtukken Civiele Zaken. d.d. 25-1 1-1614.
7. RAL, LvO 5324. fol. 136. Dit huis en hof had hij op 2 oktoher 1584 in bezit gekregen.
8. RAL. LvO 5324. fol. 93. 13-4-1594. Petermans krijgt van Johan Rijsacqs van Visé, gehuwd met

Griet een dochter van wijlen Art Lebens, 'sulcke actie ende gerechticheijt als wilen Art Lebens ende
sijn huijsfrouwe Nuelen in hueren leven hadden aen seckere plaetse genaamd Clutgens plaets',
gelegen te Eijsden, grenzende 'opwarts het Calmijs huijs toestaende Hendrick Petermans, neder-
warts Crousen erffgenamen' en is belast met twee mudden spelten per jaar aan Peter Sijmons cum
suis, en draagt over aan Rijsacqs 'drij gulden brabunts jaerlicke rijnt' gehypothekeerd op zijn huis
en hof te Caestert en op al zijn andere goederen te Eijsden.

9. RAL, LvO 5324. fol. 196, 31-8-1595. Petennans draagt over aan Peter Perboum 'eijn huijs, schue-
re, ende stallinge geleegen tot Caustert meet 6 groet roije plaetsen soe bouwe plaets als hoeffweijde
... te neemen van den ost stijl der schueren ter sijden nae Peter Brouijns hoeff belast met 1 mud
spelt aan de erfgenamen van Jehen Voncken en I pint spelt aan de kerk van Breust en krijgt 'eijn
hoeffken geleegen op te Neerstraet' ter grootte van 3'/2 grote en 8 kleine roeden 'St. Lambrechts
maet' (dit perceel vervreemd hij weer op 11 september 1598; zie noot 15). 5 roeden land gelegen in
het Caustertveld (deze vervreemd hij weer op 27 februari 1596; zie noot 10), 50 gulden en 5 grond-
renten (1 mud spelt op Thijs Guelen Eijsder goederen, 1 mud spelt op Lenneken Lambiers Eijsder
goederen, 2 mudden spelt op Heijcken Tijssen beemd (deze vervreemd hij weer op 27 februari
1596; zie noot 10), 4 pinten rogge op 'des vachtsgoet Sinte Geerlruden" en I mud spelt op een hof
ressorterende onder Waldenborch). Dit alles onder conditie dat mocht Petennans op het restant van
het perceel 'quame te bouwe sullen moegen in de sijtwant die schuere inbouwe ende over die
gerechticheijt hebben ende behalden te eewige dagen, om den waterput! staende op het opgedragen
goet, te moege gebruijeken'. Zij dienen wel gezamenlijk de put te onderhouden. Op huis en hof van
Petermans rustte een erfpacht van twee mud en twee vaten spelt per jaar die Houben Coumans er op
had geldende. Deze erfpacht had Petermans op 1-7-1594 afgekocht door overdracht van een hof te
Caestert aan de Voer (RAL, LvO 5324, fol. 189).

10. RAL, LvO 5324, fol. 198, 27-2-1596. Petermans krijgt 5 roeden 'hoeffs meetten gerechticheijt van
drieffwech geleegen in Welcken Pouwels hueff' en draagt over 5 roeden land gelegen boven
'Crachs inde' uitkomende op de straat van Caestert naar het 'Lijntgen' en een erfpacht van 2 mud
spelt geldende op een te Breust gelegen beemd van Heijcken Tijssen. De door hem overgedragen
goederen had hij verkregen op 31 augustus 1595; zie noot 9.

11. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 10, lol. 32, 22-4-1596. Hij kocht de 4 grote roeden
akkerland 'gelegen boeven dat boemken daer den wegh van den bomken nae Zesenhoven' gaat
voor 40 daalders van Henrij Hertea echtgenoot van Neghen Gierijt Pitlouijnsdr. van Eijsden. Het
perceel was belast met 2 vaten rogge per jaar aan de vrouwe van Hocht.

12. RAL. LvO 5324, fol. 204, 30-9-1596. De aankoop betreft 'eijn plaets, haeffs ende hoppe hoeffken
bijnne Eijsden gelegen achter ... Petermans huijs ende hoeff. schietende opte Kerckestraet vuijt'
met als aangrenzende buren 'naede kereke van Eijsden' de erfgenamen van Ardt Lebens, en
'opwarts" Rutgens erfgenamen en de koper, e.e.a. ter grootte van 2 grote en IO'/2 kleine roeden
'Sinte Mertens maete' en belast met 2 vaten spelt aan Peter Walpots van Mesch en 1 vat spelt aan
Welken, genaaniu Ciciju Wcickcn, van Mouiingen. De verkoper is Peter Cioot van bijsden, wonen-
de te Antwerpen, echtgenoot in tweede huwelijk van Barbell Struijs. Dit perceel is afkomstig van
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de ouders van de eerste echtgenote van Cloot. Margrieta Eewijns. met wie hij drie kinderen heeft.
De aankoopprijs bedroeg 31 daalders en 1 taling.

13. RAL, LvO 5324, fol. 208. 23-1-1597. Petermans koopt ecu hof van 3 grote en 3'/z kleine roeden,
gelegen in de Eijsder hof, grenzende de koper en Leben Tosses. Verkoper is Sijmon Francis van
Berneau, man van Meet 'eijn ael dochter van Leven Brcssuers van Meijsche endc Nelen Schain-
perts". De aankoopprijs bedroeg 24 daalders per grote roede. Hij vervreemd dit perceel op 11 sep-
tember 1595 (zie noot 16).

14. Blijkens RAL, LvO 5326, d.d. 26-11-1604. Verkoper is Peter Cloet.
15. RAL, LvO 5324, fol. 220. 13-1-1598. De erfpacht was geldende op goederen van Geleijs Peter

Gelis van Herkenrade "nu haldende ende possiderende Leonart Rouberts'. Verkoper is Jan Vroe van
Mesch. De aankoopprijs bedroeg 95 gulden. Op 10-11-1598 verkocht Petermans deze erfpacht aan
genoemde Rouberts.

16. RAL, LvO 5324, fol. 228. 11-9-1598. Het perceel van 6 groteen 2 kleine roeden was gelegen op de
'Groenenwech' van Caustert naar het 'Dootwater', het andere perceel van 2'/2 grote, ressorteerde
onder Breust. Petermans ontving daarenboven 82 gulden. De hof die hij overdroeg was gelegen op
de Neerstraat en grensde ten zuiden aan Leben Tosses en aan de andere kant aan Thijs Hoeffen. Dit
perceel had hij in twee gedeelten gekocht op 31 augustus 1595 (zie noot 9) en op 23 januari 1597
(zie noot 13).

17. RAL, LvO 5324, fol. 232 , 20-1-1599. De erfpacht werd verkocht door Peter Paes Pachen van
Maarland voor 28 gulden en was geldende op Sijm Jennens huis en hof te Eijsden, grenzende oost
de koper en nederwaarts Sijmon Sijmons erven.

18. RAL, LvO 5324, fol. 235 , 9-2-1599. De erfpacht van 1 mud spelt (uit 4) werd verkocht door Peter
Paes Pachen van Maarland, echtgenoot van Margret Rominen, voor 26 daalders en was geldende op
Hallers hof gelegen onder de 'Vroenhoeff, grenzende 'Thijsken Theuten erven nae den dorp,
nederwarts die Bruesterstraet, voerhaeffs ende ten sonnen opganck Goris Jehaes erven, ende nae die
Maes He...ten Vliecken'. Op 25-5-1599 verkreeg Petermans nog een van de drie resterende mudden
spelt in eigendom.

19. RAL, LvO 5324, fol. 237, 20-4-1599. Het land was gelegen 'int Cleijn Reutgen schietende op ter
strate die van Eijsden nae die Cruijts grecht gaet'. De verkoper was Jan Sijmons. De aankoopprijs
bedroeg 17 daalders per grote roede. Op 28 januari 1603 verkocht Petermans dit stuk land aan Leen
Braecken bij wijze van beschut (= recht tot terugkoop door verkoper of familie binnen een bepaal-
de termijn, meestal gefixeert op 1 jaar).

20. RAL, LvO 5324, fol. 240, 6-9-1599. Petermans krijgt: 'eijn huijs ende hoeff geleegen in den dorp
van Eijsden' grenzende de koper en aan de andere zijde de erfgenamen van Sijmon Sijmons, belast
met 'etlicke cappouijnen' aan de erfgenamen van Claes Pelsers, en draagt over aan Sijmon Jansen,
schipper van Eijsden, 5 grote roeden land, gelegen in de Poel, grenzende naar de kerk Giel der Kor-
ver van Breust, en naar Breust Claes Spouwen, en betaald daarenboven nog een som van 10 daal-
ders.

21. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 10, fol. 107, 29-5-1600. Overdrager is Thijs Tosses van
Caestert. De jaarrente is geldende op 'Henrijck Terffs campen achter die Bruestermoelen gelegen'.
Petermans draagt over een mud spelt geldende op Jan Tijckens 'huijs ende hoeffe aent inde tot
Caustert gelegen'.

22. De vier roeden had Petermans ontvangen van Peter Pierboum van Caestert, o.a. ter betaling van huis
en hof die Pierboum in 1595 (zie noot 9) van Petermans had gekocht, RAL, Breust, Overdrachtsre-
gisters, inv. nr. 10, fol. 108 en 109, 30-5-1600 en RAL, LvO 5324, fol. 246, 30-5-1600. De ruiling
werd aangegaan met Giele de Laitre, gehuwd met Trijne Clouijns, van Oost.

23. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 10, fol. 131, 5-2-1601. De boomgaard gaat naar Johan
Thossens van Caestert; Petermans had de boomgaard van Cloest Pelsers van Caestert bekomen. De
erfpacht was geldende op een beemd van Hecken Thijssen.

24. RAL, LvO 5324, fol. 257, 6-2-1601; Petermans ontvangt een erfpacht van I mud spelt geldende op
Jan Duestens (?) huis en hof te Caestert gelegen en een erfpacht van '/i mud spelt geldende op Hen-
nen Ourijs 'genaamd Smetshoeff aen Claes Putt nu haldende ende possiderende Lijns Lijns aen den
Stegel' en draagt over een erfpacht van 2 mud spelt geldende op Heijcken Tijssen beemd, aan Thijs
Tosses (zie noot 23). Op 8-5-1601 verkocht Petermans de erfpacht van Vi mud spelt aan Lijns Peters
aan de Stegel.

25. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, iv. nr. 10, fol. 131, 19-3-1601. Lieben Voncken van Mesch
draagt over 'tot voldoeninge van eijnen naerdere coope' 5 grote roeden land aan de 'Haelstraat' en
enige erfgoederen te Eijsden ter waarde van 176 daalders.
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26. Zo bijvoorbeeld op 18-3-1603 een erfpacht van 'A mud spelt op gronden van wijlen Larnken Lam-
biers, aan Jan Heijermans (RAL. LvO 5326. d.d. 18-3-1603), op 26-11 -1604 een "hoeff" aan Nijsen
Morrees geh. Nijsen Cloet. voor 100 gulden (RAL. LvO 5326. d.d. 26-11-1604) en op 10-9-1613
door Jan en Peter Petermans. mede namens de andere niet nader genoemde eigenaren. 4 grote roe-
den akkerland, zoals door hun vader aangekocht op 12/22-4-1596 (zie noot 11). aan Claes Spauwen
van Eijsden (RAL. Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 11. fol. 174).

27. RAL, LvO 5390. Aanbreng Eijsden. 26-2-1619. Het perceel had een oppervlakte van 4'/i grote
roede.

28. RAL, LvO 5315, Boedelscheidingen en testamenten.
29. Ontleend aan diverse overdrachtsregisters, RAL, LvO. inv. nrs. 5326 en 5327 en LvO 4954.
30. RAL, LvO 5326. d.d. 26-11 -1604.
31. RAL. Breust. Overdrachtsregister, inv. nr. II, fol. 31. d.d. 25-10-1610.
32. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 12. fol. 89. d.d. 7-10-1624.
33. RAL, LvO 5329, d.d. 25-2-1640 (machtiging afgegeven door notaris Hubertus Goffin te Maas-

tricht), 28-2-1640 (overdracht) en 16-7-1641.
34. RAL, LvO 5329, d.d 9-3-1645.
35. RAL, Breust, Overdrachtsregisters. inv. nr. 17, fol. 171. Akte verleden op 6-4-1666 voor notaris

Hubertus Goffin te Maastricht en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 12-4-1666.
36. Hij resideerde te Eijsden. Van zijn hand is slechts één minuut bewaard gebleven, RAL, not. aren.,

inv. nr. 190.
37. RAL, LvO 4954, november 1655.
38. RAL, LvO 5329, d.d. 28-2-1640.
39. RAL. LvO 5329. d.d. 16-7-1641.
40. RAL, LvO 5314, akte verleden op 29-12-1657 voor notaris J. Blonden te Maastricht en gerealiseerd

voor het gerecht van Eijsden op 10-4-1658.
41. RAL. LvO 5570. Opgave van de inwoners van Eijsden met hun onroerende goederen en hun beroep

d.d. 11-5-1663.
42. Een huwelijk voor de predikant betekent niet noodzakelijkerwijze dat de echtelieden geref. waren.

Sedert 1656 was in deze contreien het zogenaamde Echtreglement van kracht, waarin is opgenomen
dat katholieken zowel hun ondertrouw als hun huwelijksbeloften ook voor de predikant moesten
afleggen.

43. Zijn grafsteen is ingemetselt in de ommuring van het kerkhof nabij de St.-Christinakerk in Eijsden.
Het opschrift voor zover leesbaar luidt: H.P./ M./ Hier Is/ Begraven/ Hendrick/ Peeterman/ Secre-
taris van den Heer/ Baron De Lamargelle/ ende Leenbade van Coo: May:/ Leencamer der Stadt/
ende lants Limborch/ die jammcrlick/ is doot/ geschoote(n)/ den lesten/ May 1653 Bidt/ Godt voer/
de Zille. Mede ontleend aan a.w. J. Belonje, pag. 63 onder 5.

44. a.w. Janssen de Limpens, pag. 63 onder 5.
45. Een andere dochter van dit echtpaar huwde met een broer van Hendrick Petermans, zie onder Illb.
46. RAL, LvO 5331. Akte verleden voor notaris J. Graeven op 18-3-1653, datum realisatie niet vastge-

legd.
47. Idem, idem op 29-7-1654 en gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden op 14-12-1655.
48. Blijkens RAL, LvO 5331, d.d. 14-12-1655 en LvO 5314 d.d. 10-4-1658.
49. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 17, fol. 163 . Overdracht gerealiseerd voor het gerecht

van Eijsden op 21-7-1664 en voor het gerecht van Breust op 22-2-1666.
50. RAL, LvO 5334, d.d. 10-1-1682.
51. RAL. Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 20, fol. 12. Akte verleden op 14-5-1685 voor notaris

Joannes Veugen en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 29-5-1686. Idem Breust inv. nr. 21,
fol 14.

52. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 20, fol. 13. Akte verleden op 14-5-1685 voor notaris
Joannes Veugen en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 29-5-1686. Idem Breust inv. nr. 21,
fol. 14.

53. RAL. Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 20. fol. 12. d.d. 29-5-1686. idem inv. nr. 21, fol. 13.
54. Ontleend aan Janssen de Limpens. Geschiedenis van de Heerlijkheid Oost, in: Publications, deel

100, Maastricht 1965, pag. 116.
55. Een andere dochter van dit echtpaar huwde met een broer van Leonardus, zie onder lila.
56. Deze aankoop en de zeven volgende ontleend aan RAL, LvO 5331, data genoemd.
57. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 17, fol. 163 . Overdracht gerealiseerd voor het gerecht

van Eijsden op 21-7-1664 en voor het gerecht van Breust op 22-2-1666.
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58. Idem. fol. 99. Ruiling gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden op 2-3-1665 en te Breust voor het
gerecht op 9-3-1665.

59. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 17. lol. 140. Verkoop verricht door Gertruijl Vincent als
geconstitueerde van haar man. blijkens volmacht van schepenen van Elsloo.

60. RAL. Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 17. fol. 173. Akte verleden op 27-3-1666 voor notaris
Arnoldus Vrancken te Maastricht en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 10-5-1666.

61. Idem, fol. 215. Akte verleden op 27-3-1666 voor notaris Arnoldus Vrancken te Maastricht en gere-
aliseerd voor het gerecht van Breust op 24-1-1667.

62. RAL. Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 18. overdracht d.d. 5-3-1669.
63. RAL, LvO 9904, Akte verleden voor notaris Aussems te Maastricht op 12-2-1670 en gerealiseerd

voor het gerecht van Oost op 18-2-1671.
64. RAL. Breust. Overdrachtsregisters. inv. nr. 18. fol. 95. Akte verleden op 10-6-1670 voor notaris

Guill. Lebens en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 30-6-1670.
65. RAL, Breust, Overdrachtsregisters. inv. nr. 18, fol. 101.
66. RAL. Breust. Overdrachtsregislers. inv. nr. 18. fol. 109. Akte verleden op 18-11-1670 voor notaris

Guill. Lebens en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 24-11-1670.
67. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 18, fol. 123.
68. Idem, inv. nr. 19, fol. 91. Akte verleden op 23-3-1677 voor notaris Guill. Lebens en gerealiseerd

voor het gerecht van Breust op 29-3-1677.
69. Idem, inv. nr. 19, fol. 113. Akte verleden op 7-8-1677 voor notaris Guill. Lebens en gerealiseerd

voor het gerecht van Breust op 29-1 I -1677.
70. Idem, fol. I 18. Akte verleden op 3-1-1678 voor notaris Jan Ruth en gerealiseerd voor het gerecht

van Breust op 14-2-1678. Het perceel grond heeft Berghmans van zijn 'gewese schoonvader' Jan
Lambeerts echtgenoot van Maria Schroun gekregen blijkens akte verleden voor notaris Grave d.d.
15-12-1677.

71. Idem, fol. 180. Akte veleden op 9-4-1680 voor notaris J. Blonden en gerealiseerd vor het gerecht
van Breust op 6-5-1680.

72. RAL, LvO 5334, akte verleden op 22-1-1681 voor notaris Guill Lebens en gerealiseerd voor schout
en schepenen van Eijsden op 23-1 -1681.

73. RAL, Breust, Overdrachtsregisters. inv. nr. 21. fol. 250.
74. Idem, fol. 251. Het betrof goederen verkregen van Rijckelt op 28-6 en 15-7-1694, en goederen ver-

kregen voor notaris Vlijck op 13-7-1694 en gerealiseerd voor het gerecht op 27-7-1694.
75. RAL. LvO 5335, fol. 134. Overdracht gedaan voor het gerecht van Breust op 11-9-1699 en gereali-

seerd voor het gerecht van Eijsden op 8-6-1700.
76. RAL, LvO 5355, fol. 148. Akte verleden op 22-12-1700 voor notaris Bartholomeus Wijers te Eijs-

den 'ten mijns notaris huijse, bij ende ontrint de kereke', gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden
op 7-1-1701. Idem RAL. Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 23. fol. I. Voorde transactie leende
ze geld van haar zoon Leonard en van haar schoonzoon Peter Frambachs. Alle genoemde percelen
verkocht ze naderhand aan Mattijs Roesen van Maarland, m.u.v. de 5 roeden aan het 'Noteboem-
ken'; die werden overgedaan aan haar genoemde zoon (14-10-1702).

77. RAL, Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 24, fol. 9. Akte verleden op 3-2-1701 voor notaris Bart.
Wijers te Oost en bijna 12 jaar later gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 23-1-1713.

78. Idem, inv. nr. 23, fol. 16. Akte verleden op 8-6-1701 voor notaris Barth. Wijers te Eijsden en op
dezelfde dag geraliseerd voor het gerecht van Breust. De erfgenamen waren: Gilis Ruth, echtgenoot
van Christina Hardevoust, Christiaen Pinckarts echtgenoot van Agnees Ruth, Jan Caubergh echtge-
noot van Maria Catrijn Ruth, Noel Kersten echtgenoot van Helena Ruth, Joannes Werts echtgenoot
van Sophia Ruth en Jan Hermans echtgenoot van Maria Ruth. De deling van de ouderlijke goede-
ren werd verleden voor notaris Guill. Lebens op 28-4-1701. De 7'/i grote roeden weide werden in
'versettinge' gehouden door Guill. Lebens, schepen van Vouren, voor 200 gulden. Peter Frambach
had nog een vordering van 103 gulden vanwege achterstallige betalingen op een vordering van 400
gulden die uitstonden op de goederen van het overleden echtpaar Ruth-Herve.

79. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 23, fol 23 verso. Akte verleden op 28-6-1701 voor nota-
ris Barth. Wijers te Eijsden en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 24-10-1701.

80. Idem, fol. 38. Akte verleden op 27-1-1703 voor notaris Bart. Wijers, ten huize van Nic. Bruester-
bosch 'geleegen op de Groete Gracht', notaris en 'practesien' te Maastricht en gerealiseerd voor het
gerecht van Breust op 30-1-1703. Verkoop geschiedde door Elisabeth Senis 'wegens haer vader
Johannes van Senis'. Idem RAL, LvO 5335, fol. 165 . Akte verleden op 27-1-1703 voor notaris
Bartholomeus Wijers, gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden op 6-2-1703.
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81. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 23, fol. 72. Akte verleden op 27-12-1704 voor Matt
Vlieck, notaris te Luik en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 29-12-1704. Idem folio 90.
Akte verleden op 17-8-1705 voor notaris Bart. Wijers te Breust en gerealiseerd voor het gerecht van
Breust op 20-8-1705.

82. Idem, fol. 77. Akte verleden op 10-3-1705 voor notaris S. Pluemekers te Visé en gerealiseerd voor
het gerecht van Breust op dezelfde dag.

83. Idem, fol. 108. Akte verleden op 5-6-1706 te Maastricht voor notaris Bart. Wijers en gerealiseerd
voor het gerecht te Breust, een dag eerder.

84. Idem, inv. nr. 24. fol. 16. Akte verleden op 21-3-1713 voor notaris Bart. Wijers te Eijsden en gere-
aliseerd voor het gerecht van Breust op 28-3-1713.

85. Idem, fol. 17. Akte verleden op 23-5-1713 voor notaris Bart. Wijers te Eijsden ten huize van Hech-
termans 'gelegen ter plaetsen aen Kubbens genoempt aen de over vaert van de Maese' en gereali-
seerd voor het gerecht van Breust op 24-5-1713.

86. Idem, fol. 69 . Akte verleden op 12-12-1714 voor notaris Bart. Wijers te Eijsden en gerealiseerd
voor het gerecht van Breust op 17-12-1714. Verkoop idem fol. 81 . Akte verleden op 19-4-1715
voor notaris E.F. Roland te Luik en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 24-4-1715.

87. Ontleend aan R. De La Haye, De Latijnse School van Hoog-Cntts (met een lijst van leerlingen), in:
Publications, deel 122, Maastricht 1986, pag. 140.

88. a.w. Janssen de Limpens, pag. 117.
89. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 21, fol 271 . Gerealiseerd voor het gerecht van Breust

op 20-12-1694.
90. Idem, inv. nr. 22, fol. 60.
91. Idem, fol. 79 . Akte verleden op 1-12-1696 voor notaris Barth. Wijers te Eijsden en gerealiseerd

voor het gerecht van Breust op 10-12-1696.
92. RAL, LvO 5335, fol. 92. Akte verleden voor notaris Bartholomeus Wijers op 5-4-1697 en gereali-

seerd voor het gerecht van Eijsden op 4-2-1698.
93. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 22, fol. 102 . Akte verleden op 5-7-1697 voor notaris

Bart. Wijers en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 8-7-1697.
94. Idem, fol. 104 . Akte verleden op 27-7-1697 voor notaris Bart. Wijers en gerealiseerd voor het

gerecht van Breust op 14-8-1697.
95. Idem, fol. 116. Akte verleden op 5-12-1697 voor notaris Bart. Wijers en gerealiseerd voor het

gerecht van Breust op 6-12-1697. Claes Hos is een zoon van Claes Hos en van Cornelia Praesten.
96. Idem, fol. 119. Overdracht onderhands afgehandeld op 18-1-1698 en op 20-1-1698 voor het gerecht

van Breust gerealiseerd.
97. RAL, LvO 5335, fol. 92.
98. RAL, Breust, Overdrachtsregisters, inv. nr. 22, fol. 186.
99. RAL, LvO 5335, fol. 181 . Blijkens onderhandse akte van 16-4-1705, gerealiseerd voor het gerecht

van Eijsden op 17-4-1705.
100. Idem, inv. nr. 23, fol. 127. Akte verleden op 19-1-1707 te Oost voor notaris Bart. wijers en gereali-

seerd voor het gerecht van Breust op 7-2-1707.
101. Idem, fol. 183. Akte verleden op 29-11-1708 voor notaris Bart. Wijers en gerealiseerd voor het

gerecht van Breust op 3-12-1708. Voor lening idem fol. 186 . Akte lening verleden voor notaris
Joannes Veugen te Maastricht. Voor terugbetaling lening idem fol. 310. Clermont noemt Petermans
'neef.

102. Idem, fol. 187. Akte verleden op 29-11-1708 voor notaris Joannes Veugen en gerealiseerd voor het
gerecht van Breust op 3-12-1708. Voor terugbetaling idem fol. 216. Akte verleden voor dezelfde
notaris op 27-11-1709 en gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 2-12-1709.

103. Idem, fol. 197. De goederen van wijlen Joannes Frambachs zijn openbaar verkocht en blijken belast
met 2250 gulden ten voordele van raadsheer Vaes. Peter Frambachs krijgt van Bartholomeus Wij-
ers en Leonardus Petermans, zijn zwagers, de waarde van 1500 gulden aan geld en goederen en ver-
klaart 2/3 deel van de schuld op zich te nemen.

104. Idem, fol. 201 . Akte verleden op 17-5-709 voor notaris Bart. Wijers en gerealiseerd voor het
gerecht van Breust op 18-5-1709.

105. Idem, fol. 234. Akte verleden op 6-5-1710 voor notaris Bart. Wijers en gerealiseerd voor het
gerecht van Breust op 12-5-1710.

106. Idem, fol. 235. Akte verleden op 16-5-1710 voor notaris B.J. Viseto te Luik.
107. Idem, fol. 286 . Onderhandse akte van 4-3-1712. Gerealiseerd voor het gerecht van Breust op 14-3-

1712.
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108. RAL, LvO 9901. tol I. Ook in RAL, LvO 5335. fol. 92. Akle verleden op 30-1-1698 voor notaris
Joannes Ruth, en gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden op 4-2-1698.

109. RAL. Breust, Overdrachtsregistcrs. inv. nr. 24. fol. 197.
110. Idem. fol. 365 . Onderhandse akte van 14-4-1725. Op dezelfde dag gerealiseerd voor het gerecht

van Breust.
111. Idem. inv. nr. 25. lol. 114. Akte verleden op 28-4-1729 voor notaris P.G. Bouhoulletc Luik en gere-

aliseerd voor het gerecht van Breust op 4-5 daaropvolgend.
1 12. a.w. De La Haye. N.B. De laatst vermelde dag is de betaaldag. Dit betekent niet noodzakelijkerwij-

ze dat de leerling tot op dat moment onderwijs heeft genoten.
113. RAL, Breust. Overdrachtsregisters, inv. nr. 24. fol. 365 . Onderhandse akte van 14-4-1725. Op

dezelfde dag gerealiseerd voor het gerecht van Breust.
114. Ontleend aan DTB-boeken Moulingen, aanwezig op het RAL. In het eerste jaar van zijn pastoor-

schap ontving hij van zijn vader 10 grote roeden Breuster land. gelegen in het Maarlanderveld 'met
de vrughldaerop staende". Gerard verkocht dit perceel op 20-10-1728 voor 380 gulden aan Jacobus
Reesen, burger van Maastricht, gehuwd met Marie Margarete Boers. RAL, Breust. Overdrachtsre-
gisters, inv. nr. 25, fol. 102.

115. RAL. LvO 5340. fol. 308. Onderhandse overdracht d.d. 25-10-1763 en gerealiseerd voor het
gerecht van Eijsden op 26-10-1763.

116. RAL, not. arch. inv.nr. 209, notaris van der Wood te Eijsden, acten 6-3-1770 en 14-5-1771, idem
inv.nr. 210, acte d.d. 16-10-1772.

117. Idem. inv. nr. 210, notaris van der Wood te Eijsden. acte d.d. 24-5-1774.
118. Een ander kind van dit echtpaar huwde met een broer van Anna Petermans, zie onder IV-8.
119. RAL. LvO 5342. fol. 54. Akte verleden op 24-2-1774 voor notaris v.d. Wood en op dezelfde dag

gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden.
120. RAL, LvO 5407, Aanbreng Eijsden, fol. 286.
121. Idem. Hier wordt als datum waarop de notariële akte werd gepasseerd 15-4-1782 vastgelegd. Ech-

ter zie ook LvO 5343, fol. 130. Daar blijkt de akte verleden te zijn op 15-4-1781 voor notaris G.
Janssen en gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden op 3-5-1782.

122. De toestemming tot zijn benoeming werd afgegeven op 14-4-1731. Op 7-5 daaropvolgend werd
hem de eed afgenomen en werd hij als zodanig geïnstalleerd. RAL, Breust, Overdrachtsregisters,
inv. nr. 25, fol. 185.

123. Vermelding als zodanig in DTB-boeken op data terzake.
124. Een ander kind van dit echtpaar huwde met een zus van Wilhelmus, zie onder 1V-5.
125. RAL, LvO 5407, Aanbreng Eijsden, fol. 392.
126. Van der Wood als voren, inv. nr. 211, blijkens akte d.d. 7-6-1777 en inv. nr. 210, akte d.d. 3-11-

1775.
127. Voor zijn aanzienlijke loopbaan zie: M.G.M.A. van Heyst, Proeve ener genealogie van de Grons-

veldse familie Lebens, in: De Limburgse Leeuw (1954-55), pag. 137.
128. RAL, LvO 5407, Aanbreng Eijsden, fol. 394.
129. Van der Wood als voren, inv. nr. 210 akte d.d. 24-12-1772, idem inv. nr. 211, akten d.d. 19-5-1778,

9-2-1779 en 7-4-1780.
130. RAL, LvO 5407, Aanbreng Eijsden, fol. 394. Zie ook RAL, LvO 5343, fol. 90. De akte werd ver-

leden voor notaris G. Jansen op 28-3-1781 en gerealiseerd voor het gerecht van Eijsden op 18-6-
1781.

131. RAL, LvO 5343, fol. 133. Aankoop op openbare verkoop d.d. 26-6-1781. Gerealiseerd voor het
gerecht van Eijsden op 3-5-1782 en voor het gerecht van Breust op 6-7-1781.

132. A.w. Janssen de Limpens, pag. 118.
133. Ontleend aan registers Burgerlijke Stand Oost.
134. Het betreft het pand Catharinastraat 16. Zie ook W. Marres en J.J.F.W. van Agt, De Nederlandse

monumenten van geschiedenis en kunst, deel 5, pag. 126-127.
135. RAL, Memorie van Successie van Bettonville, overleden te Oost 20-5-1821, ressort Maastricht.
136. RAL, not. arch., inv. nr. 210, notaris Van der Wood te Eijsden, akte d.d. 3-11-1775.
137. RAL, LvO 5324, fol. 330. Akte verleden voor notaris T. van der Wood te Eijsden en gerealiseerd

voor het gerecht van Eijsden op 17-3-1780.
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HISTORISCH ARCHIEF VAN HET FRANSE LEGER
TE VINCENNES (F)

ervaringen met en in een belangrijk instituut
voor onderzoek naar Franse militairen

door C.P.H. SOETENS en M. SOETENS-MENAGE

In de familie Ménage deed altijd het verhaal de ronde dat een voorvader als tambour-
maitre met het Franse leger (onder Pichegru) in 1795 naar Nederland zou zijn geko-
men en in de molen van Hindeloopen zou zijn ondergedoken. Gedeserteerd uit het
leger zou hij daar een Fries meisje hebben leren kennen; uit deze verbintenis zou de
in Nederland wonende familie.Ménage zijn gesproten.

Hoe kom je erachter of er waarheid schuilt in dit verhaal? Ja natuurlijk, door gene-
alogisch onderzoek, maar als je inderdaad vastloopt op zekere Thomas Ménage uit
Frankrijk, waarvan geen nadere persoonlijke gegevens te vinden zijn, dan wordt het
toch wel iets ingewikkelder. Een aantal onder ons heeft waarschijnlijk met eenzelf-
de probleem te maken en daarom lijkt het nuttig anderen deelgenoot te maken van
onze ervaring.

Naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf van jaren geleden, getiteld:
'Vocht Opa aan de Berezina?' leek het ons raadzaam eens te informeren bij de sec-
tie krijgsgeschiedenis van de Generale Staf in Den Haag of er in hun archieven wel-
licht iets te vinden zou zijn betreffende onze Thomas. Het Hoofdkwartier deelde
mee dat de Franse stamboeken zich bevinden bij de Service Historique de l'armeé,
Chateau de Vincennes bij Parijs. Als antwoord op mijn schrijven aan deze instantie
in mei 1969, kreeg ik bericht dat geen enkel gegeven was te vinden betreffende Tho-
mas Ménage. Bovendien kreeg ik te horen dat om met succes het onderzoek te kun-
nen voortzetten, het beslist noodzakelijk is te weten in welk regiment Thomas dien-
de.

In december 1980 schreef ik opnieuw naar de Service Historique, want inmiddels
hadden we in het gemeente-archief van Hindeloopen het nummer gevonden van een
onderdeel dat daar in 1795 was gelegerd geweest toen heel Nederland door het Fran-
se leger bezet - of zo u wilt bevrijd - was. We hadden n.l. een stuk gevonden in de
dossiers over de Franse tijd, met daarin een in het Fran gesteld document betreffen-
de de inkwartiering van militairen; zij moesten worden ondergebracht bij Friese bur-
gers. Het ging om 56 man: een kapitein, een luitenant, een sergeant-majoor, een foe-
rier, twee sergeants en vijftig vrijwilligers. De order was ondertekend door kapitein
Balard op 'Ie 2 prairial 3e année rep.' (21 mei 1795)'..

Het belangrijkste gegeven voor ons was wat boven de order stond: Armee du
Nord, 23e demi-brigade. Ie bataillon, 7e compagnie. Dit onderdeelnummer zou de
sleutel hebben moeten zijn voor de Service Historique in Vincennes. Hun antwoord
echter luidde: 'Geen enkel gegeven kan worden gevonden op de naam van Thomas
Ménage in de lijsten van de 23e demi-brigade'. Dit zou dus het einde hebben bete-
kend van een nog niet eens begonnen onderzoek in Frankrijk, wanneer wij niet nog
eens een poging gewaagd zouden hebben om ons doei te bereiken. Het liet ons niet
los, dus doorzetten ...

We vonden in Hindeloopen in de alfabetische lijst van ingeschrevenen bij de land-
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militie 1814-1815, onder nr. 108: Thomas Ménage, geb. 9-4-1773, zoon van Jan
Ménage en Marie Barielier'. En dat de 23e demi-brigade in de buurt van Hinde-
loopen was geweest, blijkt uit een nota van J. Boele, chirurgijn te Lemmer, wegens
verzorging van doortrekkende Franse en Bataafse troepen (1795-1797) aan 'den
citoyen Parmantus, chirurgijn-majoor der 23e halve brigade der franse troupes3.

In 1985, dus inmiddels waren er weer vijfjaren verstreken, gingen we met vakan-
tie naar Zuid-Frankrijk; we hadden het plan om op de terugreis daar vandaan via
Parijs een dagje naar Vincennes te gaan om nader onderzoek te doen. In het bos van
Vincennes was het kasteel snel gevonden en via de ophaalbrug en de poort bereikten
we een binnenplaats, waaraan een reeks van gebouwen lag. Eén daarvan droeg het
bord: Service Historique de l'armée. Via een brede trap waarlangs borstbeelden en
grote schilderijen met de afbeeldingen van hoge officieren, bereikten we de 'Salie de
réception'. Een boek met namen van Nederlandse officieren in het Franse leger
leverde niet het verwachte resultaat. Kapitein Balard die in Nederland het door ons
gevonden stuk ondertekende, kon niet worden teruggevonden in de registers van
officieren. De brigade-generaal Gaspar Thierry bleek zelfs niet te traceren, hetgeen
ons zeer onwaarschijnlijk voorkwam.

Uiteindelijk kwam toch het inscriptieboek van de 23e demi-brigade tevoorschijn
en wie schetst onze verbazing toen we daar in de index Charles Thomas Ménager
vonden. Op bladzijde 82, onder nr. 490, werd hij vermeld als zoon van Jean en
Marie Le Barilier, geboren in La Chapelle, district Saint Lo, departement de la Man-
che, in 1774. Eindelijk hadden we gevonden waar Thomas was geboren. Ons bezoek
aan Vincennes was niet tevergeefs geweest. Behalve Thomas' geboortedatum en de
namen van zijn ouders, stond er nog meer: de datum van in diensttreding, wijzigin-
gen in de rang en zelfs de datum van desertie.

U begrijpt wel waarover we spraken onderweg naar Nederland! De tijd liet name-
lijk niet toe dat we in dat jaar het onderzoek in Normandië zouden kunnen voortzet-
ten; jammer, dat moest eenjaar wachten. Kort na onze vondst heb ik nogmaals Vin-
cennes benaderd met het verzoek mij te berichten wie destijds de bevelvoerend
officier was van het naar Nederland oprukkend leger, hoe de uniformen er uit zagen
en hoe het Franse leger door België naar ons land was getrokken. Binnen een maand
kwam er antwoord, ondanks het feit dat het verstrekken van dit soort gegevens niet
de taak is van de Service Historique; mij werd toegestuurd:
1. toegangstijden en regels voor het archief;
2. een gids betreffende onderzoek naar militairen;
3. zeven A3-vellen, bevattende het originele journaal betreffende de tocht van het

'Armee du Nord' naar en in Nederland.

Ad. 1. Het adres luidt: Service Historique de l'armée de terre, 94300 Chateau de Vincennes, Divisions
Archives.
De bezoeker dient zich te melden bij de Dienst Receptie op de eerste verdieping van het pavil-
joen, waar hij wordt geïnformeerd en geadviseerd ter zake het onderzoek.
De toegangstijden zijn: maandag t/m donderdag 09.00-17.00 uuren vrijdag 09.00-15.30 uur.

Ad. 2. Gids om hoofdofficieren en lagere officieren te vinden:
— Hoofdofficieren:

Er zijn vijf chronologische series, d.w.z. alfabetische lijsten die vanaf midden 18de eeuw
compleet zouden zijn [echter, onze Gaspar Thierry bleef onvindbaar! |.

— Lagere officieren:
van 1716 tot 1790: alfabetische lijst van geïnventariseerde controles bij de troepen.
van 1791 tot 1848: dossiers van officieren, alfabetisch gerangschikt [maar kapitein Balard
van de 23e demi-brigade komt er niet in voor].
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Ad. 3. Het 'Franse' journaal geeft een volledig verslag van de tocht; een bloemlezing:
2-10-1794; een opening werd geforceerd aan de kant van Hintheim (= Hintham, Rosmalen), met
ongelooflijke moeite, veroorzaakt door het voethoge water van de inundatie. Ziekten richtten
ravages aan. Het seizoen was al slecht en de gehele aanval speelde zich afin het water. Generaal
Daendels sommeert Den Bosch zich over te geven en na twee dagen onderhandelen besloot de
gouverneur te capituleren.
7-11-1794; de vesting Nijmegen werd ingenomen. Succes na succes voor de Franse troepen
ondanks de gehavende toestand waarin zij zich bevonden. Gebrek aan kousen, schoeisel, kle-
ding, soms gehuld in lompen ondanks de hevige koude. Het is moeilijk zich een voorstelling te
maken van de ellendige staat waarin de soldaat zich bevond, maar de moed werd niet verloren.
Men richtte zich weer op nieuwe veroveringen.
9/10-1-1795; Pichegru besloot te profiteren van de vorst, die de rivieren transformeerde in
wegen, om terrein naar het noorden te veroveren. Zijn leger bereikte de Waal op diverse plaat-
sen tussen Bommel en Nijmegen.
12-1-1795; enige dagen van dooi dreigden de verbinding te verbreken tussen de troepen die de
Waal hadden bereikt en de achtergebleven eenheden. Twee dagen later kwam de vorst gelukkig
in alle hevigheid terug en op 18 januari nam het Franse leger stelling achter de Rijn en de Lek,
waardoor de Engels-Hollandse legers zich terugtrokken op de IJssel tussen Arnhem en Zutphen,
ons geheel Holland overlatende, behalve Gorinchem waar het algemeen hoofdkwartier van de
Prins van Oranje zich bevond. Gorinchem, trots op zijn inundaties, was echter als gevolg van de
vorst overal toegankelijk. De steden en landstreken vielen successievelijk en begin maart, toen
Pichegru heer en meester was over de 'Zeven Verenigde Provinciën', stond hij aan zijn troepen
een welverdiende rust toe.

Waarom dit lange verhaal over de tocht van het Franse leger? Wel, onze Thomas
Ménage is daar ook bij geweest, wel of niet als tambour-maïtre. Ook hij heeft dus de
ellende meegemaakt en een stukje van Nederland leren kennen, zij het niet op de
prettigste manier.

In ieder geval is gebleken dat de aanhouder wint. Het is gelukt om in Normandië
een aantal generaties terug te vinden, dat was de oorspronkelijke bedoeling; zonder
het bezoek aan Vincennes zou dit onmogelijk zijn geweest. Gebleken is dat schrifte-
lijke informatie vrijwel niet wordt gegeven.

