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DE VAN DER KOOPS VAN WILLEM BARTEL

door R. VAN DER LEY

Willem Bartel van der Kooi (IVb: 1768-1836)
en echtgenote Jetske Hayes (1779-1809) met een kind

(evenals de overige afbeeldingen geschilderd/getekend door Willem Bartel van der Kooi)

Inleiding
Over de voorouders van de schilder Willem Bartel van der Kooi was maar weinig
bekend. In de voor handen liggende beschrijvingen over deze schilder was niet meer
bekend dan het gezin waaruit hij sproot. Het was voor mij een uitdaging om hier iets
meer over aan de weet te komen. Evenwel, het was een niet geringe uitdaging, heel
wat problemen moesten worden overbrugd; een aantal laat ik hier volgen:

De doop- en trouwboeken van Augustinusga, de plaats waar Willem Bartel werd
geboren, zijn vóór 1772 niet meer aanwezig. In het archief van het nedergerecht van
de grietenij Achtkarspelen werden geen aanknopingspunten gevonden, tot een niet
voor de hand liggende bron werd geraadpleegd: de administratie op de collaterale
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verervingen (vererving in de zijlinies). Hieruit bleek dat de vader van Willem Bartel
erfde van Tadeus Libey en zijn vrouw Trijn Binnes. Met dit gegeven in het achter-
hoofd kon een link gelegd worden naar het in de naburige gemeente Tytsjerkstera-
diel gelegen Jistrum.

Genoemde Trijn Binnes bleek een tante te zijn van Binne Klazes van der Kooi.
Evenwel, er was een familielijn gevonden, maar het probleem werd nog complexer
door het voorkomen van twee personen die Binne Klazes heetten, beiden hadden
connecties met Jistrum, en waren bijna even oud. De ene Binne Klazes, gedoopt te
Oudwoude/Westergeest 21 maart 1734, was later boer te Jistrum. Na een onderzoek
in floreen-, reëel- en en speciekohieren kon déze Binne Klazes worden uitgesloten.
De andere Binne Klazes, gedoopt te Sumar op 12 april 1733, kwam op 20 mei 1736
met attestatie van Rinsumageest naar Jistrum. Deze Binne bleek de lang gezochte
Binne van der Kooi te zijn.

Al met al kon toen de volgende genealogie worden samengesteld. Een aantal bij-
lagen in de vorm van een stamreeks en drie kwartierstaten verlevendigen het geheel.

Genealogie
I. Teunis Aukes, wonende te Noordermeer onder Burgum, overl. vóór 1729, tr. ca.
\6^S Jouck Klazes, geb. Burgum 1670/1671, in 1729 als weduwe vermeld op de lid-
matenlijst van de gereformeerde kerk ald., tevens wordt dan vermeld dat zij is over-
leden in 1731, dr. van Klaas Jacobs en Rinske Sybrens.

Met zijn vrouw doet Teunis Aukes belijdenis te Burgum op 20 mei 1694: zij komen in 1722 voor
op de lidmatenlijst van de gereformeerde kerk aldaar.
Teunis is mogelijk een zoon van Auke Klazes, overl. vóór 1690, tr. (2?) Burgum 7-5-1676 Fetje
Gaatses, van Eastermar. De weduwe wordt in 1690 vermeld op de lidmatenlijst te Burgum bij Teu-
nis Aukes.
Over de ouders van Jouck Klazes is het volgende bekend: haar vader, Klaas Jacobs (ook wel Klaas
Jacobus), is bij zijn huwelijk afkomstig van Burgum, woont in 1679 volgens de lidmatenlijst 'in 't
klooster' aldaar, diaken te Burgum, overl. Noordermeer onder Burgum 1701, tr. (1) Burgum (otr.
Jistrum 1 -4-1670) Rinske Sybrens (de moeder van Jouck Klazes), afkomstig van Jistrum; tr. (2) ca.
1677 Wytske Klazes.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Teunis, geb. Burgum ca. 1688, tr. (1) Ryptsjerk 11-9-1712 Jacob Floris,
geb. Ryptsjerk ca. 1669, volgt in 1690 zijn vader op als schoolmeester ald., is ook
dorprechter en wellicht boer (in 1718 gebruiker van stem 1), diaken, overl. ald.
ca. 1724, zn. van Floris Everts en Trijntje Jacobs; tr. (2) Ryptsjerk 10-12-1724
Jacob Jurjens, ged. Hurdegaryp 17-1-1686, boer te Ryptsjerk, in 1749 'een veen-
baas en koemelker die de cost wel kan winnen', zn. van Jurjen Steffens en Saack
Hendriks.

2. Klaas, volgt II.
3. Auckien Teunis, ged. Burgum 20-3-1692, overl. Ryptsjerk vóór 1732, tr. Hurde-

garyp 7-1-1722 Sybe Pieters, boer te Roodkerk, later te Ryptsjerk, diaken, overl.
ald. 1746. Hij tr. (1) Roodkerk 14-2-1706 Ytje Sapes; tr. (3) Ryptsjerk 27-1-1732
Lysbeth Oenes. Zwager Eliza Ludzers werd curator over de kinderen van Auc-
kien bij Sybe Pieters.

4. BauckTeunis, ged. Burgum 17-3-1695.
5. Antie (Anke) Teunis, ged. Burgum 25-4-1697, belijdenis ald. 1720, otr. Burgum

21-11-1717 Eliza Ludzers, geb. 1691, schoolmeester ald., vanaf 1725 school-
meester en dorpsrechter te Ryptsjerk, 'de dorpr. Eliza Ludzers, een schoolmr. die
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de cost redelijk wel kan winnen' (1749), in 1746 curator over de kinderen van
Auck Teunis en Sybe Pieters, in 1753 curator over de weeskinderen van Meinert
Jurjens en Hinke Teunis, overl. ald. 1767/1768.