De Franse kwartierstaat Ménage
De dopen en andere gegevens zijn rooms-katholiek, tenzij anders vermeld.

la. Thomas Jean Ie Menager, geb./ged. La Chapelle (district Saint Lo, departement de la Manche; ver-
der te schrijven als Chap.) 14/16-5-1771, zadelmaker, overl. Chap. 3-3-1825, tr. Marie Ie Grand,
geb. ca. 1790, overl. vóór 3.3.1825, dr. van Jean Ie Grand.

lb. Charles Thomas Menager, geb./ged. Chap. 9/10-4-1773 (peter/meter: Marie Osmond, Pierre
Dumont), zadelmaker, foerier in het Franse leger onder brigade-generaal Pichegru, overl. Hinde-
loopen 11-5-1846, tr. (1) Jeldouw Wiebes, ged. Hindeloopen 7-2-1789 (doopsgezind), overl. ald.
28-4-1805; otr./tr. (2) Hindeloopen 20-4/4-5-1806 Hiske Pieters, ged. ald. 13-11-1763 (geref.), dr.
van Pieter Seerps en Teedske Gerrits; tr. (3) Matjen Foekes Zijlstra, geb. Molkwerum 26-9-1790,
overl. Hindeloopen 29-2-1868.

1 c. Francoise, geb./ged. Chap. 5-6-1774.
ld. Marie-Arme Ie Mesnager, geb./ged. Chap. 6/7-11-1775, tr. ald. 4-11-1813 Louis Thomasse, zn. van

Nicolas Thomasse en Madeleine Longlois.
Ie. Marie Jeanne Ie Mesnage(r), geb./ged. Chap. 7-5-1778, overl./begr. ald. 13/14-7-1791.
1 f. Jacques Philippe, geb./ged. Chap. 8/9-6-1781.
lg. Pierre Laurant, geb./ged. Chap. 10/11-8-1783.
lh. Jean Louis, geb./ged. Chap. 10-2-1785.
li. Anne Marie Francoise Ie Mesnager, geb./ged. Chap. 14-12-1786, overl. ald. 30-1-1811.
Ij. Francoise Madeleine Ie Mesnager, geb./ged. Chap. 20-7-1788, overl. ald. 9-11 -1828, tr. Chap. 24-

5 !8!3 Jacques Alexcinuïe Leroii.\el, gc'u. Hauicviiie ie Guiciiard 29-2-i784, zn. van lacques
Lerouxel en Marie Anne Ie Carpentier.
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2. Jean Baptisle Ie Menager (Ie Mésnager), geb./ged. Saint Gilles 24/26-4-1732 (peter en nieter: J. Ie
Canu. Suzunnc Godard). zadelmaker, wonende 'au bourg', herbergier (1771), overl. Chap. 13-1-
1813, ir. Trevicres (Calvados) 30-8-1770

3. Marie-Anne Ie Barillier (Ie Barilly. Ie Ballier. Ie Barillié, Ie Barilier), geb./ged. Trevièrcs 25-8-
1748 (peteren meter: Anlhoine en Marie Vauquelin). ovcrl. Chap. 25-2-1818.

4. Jacques Ie Menager. geb./ged. Quibou 15/17-12-1702. begr. ald. 29-1-1732, tr.
5. Calherine Ie Canu. geb. Saint Gilles, begr. ald. 29-12-1733.
6. Jean Ie Barillier. geb./ged. Ccrisy la Fórct (verder Ie schrijven Cerisy) 22/27-6-1723. begr. ald. 17-

9-1772, tr. Trevièrcs 22-8-1747 (huwelijksconlract 24-7-1747)
7. Madeleine Hallé. ged. Trevièrcs 2-8-1726.
8. Nicolas Ie Mésnager. geb. ca. 1675. overl. tussen 29-1-1732 en 28-7-1747. tr. Quibou 4-2-1702
9. Marie Vieil. ged. Quibou 10-5-1676. overl ./begr. ald. 27/28-7-1747.
10. Jean Ie Canu, ged. St. Gilles 23-12-1675. landbouwer, overl./begr. ald. 29/30-7-1744. tr.
11. Susanne Godard. geb. waarsch. St.Gillesca. 1679. overl./begr. St. Gilles 4/5-2-1764 (85 jaar oud).
12. Adrien Ie Barillier, geb./ged. Cerisy 28/31-5-1681. kolenbrander, koopman in brandstoffen,

overl./begr. Cerisy 15/16-10-1725. tr. (1) Catherine Ie Fayet. geb. ca. 1680. begr. St. Gilles 2-10-
1715: tr. (2)

13. Jeanne Lotiille. overl. na 29-12-1717.
14. Jean Louis Halley. ged. Trevicres 14-12-1681. bakker, overl./begr. ald. 11/12-4-1739. tr. Trevièrcs

3-7-1714
15. Elisabeth Angélique Vauquelin, ged. Trevières 8-10-1688, overl./begr. ald. 7/8-2-1747.
18. Pierre Viel, overl na 12-11 -1692. tr.
19. Agnée Guillon (Agnesse Guilleiner). begr. Quibou 12-11-1692.
20. Thomas Ie Canu, geb. ca. 1640, begr. St. Gilles 5-5-1708, tr.
21. Magdeleine Aubril.
24. Gilles Ie Barillier, ged. Cerisy 22-8-1635, begr. ald. 9-12-1712, ir. Cerisy 3-11-1678
25. Jeanne Poullain, ged. Cerisy 29-3-1655, begr. ald. 26-11-1732.
28. Mathieu Halley, tr.
29. Marie Derobert.
30. René Vauquelin, tr.
31. Angélique Gelin.
36. Pierre Viel, tr.
37. Marie Madeleine Laubrie, geb. ca. 1632, overl. Quibou 25-3-1732 (100 jaar oud!).
48. Jean Ie Barillier. begr. Cerisy 8-7-1640, tr. ald. 28-7-1630
49. Barbe Davy, overl. Cerisy 30-1 1 -1676.
50. Philippe Poullain, begr. Cerisy 2-9-1681, tr. ald. 30-4-1645
51. Guillemelte Poullain, ged. Cerisy 18-10-1620, overl. ald. 14-1-1694.
96. Michel Ie Barillier, begr. Cerisy 23-7-1615, tr.
97. Perrelte Ie Carpenlier, begr. Cerisy 3-9-1627.
98. Nicolas Davy. begr. Cerisy 17-9-1638.
100. Pierre Poullain.
102. Marguevin Poullain, begr. Cerisy 28-10-1644. tr. (2) ald. 27-9-1629 Marie Couespel. dr. van Phi-

lippe Couespel; tr. (1) Cerisy 13-1-1618
103. Barbe Poullain, begr. Cerisy 1-8-1627.
192. Guillaume Ie Barillier.
204. Thomas Poullain.
206. Julien Poullain. •

Noten
1. Gemeentearchief Hindeloopen. 'Boek van inquartiering der Franse burgers 1795', inv. nr. 507.
2. Idem, inv. nr. 522.
3. Rijksarchief Friesland, inv. nr. 1281. P. Nieuwland, Gewestelijke bestuursinstellingen arch. 8, deel I.
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BORRA

De geschiedenis van een geslacht in de Utrechtse Vechtstreek

door HERMAN H. BORRA

Inleiding
Geregeld werd mij bij het noemen van de naam Borra gevraagd waar deze naam
vandaan komt. Dit was één van de redenen om op onderzoek uit te gaan naar de her-
komst van dit geslacht; het resultaat thans is een vrij compleet overzicht, teruggaan-
de tot omstreeks 1600.

Stamvader van alle Borra's is Maerten Jansz,., die voor het eerst wordt genoemd
in een akte uit 1609, betreffende de koop van een huis te Kockengen, Uit een koop-
akte uit 1623 blijkt dat hij visser was.
Van Maerten is één zoon bekend: Jan Maartensz., eveneens visser, maar tevens
schipper. Een deel van zijn nakomelingen bleef in Kockengen wonen tot 1819, het
jaar waarin Maarten Borra (IIIb-2fc) overleed. Een andere nakomeling, Jacob
(lila), vertrekt naar de stad Utrecht. Nakomelingen van hem vertrokken naar Vree-
land waar de laatste Borra begin deze eeuw overleed. Andere nakomelingen bleven
in de stad Utrecht wonen, waar zij heden ten dage nog zijn te vinden.

In 1666, bij de doop van het derde kind van Jacob Jansz. en Gerrichtje Peters van
Jaersfekl (lila) treffen we voor het eerst de familienaam aan. Aanvankelijk nog als
Bor, ontwikkelt deze zich via de varianten Barre en Borray tot de definitieve vorm
Borra die vanaf omstreeks 1680 wordt gebruikt. Weliswaar vond ik veel eerder, in
het oudschild-register van Kockengen uit 1536 de naam Jan Borrens, maar van
enige relatie met stamvader Maerten Jansz. blijkt niets.

De hierna volgende genealogie omvat de eerste negen generaties. Publika-
tie van de volgende, zich snel in aantal uitbreidende generaties is op deze plaats wei-
nig zinvol, temeer omdat daarvan nog vele detailgegevens ontbreken.

Genealogie
I. Maerten Jansz.., visser, overl. tussen 1635 en 1638, tr. Heijnclrickgen Tijmansdr.

Op 3 november 1609 kopen Merten Janssen en Heijndrickgen Tijmansdr.. echtelieden, van Corne-
lis Egbertsz., schout van Lockhorst, een huis te Heicop, op grond dat eigendom is van Johan van
Rosant'.
Op 1 november 1623 wordt Marten Jansz., visser wonende te Kockengen, 'verlijt' met een erl' waar-
op zijn vissershuisje staat. Als 'heergewaaden" moet hij een goede snoek betalen'.
Op 28 november 1634 verkoopt Marten Jansz., visser, aan jhr. Johan van Suylen van de Haer een
huis in Kockengen. op grond die de koper toebehoort. Zijn zoon woont noordwaarts".
Op 27 juni 1635 draagt Marten Jansz.. visser, zijn vissershuisje over aan zijn zoon Jan Martensz..
die het huisje inmiddels bewoont. Het was gelegen oostwaarts van de Heicoper opstal, westwaarts
mr. Johan van Blommestijn en noordwaarts Peter Aertse".
In de "halfjaarlijkse zettingen en omslagen van de grote quotisatie, het consumptiegeld en andere
lasten van Kockengen' van 1638, wordt Maerten Jansz. niet meer genoemd.

Uit dit huwelijk (voor zover bekend):

i. Jan, volgt II.
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II. Jan Maertensz.-, visser en schipper, overl. tussen 1667 en 1669, tr. (1) Aaltje NN;
tr. (2) Ghristina (Slijntje) Jans, overl. januari 1695.

Bij het huwelijk van Joosjen Jans Borra met Cornelis Coenen Kerckhoven worden als ouders
genoemd Jan Maertensz. en Aaltje. en in een akte van beraad d.d. 28 januari 1695 voor notaris
Nicolaas Voordewinl. worden als kinderen van Stijntje Jans genoemd: Jan Janssen Borra, Hendrik-
je Jans Borra, Pietertje Jans Borra en Jan Hendrikse van Essen weduwnaar van Aaltje Jans Borra.
15-8-1637: Herman Jacobsz. van Heusden, wonende te Teckop. verkoopt als momber over Claes
Amelisz. aan Jan Martensz., visser en schipper te Kockengen, een huis staande op de Nieuwstraat
aldaar op erfpacht van "Huis en Heerlijkheid van de Haer', gelegen voor van de straat tot achter aan
het kerkhof toe2.
15-7-1642: Jan Martensz., schipper wonende in het gerecht van Kockengen, verkoopt aan Jan Mar-
tensz. Boelen en Claesgen Isbrants zijn huisvrouw, een huis op de Nieuwstraat, naast de huizen van
de erfgenamen van Beernt van Staveren en de erfgenamen van mr. Jan van Blommestijn".
7-2-1649: de visser Jan Martensz. en zijn vrouw Christina Jans lenen van Geertruijt van Lennep,
weduwe van jhr. Johan van Zuijlen, de som van 1000 Car. gld. met als onderpand hun huis en een
morgen land".

8-2-1649: Visser Jan Martensz. en zijn vrouw Christina Jans kopen van de erven Peter Gerritsen een
huis en twee morgen land in het gerecht van Spengen 'omtrent Joostendam'".
In de periode 1649-1658 vervoert Jan Martensz. diverse keren vracht naar Amsterdam voor reke-
ning van de gemeente Kockengen.
Op 5 februari 1663 draagt Jan Martensz. het erf en het daarop staande vissershuis over aan zijn
onmondige zoon Jan Janssen Visser, zoon uit zijn tweede huwelijk'.
20-11-1669: Stijntgen Jans, weduwe van Jan Martensz., Visser, leent van Hendrik Hendriksz.
Moen de som van 300 gld., met als onderpand haar huis plus erf, haar toegekomen uit de boedel van
haar overleden man, strekkende van de Heicoper-opstal ten halve sloot Jan Dirksz. Blom toe, zuid-
waarts de erven Joh. van Renesse en noordwaarts Peter van Liesvelt .
7-9-1692: Stijntgen Jans, weduwe van de visser Jan Martensz., verkoopt aan haar schoonzoon Pie-
ter Verweij een morgen geerland 'omtrent Joostendam'".

Uit het eerste huwelijk:

1. Maerten Borra, schipper, overl. tussen 1674 en 1678, tr. Elisabeth Sebasti-
aans/Bastiaans, begr. Utrecht 6-11-1691 (Catharijnekerk).
In akten tot 1670 noemt Maerten zich Maerten Jansz., zijn zoon noemt zich in de akte van overdracht
van het leengoed (1683) Bastiaan Martensz. Borray.
5-5-1663: Marten Jansz., schipper, verkoopt aan Jacob Claesz. Gansevanger een huis in het gerecht
van Kockengen, westelijk de weduwe van Jan Michielsz. en zuidelijk de Heicoper opstal3.
5-5-1663: Jacob Cornelisz. Vergeer en zijn vrouw verkopen aan Marten Jansz., schipper, een huis te
Kockengen op een leenerve van De Haer, zuidelijk Peter van Liesveld en noordelijk de weduwe van
Dirck Jans Blom. Dit huis is gelegen aan de Wagendijk en te 'verheergewaden' met twee witte een-
den .
25-5-1670: Namens de erfgenamen van Cornelis Jansz. de Gruyter en Hendrickgen Augustijne van
Eek verkoopt Jan Peters te Maarssen aan de schipper Marten Jansz. en zijn vrouw Elisabeth Sebasti-
aans een huis en erf, gelegen in het gerecht van Kockengen. strekkende vanaf de Heicoper opstal, ten
noorden de weduwe van Jan Meertens Visser, en ten zuiden de 'Edele Heer van het Gerecht'. Het huis
staat op erfpacht van de weduwe van visser Jan Meertensz.'.
13-3-1684: Lijsbet Bastiaens, weduwe van Maerten Jansz., leent van Rijckie Klufts, weduwe van
Johannes Rusius gaardermeester van Kockengen en Spengen, 200 gld. Haar zoon Bastiaan staat borg4.
Uit dit huwelijk:
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a. Basliaan Maerlensz. Bnrra. tr. Utrecht 30-10-1689 Maria van Brenck, van Kesteren, een aantal
keren genoemd in het lidmatenregister ald. als Margriet van Brenck, vermoedelijk dr. van Rutger
van Brenck.

b. Niesje Borra, overl./begr. Utrecht 20-4-1692 (Catharijnekerk), tr. ald. 25-12-1690 Claudi van de
Brinck, zn. van Cornelis van de Brinck en Maria Glaudy. Hij tr. (2) Utrecht 25-12-1694 Cornelia-
van Nienkerke.

c. Aellje Maertensdr. Borra, tr. Harmelen 15-12-1689 Jan Maerlensz. de Bruyn, schipper, koopman,
testeert met zijn vrouw te Kockengen voor notaris Pieter Verweij op 24 april 1724, zn. van Maer-
ten Janssen en Duiveken Aerts5.

2. Jacob, volgt lila.
3. Joosjen Jans Borra, tr. Kockengen 11-5-1659 Cornelis Coenen Kerckhoven, her-

bergier te Woerden, begr. ald. 19-3-1705, wedr. van Magdaleentje Pieters van
Woldenburgh.

Uit het tweede huwelijk:

4. Aaltje Jans Borra, overl. tussen 1688 en 1692, tr. Ter Aa 26-5-1678 Jan Hen-
drikse van Essen, wedr. van Jannegje Willemsen. Hij tr. (3) Breukelen 27-11-
1692 Neeltje Willems, wed. van Jan Hendriksz. van Proosdij.

5. Hendrikje Jans Borra, otr. Kockengen 28-1-1677 Pieter Jacobsz. Verheul.
6. Pietertje Jans Borra, otr. Kockengen 15-5-1684 Pieter Verweij, notaris, begr.

Kockengen 3-3-1733, zn. van Aart Verweij en Margriet Lamberts Gruijter. Hij tr.
(2) Kockengen 15-12-1728 Wijntje Koperdraad, laatst wed. van Jan Sijmonsz.
Capel.

7. Jan, volgt Illb.

lila. Jacob Borra, schipper, viskoper, deken van het viskopersgilde te Utrecht 1686-
1701, begr. ald. 4-2-1718 (St. Jobskerk), tr. (1) Utrecht 5-2-1662 Gerrichtje Peters
van Jaersfeld, overl./begr. ald. 5-9-1691 (Buurkerk); tr. (2) Utrecht 17-8-1692
(Domkerk) Sara van der Vucht, wed. van Ariën Aertsz. van Jaarsveld.

6-9-1680: Jacob Borray wordt aangesteld 'tot de gehele schippersplaats op het Leijdse veer' i.p.v.
Arien Coeck .
Jacob is als deken van het Viskopersgilde belrokken bij enkele transacties betreffende landeigen-
dom van het gilde'.
Bij zijn huwelijk in 1662 en bij de doop van zijn eerste twee kinderen noemt hij zich: Jacob Jansz.
Pas bij de doop van het derde kind in 1666 gebruikt hij de achternaam Borra. Deze krijgt nog niet
zijn definitieve vorm en wordt gespeld als Boira, Bora, Bor, Borre en Borray.
23-6-1690: Attestatie door Jacob Borray, schipper van het veer van Utrecht op Leiden, inzake de
afwezigheid van de knecht van Pieter Jansz. van Maeswegen, waardoor het laden van zijn schip
door een ander moest gebeuren en de daarop gevolgde scheldpartij7".
6-8-1690: Jacob Borra, viskoper en schipper van Utrecht op Leiden, sluit bij Gerrit Boelen te Ben-
schop een scheepshypotheek af, groot 200 gld.; borg is zijn zoon Pieter Borra. De hypotheek is op
28-9-1691 geroyeerd7".
2-6-1695: Jacob Borra accepteert het voogdijschap over Annichje Aerts van Jaarsveld, dochter uit
een eerder huwelijk van zijn vrouw Sara van de Vucht met Ariën Aertsz. de jongen \
27-4-1699: Scheiding tussen de erven Nicolaes Bijlevelt en Jacob Borra van een bergschuur, stal en
hof gelegen buiten de Catharijnenpoort .
2-2-1705: Jacob Borra en Sara van Vught, weduwe van Adriaen van Jaersveld, geven toestemming
voor het huwelijk van Anna van Jaersveld met Willem van Sundert te 's-Gravenhage '.
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Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Utrecht:

1. Aletta Borra, ged. 21-10-1662 (Catharijnekerk), begr. Utrecht 27-3-1694, tr.
ald. 6-12-1682 Barent van Halen, ged. Utrecht 25-1 1-1659, overl. tussen 1694
en 1741, zn. van Adam van Halen en Grietjen Comelis van Schwamick. Hij tr.
(2) Helena van Levenswaart.

2. Pieter, volgt IVa.
3. Grietjen, ged. 13-8-1666 (Buurkerk), begr. Utrecht 7-10-1667 (Buurkerk).
4. Abraham, ged. 8-9-1668 (Catharijnekerk), begr. Utrecht 3-5-1669 (Buurkerk).
5. Johannes, ged. 3-8-1670 (Domkerk), begr. Utrecht 10-7-1671 (Buurkerk).
6. Jannichtjen, ged. 2-8-1674 (Buurkerk).
7. Jannetje Borra, ged. 26-9-1675, begr. Utrecht 6-9-1691 (Buurkerk).
8. Margriet Borra, ged. 26-11 -1679.

Zij is waarschijnlijk getrouwd geweest met Jacobus van der Sloof, als Margaretha Borra op de
Vismarkt komt zij voor op het Utrechtse lidmatenregister van 9 april 1700.

9. Jan/Johannes Borra, ged. 26-4-1682, begr. Utrecht 12-10-1721 (St. Jobskerk),
tr. ald. 15-5-1711 Jacomine Cloos, ged. Utrecht 23-6-1686, begr. ald. 5-4-1738,
dr. van Peter Cloos en Comelia Kerseveld. Zij tr. (2) Hermanus Lens.
18-12-1712: Borgstelling voor Johan Borra l.b.v. Gerrit Kool de som van 33 gld., zijnde een half
jaar huishuur van een huis buiten de Catharijnepoort .
24-1-1715: Voldoening inzake borgstelling van een schuld door Johan Borra aan Gijsbert van der
Kemp. de som van 125 gld.'°.
14-8-1721: Johan Borra, ziekelijk en bedlegerig, en Jacomine Kloos testeren voor notaris Willem
Jacob van Overmeer.
25-1-1723: De erfgenamen van Jan Borra bezitten een huis buiten de Catharijnepoort met een
totaalwaarde van 120 gld.".
Uit dit huwelijk:
a. Pieter, ged. Utrecht 21-1-1712 (Jacobikerk), begr. ald. 22-2-1712 (St. Jobskerk).

10. Geertruy Borra, ged. 23-8-1685 (Buurkerk), tr. Utrecht 29-3-1707 Adrianus
van Soest, ged. ald. 18-3-1685 (Domkerk), zn. van Comelis van Soest en Johan-
na Leemans.

IVa. Pieter Borra, ged. Utrecht 29-5-1664, schipper, viskoper, deken van het Vis-
kopersgilde (1711), begr. Utrecht 2-3-1715 (Buurkerk), tr. Dordrecht 8-10-1690
Maria Goverts van Roo, begr. Utrecht 20-6-1717 (Buurkerk).

4-9-1682: Pieter Borra krijgt met Pieter Knuijt een hele schippersplaats op 'het Leydsche veer' ";
op 9 oktober 1693 krijgt Pieter de gehele schippersplaats ".
12-9-1692: Pieter Borra koopt het huis op de Vismarkt te Utrecht, genaamd ''t Markschip van
Delft' (thans Vismarkt nr. lOen genaamd "t Scheepje")14.
23-12-1693: Pieter Borra, schipper van Utrecht op Leiden, leent 200 gld. van Anthony van Schuy-
lenburch; borg is zijn vader Jacob Borra'4a.
17-1-1698: Pieter Borra leent 100 gld. van Anthony van Schuylenburch 'canonicq en vicaris in den
capittele van Oudmunster te Utrecht' .
14-9-1702: Pieter Borra en zijn vrouw lenen 800 gld. van Everard de Beer, met als onderpand hun
huis op de Vismarkt. De hypotheek wordt op 27 okt. 1713 afgelost15.
14-4-1704: Pieter Borra en Maria van Roo maken een testament op de langstlevende ''.
29-3-1706: Everardus Brouwer en zijn vrouw Elisabeth van Werkhoven benoemen Pieter Borra tot
medevoogd15b.
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23-6-1708: Frederick Sieverts, ex. test. van de erven Dirck de Swart, geeft procuratie aan Pieter
Borra, schipper van Utrecht op Leiden, tot aangifte van de 20ste penning in Holland15".
29-10-1711: Pieter Borra. deken. Willem van Schuylenburg, deken, en Dirk Vroom, busmeester,
namens het viskopersgilde, en Stephanus Verborgt, eerste deken, Dirk van Bijleveldt, busmeester,
Adriaan van Wijk, Dirk van Puth, Jacob de Vries, Godart Berger, Michiel Bodart en Pieter van den
Tempel, namens het brouwersgilde, verkopen aan Gerard Berger, brouwer 'in den Aker', l'/i mor-
gen land genaamd 'het Brouwers en Viskopers Ondiep', gelegen naast hel Bontwerkersland aan het
eind van de Hooglandsesteeg in de Lage Weijde. De koopsom bedraagt 400 ducatons, of 1260 gul-
den .

14-2-1713: Johan van der Lust, viskoper te Utrecht, stelt zich borg voor Pieter Borra t.b.v. de
dekens van het viskopersgilde aldaar, inzake de voldoening van een schuldbekentenis van 300
gld.15e.
24-1-1715: Gijsbert de Kemp te Utrecht stelt zich borg voor Pieter Borra t.b.v. Gijsbert de Bouter,
pachter van de visaccijns, vanwege een schuld van 125 gld. in plaats van de oorspronkelijke 155
gld. .
26-10-1713: Pieter Borra en zijn vrouw lenen 1200 gld. van juffr. Geertruijd Tibbel, weduwe van
Adriaan var. Wijk, met als onderpand hun huis op de Vismarkt15. Met weer hün huis als onderpand
lenen zij op 17 januari 1715 van Gijsbert de Kemp 525 gld. .
8-4-1715: Burgemeester en vroedschap leggen beslag op de penningen van de weduwe van Pieter
Borra wegens verschuldigde huur, gabillen (tolgeld) en familiegelden .
17-12-1715: Het huis op de Vismarkt wordt openbaar verkocht, waarbij de weduwe van Pieter
Borra wordt onterfd van de kooppenningen teneinde daarmee de schulden te betalen. Bij decreet
van 17 december wordt het huis toegewezen aan Gijsbert de Kemp voor 1800 gld. .
23-12-1718: De huismeesters van het weeshuis te Utrecht, te weten Everard van Harscamp, secre-
taris van Utrecht, en Johan Carel van der Muelen machtigen namens de drie kinderen van Pieter
Borra en Maria Goverts, in leven echtelieden, Dirk van Egmond om tezamen met de andere erfge-
namen het huis gelegen binnen de stad Leiden aan de Wielmakerssteeg, te verkopen aan Jan Ger-
ritse a.
21-10-1719: Overdracht door Johan van der Lust namens de mede-erfgenamen van zijn moeder
Neeltje van 't Hof ter Jong, aan het viskopersgilde te Utrechl van een obligatie van 300 gld. ten laste
van de Staten van Utrecht ter meerdere verzekering van diens borgtocht voor Pieter Jacobse Borra,
viskoper en schipper van Utrecht op Leiden'"1.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Utrecht:

1. Govert Borra, ged. 8-6-1692 (Domkerk), otr. Amsterdam 22-11 -1715 Machtelt
van Laar.
Machtelt is bij haar huwelijk 28 jaar en moet derhalve zijn geboren omstreeks 1686/87. Govert
wordt geassisteerd door zijn neef Peter van Halen en Machtelt door haar tante Margaretha van
Nieuwenhuijzen.
Uit dit huwelijk:
a. Catharina Borra, gcb. Amsterdam ca. 1718, otr. ald. 22-8-1738 Huijberl van der Velden, geb.

Utrecht ca. 1714. Bij dit huwelijk wordt Catharina geassisteerd door haar moeder en Huijbert
door zijn broer Willem.

2. Jacobus, volgt Va.
3. Johannes, ged. 16-8-1695 (Barbara Gasthuis), begr. Utrecht 29-9-1696 (Buur-

kerk).
4. Johannes, ged. 4-10-1696 (Buurkerk), begr. Utrecht 1-12-1697 (Buurkerk).
5. Gerhardus, ged. 7-1 1-1697 (Domkerk), begr. Utrecht 29-9-1714 (Buurkerk).
6. Denijs Borra, ged. 30-10-1698 (Buurkerk), otr. Amsterdam 4-12-1721 (geass.

door zijn zwager Jan Dup en haar vader) Cornelia van Manen, ged. ald. 20-9-
1691, dr. van Harmanus van Maane en Jacomijntie Jacobs.

7. Gerrighie, ged. 25-8-1700 (Buurkerk), begr. Utrecht 3-9-1700 (Buurkerk).
o. GenigiiiÉ uuïiu, gcü. 1-12-170! (Domkerk), ir. Jan Dup.
9. Maria, ged. 22-2-1704 (Domkerk), begr. Utrecht 23-3-1704 (Buurkerk).
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10. Jan/J ohannes, volgt Vb.
11. Maria, ged. 22-5-1707 (Buurkerk), begr. Utrecht 26-5-1707 (Buurkerk).
12. Pieter, ged. 31 -10-1708 (Domkerk), begr. Utrecht 29-9-1712.
13. Cornelis, ged. 24-9-1710 (Domkerk), begr. Utrecht 20-10-1710 (Buurkerk).
14. Cornelis, ged. 21 -9-1712 (Domkerk), begr. Utrecht 29-9-1714 (Buurkerk).

Va. Jacobus Borra, ged. Utrecht 31-1-1694 (Domkerk), soldaat, begr. ald. 14-5-
1744 (Jacobikerk), tr. Utrecht 23-1-1718 Francisca Odijck, ged. Utrecht 11-2-1699
(r.-k.), begr. ald. 7-12-1752 (Jacobikerk), dr. van Alexander Odijck en Maria de
Vries.

Francisca Odijck was Rooms, maar nam bij haar huwelijk de gereformeerde religie aan.

Jacob is soldaat in het leger van de overste De Jonckheere, in het garnizoen Van Bommel.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Utrecht:

1. Maria, ged. 5-6-1718 (Buurkerk).
2. Pieter, ged. 15-6-1721.
3. Govert, volgt Vla.
4. Grietje, ged. 26-12-1725 (Jacobikerk).
5. Maria, ged. 26-12-1725 (Jacobikerk).
6. Pieter, ged. 30-1-1729 (Jacobikerk), begr. Utrecht 31-3-1729 (Jacobikerk).
7. Pieternella, ged. 8-2-1730.
8. Alexander (Sander), volgt VIb.
9. Pieter, ged. 26-10-1736 (Domkerk).

10. Maria, ged. 15-1-1741 (Jacobikerk).

Vla. Govert Borra, ged. Utrecht 1 -8-1723 (Jacobikerk), brood- en beschuitbakker,
lidmaat te Loenen 31-3-1750, te Vreeland met att. van Loenen 13-10-1751, schepen
te Vreeland 1754-1793, kerkmeester (1762), één van de drie directeuren van de
brandspuit (1776), burgemeester (1792)18, overl. Vreeland 15-5-1795, otr. Loenen
25-4-1751 Barbara Jacobsdr. Vlug/Vlugt, lidmaat op belijdenis Vreeland 2-7-1755,
vroedvrouw, begr. Vreeland 13-10-1778.

Barbara is waarschijnlijk geboren in Tienhoven als dochter van Jacob Cornelisse Vlug/Vlugt en
Feijtje Hendriks Schipper.
1-5-1751: Govert Borra koopt voor 820 gld. van Dirk Voorthuijsen een huis, zijnde een bakkerij,
gelegen op de hoek van de Breesteeg en Lindengracht te Vreeland .
30-1 -1760: Op een publieke veiling, gehouden op verzoek van Gaasje Gerritse Veenman, weduwe
van Pieter van der Vliet, koopt Govert Borra voor 300 gld. een turfschuur, staande in het gerecht
van Nigtevecht onder Vreeland bij Duinkerken, gelegen tussen de Vecht en de Rijweg .
7-4-1793: Govert Borra leent 800 gld. van de Amsterdamse koopman Jan Romijn, met als onder-
pand een brood- en beschuitbakkerij met apart verhuurde woning op de hoek van de Breestraat en
de Achtergracht te Vreeland. De schuld is ontstaan door niet betaalde kruidenierswaren in de perio-
de 1792-17932".
Uit de lijst van memoriën van 1794-1795: Govert Borra te Vreeland moet een boete betalen van
158-2-0 wegens plundering.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Vreeland:

1. Jacoba Borra, ged. 2-4-1752 (get.: Marretje Vlugt), overl. Tienhoven 18-6-1823,
tr. Cornelis Verkerk, overl. tussen 1816 en 1823.

2. Francina Borra, ged. 28-10-1753 (get.: Marretje Vlugt), lidmaat te Vreeland met
att. van Utrecht 5-1-1775, begr. Utrecht 18-5-1802, tr. (1) Vreeland 9-6-1776
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Ruth Verhoef, ged. Oud-Loosdrecht 3-2-1749, schipper, biersteker, begr. Vree-
land 12-9-1780, zn. van Dirk Janssen Verhoef en Dirkje Rutten Moen; tr. (2)
Vreeland 24-6-1781 Johannes Elias Borra (volgt VIIc).
Ruth Verhoef wordt m.i.v. 29 oktober 1776 aangesteld als schipper van Vreeland op Amsterdam. Na
zijn overlijden volgt Gerrit Plesjiens hem op" .

3. Jacobus Borra, ged. 7-9-1755 (get.: Marretje Vlugt), lidmaat te Vreeland met att.
van Utrecht 22-3-1775, begr. Vreeland 20-7-1804, otr. (1) Amsterdam 29-4-1779
Neeltje Groenendijk, ged. Bodegraven 20-8-1747, dr. van Cornelis Pietersz.
Groenendijk en Arrigje Geerlofsdr. Donck; otr. (2) Amsterdam 18-1-1788 (huw.
door echtsch. ontbonden) Debora Lachtrop, ged. ald. 25-7-1755, gesch. echtge-
note van Willem Namink, dr. van Gerrit Lachtrop en Anna Catharina Buijn;
otr./tr. (3) Amsterdam/Sloterdijk 18-2/20-3-1796 Elisabeth Catharina Sluijter,
ged. Amsterdam 8-7-1768 (r.-k.), overl. ald. 28-4-1832, dr. van Bemardus Sluiter
en Maria Giessen.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Amsterdam:
a. Barhara, ged. 5-3-1780 (get.: Cornelis Dorsman, Emmetie Groenendijk).
b. Pieter, ged. 25-8-1782 (get.: Pieter Groenendijk, Antje van Vliet, Pieter Borra), begr. Amsterdam

24-10-1782.
Uit het derde huwelijk:
c. Maria Elisabeth Borra, ged. Amsterdam 1-10-1794 (get.: Hendrik Borra, Elisabeth Boon), overl.

ald. 21-4-1830, tr. Amsterdam 21-4-1819 Hermann Heinrich Brinkmann, geb. Werther/Bielefeld,
tapper, zn. van Casper Heinrich Brinkmann en Frederica Carolus Margaretha Moller.

4. Hendrik, volgt Vila.
5. Fijtje, ged. 4-5-1760 (get.: Marretje Vlugt), begr. Vreeland 18-8-1761.

Vila. Hendrik Borra, ged. Vreeland 23-10-1757 (get.: Marretje Vlugt), overl. ald.
7-10-1823, tr. Vreeland 3-4-1786 Elisabeth Boon, geb. 'onderde Rijndijk bij Woer-
den', begr. Vreeland 27-11-1810, dr. van Jacobus Boon en Grietje Paardekoper.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Vreeland:

1. Govert Borra, geb./ged. Vreeland 9/11-6-1786 (get.: Jacoba Borra), fuselier bij
het Eerste Bataillon Bezoldigde Gardes te Amsterdam, overl. Utrecht 1-1-1814
(militair hospitaal).

2. Bctrbara, geb./ged. 6/8-7-1787 (get.: Jacoba Borra).
3. Jacobus Borra, geb./ged. 19/22-6-1788 (get.: Grietje Paardekoper), arbeider,

daggelder, overl. Aalsmeer 7-10-1857, tr. Vreeland 13-1-1805 Gijsbertje (Gijs-
je) de Bruijn, ged. Nieuw-Loosdrecht 7-3-1784 (get.: Klaasje de Bruijn), overl.
Vreeland 12-2-1849, dr. van Aart Gerritsz. de Bruijn en Aaltje de Groot.
Volgens het bevolkingsregister te Vreeland woonde Jacobus in 1850 in bij zijn schoonzoon Huug
Kooren in huis nr. 84D en vertrok hij op 7-10-1854 naar Aalsmeer.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Vreeland:
a. Hendrik, geb./ged. 7/12-5-1805 (get.: Hendrik Borra).
b. Aaltje, geb./ged. 15/22-6-1806 (get.: Aaltje de Bruin).
c. Elisabeth Borra, geb./ged. 7/18-10-1807 (get.: Hendrik Borra, Elisabeth Boon), overl. Vreeland

18-11-1846. tr. Oudewater 22-12-1827 Huug Kooren, ged. ald. 4-7-1793, kleermaker, overl.
Vreeland 3-11-1860 (verdronken), zn. van Pieter Kooren en Neeltje Vermey.

d. Aaltje Borra, geb./ged. 18/21-4-1811 (get.: Klaasje de Bruin), overl. Vreeland 26-9-1848.
e. Hendhca Borra, ged. 24-5-1814, overl. Amsterdam 12-12-1866, tr. ald. 9-11-1842 Gerrit

Alberlus, geb. Amsterdam 26-4-1818, scheepstimmerman, zn. van Albert Albertus en Sara
rv—^mU~.-~u

f. Jacoba, geb. 2-10-1819, overl. Vreeland 21-11-1819.
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g. Aartje, gcb. 15-11-1816. overl. Vreeland 20-12-1818.
h. Jacobus. gcb. 3-12-1820. overl. Vreeland 12-6-1821.
i. Jacobus, geb. 17-6-1822. overl. Vreeland 28-9-1822.
j . Johannes Cornelis Borra. geb. 5-1-1824. overl. Vreeland 7-10-1848.
k. Arie, geb. 6-12-1824. overl. Vreeland 11-1-1825.

4. Barbara Debora, geb./ged. 25-2/7-3-1790 (get.: Jacobus Borra, Debora Lacht-
rop).

5. Johannes, geb./ged. 17/20-11-1791 (get.: Hendrik Borra, Francina Borra).
6. Cornelis, volgt Villa.
7. Willem, geb./ged. 11/14-12-1794 (get.: Johannes Quint, Grietje Paardekoper).
8. Margrietje Borra, geb./ged. 24-4-1796 (get.: Klaas de Ronde, Hendrikje Vlugt),

overl. Vreeland 16-6-1818.
9. Willem, geb./ged. 14/18-3-1798 (get.: Willem Paardekoper, Elisabeth Zwanen-

burg).
10. Barbara Cornelia, geb./ged. 3/10-5-1801 (get.: Jan Kop, Cornelia Verburg).

Villa. Cornelis Borra, geb./ged. Vreeland 22-3/1-4-1793 (get.: Sijtje Boon), arbei-
der, overl. Vreeland 22-6-1845, tr. Ruwiel 26-1-1827 Johanna Vet, geb. Ter Aa 18-
4-1805, overl. Vreeland 25-12-1841, dr. van Willem Veten Anna Kooyman.

Uit dit huwelijk, geboren te Vreeland (behalve nr. 2):

1. Hendrik, geb. 21-2-1827, overl. Vreeland 11-3-1827.
2. Elisabeth Borra, geb. Loosdrecht 20-9-1828, overl. Vreeland 17-5-1843.
3. Willem Borra, geb. 13-4-1830, arbeider, tuinier, overl. Amsterdam 31-7-1876, tr.

Vreeland 18-8-1864 Loui.se Frederika Nollen, geb. Wijk bij Duurstede 7-4-1838,
dienstbode, overl. Watergraafsmeer 16-4-1871, dr. van Johannes Adolphus Nol-
len en Everdina Wouterina Eijsvogel/IJsvogel.

4. Hendrik Borra, geb. 5-5-1832, overl. Vreeland 23-9-1848.
5. Dirk Borra, geb. 6-11-1833, overl. Vreeland 20-2-1843.
6. Johannes Borra, geb. 31-3-1835, kleermaker, post-telegraafbediende, overl.

Vreeland 6-3-1905, tr. (1) Vreeland 21-5-1863 Alida Scheepmaker, geb. ald. 12-
8-1840, overl. Vreeland 21-11-1886, dr. van David Scheepmaker en Hendrika
Driezen; tr. (2) Vreeland 7-6-1889 Geertruida Koper, geb. ald. 14-9-1845, overl.
Utrecht 6-8-1931, dr. van Jan Koper en Marretje Dorland.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Vreeland:
a. Cornelis, geb. 1-8-1863, overl. Vreeland 3-11-1863.
b. David Borra. geb. 10-7-1864, beurtschipper. overl. Bussum 10-1 -1937. Ir. Loosdrecht 31-5-1890

Janna Bos, geb. ald. 12-7-1867, overl. Bussum 22-11-1942, dr. van Jan Bos en Neeltje Barneveld.
Uit dit huwelijk nageslacht.

c. Johanna Borra. geb. 31-10-1865, overl. Naarden 13-10-1942. Ir. Vreeland 5-6-1896 Ernst Brey-
aen. geb. Amsterdam 19-11-1872. timmerman, zn. van Ernst Breyaen en Elisabeth van Berkelaar.

d. Hendrika Borra, geb. 14-3-1867, tr. Vreeland 27-12-1889 Huibert Kalf. gcb. Nederhorst den Berg
19-10-1866, postbode, zn. van Hannis Kalf en Jacoba van Randeraat.

e. Jannetje, geb. 15-7-1868. overl. Vreeland 16-11-1871.
f. Cornelia Elisabeth. geb. 16-5-1870. overl. Vreeland 18-10-1870.
g. Jannetje Borra, geb. 21-6-1872, overl. Vreeland 25-3-1892.
h. Cornelia Elisabeth, geb. 8-5-1874, overl. Vreeland 19-5-1876.
i. Anna Borra. geb. 29-6-1877. overl. Vreeland 22-3-1908, tr. (I) ald. 18-12-1903 Albertus Linlme-

ijer. geb. Loenen (Utr.) 29-4-1875, fabrieksarbeider, overl. Vreeland 15-4-1905. wedr. van Gees-
je Voerman, zn. van Albertus Lintmeijeren Maria Elisabeth Rietveld; tr. (2) Vreeland 14-12-1906
Cornelis de Haan, geb. Maarssen 26-1 1-1863, schipper, zn. van Peter de Haan en Trijntje Hagen.
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7. Antje, geb. 12-7-1836, overl. Vreeland 2-3-1837.
8. Comelis, geb. 14-6-1838, overl. Vreeland 26-5-1842.
9. Antje, geb. 5-6-1841, overl. Vreeland 26-9-1841.

VIb. Alexander (Sander) Borra, ged. Utrecht 28-8-1732 (Jacobikerk), tolgaarder,
brugman, boer, schepen van Vreeland 1771-1774, burgemeester (1774, 1775 tegen
een jaarlijks traktement van 20 gld.), bode van het gerecht (vanaf maart 1779), kerk-
meester (1773), begr. Vreeland 31-10-1803, tr. ald. 23-4-1758 Annetje Bosman, ged.
Waarder 19-1-1727, lidmaat te Vreeland 23-4-1758, begr. ald. 2-5-1791, dr. van
Claas Hagense Bosman en Neeltje Geerlofse Donk/Donck.

9-2-1761: Sander Borra pacht voor de periode 1 mei 1761 tot 1 mei 1764 een brughuis en de tol te
Vreeland voor de som van 325 gld. . Hij pacht dit nogmaals, nu voor de periode van 1 mei 1770 tot
1 mei 1773 voor 306 gld. Hij pacht dit voor een derde periode van drie jaar vanaf 1 -5-1773 tot 1 -5-
1776. De pacht bedraagt het eerste jaar 273.-.8. en de laatste twee jaren 303 gld.23.
14-9-1784: Sander Borra verkoopt aan Petrus Gibbon, predikant te Vreeland, drie beesten ter waar-
de van 150 gld., die hem in mindering wordt gebracht op zijn schuld wegens landhuur'".

Uit dit huwelijk, gedoopt te Vreeland:

1. Francijntje Borra, ged. 11-3-1759, otr. Oud Loosdrecht/Amsterdam 10/11-11-
1785, tr. Oud Loosdrecht 27-11 -1785 Jan Bos, geb. Weender (in Oost Friesland),
wedr. van Hendrika Siefen.

2. Neeltje Borra, ged. 16-8-1761, begr. Loenen (Utr.) 13-4-1801, tr. Vreeland 16-
12-1780 Jan Spaan, ged. Lexmond 1-6-1760, daghuurder, begr. Loenen (Utr.)
20-4-1801, zn. van Aalbert Spaan en Hendrica de Haan.

3. Jacobus Borra, ged. 11-3-1763 (get.: Barbara Vlug), arbeider, overl. Vreeland 4-
1 -1836, tr. ald. 24-6-1792 Regina Spaan, ged. Vreeland 28-9-1766, overl. ald. 19-
3-1837, dr. van Jan Spaan en Gerretje Sevenbergen.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Vreeland:
a. Antje Borra, geb./ged. 25/26-8-1792, winkelierster, overl. Vreeland 12-5-1870, tr. ald. 20-5-1846

Casper Melchior Balthazar Evers, ged. Vierlingsbeek (r.-k.) 6-1-1803, arbeider, winkelier, overl.
Vreeland 17-2-1868, zn. van Joannes Evers en Henrica Hopman.
Op 30 januari 1849 laat Antje Borra, echtgenote van Casper Evers, winkelierster in de Breestraat,
bij testament haar bezittingen na aan haar man25.
6-11-1860: Schuldbekentenis door C.M.B. Evers t.b.v. Margaritha ten Haaf, weduwe van Jan Her-
tog, medicus te Vreeland, vertegenwoordigd door Comelis Achterberg te Loenen, groot 300 gld.;
rente 5% met onderpand van een huis en erf staande in de Breestraat26.
17-2-1869: Verkoop door Antje Borra, weduwe van C.M.B. Evers, aan Franciscus Smit te Neder-
horst den Berg, roerende goederen, waarbij de koper alle losse schulden van de verkoopster voor
zijn rekening neemt27.
4-10-1870: Toestemming doorWillem Frederik Keunen te Loenen tot doorhaling van twee hypo-
thecaire inschrijvingen tegen C.M.B. Evers te Vreeland" .

b. Gerrit Borra, geb./ged. 26/27-9-1795 (get.: Aagje Spaan), overl. Vreeland 22-9-1827.
c. Claasje Borra, geb./ged. 30-1/2-2-1800 (get.: Catherina Meijer), overl. Vreeland 28-8-1826.

4. Klaas, volgt Vllb.
5. Maria Borra, ged. 1-5-1768, winkelierster, overl. Vreeland 29-12-1826.

28-11-1823: Testament opgemaakt voor Maria Borra, wonende te Vreeland, Breestraat huisnr. 86.
Als erfgenamen benoemt zij de kinderen van haar broer Klaas, te weten: Anna Maria, Francina, San-
der en Klaas. Executeurs zijn haar broer Klaas en haar aangetrouwde neef Wouter Boes2g. Op 25 janu-
ari 1827 verkopen de executeurs voor 218 gld. nagelaten roerende goederen van Maria" .

6. Pieter Borra, ged. 11-8-1771, veldwachter, bode, koopman, overl. Vreeland 23-
10-1838, tr. (1) Vreeland 18-9-1791 Anna Geertrui Kuppers, ged. Sittard 12-1-
1749, overl. Vreeland 12-8-1832, dr. van Johannes Kuppers en Johanna Geertruij

GcnsNostra50(l995) 377



Ritsches; tr. (2) Vreeland 8-5-1835 Willemtje Bitter, geb./ged. Oosterbeek 22/27-
9-1789, dr. van Aart Bitter en Gijsbertje Janssen.
26-1 1-1791: Pieler Borra en Anna Geertruida Kuppers verhuren voor een periode van zes jaar,
ingaande 1 mei 1791, aan Hermanus Sillevolde een gedeelte van hun huis, thans een broodbakkerij in
de Breestraat te Vreeland".
15-4-1793: Pieter Borra leent van Joseph van Bathen 500 gld. met als onderpand zijn huis. gelegen op
de hoek van de Zuidervoorstraat en de Breestraat ".
12-5-1808: Pieter Borra en Anna Geertruida Kuppers verkopen voor 2000 gld. aan Harmen Hendrik
van den Bos en zijn vrouw Boukje Smit een huis aan de Zuidervoorstraat en de Breestraat. Voor de
langstlevende blijft een kamer beschikbaar tegen een huur van 40 gld. per jaar. Klaas Borra mag tot I
mei 1810 in het pand blijven .
18-7-1826: Pieter Borra koopt voor 500 gld. van Gerrit Vrugte een huis te Vreeland, naast de tuin en
op een gedeelte der grond van de vanouds genaamde Pastoriehuizinge, grenzend ten zuiden aan de
gemeenteweg. ten noorden de tuin van de Pastoriehuizinge, ten oosten Gerrit van Hooft en ten westen
de douarie Salomon Rendorp .
8-11-1828: Pieter Borra verkoopt voor 300 gld. het door hem op 18 juli 1826 gekochte huis aan Ger-
hard Fredrick Vasmel .
3-9-1836: Mutueel testament van Pieter Borra en zijn vrouw Willemke Bitter*.
23-4-1839: Proces verbaal van de verkoop van de boedel van Pieter Borra, gehouden te Vreeland;
opbrengst: 553,60 gld. .

VHb. Klaas Borra, ged. Vreeland 3-8-1766, broodbakker, tapper, gemeentebode,
overl. Vreeland 5-11-1845, tr. (1) Loenen (Utr.) 6-11-1791 Catharina Meyer, begr.
Vreeland 11-5-1805, wed. van Pieter van Zoelen; tr. (2) Vreeland 5-6-1813 Jacoba
Brouwer, ged. Amsterdam 2-3-1777, overl. Vreeland 17-7-1834, wed. van Pieter
Heijnemans, dr. van Adrianus Brouwer en Anna Craspin (Chrispeijn).

Noordervoorstraat te Vreeland ca. 1915; het huis links van de poort is de bakkerij van Klaas Borra
(VI Ib)
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15-4-1809: Klaas Borra koopt voor 2500 gld. van Jan van Eede een huis te Vreeland, op de Noor-
dervoorstraat, strekkende voor uit de Vecht, noord- en oostwaarts het eigendom van de weduwe
Spilder en zuidwaarts juffrouw Kaat Kramer . Op dezelfde datum leent Klaas van Cornelis Post,
broodbakker te Loenen. 1400 gld. met als onderpand het zojuist gekochte huis .
19-7-1810: Klaas Borra leent van Jan de Rooy en Adriaan Volkmaar 900 gld. met als onderpand
zijn huis op de Noordervoorstraat .
Tapper Klaas Borra verkoopt omstreeks 1819/20 zijn huis aan de Noordervoorstraat aan Herman
Michel, koopman te Vreeland .

Uit het tweede huwelijk, geboren te Vreeland:

1. Antje Borra, geb. 22-8-1814, overl. Vreeland 24-7-1821.
2. Anna Marie Borra, geb. 2-5-1816, naaister, overl. Vreeland 12-11-1882, tr. (1)

ald. 31-3-1839 Klaas van Rooijen, geb. Naarden 7-12-1816, schoenmaker, overl.
Vreeland 11-12-1866, zn. van Martinus van Rooijen en Hegeltje Ouwerkerk; tr.
(2) Vreeland 13-11-1868 (huw. voorw. ald. 11-11-186842) Johannes Hagen, geb.
ald. 10-10-1813, winkelier, overi. aid. 3-2-1878, wedr. van Eiisabeth van Groen,
zn. van Teunis Hagen en Margaretha Koorman.
22-2-1867: Schuldbekentenis door Anna Marie Borra, weduwe van Klaas van Rooijen te Vreeland, en
Jan Vester Zeldenrijk te Naarden als in gemeenschap van goederen getrouwd zijnde met Heijltje van
Rooijen. t.b.v. Johannes Benjamin Lasonder te Amsterdam. De schuld is groot 750 gld., met een jaar-
lijkse rente van 5%43.
26-3-1870: Protest ten verzoeke van Albertus Perle te Hilversum tegen Anna Marie Borra, weduwe
van Klaas van Rooijen, nu hertrouwd met Johannes Hagen te Vreeland van non acceptatie van een
wisselbrief getrokken door de wed. A. Tip & Zn. te Westzaan, groot 74,75 gld. .

3. Fransina Borra, geb. 10-4-1818, dienstbode, overl. Amsterdam 15-10-1885, tr.
Amsterdam 30-10-1850 Simon Dirks, geb. ald. 14-8-1827, gasfitter, overl. ald.
19-4-1887, zn. van Gerrit Dirks en Femmetje Pannekoek.

4. Sander, volgt VlIIb.
5. Klaas Borra, geb. 1-12-1821, kleermaker, bleker, visser, overl. Vreeland 3-2-

1901, tr. (1) ald. 30-6-1843 Johanna Mijnse, geb. IJsselstein 15-12-1818, overl.
Vreeland 29-4-1875, dr. van Klara Mijnse; tr. (2) Vreeland 14-7-1882 Geusiena
Boegbom, geb. ald. 17-7-1833, overl. Vreeland 30-12-1916, dr. van Gerrit Boeg-
bom en Geultje de Groot.
25-1-1861: Geusina Boegborn koopt voor 1000 gld. van Jan van den Heuvel twee woningen onder
een dak, met erf en voetpad en een stuk weiland of bleekveld te Vreeland45. Vier dagen later sluit zij
een hypotheek bij Jan Elbert Berghuijs, groot 1000 gld.4fl.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Vreeland:
a. Jacoba Borra, geb. 20-10-1843, overl. Vreeland 28-2-1844.
b. Klaas Borra, geb. 20-3-1845, arbeider, metselaar, visser, overl. Vreeland 19-12-1910, tr. ald. 24-

5-1872 Johanna Everhard, geb. Vreeland 6-10-1841, overl. ald. 9-11-1910, dr. van Hendrik Ever-
hard en Lena van den Bank.

c. Anna Maria Borra, geb. 31-8-1847, overl. Amsterdam 3-1-1928, tr. (1) ald. 13-9-1876 Abraham
Maasdijk, geb. Amsterdam 23-3-1820, horlogemaker, overl. ald. 2-8-1884, laatst gesch. echtge-
noot van Maria Judels, zn. van Abraham Maasdijk en Maria de Hen; tr. (2) Amsterdam 27-1 -1886
Steven van der Bank, geb. Abcoude ca. 1861, werkman, zn. van Steven van der Bank en Petronella
van der Zijde.

d. Jacobus Borra, geb. 22-9-1850, overl. Vreeland 15-2-1851.
e. Pieter Borra, geb. 22-2-1852, bleker, overl. Vreeland 20-12-1929.
f. Johanna Borra, geb. 16-7-1855, overl. Vreeland 29-10-1894.
g. Jacoba Borra, geb. 16-6-1858, overl. Vreeland 13-9-1858.
h. Jacoba Borra, geb. 2-12-1859, overl. Vreeland 11-4-1919, tr. ald. 22-7-1887 Jan Boekschoten,

Seb. '«-Graveland 6-5-1864 timmerman, overl. Vreeland 28-12-1910, zn. van Cornelis Boek-
schoten en Evertje Amesz.

i. Jacob Borra, geb. 8-10-1862. overl. Vreeland 6-11-1862.
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VHIb. Sander Borra, geb. Vreeland 3-12-1819, behanger, zadelmaker, koopman,
overl. Amsterdam 19-8-1899, tr. (1) Loenen (Utr.) 19-5-1843 Gesina Elisabeth Vos,
geb. Zutphen 9-5-1816, overl. Amsterdam 26-11-1854, dr. van Martinus Vos en
Maria Magdalena Bauman; tr. (2) Hilversum 14-6-1856 Hermina Hendrika Vos,
geb. Amsterdam 25-4-1833, overl. ald. 26-8-1890, dr. van Arend Johannes Vos en
Anna Maria van Maanen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Alexander Borra, geb. Loenen (Utr.) 29-12-1841, machinist, stoker (op een
boot), overl. Diemen 28-2-1923, tr. Assen 17-5-1865 Elisabeth Postema, geb.
ald. 2-4-1846, overl. Amsterdam 3-12-1926, dr. van Gerrit Bernardus Postema en
Elisabeth van Delft.

Foto gemaakt Ier gelegenheid van het 50-jarig
huwelijksfeest van Alexander Borra (Vlllb-I,
1841-1923) en echtgenote Elisabeth Postema
(1846-1926)

Uit dit huwelijk:
a. Gerrit Bernardus Borra, geb. Assen 29-1-1866, overl. ald. febr. 1866.
b. Gerrit Borra, geb. Assen 8-4-1867, machinist/stoker, om het leven gekomen tijdens de reis van

het stoomschip 'De Amstel' van Hamburg naar Rotterdam (het schip werd vermist op 12-12-
189647), tr. Amsterdam 28-12-1893 Alida Antonia Eggen, geb. ald. 6-7-1866, overl. ald. 8-7-1941,
dr. van Hendrik Eggen en Teun Helena Kiers. Uit dit huwelijk nageslacht.

c. Elisabeth Borra, geb. Assen 30-11-1869, overl. Amsterdam 21-10-1870.
d. Elisabeth Borra, geb. Uithuizen 24-10-1871, overl. Blaricum 12-2-1937, tr. Amsterdam 13-2-

1896 Bart Willem Johannes Hooft, geb. ald. 8-1-1875, behanger/stoffeerder, zn. van Willem
Hendrik Hooft en Dina Grada Morilz.

e. Jacoba Maria Borra, geb. Uithuizen 13-9-1873, tr. Amsterdam 4-6-1897 Carel Heinrich Holt-
kamp, geb. ald. 23-3-1873, arbeider, tramconducteur, zn. van Casper Heinrich Holtkamp en Cat-
harina Stuve.

f. Alexander Nicolaas Borra, geb. Uithuizen 8-8-1875, overl. ald. 28-8-1875.
g. Anna Maria Borra, geb. Sneek 2-4-1877, overl. Hilversum 11-10-1959, tr. Amsterdam 14-3-1901
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Hunelijksfoto van Hermannus Hendrikus Borra (VlIIb-lk, 1883-1970)
en Breglje Dorenstouter (1889-1979)

Gerrit Wouter van Ammers, geb. ald. 16-8-1877, magazijnbediende, handelsreiziger, overl. Hil-
versum 8-3-1954, zn. van Gerril Wouter van Ammers en Jacoba Maria Borra (VlIIb-2).

h. Aafke Borra, geb. Sneek 16-7-1878, overl. Beverwijk 7-6-1956, tr. Amsterdam 12-3-1903 Pieter
van der Kolk, geb. ald. 21-10-1880, kleermaker, overl. ald. 20-6-1945, zn. van Pieter van der Kolk
en Catharina Kikkert.

i. Alexander Borra, geb. Sneek 11-5-1880, overl. ald. 12-5-1880.
j . Sander Borra, geb. Sneek 23-6-1881, behanger, overl. Amsterdam 23-5-1957, tr. ald. 7-3-1912

Hermina Steffendina Dragt, geb. Lemsterland 22-5-1880, dr. van Anthoon Dragt en Sikke de
Haan. Uit dit huwelijk nageslacht.

k. Hermannus Hendrikus Borra, geb. Zwolle 1-7-1883, bakkersknecht, tramconducteur, overl.
Amsterdam 9-10-1970, tr. ald. 19-5-1910 Bregtje Dorenstouter, geb. Nieuwer Amstel 28-8-1889,
overl. Zandvoort 20-12-1979, dr. van Pieter Dorenstouter en Pietje Tigchelaar. Uit dit huwelijk
nageslacht.

2. Jacoba Maria Borra, geb. Loenen (Utr.) 29-7-1845, overl. Amsterdam 24-10-
1917, tr. ald. 25-3-1874 Gerrit Wouter van Ammers, geb. Amsterdam 31-3-1848,
schildersknecht, overl. ald. 5-3-1919, zn. van Franciscus van Ammers en Wilhel-
mina van der Hoek.

3. Martinus Borra, geb. Loenen (Utr.) 19-2-1847.
4. Albertus Borra, geb. Amsterdam 4-9-1851, overl. ald. 5-10-1851.
5. Anna Maria Borra, geb. Amsterdam 5-11-1852, dienstbode, overl. ald. 30-7-

1924, tr. Amsterdam 12-6-1878 Hendrik Jacobus Hagemeier, geb. ald. 24-3-
1852, smid, zn. van Hendrick Samuel Hagemeier en Hendrina Jacoba Koesant.

Uit het tweede huwelijk:

6. Johannes Borra, geb. Amsterdam 19-7-1857, likeurstoker, schilder, behanger,
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overl. ald. 31-1-1912, tr. Amsterdam 2-8-1882 Petronella van der Slok, geb. ald.
21-1-1861, overl. ald. 1-10-1904, dr. van Johannes van der Stok en Catharina
Heijsing.
Uit dit huwelijk, geboren te Amsterdam:
a. Sander Borra. geb. 3-6-1883, behanger, stoffeerder, overl. Amsterdam 4-10-1965, ir. ald. 18-3-

1909 Christina Antonia Jacobs, geb. Amsterdam 26-6-1888. overl. na 1965, dr. van Anna Catha-
rina Jacobs. Uit dit huwelijk nageslacht.

b. Jan Borra, geb. 27-11 -1884, kapper, overl. Amsterdam 15-3-1976, tr. ald. 8-6-1916 Johanna Pie-
ters, geb. Amsterdam 2-7-1883, overl. ald. 19-2-1962, dr. van Pieter Pieters en Aagje Hoogerhout.
Uit dit huwelijk nageslacht.

c. Marinus Borra, geb. 19-11-1886, caféhouder, buffetbediende, overl. Amsterdam 1-10-1938, tr.
ald. 31-5-1910 Maria Frederika Comelia van Wassenberg, geb. Amsterdam 26-10-1885. overl.
ald. 17-6-1935, dr. van Frederik Cornelis van Wassenberg en Maria Charlotte Verhoek. Uit dit
huwelijk nageslacht.

d. Hermina Hendrika Borra, geb. 6-7-1889, overl. Amsterdam 24-8-1890.
e. Hermina Hendrika Borra, geb. 24-10-1893, tr. AW van Schoor.
f. Catharina Borra, geb. 11-3-1895, overl. Haarlem 9-11-1971. tr. Amsterdam 15-7-1915 Thijs van

Hom, geb. ald. 26-9-1891, overl. ald. 23-4-1935.
g. Petronella Borra, geb. 25-1-1897, overl. Amsterdam 7-3-1951, tr. ald. I 1-10-1923 Johan Jacob

Breuk, geb. ald. 16-9-1899.

7. Marinus Borra, geb. Amsterdam 12-1-1862, suikerwerker, diamantbewerker,
overl. ald. 20-6-1903, tr. Amsterdam 7-8-1890 Carolina de Vries, geb. ald. 20-8-
1861, overl. ald. 21-4-1925, dr. van Klaas de Vries en AnnaGavius.

8. Jacobus Borra, geb. Amsterdam 20-8-1865, overl. ald. 11-10-1867.
9. Jacobus Borra, geb. Amsterdam 23-8-1871, overl. ald. 17-8-1873.

Vb. Jan (Johannes) Borra, ged. Utrecht 25-3-1705 (Domkerk), soldaat onder over-
ste Jonckheere, tr. ald. 24-9-1726 Maria van Dokkum, ged. Utrecht 19-8-1703, begr.
ald. 4-7-1735 (Buurkerk), dr. van Jelis van Dokkum en Aletta Langenberg (ook:
Bogers).

Op 20 juli 1735 verzoekt Jans broer Jacob zijn neefje Pieter (zoon van Jan) in het gereformeerd Bur-
gerweeshuis op te nemen omdat diens moeder is overleden en de vader zes jaar eerder naar Oost-
Indië was vertrokken . Pieter werd in 1753, met Pasen, uit dit weeshuis ontslagen.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, volgt VIc.
2. Elias Borra, ged. Utrecht 5-7-1730 (Domkerk), begr. ald. 21-10-1734 (Geerte-

kerk).

VIc. Pieter Borra, ged. Utrecht 30-3-1727 (Domkerk), schilder, glazenmaker, begr.
ald. 20-2-1799 (Buurkerk), tr. (1) Utrecht 2-11-1753 Johanna Rensen, begr. ald. 29-
11-1772 (Janskerk); tr. (2) Utrecht 28-11 -1780 Eva Stout, begr. ald. 18-6-1789.

13-1-1769: Pieter Borra koopt van Aaltje van Hulst, weduwe van Lambertus Vonders, voor 400
gld. een huis aan de noordzijde van de Voorstraat, tegenover de straat die achter het Vleeshuys
loopt. Hij betaalt 100 gld, de rest leent de verkoopster hem. Hij lost zijn schuld in op 19 juni I7764'.
15-3-1779: Pieter Borra koopt voor 1625 gld. van de erven Jan van Wijk een huis gelegen aan de
noordzijde van de Voorstraat, nabij de Bagijnensteeg' .
6-7-1791: Boedelscheiding tussen Pieter Borra en zijn zoon Johannes Elias. Pieter krijgt het huis
dat op 15 maart 1779 was gekocht, en zijn zoon het op 13 januari 1769 gekochte huis' .
10-8-1791: Pieter Borra leent 800 gld. van Johanna de Jong, met zijn huis als onderpand. De lening
wordt op 2 oktober 1795 afgelost".
5-9-1795: Pieter Borra laat zijn huis publiekelijk veilen. Johannes van Embden is de koper vooreen
som van 1310 gld.5'.
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Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes Elias, volgt VIIc.

VIIc. Johannes Elias Borra, ged. Utrecht 2-2-1755 (Domkerk), schilder, glazenma-
ker, overl. ald. 27-8-1812, tr. Vreeland 24-6-1781 Francina Borra (zie VIa-2), ged.
ald. 28-10-1753, begr. Utrecht 18-5-1802 (Jacobikerk), wed. van Ruth Verhoef, dr.
van Govert Borra en Barbara Vlug.

28-6-1797: Johannes Elias Borra leent 250 gld. van Cornelis Stephanus van Schuppen, met als
onderpand het huis aan de noordzijde van de Voorstraat .
18-7-1800: Johannes Elias Borra verkoopt zijn huis aan de Voorstraat voor 600 gld. aan Johannes
de Ruijter .

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, volgt VIIIc.
2. Govert Borra, ged. Utrecht 28-1-1784 (Domkerk), schrijnwerkersknecht, winke-

lier, overl. ald. 14-2-1861, tr. Utrecht 27-8-1809 Helena Edelkoort, ged. ald. 1-
11-1772, overl. ald. 5-1-1846, dr. van Johannes Edelkoort en Barbara Schip.
Uit dit huwelijk, geboren te Utrcht:
a. Francina Barbara Borra, geb. 15-7-1811, overl. Utrecht 14-9-1841, tr. ald. 14-7-1841 Johannes

Monrooy, geb. Utrecht 3-8-1819, kantoorbediende, zn. van Gerrit Monrooy en Adriana van der
Stam.

b. Helena Alella Borra, geb. 2-10-1813, overl. Utrecht 14-11-1813.
c. Helena Alella Borra, geb. 27-1-1815, overl. Utrecht 19-10-1897.
d. Johannes Elias Borra, geb. 23-10-1817, overl. Utrecht 23-5-1818.

3. Johannes Borra, ged. Utrecht 9-9-1787 (Domkerk).

VIIIc. Pieter Borra, ged. Utrecht 4-1-1782 (Domkerk), schildersknecht, overl. ald.
3-3-1851, tr. Utrecht 9-2-1808 Christina Franken, geb. ca. 1782, overl. Utrecht 16-
9-1841, dr. van Jan Franken en Petronella van Dam.

Uit dit huwelijk, geboren te Utrecht:

1. Johannis Elias Borra, ged. 20-1-1809 (Domkerk), schilder, haarsnijder, overl.
Utrecht 12-11-1863, tr. (1) ald. 8-3-1837 Johanna Vreeswijk, geb. Utrecht 11-4-
1814, overl. ald. 18-6-1846, dr. van Glaudie Vreeswijk en Maria van Bentem; tr.
(2) Utrecht 4-11-1846 Klaasie van den Berg, geb./ged. Woerden 13/19-7-1809,
overl. Utrecht 1-8-1866, wed. van Dirk van derNeut, dr. van Klaas van den Berg
en Gerrigje Kramer.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Utrecht:
a. Christina Wilhelmina Borra, geb. 3-3-1840. dienstbode, overl. Amsterdam 9-4-1908, tr. (I) ald.

19-11-1873 Gijsberlus Anthony Jacobus Boogh. geb. Alkmaar 18-6-1840. soldaat, overl. Amster-
dam 20-10-1879, zn. van Pieter Roelof Boogh en Gert Elfrink; tr. (2) Utrecht 14-12-1881 Willem
Frederik Hart, geb. Zutphen 23-9-1854, overl. Utrecht 29-6-1883, zn. van Johanna Theodora
Hart; tr. (3) Amsterdam 17-3-1885 Karl. Wilhelm August Ritler.

b. Maria Johanna Borra, geb. 18-10-1841, overl. Utrecht 28-5-1860.
c. Pieter Johannes Borra, geb. 13-1-1843, arbeider, overl. Utrecht 17-4-1901, tr. Culemborg 3-4-

1874 Adriana van de. Graaf, geb. ald. 16-4-1848, wed. van Jan van Meer, dr. van Otto van de
Graaf en Maaike den Besten. Uit dit huwelijk nageslacht.
Pieter Johannes Borra werd 12 mei 1864 ingelijfd bij de Nationale Militie. Bij besluit van de gou-
verneur-generaal van Nederlandsch-Indië d.d. I 1-10-1872 werd hem een gagement van 100 gld.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Utrecht:
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d. Gerarda Clasina Barra. geb. 17-12-1847. overl. Utrecht 7-9-1848.
e. Clasina Johanna Borra, geb. 1-1-1850, dienstbode, tr. Utrecht 26-1-1876 Hennanus van Schaik,

gcb. ald. 19-7-1839, werkman, zn. van Hennanus van Schaik en Willemina Koning.
f. Gerardus Johannes Borra, geb. 11-10-1852, gasfitter, steenbakker, tr. Utrecht 16-6-1875 (huw.

door echtsch. ontbonden Utrecht 9-12-1909. op grond van kwaadwillige verlating door de man)
Hendrika Hendriks, geb. ald. 3-1-1842. overl. Utrecht 13-3-1923, dr. van Maria Hendriks. Uit dit
huwelijk nageslacht.

2. Petronella Jacoba Borra, geb. 10-7-1811, dienstmeid, overl. Utrecht 21 -3-1901,
tr. ald. 8-5-1839 Comelis van Noort, geb. Breda 23-11-1815, militair, overl.
Utrecht 12-10-1856, zn. van Arnoldus van Noort en Maria van Amerongen.

3. Hendrik Jacobus Borra, geb. 6-5-1814, korporaal bij het derde bataljon der tien-
de afdeling infanterie, overl. Gorinchem 7-5-1837.

4. Christiaan Borra, geb. 9-8-1816, schilder, overl. Utrecht 2-5-1867, tr. ald. 20-1-
1847 Catrina Clasina van Biezen, geb. Utrecht 8-2-1812, overl. ald. 10-8-1872,
dr. van Pieter van Biezen en Hendrika van Basten.
Uit dit huwelijk, geboren te Utrecht:
a. Catrina Clasina Borra, geb. 17-10-1840, tr. Utrecht 13-2-1867 Robbert de Borst, geb. Dubbel-

dam 28-2-1841. schilder, boekbinder, overl. Utrecht 17-8-1928, zn. van Gerrit de Borst en Johan-
na Verbrugge.

b. Christiaan Borra. geb. 24-3-1848, slachter, besteller, overl. Utrecht 8-6-1931, tr. ald. 2-12-1874
Hendrika Vogelzang, geb. Geldermalsen 1 -7-1848. overl. Utrecht 18-6-1924. dr. van Peter Vogel-
zang en Gerritje de Rue. Uit dit huwelijk nageslacht.

c. Pieter Hendrik Borra, geb. 11-8-1851, slachter/slager, overl. Utrecht 23-5-1918, tr. ald. 3-2-1875
Willemina Adriana Jansen, geb. Wageningen 3-10-1848, overl. Utrecht 6-2-1916, dr. van Bernar-
dus Jansen en Maria Johanna Stork. Uit dit huwelijk nageslacht.

5. Francina Borra, geb. 26-11 -1819, overl. Utrecht 15-10-1864, tr. ald. 11 -10-1848
Jan Willem van Gorkum, geb. Utrecht 14-3-1821, metselaar, sjouwer, touwsla-
ger, overl. Utrecht 4-6-1876, zn. van Willem van Gorkum en Catharina Eising.

6. Govert Johannes Borra, geb. 17-3-1823, schilder, overl. Utrecht 20-4-1897, tr.
ald. 12-9-1848 Johanna Dirkje van Luin, geb. Utrecht 6-10-1806, overl. ald. 20-
10-1879, dr. van Wouter van Luin en Alberta Blad.
Uit dit huwelijk:
a. Pieter Govert Borra, geb. Utrecht 11-8-1848, schilder, tr. Utrecht 21-6-1871 Lamberta Sophia

van Luijn, geb. ald. 25-12-1847, overl. ald. 16-12-1914, dr. van Johannes van Luijn en Petronella
Christina Jagers. Uit dit huwelijk nageslacht.

7. Hendrik Borra, geb. 1-10-1825, schilder, overl. Utrecht 10-9-1879, tr. Jutphaas
3-8-1853 Hendrina van Doorn, geb. Utrecht 4-2-1821, overl. ald. 30-4-1898, dr.
van Dirk van Doorn en Jannigje de Bont.
Uit dit huwelijk, geboren te Utrecht:
a. Hendrik Pieter Jacobus Borra, geb. 6-1-1854, sigarenmaker, schilder, overl. Utrecht 16-3-1909,

tr. (1) ald. 19-7-1876 Maaike Jansje Bakker, geb. Utrecht 21-1-1842, overl. ald. 11-4-1880, dr.
van Jan Bakker en Christina Margaretha Valentijn; tr. (2) Utrecht 30-7-1884 Catherina Geertrui-
da van Gorkum, geb. ald. 19-8-1862, overl. ald. 6-1-1893, dr. van Jan Willem van Gorkum en
Francina Borra (VIlIc-5). Uit het eerste huwelijk nageslacht.

b. Jannigje Borra. geb. 12-4-1856, tr. Utrecht 4-8-1875 Reijndert van Zaanen, geb. ald. 26-5-1853,
steenhouwer, zn. van Reijndert van Zaanen en Dirkje Maas.

8. Johanna Petronella Borra, geb. 24-7-1830, overl. Utrecht 7-3-1903, tr. ald. 10-8-
1864 Cornelis van Doorn, geb. Jutphaas 22-4-1829, werkman, overl. Utrecht 26-
5-1881, zn. van Dirk van Doorn en Jannigje de Bont.

384 OcnsNoslra50(l995)



IHb. Jcm(s) Borra, visser, schepen van Kockengen 1689/1690, begr. ald. 20-7-1744,
tr. ald. 27-2-1687 Grietje Pieters Honselaar, begr. Kockengen 18-5-1742, mogelijk
dr. van Pieter Dircksz. Honselaar en Eechje Aerts.

Op 5 februari 1663 wordl Jan Janssen, visser, onmondig, beleend met het erf en het daarop staande
vissershuis. door overdracht van Jan Maertensz. Visser, zijn vader56.
Op 16 februari 1693 sluiten schout, schepenen en geërfden van Reijerscop, Creuningen en de St.
Pietersgerechten een overeenkomst met Jan Jansen Borra. waarbij de laatste gedurende zes jaar de
dijken in de polder Bijleveld zal schouwen57.
Jan Jans Borra verkoopt op 16 november 1725 aan Hendrik Bilstijn een erf in Kockengen, aan de
rivier de Lange Vliet, strekkende voor van de opstal van de Lange Vliet, ten zuiden de koper en ten
noorden de verkoper . Volgens het Haardstedenregister uit 1746 is op deze grond het gerechtshuis
getimmerd.
Op 17 maart 1729 prelegateren Jan Janse Borra en zijn vrouw hun oudste zoon Jan Borra de helft
van de visschuit met toebehoren. De andere helft is reeds diens eigendom' .
Op 10 januari 1734 testeren Jan Janse Borra en zijn vrouw voor notaris H. Bilstijn. Hun oudste zoon
Jan zal de visschuiten met toebehoren krijgen. De kinderen van hun overleden dochter Aagje krij-
gen het huis met erf op de Nieuwstraat in Kockengen. Dit huis was aan hun nagelaten door hun zoon
Maarten die tussen 1724 en 1734 was overleden' . De nalatenschap van Jan Janse Borra wordt op
14 mei 1753 afgehandeld"".

Uit dit huwelijk, gedoopt te Kockengen:

1. Jan Borra, ged. 18-3-1688, visser, bode van het gerecht, begr. Kockengen 1-10-
1760, tr. Elburg 14-4-1715 Marchtje Hendriks Maandag, begr. Kockengen 8-5-
1761.
3-11-1744: Door het overlijden van zijn vader erft Jan als oudste zoon het leengoed, bestaande uit een
huis te Kockengen. Dit leen gaat bij zijn overlijden over op zijn zoon Jan61.
19-12-1757: testament van Jan Borra en Maria Maandag voor notaris H. Bilstijn. Zoon Jan is univer-
seel erfgenaam; hij krijgt de visschuit en praam plus toebehoren als beloning voor zijn hulp bij de vis-
serij en huishouding, waarvoor hij eerder nooit was beloond. Ook krijgt hij het meubilair. De rest
wordt gelijkelijk verdeeld tussen de drie andere kinderen ". Op 8 juli 1761 vindt de verkoping plaats
van de nagelaten goederen van het echtpaar Borra-Maandag; opbrengt is 292 gld. .
Uit dit huwelijk, gedoopt te Kockengen:
a. Stijnlje Borra, ged. 11-3-1716, tr. Kockengen 13-2-1746 Jan van der Horst, j.m. van 's-Grave-

land, wonende te Thamen.
b. Neellje Borra. ged. 15-8-1717.
c. Jan Borra, ged. 19-8-1720, visser, begr. Kockengen 19-6-1788, tr. ald. 30-4-1758 Lydia van Oos-

ten, ged. Woubrugge 10-6-1725, begr. Lisse 22-12-1796. dr. van Pieter Jacobsz. van Oosten en
Jaapje Cornelisdr. van Tol.
14-5-1761: Jan erft als oudste zoon het leengoed van zijn vader, het huis te Kockengen, oostwaarts
van de Heycoperopstal tot westwaarts het erf van Neeltje en Johanna Plomp, noordwaarts Gerrit
Dompelaaren zuidwaarts de weduwe van H. Bilstijn6'.
30-4-1772: Jan Borra leent 250 gld. van Johannis Bilstijn, met als onderpand zijn huis".
30-6-1779: Jan Borra en Lydia van Oosten verkopen aan Johan Diderik Teekman een stuk grond
liggende aan de noordzijde van het huis van de koper65.
2-12-1780: Jan Borra verkoopt voor 600 gld. zijn huis te Kockengen aan Martinus de Bruijn65.

d. Neeltje Borra. ged. 26-4-1721, begr. Kockengen 20-11 -1747, tr. Cornelis Maurits van Veen, ged.
Mijdrecht 12-4-1714, bakker, begr. Kockengen 7-5-1757, zn. van Maurits Cornelissen van Veen
en Claassie Isax Blom.

e. Grietje Borra, ged. 26-4-1722, tr. Kockengen 7-7-1743 Reyer Jacobsz. Verweij, j.m. van West-
veen.

f. Pietertje Borra, ged. 8-6-1727, tr. Kockengen 25-10-1750 Jan Groen, j.m. van Diemerbrug bij
Diemen.
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2. PieterBorra, ged. 16-6-1689, pachtboer, overl./begr. Kockengen 28-6/4-7-1770,
tr. ald. 28-12-1714 Willemijntje van der Muren, overl./begr. Kockengen 31-7/5-
8-1768.
13-2-1722: Mattheus Bom en zijn vrouw Adelheid de Jong verhuren aan Pieler Borraeen boerderij te
Kockengen. genaamd 'De Kleijback'. De huur geldl voor zes jaren en bedraagt 18 gld. per morgen,
oftewel totaal 423 gld. De pachtpenningen dienen in twee termijnen te worden betaald .
30-12-1727: Pieter Borra verkoopt aan Isaack Jacob Blom en de weduwe van Willem Bom zestien
"melkbeesten'. hooi, boerengereedschap en huisraad ter voldoening van 956 gld. schuld vanwege
pachtpenningen over de jaren 1725, 1726 en 1727.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Kockengen:
a. Christijntje Borra, ged. 8-9-1715.
b. Adriaantje/Annejantje Borra, ged. 26-11-1716, begr. Kockengen 20-3-1793. ir. (1) Oudewater 8-

9-1737 Pieler Gerritsz. Benclervoel, ged. Lopik 21-2-1717, overl. vóór 1746, zn. van Gerrit Ben-
dervoet en Willemijntje Ravesteijn; tr. (2) Ernst de Hoge.

c. Anna Borra, ged. 9-10-1718, overl./begr. Kockengen 28/31 -10-1781, tr. ald. 29-11 -1741 Jan Bar-
ten Fokken, ged. Kockengen 13-7-1721, begr. ald. 25-5-1792, zn. van Bart Fokkert en Aaltje Phi-
lips de Dubbelde.

d. Grietje Borra, ged. 23-2-1721.
e. Aagje Borra, ged. 6-9-1722, begr. Kockengen 2-9-1775, tr. (1) ald. 28-6-1746 (huw. voorw. voor

nots. Hendrik Bilstijn 27-8-1746) Jan Cornelisz. van Dam, begr. ald. 23-6-1753, wedr. van Nies-
je Tonis Blok; tr. (2) Kockengen 14-8-1757 Jan Willems Bosch, kleermaker, begr. ald. 4-2-1779,
wedr. van Wijntje Plomp.

f. Jan Borra, ged. 9-7-1724, begr. Kockengen 2-8-1791, tr. Aaltje Pieters van der Koll, begr. Loe-
nen(Utr.) 15-12-1805.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Kockengen:
fa. Willemijntje Borra, ged. 4-4-1762. overl. Loosdrecht 16-10-1838. tr. Kockengen 29-11-

1789 Gerrit Verburg, ged. Benschop 5-2-1758, overl. Loosdrecht 25-7-1830, zn. van Jan
Verburg en Annigje de Kruijf.

fb. PieterBorra, ged. 13-10-1765.
fc. Maarten Borra, ged. 26-7-1767, overl. Kockengen 29-9-1819.
fd. Pieter Borra, ged. 18-6-1769.
fe. Maria Borra, ged. 20-2-1771, tr. Lambertus te Hofstede, geb. ca. 1760, timmerman, molen-

maker, overl. Kamerik 16-9-1825, wedr. van Aaltje Blonk.
Op 18 maart 1826 verkopen Maria Borra, weduwe van Lambertus Hofstede, en de drie
nagelaten kinderen uit het eerste huwelijk van Lambertus, te weten Aaltje, Hendrik en Aal-
bert, huis en timmermanswinkel te Kamerik voor 300 gld. .

g. Aalbertus Borra, ged. 22-9-1726.
h. Ban Borra, ged. 5-12-1731.

3. Aechtje (Eegje) Borra, ged. 11-1-1691, begr. Kockengen 4-9-1733, tr. ald. 14-11-
1724 Jan Cornelisz. Bosch, j.m. van Ter Aa. Hij tr. (2) Kockengen 30-1-1734
Marritje Davids de Jong.

4. Maerten Borra, ged. 13-8-1693, overl. tussen 30-8-1724 en 10-1-1734.
Op 23 juni 1721 koopt Maarten Jans Borra voor 120 gld. een huis en erf te Kockengen, staande aan
de Nieuwstraat, aan de noordzijde van de kerk tot aan het kerkhof en ten oosten en westen de Kerk-
straat. Het huis staat op erfpacht van de kerk en hiervoor moet hij 2 gld. betalen .
Op 30 augustus 1724 verhuurt Maarten Jansz. Borra aan Jan Sijmense Capel en diens vrouw Neeltje
Sijmons Boel een erf te Kockengen, ten noorden van de kerk. De huur gaat in op 1 januari 1725 en
bedraagt 1 gld. 10 stuivers. De kopers mogen hierop een huis van steen met een pannendak bouwen68.

5. Stijntje Borra, ged. 3-5-1696.
6. Jacobus Borra. ged. 31 -7-1701. •
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105. Elisabelh Bronchorsl, ged. Giessen-Nieuwkerk 15-5-1681.
123. Neeltje Joppen Stolk, j.d. van Ammers.
182. Jan Jorissen Pijpers, ged. Werkendam 26-10-1636 (van hem wordt wel de doop genoemd, maar

niet de namen van zijn ouders).
183. Trijntje Govers van Batenburg, bij huwelijk (1660) j.d. won. in de Werken.
188. Joost Dirksen Hoekwater, overl. Hardinxveld (impost) 31-5-1720; lees: 21-5-1720.
210. Ds. Amhonius Bronchorsl. predikant te Opheusden 1661-1678, te Wamel 1678-1680. te Giessen-

Nieuwkerk 1680-1706. overl. l706.tr.
211. Elisabeth van Leerdam, overluid Giessen-Nieuwkerk 27-1-1690.
242. Arien Willems, wedr. won. Opperstok, tr. Groot-Ammers maart 1685.
243. Leentjen Pieters, wed. te Ammers-Graafland.
246. Job Stolck, substituut baljuw der baronie, tr.
247. Aeltje Jans (?), beiden lidmaten te Groot-Ammers 1684.
376. Dirck Claessen Houckwaler, geb. ca. 1609 (35 jaar oud op 21 -12-1644), schepen van Dussen-Muil-

kerk, overl. tussen 16-8-1659 en 6-4-1660, tr. (1) NN; tr. (2)
377. Ariaentie Dirc.x de With, overl. tussen 19-9-1683 (doopget. te Neder-Hardinxveld) en 10-8-1689.

Zij tr. (2) vóór 11-3-1666 (o.n.a. Dordrecht 229. pag. 169) Aert Hendricxe van Tricht (zie Ons
Voorgeslacht 32 (1977). pag. 354).

464. Andries Petersz. van der Hoeven, overl. Capelle 12-5-1664.

A.J. STASSE
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WE G WIJS nr. 12

DE KALENDER (V)

De weekdag van een datum
Het zal geregeld voorkomen dat men van een gevonden datum de weekdag wil
weten. Hiertoe kunt u het gemakkelijkst gebruik maken van onderstaande tabellen.
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De datum wordt verdeeld in vier delen: dag van de maand, maand, eerste helft van
het jaartal, tweede helft ervan, waarbij elk van deze vier gegevens een bepaalde
waarde heeft, 0 t/m 6, aangegeven in kolommen ernaast. Dan geeft de vijfde tabel de
som van die waarden met ernaast de weekdag. Bij de maanden moet er rekening mee
worden gehouden dat in een schrikkeljaar januari en februari een aparte plaats heb-
ben, en bij de eeuwcijfers staan oude en nieuwe stijl (O.S. resp. N.S.) gescheiden.
Voorbeelden:

Leiden, 28 febr. 1594 (N.S.): 6 + 2 + 2 + 5=15 = maandag;
Zwolle, 17 jan. 1672 (O.S.): 2 + 5 + 4 + 6= 17 = woensdag.

De datum van Pasen
Pasen, het feest van de Herrijzenis des Heren, is aanvankelijk in de Joodse sfeer
gevierd. De joden hadden en hebben nog steeds een gebonden maanjaar. Iedere
maand begint bij nieuwe maan en duurt 29 of 30 dagen, gemiddeld ongeveer 29'/2
dag. Twaalf maan-maanden zijn dus 354 dagen, zodat er af en toe een schrikkel-
maand nodig is, en wel zeven maal in 19 jaar.

De cyclus van 19 jaar vinden we terug in het Gulden getal, een der cijfers 1 t/m
19. Dit wordt wel eens aangegeven bij de kalender van een bepaald jaar. De kruisi-
ging van Jezus geschiedde op 14 Nisan, dus bij volle maan; de Opstanding volgde
twee dagen later. Op het concilie van Nicaea in 325, werd bepaald dat men de Jood-
se kalender zou loslaten, maar wel zou vasthouden aan de volle maan. Pasen moest
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vallen op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente, die geacht werd te
beginnen op 21 maart.

Nu is het mogelijk een formule op te stellen voor de paasdatum als functie van het
jaartal, voor de oude stijl zelfs zonder correctie-getal; maar die zal ik u besparen. In
de praktijk kunt u voor ieder jaar direct de paasdatum vinden bij Strubbe & Voet,
pag. 96 - 141; maar dit werk is bij vele archiefdiensten niet aanwezig. Meestal
gebruikt men het Taschenbuch van Grotefend, tabellen XXI, XV en XVII. In tabel
XV of XVII, voor oude resp. nieuwe stijl, zoekt u de Festzahl, die verwijst naar een
van de 35 kalenders, waarin u rechtstreeks alle in het bedoelde jaar voorkomende
belangrijkste vaste en veranderlijke feestdagen vindt met de weekdag erbij. In het
begin is het even wenne. Eventueel zal de aanwezig archiefambtenaar u behulpzaam
willen zijn, als u er niet uitkomt.

(Wordt voortgezet) Mr. W. DOWNER

HET TWENTE BESTAND

Van een lid van de afdeling Twente ontvingen wij het volgende artikel. Worden in
andere afdelingen ook soortgelijke bestanden aangelegd? Wij horen dat dan graag
van u.

Inleiding
Omstreeks 1980 zond de NOS-televisie een serie uit onder de titel '58 miljoen
Nederlanders en hun ...'. In te vullen diverse aspecten van de samenleving in Neder-
land door de eeuwen heen. Dat getal 58.000.000 was een schatting van het aantal
bewoners dat Nederland sedert de prehistorie gehad heeft. Van deze 58 miljoen zijn
er ruim 40 miljoen overleden. Als we van die overledenen de persoonskaart bij de
anderen in een bak zetten, in de kelder van het CBG, hebben we de ideale bron voor
genealogen. Helaas persoonskaarten zijn pas sedert 1938 in gebruik, afgezien van
een aantal gemeenten dat voor die tijd al een soort gezinskaart gebruikte. Ik denk
trouwens dat de kelders van het CBG te klein zijn voor 40 miljoen kaarten.

Stel nu dat we in staat zouden zijn die kaarten alsnog te maken. Dan zijn we er nog
niet wanneer de 40 miljoenste geschreven is. Er zullen een heel groot aantal perso-
nen twee, misschien wel tien maal in zitten, domweg omdat we niet kunnen weten
dat de Berend Gerritsen die de vader is van Gerrit Berendsen dezelfde is als de
Berend die de vader is van Jan Berendsen.

Al veel langer dan twintig jaar speel ik met de gedachte om de verzameling per-
soonskaarten uit te breiden met overledenen van vóór 1938. Zoiets kan natuurlijk
alleen maar heel groot aangepakt worden: met de hele NGV bijvoorbeeld. Dat zie ik
niet gebeuren. Daarom heb ik het plan opgevat om zelf te beginnen, heel in het klein.
Door betrekkelijk toevallige omstandigheden ben ik in 1971 in Twente komen te
wonen. Toen ik eind 1985 in de VUT kon, heb ik me een PC aangeschaft en ben ik
begonnen aan de realisering. Om voor het einde van mijn leven enig resultaat te zien,
besloot ik mij te beperken tot:
- alleen personen gewoond hebbend of geboren in Twente of naaste omgeving;
- alleen personen geboren vóór de invoering van de Burgelijke Stand.
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Ik wilde me aanvankelijk beperken tot personen die thans nog nageslacht hebben,
waar ook ter wereld. Dat zou te bereiken zijn als alleen personen voorkomende in
kwartierstaten van nog levende personen worden opgenomen. Zo ben ik begonnen,
maar dat leverde te weinig werk op. Ik ben toen verder gegaan met o.a. het doopboek
van de Gereformeerde Kerk te Enschede (1723-1812) in te voeren, wel wetende dat
zeer veel van de geborenen nooit nageslacht hadden. Nu na ruim acht jaar, heb ik een
bestand van bijna 30.000 personen.

Primaire bronnen in Twente, Twentse problemen
Twente is voor genealogen geen gemakkelijk gebied. Niet alleen omdat er nog al wat
DTB-boeken verloren zijn gegaan. Naast 'gewone' branden was er meer strijd dan
in de meeste andere delen van het land: in de 80-jarige oorlog en later de problemen
met de bisschop van Munster (1665 en 1672). De grootste moeilijkheid is toch wel
dat iemand vaak niet naar zijn vader genoemd wordt, doch naar de boerderij. Als
iemand op een boerderij introuwt, of die boerderij in pacht of eigendom krijgt, zal hij
in de meeste gevallen naar die boerderij genoemd worden. Ik gebruik met opzet de
lijdende vorm, want de eenvoudige mensen die lezen noch schrijven konden, noe-
men zich niet anders dan bijvoorbeeld Garrit. De dominee, de pastoor of de richter
namen daar geen genoegen mee en schreven daar wat achter. Als er geen betere
oplossing voor de hand lag, de vaders voornaam.

Echter, niet alleen de boeren werden naar de boerderij genoemd. Ook anderen die
op of bij het erf woonden, werden - bijvoorbeeld in het doopboek - met de erfnaam
aangeduid. Dus kinderen van 'bijzitters' of van 'wonners' zijn alleen te onderschei-
den van de kinderen van de boer door de voornamen van de ouders. In het doopboek
leest men echter vaak: ... en Jeune, sijn huisfrou. In veel gevallen slechts: ... en sijn
huisvrouw. Reken daarbij nog dat de mensen wat betreft naamgeving niet erg fanta-
sierijk waren. Met Gerrit, Berend en Jan heb je al de helft van de mannelijke dope-
lingen.

Dit zijn niet alleen Twentse problemen. Ook elders in Nederland en daarbuiten
heeft men dergelijke moeilijkheden. Indien het de pachters of eigenaren betreft, kan
soms uit de gerechtelijke archieven aanvullende informatie worden gehaald.

Karakteristieken van het bestand
Het bestand is opgebouwd in één dB ASE-file. Ik maakte zelf de programmatuur om
het invoeren en raadplegen gemakkelijk en snel te maken. Bij invoer wordt de
invoerder verplicht te onderzoeken of de persoon al in het bestand aanwezig is.
Daarnaast wordt een groot aantal automatische controles uitgevoerd, bijvoorbeeld of
de geboortejaren overeenstemmen met die van kinderen en ouders. Ieder persoon
heeft een persoonsnummer: vrouwen oneven, mannen even. Op ieder record staan,
voor zo ver bekend, de persoonsnummers van de ouders, van de echtgenoot(ote),
van het oudste kind uit elk van de huwelijken en van het na hem of haar volgende
kind in het ouderlijk gezin. Personen worden in het algemeen slechts opgenomen
indien op zijn minst de echtgenoot(ote) bekend is. Dat om de ene Berend van de
andere te kunnen onderscheiden.

Het programma laat toe van iedere opgenomen persoon een gezinsblad te tonen of
af te drukken, zo ook de kwartierstaten (vooroudertabellen). Verreweg het grootste
deel van het bestand betreft 18e-eeuwers. Ik noem het daarom wel Bevolkingsregis-
ter van Twente van de 18e eeuw.
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Heeft het bestand betekenis voor u?
Hoewel zeker is dat maar een klein deel van de huidige bewoners van Nederland
afstamt van de bewoners van de 18e eeuw, kan men toch wel zeggen dat er veel van
de 10.000 leden van de NGV Twentse voorouders moeten hebben. Hun herkomst zal
echter vaak moeilijk vast te stellen zijn. Als mijn bestand volledig was, zou het voor
die zoekers dé uitkomst zijn. Volledig is het echter nog lang niet, zal het ook nooit
worden.

Hoe kunt u te weten komen of er voorouders van u in het bestand voorkomen?
Ik wil gaarne een ieder die op goede gronden Twentse voorouders vermoedt, helpen.
Daarvoor hanteer ik de volgende regels:
- U stuurt mij het gedeelte van uw kwartierstaat of genealogie waarin de leemte

voorkomt. U geeft daarin voor alle genoemde personen aan tussen welke twee
jaren zij geboren moeten zijn;

- Ik onderzoek of de door u genoemde personen in het Twente Bestand voorko-
men. Zo niet, voer ik ze in (indien ze aan mijn criteria voldoen);

- Indien ik informatie vind die voor de inzender van belang kan zijn, meld ik dat
telefonisch, of schriftelijk door het opsturen van een aangevuld stukje kwartier-
staat;

- Ik verzoek u, als u lid van de NGV bent, uw lidmaatschapsnummer te vermelden,
alsmede uw telefoonnummer;

- Ik geef geen enkele garantie voor de juistheid van aan het bestand ontleende
gegevens. U dient zelfonderzoek te doen en te beoordelen of u de relaties 'vol-
doende waarschijnlijk' vindt.

H.C. ZORN

AKTEN VAN INDEMNITEIT (II)

Zoals in Wegwijs nr. 10 (Gens Nostra 50 (1995), pag. 161-162) onlangs werd ver-
meld onder de kop 'Akten van Indemniteit', kunnen deze akten een belangrijke
genealogische bron zijn.

Niet altijd kan men gemakkelijk vinden waar een voorouder vandaan komt. Wan-
neer dan zulk een akte beschikbaar is, kan dit wel helpen, omdat daarin de plaats van
herkomst (geboorte) wordt vermeld. Het uitgangspunt in de zeventiende en de acht-
tiende eeuw was dat de gemeente van geboorte voor onderstand moest zorgen als
iemand tot armoede {decadentie) zou vervallen. De schepenbanken (lokale besturen)
en de armbesturen (tafels van de H. Geest, diaconieën) waren er als regel op uit zo
weinig mogelijk lasten te moeten dragen. In het gemeentearchief van Veghel kwa-
men wij zelfs bij de schepenbrieven een akte van borgtocht tegen, waarbij de aan-
staande schoonvader zich tot 150 gulden borg stelt voor het geval dat zijn schoon-
zoon, afkomstig uit Lugano in Zwitserland, tot armoede zou vervallen.

Het bovengenoemde artikel gaat uitgebreid in op het verschijnsel van borgbrie-
ven, ontlastbrieven of brieven van indemniteit. In diverse gemeentearchieven en
streekarchieven zijn vaak verzamelingen met (de korte inhoud van) borgbrieven
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aanwezig en ter inzage. De borgbrieven kwamen niet steeds terecht in de gemeente
waarvoor ze waren afgegeven omdat men, wellicht bij nader inzien, naar een andere
gemeente ging verhuizen.

In de resolutiën van schout en schepenen van Gilze en Rijen kwamen wij de ver-
melding tegen dat vreemdelingen voortaan een akte van indemniteit moesten over-
leggen alvorens in de gemeente te mogen komen wonen. Er staat niet bij hoe dit
geregeld moest worden, maar in die tijd - die van de Spaanse Successieoorlog 1701-
1713/4 - zwierven er nogal wat ongure elementen, gedroste soldaten enz. rond in de
zuidelijke contreien. In 1715 wordt deze verplichting opnieuw aangescherpt. En er
wordt bij gesteld dat degenen die dit verbod overtreden een boete verbeuren van tien
gulden en dat eenzelfde boete ook geldt voor degene die zo iemand huisvesting ver-
leent. Deze boetes zijn 'half voor den officier (= schout) ende half voor den armen'.

In 1726 en 1727 wordt deze aangelegenheid weer actueel. Dan komt het gemeen-
tebestuur ertoe generale borgbrieven op te stellen. Dit houdt in dat met een aantal
gemeenten wordt afgesproken dat eikaars geborenen, die van de ene gemeente naar
de andere verhuizen, zullen worden ondersteund waar nodig en dat de kosten hier-
van zullen worden verrekend met de geboortegemeente. Zo sloot Gilze en Rijen der-
gelijke overeenkomsten successievelijk met Ginneken en Bavel, Chaam, Meerle,
Meer (deze twee plaatsen liggen in België) en met nog meer gemeenten, niet alleen
voor degenen die gingen verhuizen, maar 'tot kindskinderen toe'. Toen behoefde
voor vestiging in zo'n gemeente geen borgbrief meer te worden afgegeven. En daar-
mee verdwijnt er dan een genealogische bron.

In 1818 komt er een wettelijke regeling (dus uniform voor het gehele Koninkrijk
der Nederlanden) waarbij wordt bepaald dat de gemeente van geboorte eventuele
onderstand moet betalen. Hiermee kwam een einde aan de behoefte aan nieuwe
borgbrieven en onderlinge afspraken terzake. In 1870 wordt de Armenwet nog aan-
gevuld met een bepaling dat een generale borgbrief nog maar zou gelden 'wanneer
den behoeftigen inboorling vóór de invoering der wet van den 28 November 1818
zich in de vorderende gemeente met der woon mogt hebben nedergeset'. Dit bete-
kende een definitief einde van persoonlijke en generale borgbrieven.

A.J.M. HOEVENAARS

GENERATIEVERWARRING

Iedere genealoog kent het verschijnsel kwartierherhaïmg en kwartierverlies (zie ook
de bijdrage van P.H. Ietswaart in Wegwijs nr. 3, Gens Nostra 49 (1994), pag. 284).

De heer L.A. van der Woerd uit Bussum schrijft ons onder de kop 'Generatiever-
warring' overeen daarmee samenhangend verschijnsel. Hij wijst op de verschillen-
de betekenissen van het woord 'generatie'. Hij stelt onder meer: Ouders 'genereren'
kinderen, een nieuwe generatie ontstaat. Dit woord generatie wordt in het normale
spraakgebruik toegepast. In een kwartierstaat wordt het woord generatie ook
gebruikt, maar dan betekent het iets anders en daardoor kan verwarring ontstaan.

Een bekend gegeven in ieder kwartiestaat is het volgende: per 'kwartierstaatgene-
ratie' komen voorouders voor die tot verschillende 'generaties' behoren. In de
onlangs verschenen (aanbevelingswaardige) kwartierstaat van G.J.J. van Wimersma
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Greidanus, getiteld Kwartieren Greidamts-Jaeger in stamreeksen ('s-Gravenhage,
1994; Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor
Geslacht- en Wapenkunde XII) geeft de auteur een treffend voorbeeld van dit ver-
schijnsel. In de inleiding wordt onder andere een staatje afgedrukt, waarin de
geboortejaren van de verschillende voorouders per 'kwartierstaatgeneratie' worden
aangegeven. Dit overzicht ziet er als volgt uit:

generatie 2 2 ouders geboren 1895-1902
generatie 3. 4 grootouders geboren 1848-1877
generatie 4. 8 overgrootouders geboren 1802-1844
generatie 5. 16 betovergrootouders geboren 1765-1811
generatie 6. 32 voorouders geboren 1723-1788
generatie 7. 64 voorouders geboren 1690-1764
generatie 8. 122 bekende voorouders geboren 1651-1746

In de laatste generatie ligt het verschil in geboortejaar tussen 122 bekende voorou-
ders op maar liefst 95 jaar en dat levert bij de vuistregel van circa dertig jaar per
generatie toch drie verschillende generaties in de beperkte betekenis van het woord
op (uiteraard in een glijdende schaal). Het verschil wordt in de hand gewerkt door
kwartierherhaling, waardoor voorouders uit dezelfde 'generatie' tot verschillende
'kwartierstaatgeneraties' kunnen behoren. Tegelijk kunnen ouders en kinderen tot
dezelfde 'kwartierstaatgeneratie' behoren (natuurlijk onder verschillende kwartier-
staatnummers).

Echter, er zitten meer haken en ogen aan het begrip generatie. In een parenteel
behoren kinderen uit één gezin weliswaar in strikte zin tot één generatie, maar bij
een groot leeftijdsverschil tussen de kinderen (bijvoorbeeld door herhuwelijking)
kunnen zij ook op basis van geboortejaar tot twee verschillende generaties gerekend
worden. Iedereen kent wel het voorbeeld van de oom en neef, of tante en nicht van
dezelfde leeftijd; en soms komt het voor dat de oom- of tantezegger ouder is dan de
oom of tante en dat levert gevoelsmatig een merkwaardige situatie op. Zij zijn name-
lijk generatiegenoten, die volgens het geneagram (tabel waarmee de bloedverwant-
schap kan worden bepaald) tot twee verschillende generaties behoren.

Om misverstanden te vermijden gebruikt de heer Van der Woerd liever het woord
'band' ter aanduiding van een 'kwartierstaatgeneratie'. Hij stelt dan ook voor om de
kwartierstaat te definiëren als: een weergave in banden van voorouders van een
bepaald persoon, welke banden telkens één generatie verschillen, hetgeen niet
inhoudt dat de personen in een band genoemd altijd tot dezelfde generatie behoren.
De heer Van der Woerd besluit zijn interessante betoog met de volgende alinea: Nog
beter zou zijn het hier gebruikte woord "band" te vervangen door een internationaal
acceptabel woord in een niet levende taal, eventueel verschillend voor kwartierstaat
en parenteel.
Wie van de lezers heeft een suggestie?

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.

Bronnen/Inventarissen
J.M.S. Oremus, Sittardse voogdgedingen (1569-1589), Sittard 1994; (het boek is uitgebracht als deel 9 in
de serie Monografiën uit het land van Sittard; redactie-adres: Gemeentelijke Archiefdienst Sittard, Hub.
Dassenplein 1,6131 LB Sittard).

Bronnen voor het land van Sittard in de 16e eeuw zijn betrekkelijk schaars. En in deze vooral voor de
oorlogsjaren na 1568 beperkte hoeveelheid zoekt men vaak vergeefs naar informatie over het leven van
alledag. Des te belangrijker is het bestand voogdgedingen uit 1569-1589 in het Sittardse gemeentearchief.
In deze gedingen treft men namelijk gegevens aan die ons een concreet beeld bieden van het dagelijks
leven in en om de Gulikse stad. De schrijver heeft met veel geduld de niet gemakkelijk leesbare geschrif-
ten ontcijferd en getranscribeerd. Zaken-, straat- en persoonsregisters maken het geheel goed toeganke-
lijk.

C.W. DELFORTERIE

R. Hackeng (m.m.v. W. Knipschild-Schouten en H. Severens), Inventaris van de archieven van de
gemeente Maasbree, 1545-1939 (1958). Deel 1: Inventaris, Maastricht 1993 (Provinciale Inspectie der
Archieven in Limburg). Idem, deel 2: Indices (samensteller H. Severens); (adres: Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht.

Wat zouden genealogen (en uiteraard historici en vele anderen) moeten beginnen zonder inventaris-
sen? Een archief bestaat pas echt als het toegankelijk gemaakt is via een inventaris. Daarmee kunnen wij
ons een weg banen door grote hoeveelheden paperassen. De provinciale inspectie der archieven in Lim-
burg is bijzonder actief in het totstandbrengen en uitgeven van inventarissen. In dit nieuwe deel over de
gemeente Maasbree worden allerlei archivalia toegankelijk gemaakt, waaronder ook die van voormalige
plaatsen als Bree, Baarlo en Blerik, die thans tot de gemeente Maasbree behoren. Een extra hulpmiddel
bij het zoeken vormt het deel met de indices, zowel op de ingekomen stukken 1801-1939 (afzenders en
trefwoorden) als op het inventaris zelf (namen en trefwoorden).

W. van Muiken, Gebundelde inventarissen der archieven van de Gemeente Elsloo (1796-1937) en het
Waterschap De Groote Meers 1881-1943, Maastricht 1994 (Provinciale Inspectie der Archieven in Lim-
burg).

Genealogisch onderzoek in Limburg is gecompliceerd door de staatkundige lappendeken die Limburg
lange tijd is geweest. Archiefbezoek in dit gebied vereist dan ook bij uitstek een extra voorbereiding en
daarbij kunnen inventarissen een belangrijk rol spelen. De inleiding van het eerste deel van deze inventa-
ris geeft een schets van het plaatselijke bestuur, die zeer informatief is. Hetzelfde geldt voor het water-
schap De Groote Meers. De inventaris is niet alleen een onmisbaar hulpmiddel voor de studie van de
plaatselijke verhoudingen, maar ook voor de bewoners (denk aan het archief van de Burgerlijke Stand).
Ook in deze inventaris is een klapper opgenomen op namen, zaken en onderwerpen.

W. van Muiken, Inventaris van de archieven der Gemeente Urmond 1646-1938, Maastricht 1994 (Pro-
vinciale Inspectie der Archieven in Limburg).

Over het belang van inventarissen is hierboven al het een en ander opgemerkt. In dit deel komen
onder meer aan de orde: het archief van het dorpsbestuur, het gemeentebestuur, de gemeente-ontvanger,
het burgerlijk armbestuur, de Burgerlijke Stand en het kadaster. Ook hier ontbreekt een klapper op
zaken en onderwerpen niet.

J.H.M. Putman en H.A. Burgman-Feenstra, Huwelijken Gerecht Amersfoort 1585-1811, Hollandsche
Rading 1994 (Eemlandse Klappers nr. 26, verkrijgbaar na storting van ƒ 50,— op postrekening 3812378
of bankrekening 64.47.32.962 t.n.v. Genealogische Documantatie Service, Hollandsche Rading, onder
vermelding van EK 26).
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Al sinds jaar en dag zijn de Eemlandse Klappers een begrip voor iedere genealoog. die in het betreffen-
de gebied onderzoek verricht. De naam staal borg voor kwaliteit. In deze klapper zijn alle huwelijken
opgenomen die voor het gerecht van Amersfoort zijn aangetekend, afgekondigd en/of voltrokken. Tevens
zijn in deze klapper de huwclijksinschrijvingen uit de resolutieboeken van de stad Amersfoort opgeno-
men, zoals die door dr. J.G. Smit in de jaarboeken van het CBG zijn gepubliceerd (1973, 1974). Dit deel
telt 474 pagina's (twee verkleinde pagina's op één bladzijde). Aanbevolen voor iedere belangstellende.

W.S.

Genealogieën
J. de Bakker- van Dorsselaere.a. Genealogie van de familie Sponselee. Hulst 1994; (prijs ƒ 85.-, verhoogd
met ƒ 10.- verzendkosten; te bestellen door overmaking van dit bedrag op postrek. 3021521 t.n.v. J. de
Bakker- van Dorsselaer te Hulst).

Behalve de genealogie Sponselee (oorspronkelijk Poncelé) wordt dit omvangrijke werk (467 pag.)
voorafgegaan door een beschouwing over het aantal personen van die naam in Nederland, België en
Frankrijk en de herkomst van de naam. Vervolgens vonden we een beknopte geschiedenis van het Land
van Hulst, de streek waar de familie al eeuwen gevestigd is. Schematische genealogische overzichten zijn
toegevoegd, hetgeen de raadpleegbaarheid, tezamen met een uitvoerige index, ten goede komt.

A. Alders. Apotheek Radijs voor een gezond Hoogeveen, Hoogeveen 1992; (adres van de samensteller:
Jozef Israëlsstraat 6, 7901 CK Hoogeveen).

Behalve de geschiedenis van de apotheek Radijs bevat het boek levensbeschrijvingen van een aantal
personen met de naam Radijs en de genealogie van die familie.

M.P. en L. van der Steen, De onderste steen boven. Genealogie van hel Pernisser geslacht Van der Steen.
Met bijzonderheden over de geschiedenis van de visserij, het kerkelijk leven en de armenzorg te Pernis:
(prijs ƒ 59.- incl. verzendkosten; te bestellen door overmaking van dit bedrag op postrekening 2425980
t.n.v. J.H. van der Boom te Hoogvliet, met vermelding van: De onderste steen boven).

Na hoofdstukken over de herkomst van de naam Van der Steen, het onderzoek vóór de aanvang van de
DTB-registers van Pernis (1668), de levensomstandigheden, het ontstaan van het eiland IJsselmonde, de
visserij enz. volgt de eigenlijke genealogie, waarin ook de kinderen van de vrouwelijke Van der Steen's
worden vermeld. Indices op de voornamen van de gezinshoofden Van der Steen en op de familienamen
van de aangehuwden besluiten het geheel.

R.E. Hofsteenge, Een deelgenealogie. Geschiedenis van een landbouwende familie die zich eeuwen weet
te handhaven in hel midden drenlse gebied. Grolloo 1993; (adres van de samensteller: Schoonloërstraat
3, 9444 PN Grolloo).

De genealogie gaat terug tot Wuffe Hofsteenge, die eind 17e- tegen 18e eeuw woonde te Anloo. Hij
was een zoon van Jan Roelofs en Aaltjen Hendriks. Wel worden er eerder personen met die naam te
Anloo vermeld, maar daar er geen bewijs is dat de voorgenoemde personen van hen afstammen, begint de
eigenlijke genealogie met Wuffe Hofsteenge. Het boek valt op door de verstrekte achtergrondinformatie
en de overzichtelijke en keurige druk.

C.W. DELFORTERIE

T. Lintmeyer, Familienaam Lintmeyer vanaf1700, z. pi., z.j. 11994]: (inlichtingen bij de auteur, Van Len-
neplaan 11, 3768 XM Soest).

Deze genealogie begint met Albertus Lintmeyer, soldaat in het regiment van Van Schwartsenberg, die
in 1731 te Deventer trouwt met Hendrina Beumer(s). De vader van Albertus diende ook in dit regiment.
Hij wordt als zodanig omschreven bij de doop van twee kinderen van Albertus in 1731 en 1732. De fami-
lie vindt zijn oorsprong in Duitsland, in Hannover. De auteur behandelt de familie tot op de dag van van-
daag in acht (met de kinderen meegerekend negen) generaties. Het boekje ziet er keurig uit en is geïllus-
treerd en voorzien van een index op familienaam.

A.T. Schuitema Meyer. De familie Ringels en verwanten 1579-1852, Groningen 1994; (eigen uitgave,
inlichtingen bij de auteur, Heendiepskade I I, 9718 BE Groningen).

Deze fraai gebonden genealogie over de familie Ringels valt uiteen in twee takken. De auteur stelt
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althans dal de relatie tussen twee groepen naamdragers zo aannemelijk is dat de twee takken lot één fami-
lie samengevoegd kunnen worden. De 'top' van de familie ziet er als volgt uit: als oudst bekende stam-
vader wordt Heinrich Ringel opgevoerd, die lussen 1579-1619 werkzaam was als vicaris en notaris te
Lohne (deze plaats maakt thans deel uit van het district Vechta). Heinrich heelt waarschijnlijk twee zonen
gehad: Johannes Ringel ius, geb. Lohne ca. 1577. predikant, overl. Bourtange. verm. 1610/11, tr. Maria
von Dey (Marya van Deye). en Hen(de)rikus Ringels (?), geb. ca. 1585. student te Wittenberg, syndicus
te Vechta. Deze zeer verzorgde uitgave is mooi geïllustreerd en voorzien van een naamregister.

Bruce Baudoin, Families Baudoin; supplement de Brabantse/Franse afstamming, Amsterdam 1994
(eigen uitgave, verkrijgbaar a ƒ 77,95 incl. verzendkosten bij de auteur. Wannepad 28. 1066 HX Amster-
dam, girorekening 6414360).

Al eerder, in 1993, verscheen van de hand van dezelfde auteur een familieboek Baudoin. Er verschij-
nen nu nog twee supplementen: één over de 'Brabantse/Franse afstamming' (die thans voorligt) en één
over de 'Nederlands-Indische/Franse afstamming' (nog te verschijnen). In deze bundel zijn allerlei aktes,
documenten, foto's (waarvan sommige in kleur), bidprentjes e.d. bijeengebracht, die betrekking hebben
op de familie Baudoin, te beginnen met de oudst vermelde voorvader in Nederland: Louis Jean Francois
Joseph Baudoin (1785-1854). Het supplement is alleen goed te gebruiken naast het familieboek, waaraan
telkens gerefereerd wordt.

J.H. Beudeker, Beknopte genealogie van het geslacht Hellebrekers; de Rotterdamse tak en de afkomst uit
Susteren. Krommenic 1994 (inlichtingen bij de auteur, Callistostraat 27, 1562 ZG Krommenie).

In de titel wordt al veel prijs gegeven van de inhoud. In de genealogie komen de nakomelingen van
Joannus Hermannus Hellebreeckers aan de orde, die in december 1776 te Susteren werd geboren en de
stamvader is geworden van de Rotterdamse tak. Het merendeel van de naamdragers Hellebrekers blijkt
nog steeds in Limburg te wonen. Voorafgaand aan de eigenlijke genealogie is een overzicht opgenomen
van de oudste generaties in Susteren. Een overzichtelijk uitgegeven publikatie voorzien van naamindex
en uitvouwbare schema's.

J.J. Emons, Genealogisch overzicht van de familienaam Emumlts, Emunds, Emons, Emonds (inlichtingen
bij de auteur. Sallandstraat 13, 2716 AJ Zoetermeer).

De titel ten spijt gaat het in deze publikatie in feite om een genealogie Emons in allerlei spellingsva-
rianten. De bakermat van de familie ligt in Duitsland, in het plaatsje Ederen bij Jülich, waar Adam
Emundts tussen 1681 en 1696 vijf kinderen liet dopen. De eerste generaties blijven in Ederen gevestigd.
Geleidelijk verspreidt de familie zich vanuit het zuiden over de rest van Nederland. De eigenlijke gene-
alogie wordt voorafgegaan door verschillende tabellen (verwantschappen, leeftijden, aantal kinderen e.d.)
en gevolgd door schematische overzichten van de familie en registers op familienamen en plaatsnamen.

G. van Halsema Thzn. en H. van Halsema, Binnenshuis en buitenshuis, anderhalve eeuw familieleven
weerspiegeld in een aantal inventarissen en boedelscheidingen, Westerbork/Nijmegen 1994 (verkrijg-
baar bij de eerste auteur. Steffensberg 2. 9431 CZ Westerbork a ƒ 30.- (incl. porto en verzendkosten).

Het is een goede gedachte geweest om de tekst van een aantal archivalia uit het familiearchief Van Hal-
sema integraal uit te geven. De inhoud van inventarissen en boedelscheidingen geeft een goed beeld van
het reilen en zeilen van enkele generaties Van Halsema in de periode 1683-1838, temeer daar de bewer-
kers de teksten op voorbeeldige wijze van verhelderend commentaar hebben voorzien. De meeste stuk-
ken zijn afkomstig uil de verzameling van mr. J. Coninck Liefsting (1895-1963). Een volgend deel met
soortgelijke documenten uit de 19e eeuw is in voorbereiding.

Helena Pronk, Hoezo Heyn Pronk? Een familieboek (inlichtingen bij de auteur. Boompjesgoed 269, 3901
MH Veenendaal).

Op 27 juli 1690 trouwen te Ens op Schokland Jan Jacobs en Eetje Peters Struyk. Hun zoon Pieter duikt
later op in Volendam waar hij op 13-1-1732 trouwt met Maartje Willems Tol. Hun eerste kind wordt te
Edam gedoopt op 16-8-1733 en krijgt de naam Heyn Pronk. Hij werd vernoemd naar zijn grootmoeder
maternel Marijtje Heijns Pronk en zo doet een nieuw geslacht Pronk zijn intrede in Nederland. Deze fami-
lie woonde o.a. in Volendam, Edam. Alkmaar. Broek in Waterland, Oostzaan en Amsterdam. Het fami-
lieboek is ruim van illustratiemateriaal voorzien en bevat een persoonsregister.
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Paul Eijkhout en Jos Holland. Hel geslacht Kootje in Friesland, z. pi. 1994 (eigen uitgave, inlichtingen
bij P. Eijkhout. Dingostraat 53. 6531 PA Nijmegen).

Het geslacht Kootje blijkt geworteld in het midden van de provincie Friesland. Omstreeks 1750 woon-
den in Broek, een dorp tussen Joure en Goingarijp twee personen van wie de nakomelingen zich later
Kootje gingen noemen. Dit waren Rienk Annes en Sjoerd Annes. Hoewel er geen strikt bewijs is. lijkt het
toch aannemenlijk dat zij broers waren. Deze uitgave is leuk voorzien van foto- en kaartmateriaal en een
index op voornaam (familie Kootje) en familienaam (overige personen).

Jarich Renema, Renema - Bozwn/Sclianiegoiitum. Utrecht 1994 (eigen uitgave, inlichtingen: Naberlaan
19, 3571 ZH Utrecht).

Dit boekje werd speciaal uitgebracht t.g.v. de 80e verjaardag van de vader van de auteur. Het werkstuk
bevat een stamreeks tot ca. 1700. beginnend bij Gatzie Olfertsz. en zijn vrouw Atz Tyebbedr. Over Gat-
zie is weinig meer bekend dan dat hij omstreeks 1500 geboren zou zijn. In het hoofdstuk 'Boeren onder
Bozum' wordt de slamreeks voortgezet tot ca 1800. Voorts zijn fragmentgenalogieën Ennema/Hansma en
Kleiterp opgenomen. De naam Renema komt pas in het laatste hoofdstuk echt in beeld. Op 5 mei 1821
trouwt Luitzen Jarigs Renema met Eelkjen Jacobs van Kampen. Dit echtpaar woont te Scharnegoutum in
Friesland. In de uitgave zijn illustraties opgenomen en schema's, geen index echter.

Gérard de Villeneuve, Genealogie de la familie Lussigny (de Valenciennes) suive de la genealogie des
families alliées: Thellier de Poncheville, Mabille de Poncheville. Giscard d'Estaing etc (inlichtingen bij
F.H.J.Th. Verlinden. Rijksstraatweg 120. 9756 AK Glimmen; tel. 05906-1772).

Deze - in het Frans gestelde - genealogie werd aangetroffen in een nalatenschap en werd speciaal voor
de bibliotheek van de NGV en het CBG opnieuw gefotokopieerd. Een aardige bijkomstigheid is. dat de
oud-president van Frankrijk. Valérie Giscard d'Estaing in deze publikatie voorkomt. Daarnaast komen in
deze genealogie ook de volgende namen voor van verwante Nederlandse families: Van Agthoven. Belet,
Van der Dries, Van Gageldonk, Hendricx, Heuvel, De Hoy. Jacobs. Laurijssen. Swaans. Van der
Schrieck, Van Thiel, Veraart, Van der Zande. Het geheel is voorzien van een index op familienaam.

K.H. van Maar, Genealogie Van Maar. Eindhoven 1994 (eigen uitgave, inlichtingen: Bergmannstraat 60.
5615 KG Eindhoven).

Deze genealogie heeft een opvallende verschijningsvorm: hij bestaat grotendeels uit (uitvouwbare)
schema's. De hoofdstaat omvat negen generaties met aan het hoofd Jan Jansz. de Way, gehuwd met Ton-
niske Peters. Hun zoon Heijne Jansz. (van Maar), ged. Adorp 26-5-1726 staat aan het begin van het
geslacht Van Maar. De bewerker heeft getracht om alle personen Van Maar op te nemen in vervolgsche-
ma's. Een bezwaar van deze werkwijze is wel dat het overzicht verloren gaat. Toch zal iedere belangstel-
lende in deze familie zich de moeite willen getroosten om zich in deze schema's te verdiepen.

C. Kruit. Bijdrage lot de genealogie 'Svperda'. Beknopt overzicht van de belangrijkste stamlijnen vanaf
ca. 1500 tot ca. 1900 (gedeeltelijk uitgebreid tot 1994), 's- Gravenhage 1994 (eigen uitgave, prijs ƒ 37,-
incl. verzendkosten; inlichtingen: C. Kruit. Nassau Odijckstraat 18, 2596 AH Den Haag; tel. 070-
3240241).

Deze 'bijdrage' is het resultaat van een oriënterend genealogisch onderzoek naar het geslacht Syperda,
dat uitsluitend tot doel had om vooral snel een inzicht te krijgen in het patroon van de stamlijnen Syper-
da. zoals die vóór 1900 in Friesland zijn ontstaan (aldus de inleiding). Als stamvader wordt opgevoerd
Oeypka Laesz. in 1511 boer op de Syperda saté te Wammertburen (Oosterlittens). Behalve de stamlijnen
bevat deze uitgave veel meer: twee bijlagen over Syperda saté. een extract van het register van familie-
namen in Friesland (1811-1813) en basisinformatie Syperda (DTB- en BS-gegevens).

Jan Jochems. Genealogie van de familienaam Jochems. 10 generaties Jochems binnen Zundert en omge-
ving, Tilburg 1994 (eigen uitgave, inlichtingen: Postbus 9207, 5000 HE Tilburg).

De auteur presenteert in deze publikatie de 'Zundert-tak' van de familie Jochems. die een aanvang
neemt met Adamus Jochems (Marsiaen?) Niclaessen. gedoopt te Loenhout op 10-8-1691 als zoon van
Joachim Niclaessen Janssen en Elisabeth Cornelis Voelen. Hij trouwt in 1717 met Joanna Petronella
Marinus Nelemans. De familie blijkt erg honkvast te zijn en zich generaties lang te Zundert en omgeving
te hebben gevestigd. Een duidelijke, eenvoudig uitgegeven genealogie voorzien van een index op fami-
lienaam.
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J. Houthuyse. Genealogie Sclwep. Arnhem 1994 (eigen uitgave, prijs ƒ 30,- incl. verzendkosten; inlich-
tingen: Debussystraat 1', 6815 HK Arnhem).

In deze uitgave komt de genealogie van het Veluwse geslacht Schoep aan de orde. Na een inleiding
volgt in het tweede gedeelte de genealogie of eigenlijk twee genealogieën, namelijk die van Jannes
Schoep (Schoop), die in 1767 te Heerde trouwt met Petertje Tijmens, en die van Gert Janssen Schoep, die
in 1766 te Heerde trouwt met Cornelisjen Jacobs en in 1784 eveneens te Heerde met Jannigje Hengeveld.
Naar alle waarschijnlijkheid zijn Jannes en Gert Schoep broers van elkaar. Deze eenvoudige uitgave is
aardig geïllustreerd, maar bevat geen naamregister.

W. Bonestroo. Hei geslacht De Mots, Nunspeet 1994 (Heemkundige Vereniging 'Nuwenspete'; verkrijg-
baar door overmaking van ƒ 43,50 op bankrek. 91.72.41.657 (SNS-Bank) t.n.v. Nuwenspete, Nunspeet).

De familie De Mots komt voornamelijk voor op de Noord-West Veluwe, regio Ermelo/Nunspeet. De
oudst bekende voorvader is Lambert Gijsbertsen (de Mots), gehuwd met Aaltje Jans. Dit echtpaar laat tus-
sen ca. 1652 en 1666 zeven kinderen dopen te Ermelo. Het boek is rijk voorzien van foto's en ander illu-
stratiemateriaal en bevat een index op familiennaam.

W. Nijlunsing, Gitbier, een Drents geslacht van Zwitserse oorsprong, Zuidwolde 1994 (eigen uitgave,
inlichtingen: Braamskamp 1,7921 HA Zuidwolde).

Met de doopinschrijving op 7 mei 1843 te Coevorden van Kasper, zoon van Trui Kert ('als vader heeft
zich opgegeven Kasper Kupler') ontstaat een nieuw Drents geslacht van Zwitserse oorsprong, want vader
Kasper Kupler werd op 16 september 1802 te Mühlheim (Kanton Thurgau) in Zwitserland geboren. De
ouders van de kleine Kasper zouden pas een jaar na zijn geboorte in het huwelijk treden. De feitelijke
genealogie is niet erg omvangrijk, maar des te interessanter is het gedeelte waarin verslag gedaan wordt
van het onderzoek naar de herkomst van de Gublers en hun leven in hun nieuwe vaderland. In een afzon-
derlijke deel, getiteld 'Gesammeltes Uber die Herkunft der Gubler' wordt een groot aantal documenten
over de Zwitserse familie Gubler bijeengebracht.

H.J. Doeleman en C. van der Enden, Genealogie Van Calsbeek tot Kalfsbeek, z. pi., z.j. [ 1995] (verkrijg-
baar door overmaking van ƒ 35.- (incl. verzendkosten) op postbankrek. 1135761, t.n.v. C. van der Enden,
Helmerslaan 79, 5615 JC Eindhoven).

In deze publikatie worden veertien generaties beschreven van het geslacht Calsbeek/Kalfsbeek. De
familie woonde voor een groot deel in Friesland, Groningen en Drenthe, maar sommige leden vestigden
zich in andere delen van Nederland en enkelen emigreerden naar de USA en Canada. De oudst bekende
voorvader is Johannes van Calsbeek, geb. Hasselt ca. 1593, lidmaat te Kampen (1629) en gehuwd met
Sybilla Rommerts. Een zeer verzorgde uitgave in een ringband, voorzien van uitvouwbare schema's en
een naamregister.

D.W. Gravendeel, Gravendeel, een 'raamgenealogie', z. pi., 1994 (inlichtingen: Rijksweg 63. 6998 AE
Laag Keppel).

Onder het begrip 'raamgenealogie' verstaat de samensteller een genealogisch overzicht dat zich
beperkt tot de vermelding van geslachtsnamen, plaatsnamen, data en, waar mogelijk, het beroep. Deze
publikatie kan dus heel goed dienen als uitgangspunt voor een 'aangeklede' familiegeschiedenis. Het
geslacht ontleent zijn naam aan het dorp 's- Gravendeel, dat in 1593 werd gesticht; de herkomstnaam kan
dus niet ouder zijn. De eerste generatie met de naam Gravendeel was Leendert, geboren ca. 1600 en over-
leden te Cromstrijen (Klaaswaal) vóór 1660. Hij huwde tweemaal, respectievelijk met Leedertgen Cor-
nelisse en met Machtelt Sijmons. Er is geen relatie met het geslacht Schravendeel dat ook uit het genoem-
de dorp afkomstig is. Een overzichtelijke uitgave met een naamregister.

Wim Hollander en Hans Hollander, De familie Hollander uit Herbayum; van 1600 tot heden, z. pi., 1994
(inlichtingen: Debussystraat 16. 6904 HH Zevenaar).

Deze genealogie (of liever stamreeks) is deels gebaseerd op een artikel van H.A. Zeinstra verschenen
in het Genealogysk Jierboekje 1981. Van de stamvader Pieter Jans Hollander is niet veel meerbekend dan
dat hij met zijn vrouw Dyu Jacobs in Herbayum gewoond heeft. Hij moet vóór 1598 zijn overleden. De
puur genealogische gegevens zijn weinig uitvoerig, maar daartegenover staat een levendige beschrijving
van het wel en wee van leden van deze familie. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de boerderijen
van de familie Hollander in Friesland. De uitgave is voorzien van foto's en een index op familienaam.

W.S.
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Geschiedenis
J.S.M. Toniga, Dodewaard. Verhalen uil de geschiedenis, Kcstcren 1994: (verkrijgbaar bij hel Arend
Daiema Insiiluul. Archief en informuticccnlrum voorde Beluwc. Postbus 62. 4040 DB Kcstcren).

Deze keurige en aantrekkelijk geïllustreerde uitgave bevat bijna veertig bijdragen van de overleden
onderwijzer Jan Tornga. die vrijwel alle eerder verschenen in diverse bladen en tijdschriften. Uil de vele
onderwerpen noemen wij de geschiedenis van Dodewaard in vogelvlucht en die over heren en huizen,
schoolmeesters, de dominees Prins en Koppen, een doorgangshuis (voornamelijk voor jongens die uil de
gevangenis ontslagen waren), landverhuizing en de hervormde gemeente van Heem en Dodewaard. met
een predikantenlijsl en biografische gegevens.

W. Bonestroo e.a.. Nunspeel 1910. Deel 4. De noord-, oost- en zuidkanl van hel dorp Nunspeet. Nunspeet
1994: (prijs ƒ 57.- over te maken op poslrek. 2356000 t.n.v. A. v. Eijk Boek Nunspeet 1910 ie Nunspeet
met vermelding: deel 4 Nunspeet 1910).

Met het verschijnen van deel 4 van deze serie is de gehele bewoning van de kernen Nunspeet en Hulst-
horst in beeld gebracht. Deel 5. dat medio oktober 1995 verschijnt, zal de kernen Vierhouten en Elspeet
bestrijken. Straatsgewijs worden nu alle bewoners van Nunspeel met hun geboorteplaats en- datum
genoemd. Voor elke woning wordt een korte beschrijving gegeven en van de bewoners het beroep en de
dieren die zij bezaten. Alleen dit deel bevat al ruim 400 loto's en prentbriefkaarlen, vaak afkomstig uit
particulier bezit.

F. Nas. Sigaren uil Dieren, Bilthoven 1993; (adres van de samensteller: Socstdijkseweg 203. 3721 AC
Bilthoven).

Het dorp Dieren, deel uitmakend van de gemeente Rheden. heeft in de 19de eeuw een groot aantal siga-
renmakerijen gekend. In dit werk vinden we gegevens over de omstandigheden die Dieren voor deze lak
van nijverheid geschikt maakten, over de fabricage van de sigaar en over het sigarenbandje. Vervolgens
vinden we gegevens over 29 sigarenfabrikanlen en eigenwerkers en de. veelal sociale, nevenactiviteiten.
Een uitvoerig naamregister, een lijst van alle sigarenmakers vermeld in de bevolkingsregisters van Rhe-
den in de jaren 1859-1868 en een naamlijst van alle arbeiders die in de sigarenmakerijen werkzaam
waren, maken het boek voor de genealogisch geïnteresseerde lezer goed toegankelijk.

C.W. DELFORTERIE

Clara Brinkgreve, In Haarlem staal een Huis... 600 jaar zorgen voor kinderen. Mei tekeningen van Cltar-
lotle Demalons. Haarlem 1994.

Een lees- maar vooral een prachtig kijkboek over de opvang van wezen in Haarlem, verschenen t.g.v.
het 600-jarig bestaan van het Huis ter Verzorging van Wezen (thans de Stichting Gereformeerd of Bur-
gerweeshuis). Het boek is ingedeeld in blokken van honderd jaar. waarin telkens aandacht wordt besteed
aan de geschiedenis van de stad Haarlem, de zorg voor de armen en de geschiedenis van het Huis. waar-
bij met name de bewoners niet worden vergeten.

Edzard Gelderman en Jaap Hagedoorn (red.). Een aardsch paradijs. De buitenplaatsen Boschwijk, Land-
wijk en Veldwijk nabij Zwolle, Zwolle 1994. In dit prachtig uitgevoerde boekwerk dat tot stand is geko-
men onder auspiciën van de Stichting Familiearchief en Colleclie Gelderman, wordt de bouw- en bewo-
nersgeschiedenis behandeld van een drietal buitenplaatsen bij Zwolle. Bovendien wordt in ruime mate
aandacht besteed aan de tuingeschiedenis. een onderwerp, dat zich de laatste jaren mag verheugen in een
toenemende belangstelling. De goederen Boschwijk, Landwijk en Veldwijk zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden door een gemeenschappelijk verleden. Voor genealogen springt uiteraard de bewo-
ningsgeschiedenis het meest in het oog en hieraan wordt een groot deel van het boek gewijd. Een beroem-
de bewoner van Boschwijk was de schrijver Rhijnvis Feith (1753-1824). een vurig patriot, die ook nog
burgemeester van Zwolle is geweest. Aan hem en zijn nakomeligen wordt veel aandacht besteed. Het
boek bevat bijdragen van een drietal auteurs (Jan ten Hove. Ben Olde Meierink en Heymerick Tromp) en
is werkelijk rijk geïllustreerd en bevat uiteraard ook een register (familienamen en geografische namen).

W.S.
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Handleidingen
Regis de la Haye. Limburgse voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg. Maast-
richt 1994; (prijs ƒ 45.-, verzendkosten ƒ 7.50. Het bedrag over te maken op postrek. 593490 t.n.v. Stich-
ting Limburgs Genealogisch Archief te Geleen).

In 1987 verscheen de eerste druk van dit voor de in Limburgs onderzoek geïnteresseerde genealoog
onmisbare werk. De uitgave kwam tot stand door samenwerking tussen de Stichting Vrienden van het
Rijksarchief en de sectie Genealogie van het LGOG. De algemene handleidingen voor genealogisch
onderzoek zijn weliswaar ook voor Limburg bruikbaar, maar deze gids geeft toch wel veel specifieke
informatie.

Hel boek handelt over het aanvangen van stamboomonderzoek en het overwinnen van problemen die
zich daarbij kunnen voordoen en het overzichtelijk vastleggen van de verkregen feiten. De handleiding is
onderverdeeld in hoofdstukken, waarin de basisbegrippen in de diverse perioden (na 1800, vóór 1800 en
vóór 1600) aan de orde komen. Voorts wordt aandacht geschonken aan diverse beroepsgroepen enz. Een
lijst van archieven, bibliotheken, verenigingen en tijdschriften, zowel in Nederlands als van voor de (Lim-
burgse) genealogisch geïnteresseerde onderzoeker in België, Duitsland enz. is toegevoegd. Vooral bij de
verenigingen wordt vaak de doelstelling vermeld en een indruk gegeven van wat er zoal te vinden is. Het
boek. dat 240 pag. en circa 130 foto's en tekeningen omvat, is keurig uitgevoerd en gebonden in een
bedrukte, harde kaft.

C.W. DELFORTERIE

A.M. Overwater, De lijdgids; zakkalender voor 16 eeuwen, Franeker 1994 (ƒ 12,50).
Ieder genealoog krijgt met tijd te maken en met het meten van tijd. Dat de tijdrekening in het verleden

anders was, zal menigeen wel weten, maar het hoe en waarom zal niet iedereeen duidelijk zijn. Daarvoor
is dit handzame boekje een uitkomst. Het biedt in de vorm van toelichtingen en tabellen inzicht in het
berekenen van de veranderlijke christelijke feestdagen en de verschillende jaarkalenders die in de loop
der eeuwen zijn gebruikt. Natuurlijk zijn met dit boekje niet alle chronologische problemen op te lossen
(er ontbreekt bijvoorbeeld een lijst van heiligendagen), maar voor huis-, tuin- en keukengebruik is het
zeer geschikt.

W.S.

Heraldiek
J.C.C.F.M, van den Borne. Bibliografie van de Nederlandse heraldiek, "s- Gravenhage 1994; (uitgave
Centraal Bureau voor Genealogie; prijs ƒ 82,50. voor vrienden van het CBG ƒ 67,50).

Er is met spanning en ongeduld uitgekeken naar deze uitgave, want tot nu toe bestond er geen biblio-
grafie van de Nederlandse heraldiek van substantiële omvang. Het resultaat mag er zijn met op 488 pagi-
na's een oogst van meer dan 6000 vermeldingen. In deze bibliografie staat in beginsel alles wal er op het
gebied van de Nederlandse heraldiek in Nederland is gepubliceerd. Voor wat betreft boeken klopt dat
waarschijnlijk vrij goed. Bij de veel grotere groep artikelen heeft men zich bij het bewerken van de bron-
nen vooral beperkt tot de bekende genealogisch-heraldische publikaties. Het is goed zich te realiseren dat
hierdoor, ondanks de volledigheid, een grote groep heraldische publikaties buiten beeld blijft. Denk maar
aan heraldische hoofdstukken in vele genealogieën en heraldische publikaties in tijdschriften. Wellicht is
dit een beperking die inherent is aan een dergelijke uitgave.

De bibliografie is modern van opzet. De publikaties zijn gegroepeerd in een fijnmazige thema-inde-
ling. Verstandig is het dat die indeling in grote lijnen is overgenomen van de 'Bibliographie zur Heral-
dik'. een Duits standaardwerk uit 1984. Koppeling wordt hierdoor gemakkelijker. Gebruiksverhogend
werken ook de toelichtingen bij de titels. Er is gekozen voor een doorlopende nummering van de publi-
katies zoals we die ook kennen uit de recent uitgebrachte 'Archicvengids van de Tweede Wereldoorlog'.
Zo'n nummering werkt vooral goed bij de uitvoerige indices. Thema-indeling en indices maken het
mogelijk om snel en trefzeker een overzicht te krijgen van alle publikalies. ook op kleine deelgebieden.

Al met al is deze zorgvuldig samengestelde publikatie een aanwinst voor de heraldische wereld en een
boekwerk waarmee we de samensteller en het CBG mogen feliciteren.

E. VAN DRIESUM
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Iconografie
L.J. graaf van Limburg Stirum. Iconografie van hel Geslacht van Limburg Stiriim, Zutphen 1994: (prijs
ƒ 84.50).

Het geslacht van Limburg Stirum behoort tot de oudste en meest vooraanstaande Nederlandse adellij-
ke families. Enkele leden speelden een belangrijke rol in de geschiedenis, zoals bij de totstandkoming van
ons Koninkrijk na de val van Napoleon.

Aan de hand van 382 afbeeldingen geeft deze uitgave een uniek beeld van dit geslacht. Naast vele
geschilderde portretten, bevat het boek litho's, gravures, miniaturen en zegels vanaf de middeleeuwen tot
heden. Het materiaal is ondermeer afkomstig uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Polen, Honga-
rije en de Verenigde Staten.

Alle afbeeldingen, ingedeeld per familietak, gaan vergezeld van uitvoerige portretbeschrijvingen, ico-
nografische gegevens en biografische schetsen van de geportretteerden. Tevens bevat de uitgave gene-
alogische overzichten van iedere familietak. Het geheel omvat 295 blzn. en is door De Walburg Pers in
fraaie druk uitgebracht.

C.W. DELFORTERIE

Kwartierstaten
'Genealogica', kwartierstatenboek Afdeling Flevoland, uitgave NGV, afd. Fleveland, 1994.

Jubilea moeten in ere worden gehouden al was het alleen maar vanwege de publikaties die rond deze
gebeurtenissen plegen te verschijnen. Met deze bundel kwartierstaten en genealogieën vierde de Afdeling
Flevoland van de NGV in 1994 haar tienjarig bestaan. De leden van deze afdeling hebben hun onderzoek
grotendeels buiten de 'polders' verricht, zodat de inhoud ook van belang is voor geneaologen elders in het
land. In de bundel zijn de volgende kwartierstaten opgenomen: Nijhoff, Slager-Meerman, Koreman (in
het Engels). Reinold, Van der Teems, Supheerl, Van Doren, Van der Werff, Van der Zwan-Meuleman,
De Vries, Van Zundert en de genealogieën Fine/Fienee en Buff. De NGV-afdeling kan voldaan zijn met
deze verzorgde en gevarieerde bundel, waaraan uiteraard een naamregister niet ontbreekt.

G. van der Veer, Petsira uit..., Drachten 1994 (eigen uitgave, verkrijgbaar bij de auteur, Moezel 200,
9200 EM Drachten, a ƒ 20,- (excl. porto).

De titel is enigszins misleidend. Het betreft hier een kwartierstaat van de kinderen van Henderik Pet-
stra, geb. Niehove I 1-11-1879, schoenmaker, overl. Hollandscheveld 13-5-1952 en Roelofje Bijleveld,
geb. Hollandscheveld 2-2-1883, overl. ald. 20-1-1960. In een vervolg wordt een aantal broers en zusters
genoemd van personen, die voorkomen in de kwartierstaat. Tot slot wordt een groot aantal aktes integraal
weergegeven. Familiefoto's en andere illustraties ontbreken niet in deze eenvoudig uitgegeven publika-
tie.

W.S.

AANWINSTEN

G.A. Bernelot Moens e.a., Stork, 120 Jaar Industriële Dynamiek 1868-1988, Utrecht 1989.
A. Boon, Provinciale Monumenten Noord-Holland, Gemeente Den Helder, Algemene Begraafplaats
'Huisduinen'.
D. Bos, Familie Hankes, Alkmaar z.j.
Ph.M. Bosscher, De geschiedenis van hel Korps Mariniers, 10 december 1665-1965.
J. Bouman, Nederlandse monumenten in beeld. 'Tussen Schietlood en waterpas'. Nieuwkoop 1980.
B.A.C.W. Brands, Genealogie Brands (werkexemplaar), Amsterdam 1994.
G.W.G. van Bree, De Kathedraal van Roermond, Roermond 1981.
M.P. de Bruin. Kleine geschiedenis van de Delta, Middelburg 1979.
E.H.P. Cordfunke en M.E.A. de Vries, 'Elke dag een dag te kort'. Koos Slikvoort 1891-1975, Alkmaar
1992.
P.H. Damsté, Veere, vier eeuwen markiezaat, De Bilt 1966.
•W. Faber, '90 Jaren in beroep'. Geschiedenis van de raden van beroep en de ambtenarengerechten,
Zwolle 1992.
J. Geerligs, Genealogie der familie Geerligs stammend van Nieuwhuijs 1354-1993, Amersfoort 1994.
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H. Geerts. Geschiedenis van het voormalig Hervormd Diaconaal Weeshuis Ie Enschede 1846/7-1923.
Enschede 1969.
B. Gezelle. Ondernemend Friesland. Leeuwarden 1986.
R. Henggeler. 'Familiekunde', Eine Einfühnmg in die Fainilienforschung fiir Schule und Hans. Zürich
1945.
J. van Hezewijk, De Top-Elile van Nederland, Leefwijze en familierelaties ondernemingen en dubbel-
functies van de meest invloedrijke mensen van ons land. Amsterdam 1986 (6e druk).
J.P.P. Hinssen en J. Haag, Het Rooms Kerkhuys te Diemen. Amsterdam 1993.
G. Hofman. Parenleel van de familie Hofman, afkomstig omgeving Rotterdam, Utrecht 1994.
E. van Houten, Anislerdamsche merkwaardigheden. Heemschutserie deel 14. Amsterdam 1946.
A. van Hulzen, Utrecht de geschiedenis van de oude bouwwerken. Heemschutserie deel 39, Amsterdam
1944.
R.M. Kooistra e.a., Jistrum (Eestrum) 750jier in doarp yn 'e walden. Eestrum 1981.
G. Kouwenhoven e.a., 'Alle die erfgenamen van Hoenweerd 1403-1439, transcriptie van een lijst van
rechthebbenden op de Hoenwaard in het Oud Archief van Hattem, Hattem 1984.
S. Laansma, Korte historie van de Hervormde kerk van Renswoude.
D. Leloux, Machinefabriek Ledoux B.V. 1928-1988, Wageningen-Lunleren-Dodewaard.
P. Lobregt en J. van Os, De laatste riviervissers. Stichting Riviervisserij Nederland, Heerewaarden 1977.
J. de Meijer, Bruggen oud en nieuw in Nederland, Heemschutserie deel 48, Amsterdam 1946.
P.H. Middelburg, Genealogie van het geslacht Middelburg, Veluws-Deventer geslacht, tak Gijsbert,
Wagen ingen 1991.
Stichting Familie Millenaar, 3e aanvulling op het familieboek Millenaar, 1994.
H. van Oerle, Oud Leiden, Heemschutserie deel 37, Amsterdam 1946.
A.J. Olree, Weerzien-Terugblik in foto 's van meer dan 100 jaar Katholiek onderwijs in Berkel en Roden-
rijs. 1986.
C. Oorthuijs, Klederdrachten, een reis langs de levende streekdrachten van Nederland.
P.J. van Ravensteijn e.a., Gedenkboek Hilversum 1424-1924 t.g.v. het vijflwnderd-jarig bestaan als zelf-
standige gemeente, Hilversum 1924.
G.J. en R.L. Röhner. 'Een kostbare erfenis', Utrecht 850 jaar stad. Utrecht 1972.
W.J. Rust, De Gooische dorpen. Heemschutserie deel 26.
O. Sakrausky, Geduldet.... Vont Anfang der Evangelischen Gemeinde zu Bleiberg, Bleiberg 1958.
J. van der Schaar, Spectrum Voornamenboek, Utrecht 1992.
Ph.M. Schenkenberg van Mierop, De Rotterdamse familie Van Mierop en verwante geslachten II, 1755-
1842, plus aanvulling deel I. Assen 1994 (zie Gens Nostra 46 (1991), pag. 87).
E. Schlicht, Die Entslehung der Moorkolonie Neurhede, Sonderdruck aus dem Jahrbuch des Emslandi-
sche Heimatsvereins.
M.H. Severijn, Familienaam Severijn (6 dln.), Leidschendam 1993.
M.H. Severijn, Stamboom van de familie De Riemer (3 dln.), Leidschendam 1993.
K. Smit. Kroniek van een Koorschool, De Kathedrale Koorschool Utrecht 1959-1984, Utrecht 1985.
J.M. Sterk-Proot, De historische schoonheid van Haarlem, Heemschutserie deel 13, Amsterdam 1946.
S. Vonk, 'Onder bescherming van de engel GabriëV, Ter herinnering aan de bevrijding van onze goede
stad Helmond 25 september 1994. Helmondse herinneringen aan oorlog, bezetting en bevrijding, Heem-
kunde Kring Helmond-Peelland, Helmond 1994.
W. Weis, Zur 200 Jahrigen Geschichte der Firma Andreas Kufferath. Mariaweiler 1982.
U. Zwager, De Sint Vilus Kerk te Stiens, Leeuwarden 1978.

Bijdrage lot de geschiedenis van de familie Huntjes, z.p./z.j.
Muntvondst Serooskerke, overdruk Jaarboek Munt- en penningkunde 52/53, 1965/1966.
Catalogus Jacques Schulman N.V.. Serooskerke. Muntvondst van Gouden Munten 1422-1622 (veiling
15/16 november 1966 te Amsterdam).

Genealogieën
G.L.L.M. Collet, De nazaten van Jean Coleth (Collet) en Marie Laurent. Slijk Ewijk 1994.

Jean Collet. lakendrappier, poorter van Leiden, j.m. van Franchimont. een klein plaatsje in de gemeen-
te Theux in de provincie Luik, trouwt op 22-4-1646 te Leiden met de van Limbourg afkomstige Marie
Laurent.
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M.W.S.M. Engeler. Genealogie van de familie Fenlison (4 dln.). Bunschoten 1994.
Jan Fenlison afkomstig uil Edingburgh in Schotland trouwt in 1761 te Amsterdam met Aaltje Catocn.

afkomstig van Bclfast. Beiden bij huwelijk woonachtig op het Fransepad.

L.P. Heurter. De familie Hem Ier in Nederland en Die Familie Hiirter von Römlinghaven. Zoetermeer
1994.

De geschiedenis van de familie Heurter in Nederland begint in 1790 te Oberkasscl (een plaats tussen
Bonn en Königswinter). Op 1 augustus 1790 werd daar Franz Joseph Hürter gedoopt in de Evangelische
Kirche. als zoon van Johann Heinrich Wilhelm Hürter, wijnbouwer in Römlinghoven en Anna Margaret-
ha Creemer. Hij trouwt te Middelharnis op 9 mei 1818 met de uit Sprang afkomstige Kaatje Ockers (doch-
ter van Leenden Ockers en Comelia Malsom). Zij woonden o.m. te Middelharnis en Sprang. De boekjes
zijn te bestellen door overmaking van ƒ 6.50 per deeltje bij L.P. Heurter. Fluitschipkadc 23, 2725 CE Zoe-
termeer.

H. Prins. Genealogie van de familie Schuijtemaker van Grosthuizen. ouders en kinderen van de nazaten
van Dirk Pietersz. Schuijtemaker en Neellje Klaasdr. Pasmooij. Gorinchem 1994 (adres samensteller:
Schuitenvoerderstraat 13, 4204 SB Gorinchem).

Dirk Pietersz. Schuijtemaker, landman en burgemeester van Grosthuizen. zoon van Pieter Germetsz
Schuijtemaker. burgemeester van Grosthuizen en Seijtje Alberts. Hij trouwt met Neeltje Pasmooij, boe-
rin, gedoopt Scharwoude 16 maart 1738. dochter van Klaas Pasmooij en Aafje Claas Voorn.

Werkgroep Blasijntje Danckaerts:
deel 5 Genealogie van Marinus Pieter.se Raes. 1994. Marinus Pieterse Raas. woonachtig in Teekenburg,
een buurtschapje bij Kapelle. bezit een hofstede in Haemstedeambacht. tr. (I) Mayken Pieters; tr. (2)
Hubeken Huybregtse. De oudste vermelding van Marinus is te vinden in de Overloper van het oostam-
bacht van Kapelle in 1618.
deel 6 Genealogie Jan Adriaense de Jonge 1570-1641 (Zuid Beveland), 1994. Jan Adriaense. landman,
schepen van Heinkenszand en dijkgraaf van de in 1612 ingepolderde Nieuwe Kraayert, wonende hoeve
'De Kouse', tr. (I) Susanneken Hubrechts, dochter van Hubrecht Symonsse (schout van Heinkenszand)
en Volcken Hubrechts; tr. (2) Neeltje Dingenis, dochter van Dingenis NN en Mayken Adriaens Jaspers.
Beide publikaties zijn te verkrijgen door overmaking van ƒ 36.- per deel op giro 5856014 bij Werkgroep
Blasijntje Danckaerts te Ovezande. De boeken kunnen ook worden afgehaald bij het Genealogisch Cen-
trum te Goes voor ƒ 30.- per deel.

W.H. VAN DER H O R S T - H A R K Ë M A

HONDERD MAAL GEZWOREN

Op 21 februari 1669 werd te Well gedoopt: Lijsbet, dochter van Marri Aerts.
De vader was Jan Staetss 'soo de moeder verclaert heeft in de verlossingh. Is in
onecht geboren, hoe wel de moeder verclaert dat de vader wel hondert mael haer
gesworen heeft niet te sullen verlaten, maer te sullen trouwen, en nu weijgerich sijn-
de blijf in gebreke. De moeder selfs over... verklaerde dat Ds. Scriba van huijs na
den Haech was'.

(doopboek Well)
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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
Am.ilelodamitm.jg. 81, nr. 6, nov.-dec. 1994. De natuurlijke naamsverklaring van Pampus; Ontwerpteke-
ningen van Adriaan van de Velde voor de kaart van Amsterdam van Frederik de Wit (1671/72); De kin-
derboekuitgever Johannes Guykens in de Kalverstraat. 1830-1848; Het burgemeestersarchief.

Idem, jg. 82, nr. I, jan.-febr. 1995. Themanummer 1795-1995, twee eeuwen Bataafse omwenteling.
1795 in historisch perspectief; De omwenteling te Amsterdam en de leesgezelschappen 't Schootsvel; La
Maison Batave. Een Amsterdamse onderneming in Parijs |projectontwikkelaars o.a. gevluchte patriciërs
Balthasar E. Abbema, Jan de Witt, Jan. B. Bicker, Willem Clifford, Matthijs Oosler, Jacobus van Stap-
horst. Matthias Temminck, Diederik J. van Hogendorp. Hendrik Croese, Cornelis de Gijselaar].

Idem, nr. 2. maart/april 1995. B. Resink/J. Verhoeven: De stem van het volk. De Amsterdamse wijk-
vergaderingen in de eerste jaren der Bataafse Revolutie; Mahler in Amsterdam; De organisatie van voed-
selhulp aan schoolkinderen in het laatste oorlogsjaar.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 110 (1995), afl. I. H.
Deceulaer. Stadsbestuur en buurtbewoners in Gent. Interactie, participatie en publieke opinie, 1658-
1668; Th. Clemens: De terugdringing van de rooms-katholieken uit de verlicht-protestantse natie |behan-
deld wordt één aspect van de gevolgen van de omwenteling van 1795: de plaats van de rooms-katholie-
ken in de nieuwe natie].

Bijdragen en mededelingen. Vereniging Gelre, deel LXXXV (1994). R. Wartena ( ) : Enige 'wilde specu-
laties' over de stadsontwikkeling van Zutphen; L. Aardoom: Peter van Langenfelt ( 1494) een miskend
heer van Het Loo [vroegste bezitters, lynsboek, aanvullende bronnen enz.]: F.F.J.M. Geraedts: De regis-
tratie van de gerechtelijke eigendomsoverdracht in het Kwartier van Veluwe, 1538-1733 [registers in het
archief van de Staten van het Kwartier van Veluwe 1675-1733; hebben betrekking op allodiale (eigen, dus
niet-leenroerige) onroerende goederen. In de 18e eeuw waren meer dan 1000 boerderijen hofhorig aan de
Rekenkamer, de abt van Paderborn en de abdis van Elten. Dit onroerend goed vindt men in leenreperto-
ria. hof- en tinsboeken];77i./Z. von der Dunk: Een duits architect op doorreis. Leonhard Christoph Sturms
Reiseanmerkungen over Gelderland. II; voorts bijdr. betr. Johannes Willem Kanneman [boekdrukker en
uitgever in Zaltbommel, 1744-1764], De Arnhemse Courant (1845-47), Het Leichel-orgel in de kerk van
Rozendaal [Ehrenfried Leichel, 1828-1905.].

The Caledonian Society. Med., 18e jg., no. 4, dec. 1994. Verv. Militaire huwelijken in Maastricht - col-
lectie Wolters 11736-1772]; Verv. Doopboeken Gorinchem [Stuart, Sutherland]; Schotten in Oudewater;
De Schotse kerk in Veere.

Idem, 19e jg., no. 1, maart 1995. Sprokkelen ... [o.a. Sinkelaar (Sinclair), Stuart]; Maastricht - Waals-
Geref. [huw. Schotten 1720-47] en RK fid.. 1692-17381: Verv. Dopen Gorinchem [Tamsen t/m Wood];
O.N.A. Rotterdam [akten belr. Willem Bort, 1640, 1652]; Genealogists for the Scottisch Clans [lijst met
Amerikaanse genealogen|.

Centraal Bureau voor Genealogie, jaarboek 48 (1994). [f 60,- (Vrienden ƒ 50,-) te bestellen bij CBG,
Postbus 11755, 2502 AT 's-Gravenhage]. C. Hoek: Het riddermatige geslacht Van der Duyn uit Zeven-
huizen (traditie. Floris van Brederode en kinderen, ontginningsgeschiedenis van het ambacht Zevenhui-
zen; Willem van der Duyn (schout van Zevenhuizen 1320) en zijn nageslacht, 8 generaties t/m 16e eeuw;
niet nader te plaatsen Van der Duyns/Verdunen/Verduyn|; G.A.F. Maatje/W.R.C. Alkemade: Wat vliegt
daar? Een poging tot reconstructie van de wording van het gemeentewapen van Sluipwijk aan de hand van
de geschiedenis van de hoge heerlijkheid Vrijenes [met Heren en Vrouwen van Sluipwijk ca. en Vrijenes,
ca. 1627 tot 1803; Den Otter. Van Zeil, Ornia. Moens, Van Someren]; E.J. Wolleswinkel: De portretcol-
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Icclie Pauw van Wieldrecht op "Broekhuizen' te Leersum (II); J. Kroes: De veenbazen. Sociaal-econo-
mische aspecten van de groep Gielerse verveners in Haskerland in het derde kwart van de achttiende
eeuw. Bijlage I. Overzicht van Overijsselse en Drentse verveners-immigranten in Oudehaske en Nijehas-
ke, Haskerland (1750-1775). Bijlage II. Overzicht van niel-Overijsselse veenbazen/turfmakers in Has-
kerland (1750-1775): F. van Poppel: De tweede echt, een duivelsgift? Weduwen en weduwnaars in
Nederland, negentiende en begin twintigste eeuw; J.W.M. Kors/M.J.G. Kors: Kind van reizende kunste-
naars. Alexander Copini (181 1-1874) en zijn nageslacht; W.M.J.A. Russek Wetduiding; Wapenregister.

De Citadel. Nieuws en achtergronden van het Rijksarchief in Noord-Brabant, jg. I. febr. 1995. Wisseling
van rijksarchivarissen [M. van Boven en Y. Bos-Rops]; Nieuwe bestanden op film [o.a. Schepenbanken
Berlicum en Someren 1518-1810, Rekeningen III. Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch].

Eigen Perk (Hilversumse Hist. Kring "Albertus Perk'), 14e jg., nr. 4, dec. 1994. Hilversums karakter
opnieuw aangetast; Hilversumse historie: M. Rethmeier-Dudok: Dudok was mijn vader.

Idem. 15e jg., nr. I. maart 1995. Hongerwinter-uitgave. De gaarkeuken aan het Langgewest; Voedsel-
transporten.

Genealogie. Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie (v/h Mededelingen CBG). jg. I, nr.
I. maart 1995. | Daar dit het tweede tijschrift van die naam is zal voor intern gebruik '(CBG)" aan de titel
worden loegevoegd|. In vernieuwde opzet gaan aan de vanouds bekende - en gewaardeerde - vermeldin-
gen van nieuwe publikaties en verfilmde archiefbronnen de volgende bijdragen vooraf: M. Kors/J. van
den Borne: Kare! van den Sigtenhorsl. Portret van een heraldisch fijnschilder; Y. Welings: Brabantse
cijnsregisters [grond- en erfcijnzen, inhoud, beschikbaarheid, literatuur].

Genealogie zonder grenzen, nr. 25. maart 1995. Verv. Transcriptie Registers Walen Dragonders |dopen
1771-1775]; Verv. Registers van familiearchieven RA Hasselt [Rossiusde Liboy t/m Sigers; met o.a. Van
der Ryst. Saeren, Schouterden. sGroots (16e-17e eeuw)]; A. Minke: Die Bestande des Staatsarchivs Eupen
in ihrer Bedeutung für die Geschichte der Eifel; Verv. Inv. général [Parfondry t/m Renard; met o.a. De
Presseux, Rackel, Radoux; in dossier Perilleux een stamboom Jamar],

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 19e jg., nr. 1,
maart 1995. P. Sanders: Genealogie Hagoort |te Eethen en Meeuwen; I6e-17e eeuw]; Verv. Genealogie
Noorloos; C.C.J. van Rijn-Broeders: Fragmentgenealogie Van Schijndel [nageslacht van Joannes Hend-
rik van S., ged. Nieuwkuijk 1731]; Verv. Kwst. Kievit; A.M. Bosters: De Koek uit Halsteren |oudst
bekende generatie: Jacobus, Elisabeth en Pieter Fransse de Koek; eind 17e-begin 18e eeuw]; J.N.A. Groe-
nendijk: Het geslacht Van de Werken in Gameren [nageslacht van Anthonis Steess, vermeld 1593, overl.
voor 24-2-1618]; Verv. Trouwen Oosterhout 11676-1678]; Verv. Bax/Baks: Verv. Kwst. Lensen; E.P.
Ottevanger: Genealogie (Den) Otte(r)vanger(s) [stam I te Sleeuwijk: I7e-18e eeuw|; P. van Eelen: Een
familie De Man uit Giessen; Verv. Kwst. Van Genderen-Groenveld |deelkwartierstaten Van Alphen,
Quint. Van Steenbergcn|; Antw. o.a. Trommel(en) [17e-19e eeuw|; diversen aanv. op kwstn. o.a.: Van
Amsterdam [o.a. Rommen, Van den Hout], Ardon |Kaashoek, Pinte, Soetens], Van Beek-Werther [Cop-
pelaar, Fijnenbuijck|, Van Hassel [o.a. Rondenl. Kiewiet [Beversluis], Konings-Wagenaars |Westerlake],
Van Vuuren [Back], Van Wijngaarden [Bax|.

Genealogisch tijdschrift voor Oost-Brabanl. jg. 10. nr. 2. april 1995. H. van den Brink: Genealogie
Leijten [matroniem, afgeleid van de meisjesnaam Aleijt; te Tongelre, Eindhoven e.o.; 16e-17e eeuwj;
Verv. Kwst. Nijssen |kwn. voornl. te Meijel, Asten en Helden|; Nominative Staat der Besmette Vrouws-
personen en vreemde Publieke meisjes ... 1818 [naam, leeftijd, geboorte- en woonplaats]; Verv. Arme
voorouders [Hcnricus Vermeulen (ged. Stratum 1712), zoon van Marten V. en Johanna van Rijsingen];
Het Borgbrievenprojekt; Verv. Kwst. Van Nunen; Trouwboekje Felix L.A. van der Kooij-Maria D. van
Beverwijk (Schijndel 1908); Twee signalementen [Hendrik van Lievenooge (geb. Oirschot 1793), Johan-
nes van Beek (geb. Stiphout 1800)]; Verv. Borgbrieven: Woensel [Van der Loo t/m Van Zon]; Nakome-
lingen van Jan Janssen| Josephs uit Lieshout |verklaring 1758],

Gens Data, 12e jg., nr. 1. jan. 1995. Programmanieuws: W.J. Scholl: GensData/D90 in Menu & Applica-
ties? Menu & Applicaties in GensData/D90!; A. van Kempen: Apple valt niet ver van de (stam)boom | ver-
slag Mac gebruikersgroep]; W.J. Scholl: GensData/D90 en MS-Windows(l); J. Looise: Contactdienst
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NGV een zaak van vraag en aanbod: P. Willeboortse: Het invoeren van gegevens uit een ongestructu-
reerde file: JW. Kolen: NIDI zoekt parentelen in AD90 of ander formaat [Ned. Interdisciplinair Demo-
grafisch Instituut, waarin onderzoekers uit verschillende vakgebieden met elkaar samenwerken.

Idem, nr. 2. maart 1995. Resultaten enquête; GensData/D90 versie 1.41; Nieuwe aanpak Software Eva-
luatie; Verv. GensData/D90 en MS-Windows; JW. Koten: Amerikaanse genealogische software geschikt
voor DOS-machines; H.L. Asse: Genealogie en administratie van familieverenigingen [GENEAC]: F.
Berkhof: FamilieRelatielnformatieSysteem voor Windows [FaRéLis; Windows 3.1; legt koppeling tussen
4 verschillende bestanden]; Printerstuurcodes.

Gens Germana (v/h Mededelingen Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland), jg. 21. nr. I. maart
1995. H.F.A. Schmitv. Johannes Petrus Schmitt 1747?!766?-1813 en wat genealogisch onderzoek naar
hem opleverde (tr. 's-Gravenhage 1781 Anna M.A Ruckert]; K.A. Reuvers: What's in a name II [onder-
zoek te Merzen naar voorgeslacht van Berend Reuver(s), tr. Hasselt 1804 Lodewijna Dons; Denning
genand Rover, Dennig, Gösling dictus Dennig, Thedieck dictus Röwer: 18e eeuw]; D. Bos: Fragmentge-
nealogie Busch-Bos [te Crivitz, Straatsburg, Terschelling; 17e-18e eeuw].

Gens Humana, nr. 30, 9e jg., nr. 1, maart 1995. H. Richel: (Computer)genealogie in de Verenigde Staten,
Verv. Brouwerijen ... Utrecht |de Boog; Van Oostrum, Van Riet, Van Vianen gen. Schyff, Van Schayck,
Van Wijckerslooth. Van Bijlevelt, De Koek]; P. Douche: Tree Draw for Windows. Programma voor het
grafisch bewerken van schema's en kaarten; A.J. van den Eist: Schippers in Utrecht vanaf 1529 tot 1811
[uit het Schepengerecht: Abrahams, Laurens t/m Bolsweert, Aelbert Guerts van]; Verv. Kwst. Oudman.

Die Haghe, jaarboek 1994. P. Wagenaar: De Sociëteit van 's-Gravenhage, een bijzonder belasting-
inningsorgaan [het Hof van Holland, Zeeland en Westfriesland, de Grafelijkheids Rekenkamer en de
Magistraat van Den Haag konden geen belasting vragen van eikaars rechtsonderhorigen. In 1584 moes-
ten deze drie colleges wel samenwerken vanwege de gevraagde gewestelijke leningen t.b.v. het beleg van
Antwerpen en Mechelen; om gezamenlijk belasting te kunnen heffen werd in 1587 de Sociëteit opge-
richt]; voorts de bijdragen Willem Carel Dierkens (1753-1778) [biografie; tr. 1773 Maria Susanna Fagel],
Het geboortehuis van Constantijn Huygens; Jan Weenix en de lusthof Rijksdorp te Wassenaar [schilder;
1640-1719], Een zeldzame afbeelding van het interieur van de Grote Kerk |schilderij van Albertus Frese
de Jonge (1714-1788)]; Het Haagse dagboekje van H.J.R. Beijen, 1844 |geb. IJsselstein 18l7;exm. Trip],
G.J. Palthe (1898-1974), tekenaar in dienst van de gemeente, De Vierde Depot-Compagnie Grenadiers
gedurende de oorlogsjaren.

Heemlijdinghen (Woerden e.o.), 30e jg., no. 4, dec. 1994. J.T. van Es: Ruilverkaveling: het einde van
Zegvelds isolement; C. Hamoen: De pest in Woerden en zijn gevolgen vooreen smidsgezin, 1636 [Pieter
Willemsz, smid, tr. Annichge Mathijsdr.; weeskinderen in 1636: Simon, Willem, Merrichgen en Mathijs].

Historische Kring Eenmes, jg. 16, nr.3, okt. 1994. H. van Hees/B, van Wijk-Blom: Tomatuva
|kwekerij/fruit-restauratie; 1932-1969; geschiedenis van dit bedrijf, opgericht en geleid door Harmen
(Hermanus Anthonius) Pot (1910 Den Haag 1993)].

Idem, nr. 4, dec. 1994. Eemnesser emigranten. Reacties van elf oud-Eemnessers in den vreemde, geë-
migreerd tussen 1946 en 1983: pater Willem Eggenkamp (1946), Bouke Elsinga (1951), Antoon Rozen-
berg (1953), Arie, Piet en Gerard Rigter (1954), Wim, Christiaan en Antoon Baas (1957, 1958, 1959).
pater Wijnand van Wegen (1963), Wim Makker (1976), Wouter Stalenhoef (1983).

Historische Kring Loosdrecht (contr. ƒ 20,- op postgironr. 31.32.756 t.n.v. penningmr. Histh. Kring te
Loosdrecht), nr. 100, 21e jg., dec. 1994. F. Brand: Mijn naam is Van Altena |de gehele afl. is gewijd aan
het nageslacht van Reynier van Altena en Heyltgen Cornelis Moesbergen, won. te Woudenberg, overl.
vóór 1669; te Soest, Baarn en Loosdrecht).

Idem, nr. 101, 22e jg., febr. 1995. Bijdr. betr. veeartsenij |met naamlijst van leden van het veefonds,
1840]; Loosdrechts Poëzie Album (XV) Igrafschrift door T.H. Pauw voor Dirk Ruyter (1727-1814).

In de Gloriosa (Hist. Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef; lidm. ƒ 20,- op gironr. 544.86.37;
penningmr. J. van Raam-Hansler, Reigerlaan 42, 1241 ED Kortenhoef), 1 Ie jg-, nr. 4, nov. 1994. J. Koe-
link: Katholiek onderwijs in Kortenhoef en 's-Graveland: de Sint Antoniusschool; A.D. Wumkes: Scha-
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penburg [buitenplaats al in 1656 genoemd door Gerard Schaep|.
klem. 12e jg.. nr. I. febr. 1995. W.J. Kozijn: Fraude in de 18e eeuw in 's-Graveland of hoc de illegale

zandhandel werd bestreden: Verdwenen molens in en rond Ankeveen.

De Indische Navorscher, jg. 8 (1995). nr. 1. P.A. Christiaanse/D. van Diiijn: Genealogie van de Indische
tak van de familie Angelbeek [afk. van Wittmund; l7e-2Oe eeuw|: P. Kal: Genealogie van het geslacht
Kal van Java [ 19e-20e eeuw]: A.A. Lullen Stamboek van officieren dienstdoende of bestemd voor Oost-
en West-lndië en gesteld ter dispositie van het ministerie van.Marine en Koloniën 1807-1809 Igegevens
van 41 officieren met aanvullingen uit stamboeken Landmacht];.P.A. Christiaans: Naamlijst der oprich-
ters van de loge 'Mata Hari' te Padang; Verv. Indische fiches [Altman t/m Ambuhl; met o.a. Alvis.
Amade, Amaro, Ambrosius].

Kamper Almanak 1995. Uitgave Frans Walkate Archief. SNS-bank. K. Schilder. Het geslacht Slewert
[ 15e-16e eeuw; nageslacht in Noordduitsland via Gerhard Slewert, die monnik werd in Maagdenburg en
later volgens de nieuwe leer preekte in Flensburg, waar hij in 1570 overleed]; R.J. Kolman: Traditie,
trouw en tolerantie, II. Het mislukken van de Kamper religievrede (1579-1580) [gedetailleerde beschrij-
ving van de politieke en godsdienstige situatie met o.a. de weifelende Rennenberg]; J. van Gelderen: Tus-
sen traditie en assimilatie. De levensloop van een Kamper Israëliet [Salomon David Stibbe, geb. Zwolle
1760].

Kondschap (Oudheidkamer Bredewiede. Postbus 24, 8325 ZG Vollenhove), 10e jg., nr. 4, dec. 1994. T.R.
Stegeman: De Blokzieligers aan het einde van de Franse Tijd (1795-1813); K. Boes: Kwst. Jacoba H.M.
Klappe [geb. Stad Vollenhove 1954;-, Kwakman. Jongman, Konter].

Kronieken (donateurs ƒ 32,50 op postgiro 28.02.628 t.n.v. Gen. Ver. Prometheus-Kronieken, Lorentzweg
I. 2628 CJ Delft). 4e jg. (1995), nr. 1. H.K. Nagtegaal: Stamreeks Thomée [oudst bekende: Johannes
Thomée. geb. Iserlohn, tr. Rotterdam 1739 Johanna Koppers]; J.Th.A. van Leipsig: Stamreeks Warning
[oudst bekende: Johannes Warninck, bierbrouwer en landbouwer te Groningen, tr. ald. 1675 Emerentia-
na Mucerus|; M. Koch-Kollhojf/E. Bun-Kollhoff: Kwartierstaat Koch-Kolthoff (Koch (te Obersommeri.
Zwitserl.), Klip, Randeraat, Huizinga, Kolthoff (te Leer, Dtsl.), Ter Veer, Jansen (te Helden), Van de
Winkel]; Aanv. Van (den) Steen(h)oven.

Idem. 4e jg. (1995), nr. 2. H.K. Nagtegaal: Naamreeks Nagtegaal (Rotterdam-Capelle a/d IJssel-Kra-
lingen-Waddinxveen-Alphen a/d Rijn-Delft) [gecorr./aangevulde reeks, eerder gepubliceerd in Zuidhol-
landse Stam- en naamreeksen 1986; Maertgen Pieters Nagtegaal tr. (ca. 1600) Jan Adriaensz. Proper alias
Sorger|; J.H. van Eis/F.M, van Eis-van der Waals: Kwartierstaat Van der Waals-Misset [Van der Waals
(oorspr. De Graaf te Leiden), Misset (te Haarlem). Kerkhoff (afk. van Osnabrück: te Amsterdam en
Schiedam), Slingerland (te Zevenhoven), De Vringer/De Wringer (te Leiden), Ooms (te Dordrecht en
Haarlem), Kalft' (te 's-Hertogenbosch)|; H. Klunder/C. Hello/H.K. Nagtegaal: Wapens van de vroed-
schap van Alkmaar. Collectie Van der Lelij [computergetekende wapenafbeeldingen. beschrijving, naam-
drager, functies, jaren]; Antw. Barendrecht.

Mars et Historia, 28e jg., nr. 4, okt./dec. 1994. F. Snapper: De bedreiging van Nederland door Duitsland
in de lente van 1918; Verv. Dagboek kapitein Testas (1831); Een korte historiografie van de Balkan; Lt.-
generaal Bernardus C.J. baron Dibbets (1783-1839); Het ijzeren gordijn langs onze zuidgrens 1915-1918.

Merckenswaert (Heemkundekring 'Weerderheem", Valkenswaard), jaarboek 3 (1994). A. van Moolen-
broek: De geschiedenis van de Dommelsche bierbrouwerij |tevens van de familie Snieders/Sneijers; 17e-
19e eeuw; in 1688 exploitant van een herberg, in 1703 al eigenaar van een brouwerij]; M. van Moolen-
broeck-Vogels: Leven in de brouwerij |mechanisatie en infrastructuur]; R. van de Weijer: Brouwersgerei
in Brabant. De conjunctuur van het bier (1700-1940); H. van Mierlo: Een demografische analyse van de
bevolkingsontwikkeling te Valkenswaard in de periode 1696-1929; J.W. Hagen: De kapel en de schuur-
kerk van Borkel (1763-1809); J. van Gen<en: De boekhouding van Karel Mollen, valkenvanger en four-
nituurmaker |geb. Valkenswaard 1854];/!. Vanneste: De elektrische draadversperring tussen België en
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog; voorts o.m. De samenvoeging van de gemeente Borkel en
Schaft, Dommelen en Valkenswaard per I mei 1934, Britse militaire begraafplaats Valkenswaard.
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Met Gansen Trou (Onsenoort). 45e jg.. nr. 1. jan. 1995. Buurtschap Hulten; De Haarsleegse scholen |met
lijst inwoners van Haarsteeg febr. 16901.

klem. nr. 2. febr. 1995. Ver. Mist in de polder [behandeld worden huis Valkenvoort (Pijlijser, De
Monik; I3e-I4e eeuw) en landgoed Nijenrode/Nieuwenrooij (bij Oudheusden)]: Verv. Cappel- en
schoolmeesters van Haarsteeg [met naamlijst capelmeesters 1644-1823].

Idem. nr. 3. maart 1995. M. van Loon: Heusdense nonnen in het Waalwijkse klooster Nazareth [de
zeven kinderen van Jan bastaard van Nassau en Adriana van Haastrecht en veertien (of vijftien) kleinkin-
deren Van der Noot: kinderen van mr. Aert Bueckelaer en Aleyt van Aelst en kleinkinderen Van Oud-
heusden; het gezin van Peter van Ypelaer en Josina van den Yser. Auteur merkt op dat er over de nonnen
in de periode 1525-1570 weinig of niets bekend is, omdat veel documenten verdwenen zijn. In het Stads-
archief van Antwerpen (m.n. in de Schepenregisters) is wel e.e.a. te vinden over de bewoners van kloos-
ters evenals over de Nassau's bijv. SR 378/36, 30-1-1584; zuster Margriet van Nassau, priorin en zuster
Agnes Mijllinck van het convent van Nazareth, over een rosmolen op het land van het convent]; Frag-
mentgenealogie Somers, Hedikhuizen [gezin van Nicolaas S., tr. Vlijmen 1723 Adriaentje de Jongh].

Nederkmd's Adelsboek, deel 84 (1994). H-Hee. [ƒ 87,- (Vrienden ƒ 75,-), verkrijgbaar bij het Centraal
Bureau voor Genealogie, Postbus 11755. 2502 AT, ' s-Gravenhage). Na de naam volgt de plaats of streek
van herkomst en het oudst bekende jaartal: Hacfort (Kwartier van Nijmegen; 1436), Van Haeften (Her-
wijnen; 1531), Van Haersolte (Salland, Zwolle; 1437), Half-Wassenaer (Wassenaar; 1494), Van Ham-
broick (Graafschap Meurs, Rheinberg; 1418), Versélewel de Witt Hamer (oorspr. Hamer; Sittard; 1568),
Van Thije Hannes (oorspr. Hannes; Wesel; 1598), Van Hardenbroek (prov. Utrecht; 1332), Van Haren
(Von Haren; Aken; 1397), Van Harinxma thoe Slooten (oorspr. Hettinga; Wymbritseradeel; 1449), Hart-
sen (Goch, Haarlem, Amsterdam; 1605), Van Heeckeren (Ruurlo; 1412), Van Heemskerck van Beest
(oorspr. Van Beest: Delft; 1420), Van Heemstra (oorspr. Obbema; Oostdongeradeel; 1492), Van Heerdt
(Van Heerde; Ruweveen bij Zevenaar; 1386), Van Hees (Wesel; 1620).

Nederkmd's Patriciaat, 76e jg. (1992). [ƒ 82,50 (Vrienden ƒ 70,-); bestelwijze bij het CBG als voor-
gaande]. Twaalf genealogieën, waarvan vijf niet eerder werden opgenomen en vier langer dan vijftig jaar
geleden: Abbing/Roscam Abbing (Vreden (Westfalen) en Zutphen; 1610), Boellaard (oorspr. Boellers;
Waardenburg, Asperen; 1622), Van Dunne (oorspr. Van Dun(ne); Chaam en Baarle; 1552), Furnée (oor-
spr. Fearn, Furnes: Schotland, België, 's-Gravenhage; 1742). Jacobson/Rosen Jacobson (Leeuwarden,
Rotterdam; 1738), Jolles (Koudum; 1596), Kam (oorspr. Cham; Obstalden (Glarus, Zwl.), 's-Hertogen-
bosch: 1609). Koch (Solingen (Rheinland), Zevenaar; 1641), Marres (oorspr. Moreez, Morees, Marees;
Maastricht; 1408), Tideman/Strumphler Tideman (ook Tiedemann; Itzehoe, Hamburg, Amsterdam;
1626), Vis (1)/Vis Bolderdijk (Westzaan; 1494), Vis (II) (Oost-Zaandam; 1683).

Idem. 77e jg. (1993). |prijs en bestelwijze als bovenj. Fries themadeel met genealogieën, waarvan twee
niet eerder in NP gepubliceerd werden. In de inleiding worden de achtergronden van het patriciaat in
Friesland belicht en de veertien families nader bekeken door Y. Kuiper; Andreae/Beucker Andreae, Foc-
kema Andreae, Van Bothnia Andreae, Nauta Andreae (Hitzum; 1553), Bergsma (Engwierum; 1649),
Bloembergen (Katlijk; 1599), Buma/Hora Buma, Hopperus Buma, Van Haersma Buma. De Blocq van
Haersma Buma (Deersum; 1580), Cats/Manger Cats, Lichtenvoort Cats (Molkwerum; 1659), Dorhout
(ook: Mercator; Nieuw-Brongerga; 1648), Feenstra (Idskenhuizen; 1665), Hannema (Harlingen; 1572),
Van Heioma (Oudeschoot; 1537), Huber (Zürich; 1557), Mulier/Haitsma Muiier (Flers, Rijssel; 1349),
Oosterbaan (Harlingen; 1575), Van Slooten (Tjerkgaast, Sloten; 1578), Van Sloterdijck (Harlingen;
1620).

De Nederlandxche Leeuw, jg. CXI, nr. 9-10, sept.-okt. 1994. J.W. Schaap ( ) : Het geslacht Van den
Clooster. Een bijdrage tot een herziening van de oudste generaties (I) 114e-18e eeuw|; B. de Keijzer: Van
Langerak-Van Zuylen. Mededelingen over twee middeleeuwse geslachten 113e-14e eeuwj; C win Nie-
kerketr. Felbier Antwerpen, Amsterdam en Gouda [I.gereformeerde 'tak': nageslacht van Francois en
Marten Felbier Janszonen. II. lutherse 'tak': nageslacht van de vier broers Hans, Reynier, Francois en
Hendrik Felbier|; J. van Duyvenbode: De Leidse familie van Willem Cornelisz van Duvenbode [test.
1599 en 1616]; J.A. Cokleweij/Ph.J. van Daei. Van Renen. Oorsprong en uitsterven van een middeleeuws
adelijk geslacht te Rhenen.

klem, nr. 11-12, nov.-dec. 1994. J.P.C. Hoogendijk: Rouwborden in de provincie Utrecht |na een inlei-
ding over o.a. rouwstoet, ontwikkeling van rouwborden en een inventarisatie voor de provincie Utrecht,
behandelt de auteur de verschillende systemen voor plaatsing van de kwartierwapens]. Bijlage 1. Verhan-
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deling van Arnoldus van Buchell t.b.v. Adriaen Ploos over wapens en kwartieren. Bijlage II. Voorlopige
lijst van nog aanwezige rouwborden in de provincie Utrechl |per plaats de tekst op de rauwborden, de
kwartieren, en enkele aanvullende notities; fraaie afbeeldingen in kleur sieren deze bijdragen|: Verv.
Geslacht Van den Clooster |- lot de Havixhorst.-tot Vleddcring.-tot Rheebrugge; I4e-begin 17e eeuw):
A. Staghouwer. Stachouwer [fragment te Kampen; I5e-begin 16e eeuw|; E.A.N, van der Kuip-Zilvold:
Nederlandse nazaten van de familie Cotta [in feite (ver teruggaande) kwn. van het echtpaar Philip Cristi-
aan Heerwarth tr. Erfurt 1689 Anna Catharina Treiber;-, Runkei, Cotta, Ruger,-, Koster. Rebhan, Weis-
sensee|.

Nederlandse Historiën, 28e jg. (1994) (met bijlage 'Uitgeknipt'). No. 1 (febr.): S.H. Hooglerp: De Ade-
laar te Wormerveer [stoomfabrieken aan de Zaan; en speciaal de zeepziederij van Jan Alexander Dekker
en zoons; l9e-20e eeuw|. No. 2 (april): de pont van Hekendorp [ 1923]: D. van Baaien: Merletten. No. 3
(juni); Rouwbord Zoelen op zijn plaats; Een Enkhuizer zouthaalder uil 17e eeuw [schipper Olfert Pie-
tersz. Backer. 1642]; De eersten in de polder [Haarlemmermeer 1840; Francina Spoel (geb. Rotterdam
1796) tr. (1) 1825 Johan Frederik Kraayenhagen; tr. (2) 1834 Pieter Bras|; Bodemvervuiling door kwik?
De hoedenmakerij van Johannes Gerardus Mannekes in Zaltbommel aan het begin van de negentiende
eeuw; Het eiland Moerdijk in de zestiende eeuw. No. 4 (sepl): Het gruwelijke verhaal van Wabe Douwes
(ca. 1712-1753) [geb. Pingjum; tr. Wieringen 1743 Dieuwertje Lamberts de Jong. wed. Dirk Cornelisz.
Rootjes]; De Spijker te Almenum (Fr.); De aanstelling van een vroedvrouw. Problemen vooreen gemeen-
tebestuur [te De Lijnden]. No. 5 (nov.): W. Boxma: Van reijsen en pleijsteren op de Veluwe [met o.a.
bespreking van herbergen (o.a. het Heerenlogement te Lunteren, en Evert Floor)]. No. 6 (dec): Pieter
Zeeman, natuurwetenschappelijk pionier [1865-1943, zoon van ds. Catharinus Z. en Wilhelmina Worst):
Jachtpalen in Hummelo en Drempt; Een loodwitmolen te Purmerend [De Veth Munnick]: Jacob Mossel
(1704-1761), een 'modern' bewintvoerder in 18e eeuws Oostinje.

Een nieuwe chronyke voor het Schermereiland e.o., 12e jg., nr. 1, febr. 1995. D. Alen: Archiefvondst in
Alkmaarse Grote Kerk. Lotgevallen van het archief van de Hervormde Gemeente Driehuizen Igevonden
werden rekeningen van de diakonie van Driehuizen 1650-1860 en resoluties en notulen kerkeraad 1726-
! 894]; De nering in Grootschermer, Driehuizen en Schermerhorn anno 1912; Een erfenis in Markenbin-
nen en een proces in Den Haag |Jan Besse, ca. I666-1743L

Old Ni-js (lidm. ƒ 35,-op postgiro 257.48.19 t.n.v. Heemkundekring Bergh te 's-Heerenberg), nr. 30, jg.
12, dec. 1994. R. Esslink-Mijnen: Verslag van een onderzoek |bewoningsgeschiedenis van het huis Kel-
lenstraat nr. I te 's-Heerenberg, sinds 1957 Raiffeissenbank]; Verv. Ned. Hervormde kerk |te 's-Heeren-
bergj.

Idem, nr. 31, jg. 13, maart 1995. Vethuizen in het zoeklicht |buurtschap|; J. Thoben: De contagieuse
ziekte van de Roode Loop [dysenterie; met namen van overledenen in 1703 en 1783|.

De Omroeper (Naarden), jg. 8, nr. 1. jan. 1995. Winkeltjes uit de jaren dertig in de vesting; De restaura-
tie van Flevorama.

Idem, nr. 2, april 1995. Dagboek 1940-1945 van een Naarder [mogelijk Jan Hulscher, 1877-19471; De
razzia in het najaar van 1944 te Naarden; De Koninklijke Marine en de verdediging van Naarden 1914-
1918; Van sterrebos tot villapark 'De Stukken'; De Broodoorlog van Bussum tegen Naarden in 1764
[Jacob van der Meer, wittebroodbakker in Laag Bussum].

Ons Erfgoed, 3e jg., nr. 1, jan. 1995. R.C. Croes: Computerfaciliteiten voorde genealoog [ervaringen van
een bezoeker van de bibliotheek van de LDS (Mormonen)]; Het Rijksarchief in Limburg: Limburgse
varia |o.a. Stichting Geschiedkunde 'De Maaskant' met documentatiecentrum te Stein]; Verv. DNA-
onderzoek en genealogie; W.J. Scholl: Romanovs geïdentificeerd; H.M. Lups: Memories van successie;
Almanakken; Verv. Beroepen van toen |drapenier \lm gasterijhouder]: J. van Ingen: Geboorte-inschrij-
ving met hiaten |Anneke Hel(le)gering, geb. Ede/Bennekom I829J.

Idem, nr. 2, maart 1995. Verv. Computerfaciliteiten; Rijksarchief in Noord-Brabant; W.H. Morel van
Mourik: What's in a name?; JW. Koten: De betekenis van de genealogie bij het moderne wetenschappe-
lijk onderzoek; H.M. Lups: Heraldiek. Natuurlijke stukken: de leeuw; Idem: Wapenregistratie in Neder-
land; Verv. Beroepen van toen [droogmeester t/m essayeurj; JW. Koten: Pestilentie, hongersnood, over-
stromingen en andere rampen.
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Ons Voorgeslacht, no. 456, 50e jg.. jan. 1995. G. van Niekerken: (Van) Lutsenburg te Warmond [nage-
slacht van Anthonis Jacobsz., overl. vóór 1551, en Haesgen Cornelisdr. Heer]; B. de Keijzer/A.M. Ver-
beek: Landpoorters van Dordrecht 1429-1490: J.C. Kon: Repertorium op de lenen van de hofstede Hage-
stein in het Land van Heusden (1262-1797); Antw. Groene weg [te Bergschenhoek).

Idem, no. 457. febr. 1995. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht met de takken Van
der Waelen Hoogvliet uit Hoogvliet [nageslacht van Marinus Pietersz. tr. Poortugaal 1587 Lijsbetge Oir-
bartsdr.]; J.C. Kort: Lenen van de hotstede te Drongelen, genaamd Eemer, Eener of Einer 1567-1705;
Idem: Lenen van de hofstede Brakel in Zuid-Holland en het Land van Heusden 1444-1500; Verv. Derde
schuldboek van Rotterdam (1548-l550|.

Idem. no. 458. maart 1995. H.M. Kuypers: Bewijs geleverd? [speurtocht naar de ouders van Jan Jansz.
van Warmondt. in 1636 ca. 70 jaar oudj; W. van Diiijn: Heer Claes Tol en zijn verwanten [15e eeuw]; C.
Hoek: Oorkonden in particulier bezit, afkomstig uit het huisarchief van het kasteel Valckensteyn te Poor-
tugaal; Verv. Derde schuldboek (1550-15511.

Idem. no 459, april 1995. J. Kooijman: Kwartierstaat van Maijken Nijssen de Vries [tr. Hoornaar 1696
Arien Beusecom; dr. van Annetje Pieters de Groot; met o.a. Van Muijlwijck]. Bijlage: De erfeniskwestie
|rond Cornelis en Sijke Ariens Block, tes. 1676]; Aanv./Corr. Parenteel Doen Beijensz |met o.a. Van der
Parre. Pijl, Rijsdijck]; M. Zaaier C.B. zn: Repertorium op de rekeningen van de rentmeester van Dirks-
land 1456/1457, 1461/1462 en 1465/1466; C.F. Kwakkelstein/I. Vellekoop: Het verzweerboek van het
Hof van Delft, 1569/1579; J.C. Kort: Repertorium op de grafelijke lenen in het Land van Heusden 1250-
1648.

Ooslgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonder-.oek (abt. ƒ 25,-; mw. Z. Hissink-Kerkdijk,
Bloemendalsweg 6. 7429 HL Colmschate), jg. 12, nr. I, febr. 1995. M. Fürljes-Egbers: Boerderij 'De
Negelaer' fte Wehl; Gerrit Egberts en vrouw Margaretha Bless werden 1778 uit de boerderij gezet]; Snip-
pers (I) |Achterhoekers in het Burgerboek van Deventer; 16 inschrijvingen, 1362-1668]; R.G.J. Ikink:
Kwartierstaat Ikink |-, Tekampe, Schutte (te Aalten), Meinen]; W.J. Ouweneel: Kwst. Derk Jan Brus |geb.
Dinxperlo 1837: Brusse(n), Rexwinkel, Te Grotenhuis. Bartmans]; Verv. Kwst. Aaltje in 't Hof; R.H.
Postma: Parenteel Jan Groemkers [zijn zoon Hendrik Klein Bruinink tr. Eibergcn 1736 Gerritjen Wib-
bels; 3 gen.]; J. Renema: Familiehuwelijken alom [te Vorden, Corterinck, Joostink, Tops, Koninck,
Brinckerinck, Hesselink, Besselink; voor exacte gegevens wordt verwezen naar het hierop volgende arti-
kel:]; G.J. Hesselink: Stamreeks Korterink/Joostink/Veltmaat 117e- 19e eeuw; te Barchem, Lochem.
Zutphen en Haarlem]; J.G.W. Hoilink: Biografie Arnoldus Hoitink [1725-1808; met Gelink en Straat-
mans|; Snippers (2) [Lichtenvoorders voor Hof van Gelre|; Verv. Schoemaker [te Warnsveld, Geesteren,
Brammen: 19e-20e eeuw]; Snippers (3) |Lichtenvoortse getuigen in 1638]; Verv. Familie Renskers in
Amerika: Aanv. Kwst. Zilvold/Silvold(e) [o.a. Pasman, Cremer]; Aanv. Olthof [kwn. Albert Stemerdinck
tr. Winterswijk 1775 Jenneken Maes;-, Slotboom.-. Klanderman alias Gulden] Antw. o.a. Slagman |=
Groot Dengerinkl, Bengfort.

Oud Alkmaar (H\st. Ver. Oud Alkmaar; secr. K. Brandsma, Kennermerpark 16, 1811 DD Alkmaar), 19e
jg. (1995), nr. 1. A. van Diepen: Van Manders Schilder-Boeck gedrukt in Alkmaar [door stadsdrukker
Jacob de Meester (overl. 1612)]; Jan David Zocher jr. en de gebouwen van de Algemene begraafplaats
van Alkmaar.

Idem, nr. 2, 1995. A. Stierp-lmpink: De geschiedenis van Koningsweg 27 |oudst bekende verkoop
1588; alle gevonden eigenaars en overdrachten passeren de revue; o.a. Tas, Van Ouwen, Wicke, Du Gar-
dijn. Elsenbroeck. Hoving, Van der Hart. Stikkel, Zutt, Ten Kley, Hess, Greidanus, Yssels, Impink].

Oud Meppel (secr. Stichting Oud Meppel: J.K. de Wolde, Schaepmansingel 41, 7941 CB Meppel). De
NGV werd verblijd met een aanvullende schenking van de eerste dertien jaargangen! Een keuze uit de
zeer gevarieerde inhoud volgt hier en in de komende rubrieken. Doorlopende series zijn gewijd aan straat-
namen en schoolnieuws. jg. 1 (1979). Meppeler Ijsclub (nr. 4). Jg. 2 (1980). Jacobus Vegnerus [1707-
1763. zilversmid] (nrs. 1, 3), Fonds Hulp in Lijden [1838 opgericht] (nrs. 1/4 met diverse vervolgen).
Weven in Meppel (nr. 1), Albert Hammer |geb. 1735, boekverkoper] (nr. 3), In de gekroonde bijbel [Ger-
rit van Erpers, drukker, boekverkoper, tr. Meppel 1745 Grietje Uiterwijk] (nr. 3). Jg. 3 (1981). Wapen van
Meppel (nr. 1), Een drukkerij en boekhandel te Meppel 1751-1837 [Marten Hubelink, Catharine Zandt,
beiden te Groningen, Pieter en Hendrik Stuyfzandt. te Steenwijk, Jan Lensink, Hermanus Voogdt (tr.
1753 Fijchje Jans Talen) en zoon Gerrit] (nr. 1), Jan Cornelisz Meppel [1609-1669] (nr. 2), Verv. Druk-
kerij |Voogdt| (nr. 2), Albert Hammer (nr. 3). Sijger Jans Bolt [1837] (nr. 3), Turf in Meppel (nr. 4), Ger-
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hard Ketel |ca. 1575-16051 (nr. 4). Jg. 4 (1982). Meppcler slepers en brandweer (nr. 1). Dagboek van
M.C. van Bijier |geb. Groningen 1726. zoon van Weina Voorwal| (nrs. I, 2). Twccloo, een gehucht bij
Meppcl (nr. 2). De Meppcler molen 't Fortuin I en II (nr. 2). Meppeler fotografen, de brandweer (nr. 3),
Windhoutzaagmolcns, Houthandel Vink |stichter Wolier Vink, gcb. 1808|. verv. brandweer (nr. 4). Jg. 5
(1983). De Stoomtabak- en Sigarenfabriek van Gcbrs. Jakobs te Meppel 11873|, brandweer, voetbal in
Meppel in de jaren twintig (nr. 1). verv. Voetbal. De afscheiding van 1834 in Meppel |Hilbert Willein
Moes. gcd. Dicver 17401 (m*. 2). Meppcler Ijsclub 120 jaar (nrs. 3. 4).

Oud Scherpenzeel (contr. ƒ 20.-. postgiro 407.34.64 t.n.v. 'Oud Schcrpenzeel' te Scherpenzeel: pen-
ninginr. M. Wassen. Kamillelaan 5. 3925 RG ald.). 6e jg.. nr. 3. okt. 1994. H.M. van Woudenberg: De
beugeltas. Een Scherpcnzecls verhaal uit 1791 |betrokkenen: Peter Lelyveld, Even ter Burg. zoon Cor-
nelis en dochter Aaltje].

Oud Utrecht. 67e jg.. nr. 6. nov./dec. 1994. De sluis bij Otterspooren de dam bij het Gein; Grafmonument
[te De Bilt: Van Asch van Wijck]: Om het recht op een varken. Privébelangen en milieuzorg in de vorige
eeuw.

Idem, 68e jg. nr. 1, jan./febr. 1995. DJ. Wijnier. De Utrechtse staties te tijde van de Hollandse zending
|de 'ondergrondse' kerk in de 17e-19e eeuw]; Sociale huisvesting in Utrecht; E. Tigelaar. Schandaal
|Aleida Louise van Haersolte, weduwe Unico van Twickelo 'leende' in 1697 de baby van Johannes
Ramme en Cunera van Seventer en liet het als het hare dopen Ie Bunnik/Vechten].

Idem. nr. 2, maart/april 1995. Een Utrechts Pasloorsconflict anno 1840 |Willem Stas (1771-1857).
Johannes Hartman (geb. 1 "798) 1; B. van Santen: Schandaal. Vechtpartij op de Piazza Navona [te Rome
1606; Jan van Santen/Giovanni Vansanzio, houtsnijder/architect. Arnaldo Romolar/Arumelar (van
Rumelaar?), beiden uit Utrecht],

Oudheidkundigekring Bathmen (contr. ƒ 30.—. postbanknr. 300.647 t.n.v. voornoemde kring), 14e jg., nr.
4, dec. 1994. Overdracht archief M.H.M. Volkers [foto's, knipsels e.d.J; De Swonnertoren; De school van
onze voorouders.

Idem, 15e jg., nr. 1, maart 1995. Themanummer: 50 jaar Bevrijding.

PRO-GEN, Genealogie a la Carte (drie-maandelijkse uitgave van de PRO-GENgebruikersgroep; secr.:
Liendenhof 142, 1108 HH Amsterdam, tel. 020-696.4892), Nieuwsbrief, maart 1995. E.H. Wentel: Van
PRO-GEN 2.2 naar 2.3A: D. Brinkman: Het gebruik van het veld 'alias'.

Scydam (Hist. Ver. Schiedam), 8e jg. (1982), nr. 5 t/m 14e jg. (1988). Hieruit noemen wij: Bij de oudste
bewoners van 'Huis ter Poort' [Van Boshuysen, Veenlant, Fabri, Van der Burch, Pansser, Ramp] (1982-
5), De Schiedamse rederijkerij (1983-3), ds. P.C.A. Halffman [1858-1933] (1983-4), Huis te Riviere
(1983-5), Het Gulden Boek van Schiedam |auteur H.A.M. Roelanls;/!. van der Tang schetst het ontstaan,
de ontvangst, discussie over de inhoud enz.] (1984-2), Een Sinterklaascadeau in 1826 Ipoppenhuis,
gemaakt door Andries Zondag voor kleindochter Cornelia Lindeman] (1984-4), Een Schiedamse acte
betr. Jan Steen [1677] (1984-4), Spinozaen Schiedam |de families Gijsen, De Vries (te Amsterdam; rond-
om Simon Joosten de Vries). Coninghl (1984-5), Biografie Ary van der Sloot 11912-1981 ] (1984-5), Het
woelige leven van Wouterijntje Schoenmakers [1736-1764] (1986-1). Melkhandel familie Kerklaan
(1986-1), Boedelinventaris van Arnoldus van der Burg'jr. 11792-1867] (1986-2), Familie Smith Igezin
van Johannes Smith (geb. Maassluis 1809) en Maria Francina Tischauser (1986-2), De werf Gusto [Aug.
Fr. Smulders tr. Den Bosch 1862 Cath. M. Westerlaken] (1986-3), De laatste villabewoonster |M.C.G.W.
Wenneker, geb. 1852; exm. Nolet] (1986-4). De kurkenfabriek L.v.d. Toorn (1986-5), Inventaris archief
Natuurkundig Gezelschap 'Physica' 1825-1932 (1986-5). Kapper Mookhoek (1987-1), Kwst. Petronella
C. Vermeulen [1823-1897, tr. Schiedam 1844 Nic. de Vringer; Vermeulen (te Leiden). Maartens (id.),
Meesters (te Kethel), Scheurkogel] (1987-1, 2. 3) Jan van Noortwijk [1894-19631 (1987-3), Bernard
Ijzerdraad [1892-19411 (1988-2), Stamreeks Van Pelt (1988-2), Bewoners 'Huis met het bordes' [Nolet]
(1988-3), De archieven van het College van curatoren der Latijnse School en van het Stedelijk Gymnasi-
um 1782-1985 (1988-4), Verduistering van Staat |driemaal Elisabertus de Koning en twee geboorteaan-
giftenl (1988-4). Lijst van hoogstaangeslagenen te Schiedam 1889.
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Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, jg. 11, nr. I, maart 1995. Verv. Portugees-Israë-
litische begraafplaats te Ouderkerk a/d Amstel [aankoop van landerijen, huurders (o.a. Oom. Molleman.
Hogenhout)|; M. van Dijk: Bouwlust/Vorkenburg [boerderij; eigenaren: Vork, Deugd, Van Vlijmen. Ver-
woerd, Oussoren, Kolenberg],

Slichls Historisch Contact, Nieuwsbrief nr. 10, winter 1994-1995. Historische tijdschriften in Nederland
resp. in de provincie Utrecht; Hoe komen wij aan kopij?; S.A.L. de Graaff: De bron: De archieven van
Huizen en families.

Idem. nr. 11, lente 1995. De bron: De rechtelijke instellingen in de periode 1811-1838.

Tweestromenland, nr. 83, 20. III. 1995. Verv. De uurwerkmaker Petrus Oppers [geb. Gemert 1785]: Maas
en Waal Medisch (5). Een capucijn die dokter werd. Priester-medicus Johan Huijgens (1799-1813)
[patiënten o.a. de dochters van Willem Geurts van Welie en Anna Maria Libotté]; R. Croes: Kwartierstaat
Lambertus Franciscus van Haren [1858-1930; Van Haren (te Overasselt). Wolters (te Balgoij), Barten (te
Nederasselt), Willems (o.a. te Keent)].

Tijschrift voor Geschiedenis, 108e jg. (1995), afl. I. L. Nauta: Huizinga's Lente der Middeleeuwen. De
plaats van de twaalfde-eeuwse renaissance in zijn werk;/4. Ouweneel: Het verleden leefde voort in Anto-
nio Pérez. Indiaanse 'standennijd' in centraal Mexico. 1757-1761; voorts de Nederlandse economie in de
negentiende eeuw en het Britse model.

Van 't Erf van Ennel (Oudh. Ver. 'Ermeloo'; lidm. ƒ 25,-, postbanknr. 56.59.825; penningmr. A.J. Von-
keman, Varenlaan 110, 3852 CT Ermelo), nr. 7, dec. 1994. Als gevolg van de razzia in Putten [gegevens
van elf omgekomen inwoners van Ermelol; Peter Kamphorst [1894-1944, staat van dienst]; 75-jarig
bestaan van Fokker; Verv. Beek/Van Beek/Van de(r) Beek, Ter Beek; De geschiedenis van het 'Mees-
tershuis'.

Idem, nr. 8, april 1995. H. van Dijk: Boerderijen in en om Ermelo. Oud-Groevenbeek [eigenaren o.a.
Vitringa, Van Hall, JongeneelJ; Verv. Beek; Woelige jaren. Conflicten in de gemeente Ermelo, 1850-
1914; Oude benamingen van percelen grond; Dodenlijst bomaanval Ermelo 7 nov. 1944.

Veluwse Geslachten, jg. 20 (1995), nr. I, Kwst. Beekman [Beekman (te Voorst), Boeve, Van der Zwaan
(te Hattem), Esselink, Ditzel, Leeflang (te Gouda, Arnhem), Zeijseink, Maandag]; Verv. Bennekomse
Vermeer's; Kwst. Buma |Gerrit Buma tr. Harderwijk 1931 Wilhelmina Kroon;-, Posthuma, Voerman,
Luiting,-, Bakker (te Ermelo, Putten), De Leeuw, Van Schalm]; F. Reurink: Genealogie Wijer (Wier)
Lamber(t)s van Laar [papiermaker te Heerde, tr. ald. 1670 Lubbertjen WerfhofJ; A.C. Zeven: Familiewa-
pens op Oldenbroekse archiefstukken (coll. Muschart); G. Verstraete: Mijn Oldenbroekse voorouders
[kwn. vanGerrit Hoksbergen, tr. Doornspijk 1828Gerrigje Elberts Kruithof; 17e-18e eeuw]; B.J. vanden
Enk: Een fragment Hagedoorn [Haegdoorn, te Zuuk; 17e eeuw].

Idem, nr. 2, 1995. Verv. Kwst. Buma; Aanv. Kwst. Remijer; A.C. Zeven: Familiewapens op archief-
stukken van Barneveld (coll. Muschart); C.J. Slok: Genealogie Peter van Broeckhuijsen [I7e-I9e eeuw];
J.A. Vahl: Kwst. Vahl [-, Wind (te Zwolle), Bosch (te Doornspijk), Diestelhof]; W.H.M. Nieuwenhuis:
Peel en Van Dashorst [Willem Peelen, overl. Amsterdam 1683 zonder nageslacht; dooreen verkoopacte
uit 1684 kon de familie gereconstrueerd worden; Van de Glint, Van Geitenbeek, (Van) Dashorst]; Aanv.
Kwst. Ouweneel/Terwel; F. Reurink: Genealogie Van Laar (aanv./verb.) [nageslacht van Jurrien Gerrits
tr. Nijbroek 1707 Willemtie Gerrits; Schipper, SlijkhuisJ; Aanv./Verb. Kwst. Kleijer: Antw. Boersen
[fragment; 18e eeuw],

Westerwolde, jg. 16, no. 1, maart 1995. E.G. Schrage: Gansevoort [Berent G. (1637) aangesteld tot "com-
mandant bij het Clooster Ter Apel', tr. Anna (Margrieta) van Snelten/van Schnelten, drie dochters, een
zoon en kleinzoon en andere naamgenoten]; J.S.A. Huizing: Schoolmeestersrapporten in 1828; D. Poor-
tinga: Stamreeks Ornatolerius [d.w.z. afstammingsreeks van Wilko Karssiens Drent (1806-1875) via
Titia Lubbartus Fabius (1735-na 1778) van Hermannus Ornatolerius, M.D. uit Basel (1666)]; Verv.
Belastingzaken; Verv. Grensgeschillen. IV. Jipsinghuizen contra Sellingen. V. Smeerling contra Onst-
wedde.
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Westfriese Families. 36e jg., no. 1. maart 1995. Red./C. Buys: Over Over. Heren van Koedijk en hun ver-
wanten [nageslacht van Hendrik en Cornelis Aariens Over. won. te Oude-Niedorp: 18e ecuw|: Noorde-
loos, enkele aanvullingen; Verv. Genealogie De Goede.

Uit Eijsdens verleden, nr. 67, dec. 1994. De redactie bericht, dat het archief van Zinkwit Nederland BV
aan de Stichting Eijsdens Verleden werd geschonken: H. Baersma: De synagoge van Eijsden ten huize
van Abraham Coopinan (1783-1820).

IJsselakadenüe. 18e jg., nr. 1. maart 1995. G. Lasee: Mogelijkheden genealogisch onderzoek verbeterd
|bespreking en globale opgave van geïnventariseerde archieven|: J.P. van den Berg: De naam Kostverlo-
ren in de omgeving van het gelijknamige gemaal.

Zeeuwse Kwartierstaten. Werkblad (abt. ƒ 50.-. losse nummers ƒ 13.— (incl. verzendkosten), gironr.
693.45.29 t.n.v. Genealogische Publicaties Zeeland. Schippersweg 26. Nieuwdorp o.v.v. het gewenste.
Inl.: G.C. Bek Adenauerstede 43-09. 4463 GG Goes), jg. 3. nr. 13, jan. 1994. Verv. Kwst. Kaashoek:
Verv. Kwst. Oudesluijs; J. Deij: Kwst. van Cornelis Deij Igeboren Wagenaar. geb. Wolffaartsdijk 1898,
natuurlijke zoon van Gerrit Okkeren Johanna Wagenaar; Ocker/Okker, Wolfert(s). 't Jong, Van Hassent,
Wagenaar. Boomsluiter, Hannewijk, Joziasse; kwn. geografisch verspreid over de Zeeuwse en Zuid-Hol-
landse eilanden en het gebied rond Dordrecht]; Aanv. Kwstn. Westdijk en Witte.

Idem. nr. 14. maart 1994. Verv. Kwst. Oudesluijs, Verv. Kwst. Deij; Kwst. Jan Hoogerheide [geb. St.
Annaland 1804; Hoogereije. Meersman. Van der Velde (te Monnickendam). Verburg (te Colijnsplaat),
Van den Bogaart (te St. Annaland), Labeur. Snul, Caeshoek|; Aanv./Corr. Kwstn. Matthijsse [o.a. Jonker.
Kloet|. De Jonge [o.a. Herder|. en Van Langeraad [o.a Hoekstra te Zwaagwesteindc|.

Idem. nr. 15, mei 1994. Verv. Kwst. Oudesluijs; Verv. Kwst. Deij; Kwst. Jasper Omers Kouwer [ 1774-
1829; voornl. te Colijnsplaat; - . Kieboom. Hoogereije, Meerman|: A. Vlieger. Kwst. Vlieger [Andries V.
tr. Grijpskerke 1925 Jacomina Moens:-. Bhnmel, Jakobsen (te Meliskerke), Wielemaker, Moens, Faasse,
Huibregtse (te Westkapelle). Daane|.

Zicht op Haringcarspel (contr. ƒ 15,- op postbanknr. 309.64.39 t.n.v. Hist. Ver. Harenkarspel te Tuitjen-
horn). nr. 7, 4e jg.. maart 1995. S. Schipper. Veldnamen aan de westkant van Warmenhuizen: T. Veld-
hoer-Sneekes: Een uit de hand gelopen weddenschap te Zijbelhuizen [ruzie tussen Claas Backer en Wil-
lem Cornelisz over het naar huis brengen van dienstmaagd Grietje Pieters. I749|.

Zijper Historie Bladen. 13e jg.. nr. 1. april 1995. Verraad in Zijpe |herinneringen van o.a. Dien Bregman
wed. Lourensde Boer(tr. 1929) en Arie Groot (geb. Velsen 1922); onderduikster Aaltje Vlessing]: Kamp
Amersfoort; En ze waren er opeens...(herinneringen van mw. Kuit-Broersen aan de boerderij 'Kanaal-
zicht" te St. Maartensbrugl.

Uit onze afdelingsbladen:
Achlerhoekbultetin, 2e jg. (1994), nr. 3. Korte Kwstn. van Johanna Vlaswinkel (1830-1893). Hendrika
Pannekoek (1829-1869) en Margaretha Jacoba Japing (1854-1942); Verv. Tijnsregister en genealogie.
Amersfoort e.o., jg. 4, nr. I, jan. 1995. Tussen Oost-Friesland en New-Orleans. Genealogie van de fami-
lie Reussien [verslag lezingl; Een patorale bezoekreis in het oude Indië |idem: ds. Frederik U. van Hen-
gel, 1857|; Het publiceren van genealogische boeken [idem]; Cl. Schothorst: Het erf en goed Schothorst
en zijn bewoners in de 17e eeuw ISchothorst . Hover|; J.P.C Hoogendijk: Heraldiek als aankleding van
uw familiegeschiedenis.

Idem, nr. 2, april 1995. Van kamerheer tot binnenmoeder. De Rijksbaronnen De Petersen in de Neder-
landen 1650-1914 [verslag lezing]; Antw. o.a. Vergoeding nummerverwisselaar. Te bode doen stellen,
hornlegger, cum sociis |= met zijn deel- of lotgenoten; cum suis = met de zijnen]; J.J. van Dort: De Bio-
grafische Documentatiedienst |vervolg in de serie (goede) beschrijvingen van de Diensten in het Vereni-
gingscentrum; mijn complimenten]; J.H. Valkenburg: Een beetje geluk |herkomst Joris Valkenburg/Falc-
kenborgh, tamboer-majoor te Woudenberg/Scherpenzeel. in Den Bosch ged. 1725 als Georgius van
Valkenburg]; Uit het gaardersboek Alblasserdam |Jan Adriaense Westerhout, 1753-1777|; Een vlucht
naar Parijs |Denis Fassotte in 1720 beschuldigd van doodslag te Luik],
Amstelland. nr. 16. gebr. 1995. De geschiedenis van de Sefardische Joden in Nederland |verslag lezingl;
Kwst. Zier-Jetters [Johannes Zier tr. Amsterdam 1824 Friederica Louisa Jetters;-, Gabriels,- Westphall|.
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Idem, nr. 17. mei 1995. Naamkunde en Genealogie [verslag lezing]: J.M. Frederiks: Naspeuringen naar
de laatste reis van Carel Fredriks. een Oost-Indisch koopvaardij-kapitein |overl. Batavia 1819; gegevens
o.a. via het Scheepvaartmuseum te Amsterdam en uit het archief Ministerie van Koloniën (ARA)|.
Delfland, jg. 4, no. 2. maart 1995. P.H.H. Scharp: Een overlijdensdatum [van auteurs vader J.G. Scharp,
gefusilleerd Sachsenhausen 1942; tocht langs allerlei instanties voorde juiste datum|: H.B. Eldermans:
Zieken aan boord van het V.O.C.-schip 'Voorschoten'. Anno 1701 [lijst samengesteld uit notities van
opperchirurgijn Francois van der Tak. schipper Gijsbert Welgevaren en scheepssoldijboek.
1340 (Rotterdam), jg. 9, no. I, maart 1995. W. van Zeeland: Crediteuren van een 'desolate' boedel | van de
bank van lening, gedreven door Francoijs Susio en Barth. Ferreris, 1608 te Rotterdam]; Antw. Borst.
Genealogica (Flevoland), jg. 11. no. I, april 1995. L Slager. Doopboeken Oosterland (en Sirjansland)
[1688-1814 bewerkt voor computer].

Gen.s Propria (Kennemerland) nr. 13, jan. 1995. Verv. Weerbare mannen van 1747 |dorpen omgeving
Haarlem]; H.M. Zelis: Na 40 jaar zoeken gevonden [verre nicht Edith ter Meer]; J. Kalilenhaclv. Gemeen-
tearchief Velzen [o.a. familiearchief Bik].
Gooien Eemland. 6e jg., nr. 1, maart 1995. Nederlandse walvisvaart in de zeventiende en achttiende eeuw
[verslag lezing); Genealogisch onderzoek in het Gemeentearchief te Amsterdam [idem]; De benoeming
van schoolmeesters te Hilversum in het jaar 1767 (uit GN 1949]; H.J. Th. van der Woon: Merkwaardige
voornamen in het Gooi-I; Bunschoters in de bocht-2 [Jan Stevens B.. 1713]; Beroepen van Hilversum-
mers 118e eeuw].
Heraldisch Tijdschrift (afd. Heraldiek), jg. 1. nr. 1, jan./mrt. 1995. A.H. Hoeben: Projekt 'Zegels in beeld'
Rijksarchief Noord-Brabant; A.C. Zeven: Handmerken, voorkomend op een miniatuur, op schilderijen, op
merklappen, op postzegels, op zerken en archiefstukken; E. van Driesum: Der Herold [verslag van een
bezoek te Berlijn].
Hollands Noorderkwartier, nr. 23, jg. 9, febr. 1995. J.J. Kaldenbach: Stamt u soms af van een gestrande
zeeman? |voorbeelden uit Oud Archief Bergen]; Verv. Gemeentewapens; A. van Koersveld-Groene-
boom: Postbode (2) Ivoorbeelden correspondentie in 'postbodeboek']; Antw. Oberman, Noorderhaven,
Archief Doopsgezinde Gemeente Oude en Nieuwe Niedorp; A.C. Slierp-lmpink: Een moeilijke tijd voor
Jan Heselman |twee maal weduwnaar, vijf kinderen, hertr. 1736CatrinaCraanmeester, Hl. kind bij dienst-
meid, vrouw vertrekt, hij overl. 1740].

Idem, nr. 24, jg. 9, nr. 3, april 1995. Enkele bijdragen ter herdenking van het 30-jarig bestaan van de
afdeling; D.P. Arno/dus: Het raadsel op het perkament [de maker van het scheepsmodel in de grote kerk
(1667) was ws. Sijbet Pietersz. Speelder];/4.C Slierp-lmpink: Sijbet Pietersz Speelder, Wat is er van hem
bekend?; Familienamen en grafzerken in de Grote of Sint Laurenskerk; Regionaal bronnennieuws; Verv.
Gemeentewapens.
Horizontaal (afd. Familieorganisaties), nr. 3, jan. 1995. De oprichting van een familieorganisatie.
HnppelDePiip (Groningen), jg. 2, nr. 2, april 1995. Bewaren en gebruiken van foto's [verslag lezing]; J.
Niewold: Stamreeks Niewold |oudst bekende: Roelf Jurjens tr. Nieuwolda 1754 Lijsbett Stoffers]; F.P.
Boelens: Stamreeks Boelens |afstammend van Luurt Boelens, vermeld 1560-75]; J.R. Nienhuis: Frag-
mentgenealogie Nienhuis |twee gen. te Groningen; 18e eeuw|; H. Harlog: Echtscheidingszaken in Gro-
ningen voor 1811 [naamlijst echtparen 1729-1802].
Kempen- en Peelland, jg. 3, no. I. maart 1995. Kwstn. (5 gen.) van Maria P. Janssen |geb. Aarle-Rixtel
1926;-, Van Lierop, Van der Vleuten, Van den Boogaard], Theodorus A.M. Schreurs |geb. Oirschot
1924;-, Doumen, Hamaekers, Steegmans], kinderen Bos [Bos (te Venlo), Schoenmakers (te Gulpen), Van
de Water, Oppers], kinderen Krijnen [Krijnen (in het Gooi), Van Leek, Versteyne, Willems (te Oister-
wijk)], Johanna W. van Oers |geb. Eindhoven 1966;-, Lammers (te Steenbergen), Van Eekelen, Timmers
(te Heesch)], kinderen Withoos |-, Van de Moosdijk, De Nier, Severins|.
Koggenland, jg. 10, 1995/1. J.A. Chün-Selie: Sedert jaren afwezig |Jacob Schaaf, schipper op het oor-
logsschip Hoorn, tr. Hoorn 1883 Marijtje Hovenier; onderzoek in V.O.C.-archief]'
Kwartier van Nijmegen, jg. 4, nr. 1, febr. 1995. H. Fransen: Uijt vrome en eerlijcke ouders |ontlastbrief
voor Helena Feijen geh. met Geurt Francen, 1770]; J. Hekking: zoeken naar Bartholomeus of Lambertus
[Janssen, tr. 's Heerenberg 1806 Gijsberta Brons/Bruens].
NoordKOPstukken, 9e jg, nr. I, dec. 1994. Verv. Clara van Sparwoudeen haar nakomelingen | Metselaar.
Astuling Metselaar. Maats Astuling, Takes, Kroinmedam Astuling. Kippenbroek Astuling, Groen, Kos-
ter, Snooij]; Successie memories; Juridisch Taalgebruik van advocaten en notarissen [absolveren t/m
assignant]; Verv. Transportregisters van Huisduinen en Den Helder 11770],

Idem. nr. 2, maart 1994 (=5). Verv. Clara van Sparwoude |o.a. De Haan, Ter Keurst, Krommedam. Tij-
sen, Kuit, Halfweg |; Verv. Juridisch taalgebruik; Uit Notarieel archief Oudkarspel | verklaring door Jacob
Paarlberg en Albert Rus, 1803].
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Slichlse Heraut, nr. 27, febr. 1995. J.A. Blok-van Capelleveen: Van Capelleveen [te Veenendaal e.o.]; J.
Renema: Familienamen? Erfnamen! [ter Maat, ten Grande, Swerinck].

Idem, nr. 28, mei 1995. Verv. Van Capelleveen; J. van Kleinwee-van de Dijssei. Het archief van het
R.K. Aartsbisdom Utrecht; Antw. Van Elk/Van Ellik [te Ameide; 18e eeuw] Musseklauder |verklaring
van dit beroep].
Tlireant (Drenthe), 6e jg. (1995). nr. I, Kwst. van Jan Pol |geb. Amsterdam 1948; Pol (te Peize, Assen.
Emmen), Brader (te Winschoten), Den Hertog (te Hazerswoude), Wolters (te Leiden); met o.a. Van der
Togt, Langezaal, Metz (te Vlissingen, Hilversum); prettig dat met publiceren niet bij de provinciegrens
gestopt is]; Kwst. Jantje Hulshof [geb. Bonnerveen 1893;-, Ottens (te Gasselle), Boelens (te Gasteren),
Zandvoort (te Anloo)]; Genealogie van het geslacht Scheltens [gen. IV-VII; te Oosterhesselen; verv. op
HuppelDePup, jg. 2. nr. l,jan. 1995]; P. Kleine: Een huwelijk en toch geen huwelijk [Mathijs Geerts en
Femmigjen Hendriks Thie, 18I6|.
Twenre Genealogisch, 1 Ie jaar, no. I, jan. 1995. F.L. Schollen: Gerechtelijke acties tegen boeren uit Dui-
der, Albergen, Geesteren en Agelo |uit protocollen van de Landgerichten; voorbeelden uit Oldenzaal
1692 en Ootmarsum 1748]; Kwst. van Hendricus H. Scholten [1834-1901;-, Alberink, Riekerink,
Loman]; Fragment Ter Maetkate [te Ootmarsum en Amsterdam; 17e-18e eeuw]; Genealogisch onderzoek
in Emsland en de Grafschaft [verslag lezing]; Krantenadvertenties [idem].

Idem, no. 2, april 1995. A.F. De Jongeburcht: Dienstplicht Lijst Landgericht Ootmarsum [1811; naam-
lijst van 20-jarigen, geboortedatum, beroep, woonplaats]; Kwst. Hendrina ten Haagen [1786-1851;-, Ziet-
sen, Prumers/Pruimers, Van Campen], Kwst. Janna G. Nijhof [geb. Enschede 1833;-, Walhof, Bekker,
Ypkemeule: met o.a. Lasonder en Stroink), Kwst. Bemardina Rottink [1839-1897; exm. Rommelaar];
Regionaal Historisch Documentatie Centrum Streekarchief Delden [Langeslraat 84, ald.]; Rijksarchief
Overijssel |verslag lezing; nieuw is de 'AAK' = Algemene Alfabetische Klapper].
Veluwe, jg. 1995, nr. I. Verslag oprichtingsbijeenkomst afd. Veluwe en 'Wist u dat'-tips.
West Noord Brabant, jg. 5, nr. I, jan. 1995. Langs de matriarchale lijn [stamreeks in de vrouwelijke lijn
van Elisabeth H.M.A. Oostenrijk, geb. Zuilen 1953; Ranshuysen, Lieshout, Entius, Laan, Koster, Ootes,
Kistemaker, Oloff]; Huwelijkskontrakt tussen Walraven van Wiltenhorst en Margareta van Doorn [sche-
penbank Horst 1575]; De erven van het dorp De Heen 1614 [eigenaren, bewoners]; Wedden dat... [ver-
kiezing te Hoeven 1863].

IJssellanden, no. 31,1e kw. 1995. Ervaringen van een Genkwast-gebruiker; Kwst. Marsman [Joh. Anto-
nius M., geb. Linde 1923; 5 gen.;-, Nieuwkamp, Deten, LeegebeekeJ; J. van Kuier. Knol-Knul-Van
Kuier: drie namen, één geslacht [naamsverandering Knul in Van Kuier 1968; stamreeks (7 gen.); te
Doornspijk, Oldebroek, Hilversum]; Het gesprek met...J.A. Marsman.

Idem, no. 31, 2e kw. 1995. C. van Heuven: Genealogie en computer; In gesprek met ...F.M. Mulder-de
Vries [met stamreeks De Vries (te Noordwolde) en kwst. kinderen Lucas Mulder tr. 1948 Kornelia Bok;
Mulder (te Kuinre), Roek (te Hasselt), Bok (Schoterland), Brouwer (te JubbegaO],
Zaanstreek-Waterland, nr. 20, maart 1995. Oostzaanse archieven in Koog aan de Zaan; K. Bant: De
drooglegging van de Monnikmeer [een eigendomsbewijs voor Willem Groot (1813-1879) voor een aan-
deel in de monnikmeer was aanleiding tot onderzoek naar andere deelgenoten en de geschiedenis van de
drooglegging]; Kwst. Maria C. Jongens [geb. Purmerend 1922;-, Houtman (afk. van Langweer), Booij
(Wormerveer), Schenk (Koog, Wormerveer)]; Aanv. Kwst. Van Schaik [kwn. Beertje Admiraal, geb.
Durgerdam 1756].

Uit Familiebladen:
De Beukers Bode, 6e jg., nr. 4, jan. 1995. Beukers te Schiedam [afk. uit Munsterland; eind 18e-19e eeuw];
Boeker en Wellen te Bawinkel; Verv. Beukers te Zegveld; Beuker te Hogeveen [begin 18e eeuw]. Idem,
7e jg., nr. 1, april 1995. Naamdragers Beucker/Beuker(s)/Beukes prov. Groningen; Beuker(s) te Rotter-
dam [nageslacht Alexander Beuker tr. ca. 1717 Sara de Graaf]; Kwst. (5 gen.) kinderen Hendrik Fr.A.
Beukers tr. Den Haag 1931 M.C. de Ridder [-, Olsthoorn,-, Van der Valk].
Blanckensteijn bulletin, 6e jg., nr. 4, lente 1995. Twee gebroeders Blankesteijn in geding [Gerrit en Aart,
zoons van Stoffel Gerrisz van B. en Hendrijntje Klazen van Aalst; 1782|.
De Bothof-Bode, jg. 2, nr. 3, najaar 1994. W. Spies: De zakelijke problemen van Hendrik Bothof [ged.
Zwijndrecht 1732, tr. 1762 Seijgje Ambagtsheer).
Casa Clutia, nr. 24, 10e jg., jan. 1995. Dr. M. Elisabeth Kluit. Een leven in dienst van (onderzoek naar)
het Protestantse Reveil [1903-1977]. Idem, nr. 25, april 1995. Mr. Joannes van der Linden en zijn gouden
jubileum op 1 maart 1824 [overgenomen uit Amstelodamum 1924; auteur Joh.C. Breen (1865-1927).
stadsarchivarus]; Onderzoek archief Middelburg [Kluit/Kluyl; 19e eeuw].
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Corremans, nr. 5, 1995. De betekenis van onze familienaam; De tak Cordemans [schema nageslacht Gui-
lielmus C. te Leuven, tr. 1702 Joanna Bries]; Joannes Corremans, licentiaat in de rechten in 1683; Het
dossier Cormans te Hoboken [schema 18e-20e eeuw].
Familieblad Verniers, nr. 31,jg. 9, febr. 1995. Fragmenten Verniers [te Herzeleen Klein Sinai]. Idem, nr.
32, febr. (!) 1995. Biografie van Roger Verniers (1922-1994) met vele foto's.
Familiegemeenschap 'Ter Laeck', 51 e jaarboekje (1995). Veel recent familienieuws: Verv. Genealogie
'Ter Laak' [erfgenaam Laak te Rossum, Lossers erf 'Lakeman' en andere erven]; Archivalia: De Haer-
maet en de Potsmaet [buiten Doesburg, onder AngerloJ; Stamboek van officieren; Diaken W.G.F. Terlaak
in 1858; De hofstede de Laak te Asch; Joannes Marius Terlaak gesneuveld 1942 te Moermansk; Verv.
Gelderse Ter Laeck's voor 1812.
Familiekring Groeneveld, nr. 19, april 1995. Kwst. Groeneveld-Blaak [Arie G.H. Groeneveld tr. Heem-
stede 1953 Gerda Blaak; 5 gen;-, Schoonman (te Brammen),-, Van der Ham (te Ameide)]. Bijlage sche-
ma stam D [nageslacht Florius Ariens G. tr. 1701 Aeltje DonckerslootJ.
Familiestichting Huyser, nr. 29, 9e jg., maart 1995. Terugblik op twee eeuwen 'Welgelegen' [Pieter Joos-
ten Huyser kocht 1668 huis en erf in Krimpen op de Lek; met familieregister 1720-1824, overgenomen
uit een Statenbijbel].
Familie Vereniging Biesbroek, kroniek no. 3, 2e jg., no. I [1995). Verv. Stamboom [I8e-19e eeuw; te
Klaaswaal, Nieuw-Beijerland enz.]; schema Biesbroek/Van Biesbrouck [16e-19e eeuw]; Cornelis Jansz
Biesbroek [geb. Puttershoek 1722].
HaselhoffBulletin, 6e jg., nr. 1, april 1995. Onderzoek naarde Haselhoff-tak uit Borken [eind 17e eeuw|;
Lucretia Haselhoff, bewoonster (1742-1750) van het St.-Geertruidsgasthuis te Groningen.
Helm-nieuws, I Ie jg., nr. 2, lente 1995. Over het leven van Heribertus van de Helm uit Wateringen [ged.
17IO|; Goudse ontdekking: Alphense VDH Ao.1666 teruggevonden! [Willem van der Helm].
Hoekema-Nijs, no. 30, april 1995. de naam Hoeckema en Hoekema saté te Huizum; De achtste generatie
van het geslacht Hoekema [de zes kinderen van Johannes H. (1666-1733) en Maria Lansenbergh].
Hofman Vertellingen Groningen, nr. 17, 1995. Werk in uitvoering: waar komt Samuel Derx vandaan?
[afk. van Loierum, tr (I) Sauwerd 1725 Trijntje Heres; tr. (2) ald. 1727 Eenje Waalkes; wie helpt? Een
(andere?) familie Hofman stamt af van Willem Cornellis tr. (2) Aduard 1682].

Horsting & Horstink, jg. 5, nr. 4, dec. 1994. Notities uit het Meppener Urkundenbuch [Hordynck/Hor-
ding; 15e eeuw]; G.J. Horsting: 31 jaar voorzitter marktwezen Doetinchem [van 1881 tot 1912]; Joachim
Horstinck, Doesburg [tr. 1562 Anna van Zoelen]; De verzamelde gegeven van diverse stammen zijn bij-
eengebracht in twaalf boekjes, waarin nageslacht van: Willem. H. [geb. Olst 1761] (HXA), Hermanus H.
[geb. hengelo 1731 ], Teunis H. [tr. Zutphen 1748] (HXF), Joh. Bernardus H. [geb. Bagelen 1831] (HXG),
Hendrik H. [won. DenHam, tr. voor okt. 1801] (HXI), Willem H. [otr. Doetinchem 1767] (HXJ-O-S),
Arent H. [ir. Haaksbergen 1732] (HXK/L), Hendrik H. [tr. Haaksbergen 1715] (HXM), Jan Ho(r)sting
[geb. Sleen 1798] (HXN), Andreij H. [te Legden D., tr. voor sept. 1724] (HXP), Derk H. [tr. Brummen
1733] (HXQ), Hendrik Jansz H. (tr, Didam 1670] (HXY). Idem, jg. 6, nr. 1, maart 1995. Uit de geschie-
denis van Zelhem e.o.; Brieven uit het voor-oorlogse Indië [van Albert Horsting, 1934, 1936]; Erve Beb-
seler in Amt Delden; De Slangenburg bij Doetinchem; Roleff Hoerstynck te Hellendoorn (1503).
Marsman, blad voor en van de familie Marsman, nr. 16, jaar 1994. Marsman te Hoorn [1388 en 18e
eeuw]; Verv. Genealogie Marsman [o.a. te Vroomshoop; 20e eeuw].

Oud Steins Nieuws, nr. 9, winter 1995; nr. 10, lente 1995. Kwst. van Willemien Steins-Meijerink [geb.
Haaksbergen 1920;-, Barendunck, Ten Asbroek, Leppen],
Poelgeestfamilie kontakten, 15e jg., maart 1995. De tak van Symon Dirck Adriaensz [als 2A wordt opge-
voerd Pieter Dirckszn; enkele malen wordt diens vrouw genoemd Ermgaert Matheensdr; zou ze niet Mat-
theeusdr geweest zijn?].
Pors Post, nr. 59, 19e jg., Ie kw. 1995. Uit het leven van Willem Pors en Dirk(s)je Smitshoek [tr. 1954];
Verv. Nakomelingen van Clement Pieterszoon; Groot genealogisch nieuws [Isaack, de zoon van stamva-
der Lenaert Lenaertsz jonge Pors, vestigde zich buiten Charlois; te Mijnsheerenland en Numansdorp
noemden zijn kinderen zich (of werden genoemd) Por; eerste helft 17e eeuw],
Reith, wijs en zijd, nr. 26. maart 1994. Georg Reith [geb. Wörrstadt 1887,overl. 1964]. Idem, nr. 27, maart
1995. Uit de oude doos: Het gildewezen te Schlitz.
Studiegroep geslachten Drost, Med., jg. 3, nr. 4, dec. 1994. G. Boot-Drost: Het onstaan van mijn fami-
lienaam [de oudst bekende naamdrager Hendrik Hendrix Drost, won. Harlingen, was mr. bontwever
(wever van geruite of gestreepte katoen), tr. 1748 Berber Heyns; Hij noemde zich eerst Dros. Woorden-
boeken werden opgeslagen op 'dros-'woorden; deze bleken te maken te hebben met de katoenspinnerij];
Stamreeks van Johannes Willem Drost (geb. Zutphen 1938) [oudst bekende: Amt Henricxen Drost, 1579
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te Nunspecl|. Idem, jg. 4. nr. 1. maart 1995. Logement 'De Herderin' in Hasselt. Een familie Drost in het
horecabedrijf (1793-1860) |uit IJsselakademie 9 (1986)].
Tahon's Tijdingen. I Ie jg.. nr. 2, juli 1993. Kwst. Yvcs R.J.C. Bagin |geb. leper 1927:-, Vandcrheyden,
Tahon. Verhaeghe|. Idem. nr. 3, dec. 1993. Nageslacht van Ludovicus Tahon, won. Noorschote, tr. voor
1711 Joanna Clara Gouwy. Idem. 12e jg.. nrs. 1. 2. 3. Documentatie en foto's van de familie Tahon en
aanverwanten. l9e-20eeeuw.
Ter Pene. 4e jg., nr. 4, winter 1994/95. Dit maal wordt het leven van Maria vanden Per uitvoerig behan-
deld; geb. Antwerpen 1587, tes. 1646, tr. (I) 1620 Peeter Gillis vander Schelstraeten; tr. (2) Jan de Hase.
Het Treffertje, 24ste jg.. no. 1. maart 1995. P. Sanders: De oudste generaties van het geslacht Cuypers-
Treffers |heruitgave; nageslacht van Nicolaes Jacobs Cuypers. won. Waalwijk 2e helft 16e eeuw, tr. (I)
Maryke Quirijnsdr.; tr. (2) Adriaentje Andriessen Cuypers; zijn kleinzoon Jan Andriesz noemde zich
Treffers; l/m 19e eeuw].
Van Helden en heldinnen, no. 26. 12de jg.. dec. 1994. Genealogie Van Helden vanaf 1570 |4e gen.: Frans
Leenderts van Helden, geb. ca. 1663, tr. Janneke Aerts van Wijk; te Wijk (NB)). Idem, no. 27. maart 1995.
Overzicht genealogieën Van Helden; verv. Genealogie Van Helden [te Wijk, Andel, Aalburg; 18e eeuw].
WiegelWelensWaardigheden, nr. 35. 10de jg., nr. 1, 1995. Bockelhagen, een nieuwe visie (2) [overwe-
gingen belr. Christiaan Wiegel en de plaats van zijn glashut (te Bockelhagen?). onderzoek naar de oudste
Wiegel's|.

België
Genealogie & Computer (VVF), jg. 12, nr. 1, jan. 1995. Ariadne Nieuws: compressietechnieken in Ariad-
ne; Brother's Keeper 5.2; Verv. Catalogus Genealogie Programma's en Bestanden; Nieuw in PRO-GEN
2.3.

Idem, nr. 2, maart 1995. B. Waterschool: NAPOLEON, een programma voor gezinsreconstructie met
onbeperkte capaciteit; Software Nieuws: Nieuw in Hazadata 7.1; GENUS Senior, vz. 1. een Nederlands-
talig genealogie programma onder Windows; Tips: SVP, een utility voor geneagrammen.

Limburg, jg. LXXIII, afl. 3. juli-sept. 1994. J. Molemans ( ): Memorieboek Antoon vanden Steen. Uitga-
ve met commentaar en enkele aanvullingen uit andere bronnen |Anthonis vanden Steen, 1547-1622; de
hele aflevering is gewijd aan zijn memorieboek, dat losse notities, gemeentelijke verordeningen, verko-
pingen, getuigenlijsten enz. bevat. Een 'must' voor wie zoekt in Neer- en Overpelt e.o.: 2e helft 16e- Ie
helft 17e eeuw].

Idem, afl. 4, okt.-dec. 1994. Een huldegedicht van 1736 aan Onze-Lieve-Vrouw van Deust te Per [door
Michael Baten, ged. Eksel 1715. zoon van Peter Baelen. notaris, en Maria Simons|; De nieuwe O.-L.
Vrouwekerk van Alden Biesen (tweede kwart 17de eeuw) |met in de voetnoten biografische gegevens
van geestelijken].

Le Parchemin, No. 295, 60e année, janv.-fév. 1995. Six portraits de notables bruxellois au XlXe siècle:
van den Berghen-Goffin-Capouillet; Edgar de Marneffe, 1852-1929. Un érudit et un chercheur |met
afstammingslijnen naar Robert de Marneffe, vermeld 1599, 1606, 1621; enkele 16e-17e eeuwse grafzer-
ken|: Un fonds trop peu connu a la Bibliothèque Royale Albert Ier a Bruxelles. Les faire-part du fonds de
Jamblinne de Meux; Antw. Straatmen.

Idem. No. 296, mars-avril 1995. Une branche de la familie Doucet a Wansin 117e-20e eeuw]; Héraldi-
que vivanle: Coste, Draquet, Dulière, Hanssens, Laheurte, Pepin; Jaques de Steenhuys, dernier seigneur
d'Elverdinge (1713-1719); X. de Ghellinck Vaernewxck: Maïtres de forges et chatelains de la trapperie a
Habay-la-vieille |Trappé, De Vaulx, Marchant, De Baillet, d'Anethan].

Vlaamse Stam, 30e jg. (1994), nr. 11-12. Correctie: L. Lindemans: Genealogie Fransen (Land van Hoog-
straten).

Idem, 31e jg., nr. I, jan. 1995. Y. Segers: De scheepsbouwers uit de Baasroodse familie Van Damme
(begin 18de eeuw-1918); W. Beele: De familienaam Warlop; M. Desmedt: Geboortes, huwelijken en
overlijdens te Beersel. Leemtes in de registers van de Burgelijke Stand |chronologische lijsten, 1797-
1802]; Gentse buitenpoorters van Merelbeke in de 15e eeuw; Kwst. Mgr. Bernard Mels, aardsbisschop
11908-1992;-. Van Vooren. Engels. Wuytack; veel kwn. te Stekene]; P. de Clerck: Twee Limburgse docu-
menten uit een familie-archief [Cassel(s). Grover, Rouffs. Van Daell|: Antw. o.a. 'stijl van Brabant',
(Den) Trooster.
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Idem. nr. 2, febr. 1995. W. Verleyen: Abt Goswin Herdinckx ( 1493) van Affligem en zijn familie; F.
Debrabandere: De familienaam Calberson [oorspr. Calhbertson; afk. uil Schotland: Ie onderscheiden van
de familienaam Caversoons|; 15de Eeuwse Gentse buitenpoorters uit Sint-Niklaas; Geregistreerde fami-
liewapens: Dieleman, De Bram, Calberson, Theunis. Vandermarliere, Leflot, Uitterlinden: A. Maris: Van
de Vyver in het Land van Waas [fragmenten; 15e-16e eeuw|.

Idem, nr. 3-4. maart-april 1995. A. Arickx: Kwartierslaat André Demedts] 1906-1992, o.a. letterkundi-
ge;-, D'Hont, VandenAende. Baert; kwn. voornl. te Sint-Baafs-Vijve; stamreeksen De Mets/Demedts,
Gillemy(n)/Guillemé7Guillemyn en Van den Hende/Vandenhende]: W. Devoldere: Straatschouwingen
als genealogische bron. Ooslnieuwkerke-1764 [met lijst van persoonsnamen]: Idem: De 'Zantingen': een
goudmijn voor genealogen |Noël Favorel pr. (geb. 1921) transcribeert sedert 1987 16e-eeuwse en oudere
archieven in leesbaar schrift; gepubliceerd werden reeds 98 delen; begonnen met Zuidschote (deel 1-17)
is hij nu bezig met Roeselare; copieën te raadplegen bij o.a. VVF-Merksem]; G.Dumon: Over Roeselaar-
se handelaarsfamilies in de 16de eeuw [Deechbroot en Coucke: vaderen zoon Jan D. met hun gezinnen;
Mayke Deegbroot (dr. van Jan jr.) Geh. met Embert Pellicorne, woonde eind 16e- begin 17e eeuw te
Amsterdam]; Kwst. Elias Dupon Ipriester, 1910-1993;-, Megret, Mulleman, Dendauw; te Roeselare en
Kortrijk]; Kwst. Jozuë Vandenbroucke |hoogleraar geneeskunde. 1914-1987;-, Huyghebaert. Van Hauw-
aert, Mestdagh; te Moorslede en Rumbeke); Kwst. Jean-Pierre Monsere (wereldkampioen beroepsren-
ners, 1948-1971;-, Olivier, Kimpe, Casteleyn; o.a. te Ardooie en Roeselare|: Kwst. Emiel Vandecaveye
Iheemkundige, 1921-1985;-, Muylle, De Jonghe (te Zwevezele). Laethem; o.a. te Egem]; W. Sleeghers:
15de Eeuwse Gentse buitenpoorters uit Brugge; M. Paliyn: De familienaam Meau te Dranouter: J. Cail-
liatr. Niet rooms-katholieke huwelijken te Veurne (bijv. Philip Verbiest uit Nimwegen 1715, Jacobus
Verbeek uit Bergen o/Z 1716, Barbe Noorthove uit Wassenaar 1717, Nanne vonk uit Stiens (Frl.) 1717.
Berent Idemauit Leeuwarden 1718 en 1720, Elias van Hasselt uit Breda 1718, Anna Maria van der Wolde
uit Arnhem 1719, Maria Schenk uit Rotterdam 1723, Arnold van der Beets uit Spijkernisse 1724, Johan-
na Maria Roering uit Uithuizen 1731; dertien bladzijden met de mogelijkheid om een 'zoekgeraakt'
huwelijk tussen 1714-1782 terug te vinden; 2e helft 18e eeuw veel engelse namen].

Duitsland
Beilriige zur weslfiilischen familienforschung. Band 51 (1993). J. Wennen: Haus Stevening in Wüllen-
Bauernstiitte-Lehen-Adelssitz |in de noten van de inleiding worden behandeld de erven Rothering (van de
Recke geheten Rotard), Knuf (Knuve/Knuf, von Heek) en Sicking (Knuf, von Heyden); I4e-15e eeuw.
Leenmannen o.a. Brinking (1324). von Rokinghusen (1384), von Graes (1406), Giging (15e eeuw), von
Senden , (von) Hakfort (1491). Die Familie von der Marck zu Stevening (1569 deling nalatenschap
Adolph von der Mark junior. Everhard v.d. M. tr. 1543 (of eerder) Erich (van) Billerbeck: hun dochter
Anna tr. Johann Moerbecke, won. op Breckelenkamp (Ootmarsum): vererving verder via familie von
Heerdt; met diverse kwartierenschema's von Heerdt, Moerbecke. Grubbe, von Bönninghausen; Huis Ste-
vening werd ca. 1812 gekocht door Philip Bispinck (geb. Horstmar 1780). Opgave van grondbezit in bij-
lagen fragmentgenealogieën]; C. Steinbicker. Westfalen in der Niederrheinischen Provinz der Gesell-
schaft Jesu 1626 bis 1773 [naamlijst van leden van de orde met geboorteplaats en verdere notities; uit
enkele families traden veel leden tot de orde toe: Modersohn, Zurmühlen, Rissen, Plettenberg, Midden-
dorf. Bijlage: Angehörige...aus angrenzenden Gebieten (w.o. Abbing, Büning en Dorth uit Zutphen,
Bolandt uit Maastricht, Holstein uit Ootmarsum, Marquerinck en Romel uil Borculo. Mensinck uit
Deventer, Till uit Oldenzaal)|; Tragerinnen und Trager des Herforder Damenstiftordens; Der Werler
Erbsalzer Leopold von Lilien (1770-1829).

Blaller des Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 57 Jg. (1994). H. Flachenecker. Die Griess-
tettener Mirakelbücher als genealogische Quellen 11630-1729; per herkomstplaats opgave van jaar, naam
van de bedevaartganger, onderwerp en aanleiding tot de belofte]; G. Nebinger: Das Ehebuch 1701-1740
derevangelischen Pfarrei Burtenbach (LandkreisGUnzburg) und die bemerkenswerten Familienname der
Zeit 1584-1740 mit Orts-und Personenregistern 1701-1740.
Bremisches Jahrbuch, Band 73 (1994). Wilhelm Dilichs Bremer Chronik [W. Dilich, geb. ca. 1571/72,
zoon van de predikant Heinrich Schiller; kroniek o.a. interessant vanwege de illustraties, zoals oude
dorps-en stadsgezichten]; Vom Hospital zum Allgemeinen Krankenhaus; Bremer Kaufleute in Bordeaux
[met verwantschapstabel Dravemann (1750 in Amsterdam)-Schmitt-Backer-Boyer; met o.a. Barkey,
Meinertzhagen, Tidemann, Schutte]: Die Kirche in Brinkum.
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Diissledarfer Familienkunde, 31. Jg., Heft 1/1995. Die Familie Hahn (Ein Beitrag zur Gcschichte Alt-
Benrather Familien) [Benrath is sedert 1929 stadsdeel van Düsseldorf. Schrijfwijze ook Han en Haan:
waarschijnlijk samengetrokken uit Hagen; 17e-19e eeuw|; Steuerliste des Jahres 1689 für Benrath.
Urdenbach. Holthausen und Garath; Verv. Sterberegister Neukirchen-Hülchrath 1697-1804 [Pülz t/m
Schumacher; met o.a. Ristorf. Rommerskirchen, Rosellen. Schalck. Schiefer/Schieffers, Schillings,
Schmitz, Schotten, Schrödcr]; Verv. Familie Kornwebel; Verv. Garnison und Festung Düsseldorf:
Westfalisches Infanterie-Regiment Nr. 16.

Familie und Gesclüchle, Nr. 11, Bd. I. 3. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1994. Vijf bijdragen (neerslag van lezin-
gen) over onderzoek in Thüringer archieven: Staatsarchiv Gotha, Stadtarchiv Rudolstadt, Thüringer Uni-
versitats-und Landesbibliothek, Abteilung Handschriften und Sondersammlungen, Universitatsarchiv
Jena, Erfurter Personalschriften; Die GreuB. Eine Freiberger Montanfamilie [16e eeuw]; Die böhmischen
Exulanten des 17. Jahrhunderts in Sachsen und in der Oberlausitz; Verv. Erzgebirgische Familienwap-
pen: Buchner (1718), Ercker/Erckel (met fragment; 16e-17e eeuw), Hoenelius (1658). Hofmann (1725),
Kospoth (1524); Familiennamen in Lichtenau b. Neustadt/Orla.

Idem, Nr. 12, Bd. II. 4. Jg., Heft 1, Jan-Marz 1995, Bose-eine Leipziger Rats-und Handelsherrnfamilie
[ 16e-18e eeuw); Lexicon Genealogie: Lehnswesen [vazallen, leenrecht, eed, enz.]: Die mütterlichen Vor-
fahren des Bankiers Christian Gottlob Freye [geb. Lampertswalde 1715; 63 kwn. van zijn moeder Johan-
na Eleonora Gerber. 1689-1754;-, Deutsch, Graulitz, Pöllmann]; Auswanderer aus dem Herzogtum Mag-
deburg und den angrenzenden Territorien nach PreuBisch-Litauen in der ersten Halfte des 18.
Jahrhunderts; Familien des Marktfleckens GroBengottern...aus Registern der Kirchenkassenrechnungen
[ 16e eeuw]; Verv. Erzgebirgische Familienwappen: Brauer, Duppauer von Duppau, Oeser, Reitzenstein,
Schmid, Tettau,; Die Suche nach der Ehefrau des Georg Hermann HeBler, Pastor zu Altengottern von
1705-1738 [Eva Margrete Engau, tr. Kleinvargula 1706]; Von wo stammen dieTiller? |kwn. (4 gen.) van
Maria Tiller, ged. Gera 1652;-, Leibe. Seiler, JunghanB[; Der kalifornische Goldrausch und die damit ver-
bundene Auswanderung im Spiegel des Annaberger Wochenblattes.

Genealogie, Bd. XXII, 43. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 1994. Die Frühauf (latinisiert Lucanus) in Böhmen.
Miihren, Polen und Schlesien; Die kurpfa'lzische Garnison in Neustadt an der Haardt 1676 bis 1685; Die
russische Familie von Rauner [19e-20e eeuw|; Verv. Trauungen Ev. Kirchengemeinde A.C. in Wien
[1810].

Idem, 44. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 1995. Der Band XX (1994) des Genealogischen Handbuchs des in
Bayern immatrikulierten Adels [namen jaren en soms met korte kenschets]; N. Siegloch: Das Stadtarchiv
Isny. Geschichte-Bestiinde-Aufgaben (Oberschwaben); Zur Geschichte der Pastorenfamilie Mushard
[ 15e-17e eeuw]; Nachfahrenverwaltung im PC; Die samtlichen Nachkommen des ersten Freiherrn v. Are-
tin; Die alten Kirchenbücher von Groningen; Die Erforschung der Familie Klugermann aus dem
Markgraflerland [15e-19e eeuw].

Lübecker Beitriige zur Familien-imd Wappenkunde, Heft 36, Febr. 1995. G. Kruse: Gertrud Tonagel.
Genealogische Irrungen und Wirrungen urn die Existenz einer Lübecker Kaufmanstochter [ 16e eeuw|; R.
Thormamr. Die Thormann in Löwenberg 1800-1900; Den Lebenslauf des Hermann Wilms, 1888 [met
fragmenten Wilms: 19e eeuw]; Die Hollander-Vorfahren der Maria Harms (1816-1885) aus Mecklenburg
['Hollander', beroepsaanduiding voor een zelfstandig ondernemer in de melkveehouderij]; Personenin-
dex zum Visitationsprotokoll derGemeinde 'Patrow', Herzogtum Lauenburg, vom 3. 7. 1683.

Mitteilungen des Mindener Geschichlsvereins, Jg. 65 (1993). Die Ausformung der Landstande im Fürst-
bistum Minden [ 13e-14e eeuw); St. Marien in Minden: Stiftung und Erinnerung; Die Anfange der ev.-ref.
Petri-Gemeinde Minden.

Mosaik, Heft 4/1994. Herkunft und Vorfahren der Pfalzdorfer Kolonisten Kalbfuss [afk. van Weinsheim;
met lijst gezinshoofden ald.; 17e eeuw]; Das Arthur-Custos-Gedachtnis-Archiv für jüdische Familienfor-
schung [adres: Tinnagel 5, D-47608 Geldern]; Geschichte der Familie Schoofs vom Butzenhof in Hassum
[ 18e-20e eeuw].

Idem, Heft 1/1995. Verkartung des Kirchenbuehes der kathol. Pfarrgemeinde St. Martin in Xanten-
Vynen; Neuzugange im MOSAIK-Archiv; Aus der Mitgliederliste der Bruder-und Schwesterschaft U.H.
Jesu Chrsti und der B.V. Maria Dolorosa, St. Ignatiuskirche in Nijmegen; DJ. Oldenboom: Die Steen-
grachts und die Ossenbroichs in Moyland und Till; Die MOSAIK-MAIL-BOX in Kleve; Genealogische
Kartei der Erftlandschaft/Erfassung mittels EDV.
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Die Residenz (uitg. Heimatverein SchloB Neuhaus 1909 e.V.), 53. Jg.. Heft 101, Dez. 1994. Hierin o.a.
Das Küllmeyer-Kolonat zu Neuhaus/Thune [geschiedenis van boerderij Küllmeyer; opeenvolgende
bewoners (zoals Hach(man)/Hag(man), Bollen, Rempe, Kuhlenkamp) in het spraakgebruik gecombi-
neerd meteen voornaam ontstonden namen als Kühljoist, Küllhennichen Kühljohan; 17e-19e eeuw]; Zur
Geschichte der Unternehmerfamilien Hallenstein und Fels [joodse families; 2e helft 19e eeuw|; Gehall-
serhöhung für Hofgartner Hatzel (1736).

Südwestdeulsche Bliitler fiir Familien-und Wappenkunde, Bd. 21, Heft 3, Marz 1995. Akademiker in
Stammbiiumen [beschrijving van vooropleiding tot afstuderen, met tips waar te zoeken); Aanv. Stic-
kel/Brandenburger/Aschman; Die Familien Theurer in StraBburg und ihre Herkunft aus Württemberg
[met stamreeksen te Herrenberg en Tübingen]; Wichtigste genealogische Quellen für den Enzkreis jetzt
als Mikrofilme in Landratsamt in Pforzheim nutzbar; Württemberger im Nord-ElsaB auf den Wege in die
USA; Amtmann Philipp Adam Beeringer in Schiltach [1685-1753]; Ortsfremde in den ev. KB von
Oberöwisheim (Kraichtal) (1625-1795; w.o. personen uit Zwitserland!; Corr. Ulmer patriciaat [familie
Krafft; 16e eeuw]; Aanv. Sorg [14e-15e eeuw]; Stamreeks Birck |3 gen.; 16e-17e eeuw; te Stelten im
Remstal); Med. betr. Hans Jauch; Aanv. Münsinger; Die Juden in Weikersheim urn das Jahr 1792.

Zeitschrifl fiir Niederdeutsche Familienkunde, 69. Jg., Heft 4, 4. Quartal 1994. Die Familie Matthaei [te
Rodenberg am Deister en Kassei en in Chili; 17e-20e eeuw]; Jungeneinschreibungen aus Bergedorf und
Umgebung im Amt der Barbiere und Wundarzte zu Hamburg [16e en 19e eeuw]; Ehevertnige und Kon-
trakte des alten Amtes Ilten von 1622 bis 1798; Jüdische Familien in Bremen im 18. und 19. Jahrhundert
am Beispiel der Dorfschaft Hasted [o.a. Alexander, Hein. Schwabe, Hammerschlag; Hesekiel Abraham
uit Amsterdam, 1791].

Frankrijk
Cercle Généalogique d'Asace, Bulletin No. 105, 1994-1. Traces généalogiques dans un ancien litige
jurisdique [erfgenamen van Marguerite Huguenel [geb. 1669); Exter, Hilspach, Wanner]; Verv. Alsaciens
dans les registres paroissieaux protestants de Kehl, Bade [1736-1756]; Bijdr. betr. Jean Hindemann [1691
Mittelwehr 1755]; Verv. Schoolmeesters; Verv. Alsaciens a Paris (1792); Antw. o.a. Kwst. Schott [met
Ernwein, Martzolff, Rohfritsch]; Schema's Brunstein [17e-18e eeuw; te Sélestat en Kintzheim] en Grapp
dit Dietterlin [te Strasbourg; 17e eeuwj.

Idem, No. 108, 1994-4. La Societé Suisse d'études généalogiques et ses organes et les recherches
généalogiques en Suisse; Verv. Alsaciens dans...Kehl [1774-1784]; Les Fruhauf, ou trois generations de
ménétriers a Dinsheim; Mortuaire (1529-1693) de l'abbaye bénédictine d'Ebersmunster; Extraits du nota-
rial de Barr, 1664-1666; Antw. o.a. Seberger, Host (kwst.), Arg (kwst.; 15e-16e eeuw), Faber dit Brand-
scheid, Hermann (kwst.), Knobloch, schema Girardin.

Idem, No. 109, 1995-1. Verv. Alsaciens...Kehl [1785-1792]; Verv. Constrats d'apprentissage [1676-
1681]; Jean Thibaut Reis, ammeistre de Strasbourg et sa familie foverl. 1729; Brobecque, GreinerJ; L'o-
rigine de Frédéric Moevus (1733-1793); Schnaebele. Une familie anabaptiste a Baldenheim [oorspr.
Schnewly]; Le couple Berger X Goll [kwn. Oswald B. (overl. 1659) en Anastasia Goll].

Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 44, oct.-déc. 1994. Bijdr. betr. Brocquevieille, Carencotte/Carincotte,
Crétel, Debuiche, Farsy, Lainé, Lanvin, Lefebvre, Lhomme, Liévin, Webster, Tourtois, Kwst. Bresselle;
Klappers huwelijken Blemgy-sur-Ternoise 1663-1892, Boisleux au Mom 1737-1792, Monchy-Breton
1683-1792, Montreuil 1737-1791.

Idem, No. 45, janv.-mars 1995. Charles Delestraint (1879-1945) alias Vidal [kwst.;-, Six, NN, Legayl;
Nous sommes tous cousins [twee tabellen nazaten van Antoine Averland x Marie Malpaux en van Jean
Bayart x Marie Deneu]; Kwst. Gueluy [-, Dassonneville, Caudron, Boutilleux]; Parenteel Moullart [16e-
18e eeuw; met o.a. Thery, Le Carlier, Demettre, Lombart, Couplet, LanthierJ; Blangy sur Ternoise: Une
étonnante accumulation d'erreurs dans la rédaction des actes d'état civil [met fragmentgenealogieën van
aldaar wonende families: Moronval, Ouziaux, Peuvrel, Pruvost, Vigreux; voornl. 18-19e eeuw]; Klappers
huwelijken Saint-Omer (St. Martin) 1596-1791, Caumont 1696-1792, Etaing 1720-An 13, Tilloy les
Hermaville 1740-1792, Agniers 1739-1792, Lens 1737-1792, Servins 1676-1792.

Héraldique & Genealogie, No. 133, XXVIe année, No. 4, oct.-déc. 1994. Bijdr. betr. o.a. De Héricourt,
Tricot, Goujon, d'Arlos, Hourkier, Suard, Veron, Perrin, Kayr (de Blumenstein), Valade, Rideau, de Juys,
(de) Rohard, Sabatier, Madame du Barry [en haar moeders familie BécuJ. Les échevins d'Angoulême de

GensNostra50(l995) 421



1373 a 1651 | burgemeesters, schepenen, raden |. Florintin.
kiem, No. 134, XXVlIe année, No. I, jan.-mars 1995. Bijdr. betr. o.a. Chevricr, De Champcau de la

Boulaye (19e-20e eeuw). Les 'comtes' des mille el une nuits ou Sheherazade chez les Bourbon [de ver-
meende afstamming van Sancha van Castilië (tr. 1122 Rodrigue Gonzales de Lara) van de profeet
Mohammed|; (Le) Berchcr, Le Long. De La Bintinaye (l5e-2Oe eeuw), De Champluisant (15e-16e
eeuw), De Fougières. De Fouchais, Niquet (17e-19e eeuw). Fleuriau.

Luxemburg
De Familjefuerscher, No. 41. Juli 1994. Speciaal congresnuinmer 21. Internationale!' Kongress für Gene-
alogie und Heraldik Iprogramma en samenvatting van de lezingen].

klem, No. 42, II. Jg„ Sept. 1994. Der Familienname Donven.
Idem, No. 43, Jan. 1995. Luxembourgeois en voyage de 1849 a 1852 d'après le registre des passeports

de la Ville de Luxembourg (namen, geboorte- en woonplaats, beroep, bestemming enz.J; Der Familien-
name Bock.

Polen
Geus, 1993, 1-4. Bijdr. betr. o.a. Zygmunt Luba-Radzimfnski [pools heraldicus; 1843-1928; met kwst. (5
gen.)); Nageslacht van Mikolaj Dunin-Wasowicz |geb. 1788]; Voorgeslacht van Franciszek Ratajczak
[I887-1918|: Familie Buller [l8e-20e eeuw]; Nageslacht Stanislaw Kurnatowski [1823-1912]; Familie
Leo; The family of Benedict Meyer [joods koopman te Kargowa, ca. 1800]; Index of persons forlineages
of the canons of Poznan 1535-1786 |de installatie van een kanunnik hield o.a. in het leveren van het
bewijs van zijn adelijke afstamming t/m zijn overgrootouders; opsomming van huwelijken en relaties met
verwijzingen naar andere personen]; Het genealogisch werk van W. Wieladek (1744-1822) [collectie in
'Main Archiv' in Warschau: naamlijst van beschikbare informatie!; Korte beschrijving van een heral-
disch manuscript [in Poznan|.

Scandinavië
Genos (Finland), Arg. 66 (I995)-1. Bijdr. betr. Finnen in Estland (17e-18e eeuw), de families Toiva-
nen/Toivain en Argillander, chirurgijn Friedrich Zinck (geb. Gotha in Saksen 1767- overl. 1829) en zijn
nageslacht, notities van Johan Alftan (1692-1755).

Heraldisk Ticlsskrift, Nr. 70, Bd. 7, Okt. 1994. Heraldik pa skydeskiver [van leden van het Kopenhaags
Skydeselskab (skyde = schuiven, schieten) en Danske Broderskab zijn ca. 1900 lidmaatschaps 'schijven'
bewaard, beschilderd met motieven waarmee de skydebroeders zich zelf karakteriseerden, w.o. wapens
en kleurrijke afbeeldingen]; Rechtsbescherming van overheidswapens en geslachtswapens; Een grafsteen
op Kalundborg-begraafplaats [Knud Pedersen Gyldenstierne. ca. 1480-1552; Sigbrit Villumsdatter, moe-
der van Dyveke. de maitresse van Christian II].

Nors Slektshistorisk Tidsskrift, Bd. XXXIV, Hefte IV, 1994. Bijdr. betr. de familie Flüg |ook Flyg; 17e-
19e eeuw; met Bie, Fasting, Doth|, de goederen van Herlog Hudfat [ I6e-I7e eeuw], de afstamming van
Gunnvor Sigvardsdotler Kil [16e-17e eeuw]; de familie Haugen-Naepa.

Slcikt Och Hiivd (Zweden), nr. 3-4, 1994. Hierin o.a. overlijdensnotities uit Kalmar [ inwoners elders over-
leden (bijv. Carl Hindric Slottberg, overl. Batavia ' 12 jaar geleden', 1774) en in Kalmar overleden perso-
nen, van elders afkomstig (o.a. Claes Pergerits, schipper van Amsterdam, 1721)]; de families Burgman
(uit Umea), Hero/Herou/Henrot, Kinberg, Sandberg; Kungliga (Norra) Skanska Kavalleriregement 1658-
1709 [officieren, predikanten, personeel].

Zwitserland
Maajan/Die Quelle (Schweiz. Ver. für jüdische Genealogie), Heft 33, 8. Jg., Dez. 1994. D. Teichman:
Woher kommt der Name Teichman?; J. Kaldenbach: Jüdische Matrikel im Kirchenarchiv Bad Ems [in
een evangelisch kerkboek aangetroffen notities betr. geboorte, huwelijk en overlijden van Joden 1806-
1817; het betreft o.a. de echtparen Mordge Abraham x Boehle Bar, Hirsch Jacob x Martche Frome, Jacob
Laubenheimer x Boehle N, Seligman Leopold x Trainel Liebman Levi dr.].

Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 7, Nr. 4, Dez. 1994. Die Telecom PTT im Dienste der Familienfor-
scher [een mogelijkheid om op een eenvoudige wijze te weten te komen waar naamgenoten wonen (in
Zwitserland en die een telefoonaansluiting hebben) is een uitdraai opvragen uit electronische 'Verzeich-
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nisse'. Onder vermelding "dass die Listen für die Familienforschung benötigd werden' kan een Zwitser
gratis gebruik maken van deze dienstverlening. Of dit ook voor buitenlanders opgaat, vertelt het verhaal
niet. Adres: Telecom PTT, Sektion Kundeverzeichnis.se. z.H. Frau Beutier. Güterstrasse 24/26. 3030
Bern]: H.B. Kiilin: Manner, die im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts das Schicksal des Fricktals be-
stimmten [Fahrlander. Fetzer. Friederich. Föhrenbach. Fischinger. Dolder, Stapfer, Bentano, Herzogl; K.
Halm: Die Familie Eck/Egg aus dem Baselbiet [stamreeks 16e-19e eeuw]; Quellen zur Auswanderung in
Archiven der Westschweiz; Hegi und Haegi in Lörrach 118e eeuw]; V. Weiss: Die Sammlung von Orst-
familienbücher in der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig.

Schweizerische Gezellschaft für Familienforschung. Jahrbuch 1992. Corr.: La familie Nusslé de la
Chaux-de-Fonds ...

Idem, Jahrbuch 1993. Genealogie als Naturwissenschaft [kwsl. van Magdalena Steinbrüchel (1614-
1651);-, Burkhart, Stahel, Körner: voornl. te Zürich]; Famiglie d'artisti di Muzzano [artiestenfamilies uit
Muzzano tussen barok en neorenaissance; Polli, Bossi. Andreoli. Agostini. Quadri. Staffieri. Lamoni; met
schema's]; Das Schweizerdeutsche Wörterbuch und die Familiennamen; Familie Beurret. bourgeoise des
Breüleux. canton de Jura, ancien évêché de Bale; Les Berthoud de Plancemont, communiers de Couvet
[16c-20e eeuw]; Zwei ungleiche getrennte Brüder-Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden
[landdeling ten gevolge van de Reformatie; geschiedenis I6e-19e eeuw].

Verenigde Staten
The New York Genealogical and Biographical Record, Vol. 125, Nr. 3, July 1994. The Allaire familiy of
La Rochelle. France|17c-18e eeuw]; The Lent Surname: amystery solved |twee zoons van Abraham Ryc-
ken (1638) voerden de achternaam (Van) Lent]; Verv. Nageslacht Jan Evertsen; Verv. Erfgenamen Anne-
ke Jans Bogardus; Verv. Familie Verschuer.

Idem, Nr. 4, Oct. 1994. Bijdr. betr. Thomas Mitchell |geb. 1759, tr. 1783 Dorothy Hegeman, dr. van
Adriaen], de familie Pine, corr. Van Tuyl, Verv. Allaire, Verv. Jan Evertsen.

Idem, Vol. 126. Nr. 1, Jan. 1995. T.g.v. 125-jaar Record (waar wij de New York G&B Society mee
feliciteren) opent deze aflevering met een artikel over de begintijd; D. Richardson: The European origin
and ancestry of Joseph and Resolved Waldron |zoons van William W. (afk. van Clatford) tr. Amsterdam
1615 Ruth Walker]; RobertTownsendjr. |eind 18e eeuw]; K. Stryker-Rodda ( ): New Netherland naming
systems and customs |eerste publicatie in 1969]; Verv. families allaire, Pine en Mitchell.

The NYG&B Newsletter, Vol. 6. No. 1, Spring 1995. Episcopal Church records of New York City in the
NYG&BS library; New York families and sources in the New England Historical and Genealogical
Register [naamlijst met verwijzing].

Verder ontvingen wij:
Aldfaers £j/(Schotanus), nr. 125, dec. 1994; nr. 126, april 1995.
Averni Bituriges Cubi (Auvergne), No. 32, 9ième année, 2ième trim. 1994. Diverse klappers; Ie patrony-
me 'Granjon', ses origines; Familie Hugon [l7e-2Oe eeuw|.
Avers Nieuws (Gen. Ver. Univ. Twente te Enschede), jg. 3 (1994/5), nrs. 1/2, 3, 4.
Caen-Thresoor, 13e jg. (1994), nr. 4 [interview met Nico Israël, antiquaar].
Cadetten-Almanak 1953.
Descent (Australië), Vol. 23, No. 3, Sept. 1993; Vol. 24 (1994), Nos. 1 t/m 4.
De Dobbelbeker, 4. 1994 [verv. Dobbelaere te Kaprijke|.
Familieblad Sparreboom, jg. 5, afl. 3, dec. 1994 [verv. gen. Sparreboom|: jg. 6 (1995), afl. I [idem].
Familieblad Verniers, nr. 29-30, jg. 8, nov. 1994 [fragmenten Verniers].
Familie-archief Ten Koppel, nieuwsbrief nr. 11, 3e jg., dec. 1994; nr. 12, 4e jg., mei 1995.
De Familieband(Spanjers), 16e jg., 3e nr., dec. 1994; 17e jg., nr. I, april 1995.
Familiekring Groeneveld, nr. 18, dec. 1994.
Familienkundliche Gesellschaft für Nassau und Frankfurt e.V., Mitt. Nr. 7 [nov. 1994].
Families (Ontario), Vol. 33 (1994), nos. 1, 3, 4.
Family Tree Magazine, Vol. 11, No. 2, (Dec. 1994), No. 3 (Jan. 1995), No. 4 {British Army Records], No.
5, No. 6 IRecords: How accurate are they?; IGIREAD-Converting IGI from CD-ROM],
Friedrichstadter Zeitung, Nr. 18, 1994.
Frison-Magazine, No. 70, 3e trim. dec. 1994.
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Gesellschaftfiir Familienkund in Kurhessen und Waldeck e.V., Rundschreiben 134. Nov. 1993; Mitglie-
derverzeichnis Stand vom 1.8.1994.
Geschiclitsblatter des Deutschen Hugenotten-Vereins, Zehnt III, Heft 2, 1894 |copie; Die Fremdencolo-

nie in Biligheim und Umgebung].
De Halsbergier, 13e jg., no. 3-4, 1994 [nieuwe vondsten Halsberghe/AlsbergheJ.
Hervormde Gemeente te Gouda, jaarverslag archivaris 1993.
Le Heraut (OGHBelgique), No. 51, Nov. 1994; No. 52, Févr. 1995; No. 53 Mai 1995.
Holland, 26e jg., nr. 6, dec. 1994 [archeologische kroniek).
In de Smitse, nr. 7, nov. 1994 [Geertje van Soest, geb. Snelrewaard 1894, tr. W.A. Smit].
Jongens familiebrief, nr. 24, 6e jg., dec. 1994; nr. 25, 7e jg., maart 1995.
Kroniek van Arent thoe Boecop, 79 (dec. 1994); jaarverslag 1994.
Krige Nuusbrief, nr. 54 (des. 93); nr. 55 (apr. 1994); 56 (sept. 1994).
Laansma-koerier, nr. 4, juli 1962; nr. 13, febr. 1995.
Loo-kroniek (Loo, Van de Loo), no. 42, juni 1994.
Michigana, Vol. 38 (1993), No. 4; Vol. 39 (1994) Nos. 1 t/m 4.
Noordbrabants Histhorisch Nieuwsblad, 8e jg. (1994), nrs. 5, 6; 9e jg. (1995), nrs. 1,2.
NHG-Nieuws, jg. l,nr. 5, dec. 1994.
Niet zo benauwd (Van der Linden), nr. 37, kerstmis 1994.
Nijsfan'e Hoekema-Stifting, nr. 1, (Nov. 1951)-8 (febr. 1954), 18 (okt. 1959), 22 (mrt. 1964)- 24 (apr.
1967).
Oud Deventer, jg. 3, no. I, mei 1981 (bijdr. betr. Kloosterboer, Van Olst/Rijken van Olst, het echtpaar Van
der Lande-Borgmeijer].
Oudheidkundige Vereniging de Graafschap, Systematische index op Archief/Jaarboek Achterhoek en
Liemers 1971 t/m 1995.
Ons Heem,jg. 48, nr. 3, herfstmaand 1994 [leven in en rond de mijn].
Ribbens kroniek, jg. 3 (1994), nrs. 5, 6.
Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, jaarverslag 1994.
Sachsische Heimatblatter, 40. Jg. (1994), Heft 1 [Friederich August I. von Sachsen; SchloBTrebsen],
Schweizerische Gesellschaft fiir Familienforschung, Min. Nr. 41, Okt. 1992; Nr. 45, Marz 1994; Nr. 46,
Aug. 1994.
De Sorband, no. 15, okt. 1994 [de Amsterdamse Sorbers].
Südwestdeutsche Blatter, Informationsblatt 4/1994.
Streekarchivariaat Elburg-Nunspeet-Oldebroek, jaarverslag 1994.
Stemma, cahier No. 64, 16e année, Tome XVI, fase. 4, 1994 [enfants nés a Paris, décédés a Montdidier
(Somme) 1648-1791].
Stadsarchief Vlaardingen, Kroniek van het jaar 1994 [indiceringswerzaamheden; indiches o.a. op civiele
rollen of dingboeken van schepenen 1538-1724, arrestrollen 1580-1719, taxatieboeken, coll. successie
1676-1800, monsterrollen visserij 1877-79 en koopvaardij 1882-84].
Taxandria Nieuws, jg. XII (1994), nr. 3.
Tichelpost (Tichelman), nr. 11, 1994.
Timmers Koerier, 4e jg. (1994), nr. 1 [verv. gen Timmers; voornl. 20e eeuw].
Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina, jaarbotk 1951, 1961. lustrumboek 1962.
Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging, almanak 1953, 1956.
't Vandermeulenkrantje, 16de jg. (1994), nr. 33.
Vereinfür Familien-und Wappenkunde in Württemberg und Baden e.V., Informationsblatt 2/1994; Mit-
gliederverzeichnis Stand am 31. 12. 1993.
De Vesting, 5e jg., no. 1, dec. 1993 [Verv. Vesting Naarden 1813-1814], 2, mei 1994; 6e jg., no. I, dec.
1994 [barbarij in Naarden in 1572].
La Vie généalogique, No. 7, 3e trim. 1994; No. 8, 4ème trim. 1994 [Principales sources archivistiques
pouvant intéresser les recherches en Italië].
Volkskundige kroniek (Vlaanderen), 1 (1993), nr. 4; 2 (1994), nrs. 1/4.
Vreugde-schakel (VreugdenM), 12e jg. (1994), nrs. 27/29.
De Wagenschouw, nr. 16, mei 1994 [verv. stamboom Wagenvoort/WagenvoordJ.
WiegelWetensWaardigheden, 8e jg. (1993), nr. 31; 9de jg. (1994), nrs. 32/34.
Zeeuwsefamiliepraet, 9e jg. (1994), nrs. I, 2, 3.
Zuid-Holland ('s) Nieuws/Nieuwsbrief (RA in Zuid-Holland), nr. l,dec. 1993; 1994-2,3.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

843. HOLLEMAN-CRAMER (XXX (1975), p. 342)
Anthony Cornelis Holleman is juni 1722 te Klundert gedoopt als zoon van Cornelis Aarts Holleman en
Adriaantje Cornelis Versluis. Hij trouwl als j.m. te Fijnaart 29-10-1746 Cornelia Jans Cramer, j.d. van
Willemstad.

A. HOFSTEE, St. Thomas (Canada)

729. SPIES (XLIX (1994), p. 570)
Hendrik Spies, overl. Echteld 21 -10-1801, tr. (als j.m. van Ochten) Echteld 27-11 -1761 Dirkje van Camp-
hof alias van Ommeren, overl. Echteld 9-4-1808, 75 jaar oud. Dit echtpaar laat te Echteld dopen: Hendrik
24-2-1762, Teunis 18-12-1763, Neeltje 10/15-6-1766, Jannetje 1-10/2-11-1768, Cornelia 16/17-2-1771
en Cornelis 5/7-9-1775.

J.A. ZOETEKOUW, Tiel

761. NEERINGS (50 (1955), p. 56)
De inhoud van deze vraag prikkelt de nieuwsgierigheid. We moeten echter vrezen dat de vraagsteller
enigszins het slachtoffer is van een verhaal in zijn familie dat in de loop van de tijd vervormingen heeft
ondergaan. Blijkens een in het overlijdensregister van Utrecht op 6-12-1848 ingeschreven akte (no. 1579)
is 'Leonar Neering, Opzigter van het zadelwerk bij den Keizerlijken Circus te Petersburg', oud 34 jaar,
geboren te Utrecht op de 10e juni 1848 te Sint Petersburg overleden. We weten niet op welke informatie
de vraagsteller zich bij de formulering van zijn vraag baseert, maar onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk,
lijkt een begrafenis op de dag van zijn overlijden, zo ver van de plaats waarin hij stierf. In elk geval komt
hij in de akte niet naar voren als officier-ordonnans van Koning Willem II en overleed hij niet in of nabij
Isselburg. Leonardus Neerings was ten tijde van zijn eerste huwelijk (1836) schoenmaker en schutter bij
de mobiele schutterij van Utrecht.

REDACTIE

741. VONCK/VONK (50 (1995), p. 52)
Kinderen van Ingen Gerritsz. Vonk en Fijgje Gerritsdr. Vonk, tot 1708 gedoopt te Ottoland en daarna te
Goudriaan: 1. Gerrit 23-12-1703, 2. Cornelis 27-12-1705, 3. Maiken 10-4-1707, 4/5. (tweeling) Heijltje
en Arien 10-2-1709, 6. Peter 17-05-1711, 7. Pietertie 19-8-1714, 8. Peter 19-4-1716, 9. Adriana 2-12-
1718, 10. Gerrit 22-3-1720, 11. Pietertie 15-6-1721 en verm. nog Metjen ca. 1725. Zusters van vader
Ingen zijn zeer waarschijnlijk de doopgetuigen Ariaentje Gerrits, tante in Goudriaan, en Heiltje Gerrits,
tante in Goudriaan.

J. REIMER, Alphen aan den Rijn
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VRAGEN

722. ALTEN-ROELOFS (rectificatie)
Gevraagd aanvullende gegevens omtrent het voorgeslacht van Bcrenl Alten, burgemeester van Vollenho-
ve.en Anna Roelofs (test. Vollenhovc 15-8-1637). Hun dochter Geertruyt Alten ir. Dr. Arnoldus van Vol-
Icnhovcn. burgemeester van Vollenhove. Laatstgenoemd echtpaar krijg! zonen Bcrnhardt en Johanncs.

J. VAN WEEZËP. Norlh Salt Lake. USA

797. DEN DEKKER
Gevraagd aanvullende gegevens (onderlinge verwantschap'.') en voorgeslacht van:
- Wouter Wouters (den) Dekker, tr. Gorinchem 28-1 -1638 Steijntje Jacobs; beiden afkomstig van Gies-

sen (Land van Altena);
- Cornelis Huijbertsen (den) Dekker, tr. (in het Land van Altena. gemeente onbekend) 9-2-1676 Anne-

ke Stevens;
- Abraham den Dekker, laat tussen 1698 en 1705 drie kinderen dopen te Batavia met als getuige Maria

den Dekker, gehuwd met Andries Meester.
DEL1S
Arie Arisse Delis, tr. Beverwijk 28-6-1750 Grietje Louris Sonnevel(d)t. Gevraagd gegevens en voorge-
slacht van beiden.

J.M. DEN DEKKER. Langedijk/Zuid Scharwoude

798. SAAIJERS-DEN BROEDER
Gevraagd ouders van Christiaan Saaijers. overl. Middelburg 19-12-1803 (50 jr.) en zijn vrouw (huwelijk
vóór 1775) Adriana Johanna den Broeder, visvrouw (evenals haar dochter Jacoba Saaijers). overl. Mid-
delburg 2-3-1813. Er is geen aansluiting bekend met de familie Saaijers te Goes.

J. BULTHUIS, Roderwolde

799. VAN DER STAP-HOOGHWEGH
Leenden Thomas van der Stap, meester-huistimmerman, koopt in 1696 een huis te Pijnacker. Blijkens
een Haags testament d.d. 27-2-1702 is hij gehuwd met Lijsbeth Hooghwegh (van De Lier of Maasland,
dr. van Arend Jans Hooghwegh en Maartje Ariens van der Bijl); tot voogden worden benoemd, beider
broers Matthijs Thomas van der Stap en Dirk Ariens Hooghwegh. Lijsbeth Ariens moet zijn overleden
tussen 27-2-1702 en 3-10-1708, Leenden Thomas tussen 3-10-1708 en 4-8-1717 (overlijden te Pijnacker
niet te vinden). In de akte van boedelscheiding gedateerd Pijnacker 6-1-1723 wordt genoemd: Matthijs
Thomas van Hamont. Over Matthijs Thomas van der Stap is niets te vinden: Matthijs Thomas van
Hamont is gehuwd met Catharina Cornelisdr. Vollebregt (overl. Maasland 1728), beiden wonend "in de
Suidbuurt' van Maasland. Gevraagd: DTB-gegevens van het echtpaar Van der Stap-Hooghwegh, de
ouders van Maartje Ariens van der Bijl, de relatie tussen Matthijs Thomas van der Stap en Matthijs Tho-
mas van Hamont, overige relevante informatie.
VAN DER WATTING-NOORDERMEER

Jacobus van der Watting, geb. ca. 1695. binnenvaartschipper te Rotterdam, tr. (I) Aaltje Claes Noorder-
meer; tr. (2) Maria Leenden van der Stap, dr. van Leenden Thomas van der Stap en Lijsbeth Ariens
Hooghwegh. Gevraagd DTB-gegevens van Aaltje Claes Noordermeer en haar ouders, alsmede doopge-
gevens en ouders van Jacobus van der Watting.

M.L.M, VAN DER STAP, Alphen aan den Rijn

800. COLLIN
Wathij/Watie/Walterus Collin, overl. na 1745, tr. Margaretha Vervoort, overl. na 1773. Uit dit huwelijk
drie kinderen bekend: Maria Catharina, ged. Venlo 8-2-1741; Johanna Barbara, ged. Venlo 28-1-1746,
overl. ald. 17-8-1822, tr. Mathi Wijhers, ged. Blerick 27-11-1750, havenmeester, overl. Venlo 28-7-1818;
Wathi geb. Katwijk aan de Maas, maasschipper, overl. Venlo 25-7-1833, tr. ald. 30-9-1772 Anna Maria
Allart, ged. Venlo 13-4-1751, overl. ald. 31-12-1817. Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht.

P.J. BERCHEYN SJ, Amsterdam

801. TIL(LE)MAN(S)-BISSELING(S)/BESSELINK
In de r.-k. Statie van Wijnbergen (gem. Bergh) trouwen op 5-3-1798 Adrianus Tilleman en Joanna Bis-
selings. Beiden overlijden te Dichteren (gem. Doetinchem). Adrianus op 3-3-1854 (78 jaar oud) en Joan-
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na op 20-3-1847 (79 jaar oud). Volgens de overlijdensakten is Adrianus geboren in Angerlo en Joanna in
Doelinchem; volgens hel Bev. Reg. zijn beiden geboren in Zeddam (gem. Bergh). In de genoemde
gemeenten is echter niets te vinden. Het echtpaar laat tussen 1798 en 1813 in Wijnbergen de volgende
kinderen dopen, allen geboren in Dichteren: Anna Catharina Maria, Antonia. Theodora, Helena, Joanna
en Gradus. Gevraagd (onder)trouwgegevens. doopgegevens alsmede beider voorgeslacht.

J. TILLEMAN. Brasschaat (B)

802. FAMILIES UIT STAVOREN
Graag zou ik in contact willen komen met mede-genealogen, die onderzoek doen naar families uit Stavo-
ren.

R. BOON, Assendelft

803. VAN (DER) GELDER(EN)-TAPPE, POST
Albert(us) van (der) Gelder, ged. Dalfsen 1-1 1-1772 (zn. van Arend van Gelder en Jennigje Alberts), tr.
(1) Lochem 4-4-1794 Gesina ter Scheggert; tr. (2) Groningen 17-8-1805 Aaltje Jans Post, ged. Veendam
7-7-1781, dr. van Jan Arents Post en Dijkje Geerts Koiter; Ir. (3) Johanna Margaretha Elisabeth Tappé,
geb. Meulem aan de Roer 1771, kinderloos overl. Den Helder/Huisduinen 14-9-1819. Albert(us) overl.
Zwolle 13-10-1831. Hij was tot 1805 militair, van 1805 lot 1813 kleermaker te Wildervank en vanaf 1813
wederom militair (garnizoen Gorinchem. Beleg van Naarden, veldtochten Brabant, garnizoen Doornik).
Gevraagd gegevens derde huwelijk en overlijdensgegevens van Aaltje Jans Post.
POST-ROELFS

Hindrik Jans Post, ged. Kropswolde 17-8-1721 (zn. van Jan Geerts Post en Henrichie Arends), landbou-
wer, tr. Geessien Roelfs. Hun eerste bekende kind is Jan, ged. Kropswolde 22-10-1741; namen andere
kinderen: Roelof, Hendrichien, Geert, Luichien en Otto. Gevraagd huwelijksgegevens van genoemd echt-
paar, alsmede herkomst Geessien Roelfs.

A.J. POST, Hoogezand

804. BICK-DIRKS
Aarjan Gerritszn. Bick, woont Broek op Langendijk, overl. vóór 28-1-1738. Ir. ca. 1695 Guurtje Dirksdr.,
overl. tussen 1729 en 1738. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht Guurtje Dirksdr.
BICK-VAN DIJK
Dirk Bick, geb. na 28-1-1696, woont Broek op Langendijk. overl. tussen 1738 en 1740, tr. Grietje
Wier(t)s van Dijk, begr. Oude Niedorp 11 -11 -1782. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van
Grietje van Dijk.
JANSSEN-ALBERS
Peter Janssen en zijn vrouw Geertruyt Albers, beiden overl. vóór 17-1-1728, bezitten boerenhoeve 'de
Wag' te Doornenburg (Bemmel, Gld.). Gevraagd gegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.
DUISTER
Gevraagd voorgeslacht van Frans Joseph Duister, geb. Batavia 5-5-1799, overl. ald. 6-7-1857.

E.R. STEINEBACH-VAN REIJN, Heeze

805. VAN ECK/VAN EK-EBBENHORST
Jan van E(c)k, van Driebergen, tr. ald. 24-8-1794 Reijetje Ebbenhorst, mei gezin genoemd in de B.S. van
Zeist 1815-1817. Volgens de overl.akte van zoon Willem (overl. Rijsenburg 13-7-1830) was Jan van Eek
schaapsherder te Loosduinen. Noch in Loosduinen, noch in Den Haag enig spoor gevonden. Gevraagd
gegevens over en woonplaatsen van dit gezin.

J.H. VERSCHUREN-VAN ECK, Hoogvliet

806. GERBEL-BOHMIEN
Johan Gerbel en Anna Margaretha Bohmien laten 21 -12-1810 te Amsterdam (Westerkerk) dopen dochter
Johanna Margreta. Eerder kregen zij kinderen in de provincie Groningen en op Texel. Gevraagd nadere
gegevens over dit echtpaar.
KRUITHOF
In mei 1714 geeft ds. Johannes Hoisingius te Opheusden een attestatie af t.b.v. Anna Geertruid Kruithof,
j.d. van Swelm. Te Swelm (Dld.) is deze familienaam onbekend. Gevraagd herkomst Anna Kruithof.

P. KNOTTERS, Veenendaal
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807. SAAL-WARTENAAR. SAAL-BAGIJN
In een akte van uitkoop d.d. 4-4-1749 wordt genoemd Theunis Jansz. Staal. won. te Hoorn, vader en
voogd van twee minderjarige kinderen in huwelijk verwekt bij wijlen zijn eerste vrouw Jannetje Jans
Wartenaar. Zoon Jan Theunisz. Saai tr. Hoorn 19-10-1750 Johanna/Anna Bagijn. Gevraagd aanvullende
gegevens en voorgeslacht van Theunis Staal. Jannetje Wartenaar en Johanna Bagijn.
KENTER-DODEMANS, KENTER-MATHI/MATHIJ
Hendrik Jans Kenter, overl. Hoorn 2-11-1763. laat met zijn vrouw Lijsbeth Dodemans, overl. vóór 1756,
te Hoorn tussen 1741 en 1749 een aantal kinderen r.-k. dopen, waaronder Jan Hendriks Kenter, ged. 24-
2-1745, tr. Hoorn (commissarissen) 27-4-1771 Pieternella Clasen (Neeltje Klaas) Mathi (Malhij).
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van Hendrik Kenter, Lijsbeth Dodemans en Pieternella
Mathij.

S.K. NOORDVEI.D. Soest

808. HARTELEUR
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Sibilla Margaretha Harteleur (Hartefleur/Harteler) 'van
Goch" Dld., geb. ca. 1720, overl. Gilze 30-5-1762, tr. ald. 10-3-1743 Jacobus Cornelis Lips.

G. VAN DER MOST, Nieuwkoop

809. LEDEKERKE
Op 30-4-1845 overleed te Vught Catharina Ledekerke, oud 66 jaar. geboren te Aalbeek (Limburg), echt-
genote van Jan Willem Schröder, gepensioneerd luitenant, dochter van Johannes Ledekerke en (onlees-
baar) Habits. Gevraagd haardoopdatum, voornaam/namen van haar moeder en huwelijksgegevens Schrö-
der-Ledekerke. Een doop in Aalbeek werd niet gevonden.

Prof. dr. ir. J. C. FRANCKEN. Baarn

810. BIJL/BEEL
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Hendrik Bijl/Beel, begr. Ridderkerk 1-6-1798. tr. (1) ald. 30-11-
1777 Marijtje Bastiaans van Es(ch), ged. Puttershoek 8-9-1737, overl. vóór 1785; tr. (2) Ridderkerk 2-10-
1785 Adriaantje All(d)erlieste(n), ged. ald. 12-10-1760, overl. Echteld (G) 8-2-1836. Uit het eerste huwe-
lijk geen, uit het tweede acht kinderen bekend, gedoopt te Ridderkerk tussen 19-4-1786 en 5-8-1796:
Annigje, Koenraad, Zusanne, Coenraad, Jan, Hendrik, Adrianus en Lambertus. Bij de tweede huwelijks-
inschrijving wonen beiden te Ridderkerk en wordt de aanvankelijke naam onleesbaar gemaakt en ver-
vangen door Beel. Daarbij werd hij aangeduid als afkomstig van Emmerik. Zij waren te Ridderkerk geen
lidmaat van een kerk.
VERSTEEG-VAN BATENBURG

Christiaan Versteeg, militair in het regiment van generaal Pretorius, tr. (als j.m. van Utrecht) Bergen op
Zoom(geref.) 17-1-1762 Ida van Batenburg, j.d. van Namen. Uit dit huwelijk bekend Christina, ged. Ber-
gen op Zoom 3-1-1762, en Bartholomeus Hendrik, ged. Sluis 6-8-1775. Gevraagd gegevens en voorge-
slacht van het echtpaar Versteeg-Van Batenburg, alsmede mogelijke andere kinderen.

J.A. ZOETEKOUW, Tiel

J. BECKERS, Rijsbergen
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