6. Wytske Tennis, ged. Burgum 20-2-1701, overl. ald. 18-3-1764, otr. Burgum 8-11-
1732 (met vermelding 'half-oom en nicht') Bhme Klazes (in 1766 met de fami-
lienaam Kooiker), ged. Burgum 27-2-1698, boer en kooiker te Noordermeer
onder Burgum, zijn huis brandde af in 1745, in 1749 redelijk welgesteld ald.,
overl. Burgum 1766/1767, zn. van Klaas Jacobs en Wytske Klazes. Geen kinde-
ren. Hij tr. (2) Burgum 19-1-1766 Martzen Oebles.

7. Teunis Teunis, ged. Burgum 15-4-1703.
8. HinkelRinske ' Teunis, overl. Ryptsjerk vóór 1753, tr. 1727 Meinert Jurjens, ged.

Hurdegaryp 9-6-1689, in 1749 'een gering boer' te Ryptsjerk, overl. ald. 1753,
zn. van Jurjen Steffens en Saack Hendriks. De zoon Jurjen Meinerts neemt in
1811 de familienaam Groenewoud aan.

II. Klaas Teunis, ged. Burgum 1-1-1690, boer te Sumar en Rinsumageest, overl. ald.
tussen 1733 en 1735, tr. Eastermar 29-2-1728 Foeck Binnes, ged. Twijzel 5-10-
1690, belijdenis Jistrum 15-5-1718, overl. Jistrum 1749, dr. van Binne Binnes en
Aafke Bartels.

Klaas Teunis is van 1728 tot 1734 boer op de stemdragende zate nr. 11 te Sumar (groot 45 ponde-
maten), eigendom van mevrouw Johanna Glinstra-van Vierssen. In 1734 zijn Klaas en zijn vrouw
vertrokken naar Rinsumageest. Daar is Klaas overleden, in ieder geval al vóór 12 oktober 1735". Op
20 mei 1736 komt zijn weduwe, Foekje Binnes, met kerkelijke attestatie van Rinsumageest naar Jis-
trum en trekt in bij haar broer Bartel Binnes.
In 1749' komen Bartel en Foeckjen Bennes voor te Jistrum als 'redelijk welgestelt'. Hun huishou-
ding bestaat dan uit drie personen boven de twaalf jaar (dat zullen dus Bartel Binnes, Foeck Binnes
en Binne Klazes geweest zijn). Zij worden in deze quotisatie aangeslagen voor 2100 caroliguldens.
In hetzelfde jaar moet Foeck zijn overleden4.
Voorde familie van Foeck Binnes, zie bijlage 1.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Sumar:

1. Aafke Klazes, ged. 14-5-1730, waarschijnlijk jong overleden (zij deelt niet mee in
de erfenissen).

2. Binne, volgt III.

III. Binne Klazes van der Kooi, ged. Sumar 12-4-1733, woont te Augustinusga,
gezworen klerk ter secretarie, in de Bataafse tijd tevens ontvanger-generaal van de
floreenrenten van Achtkarspelen, overl. Augustinusga 17-5-1803, otr. Twijzel 1-6-
1760 Teetske Willems, bij huwelijk afkomstig van Kooten, geb. november 1727,
ged. op belijdenis Kooten 19-5-1754 (dan wonende te Kootstertille), overl. Augusti-
nusga 27-1-1800 'ten gevolge van een kankerachtig ongemak aan de borst', na een
echt van 38fi jaar'1, dr. van Willem Klazes, brouwer te Kootstertille, en Sjoukje
Hendriks.

Binne is als klerk van het gerecht van de grietenij Achtkarspelen de opvolger van zijn oom Tadeus
Libey. Hij bezit jacht- en visrecht, welk recht hij afstaat aan generaal Bonhomme, onder voorbe-
houd van zijn vogelkooi. De naamsafleiding van Van der Kooi lijkt hiermee in verband te moeten
worden gebracht.
Op 6 juni 17896 verkoopt Binne van der Kooy een stemdragende plaats, zate en landen te Kleine
Geest onder Tytsjerk, groot 150 pondematen, met een vogelkooi, gebruikt door Maaike Rintjes,
weduwe van Klaas Sipkes.
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In 1795 koopt hij de saté Sarabosch. gelegen tussen Gerkesklooster en Visvlict. die hij verhuurt aan
zijn zoon Taede Sjouke.
Voor de voorouders Teetske Willems, zie bijlage 2.

Uit dit huwelijk:

1. Klaas, volgt IVa.
2. Willem Bartel, volgt IVb.
3. Teede Sjouke van der Kooi, geb. Augustinusga 1771, boer te Sarabos onder Gerk-

esklooster, overl. ald. 11-11-1802, otr. Buitenpost 19-4-1795 Antje Dirks Zijlstra,
geb. Warfstermolen 1-5-1775, overl. Noordhorn 11-3-1845, dr. van Dirk Gales
Zijlstra, boer, en Grietje Cornelis. Zij tr. (2) Gerkesklooster 16-10-1803 Abe
Wytses, geb. Gerkesklooster 15-6-1779, overl. Gerkesklooster (onder Augusti-
nusga) 7-2-1806, zn. van Wytse Abes en Ybeltje Jans. Antje tr. (3) Zuidhorn 5-
11-1814 Pieter Klaassens Poll,ged. Noordhorn 17-5-1766, boer op de Oxwerder-
streek onder Noordhorn, overl. ald. 19-10-1839, zn. van Klaas Jans, boer, en
Grietje Lubberts.
Bij het planten van de vrijheidsboom op 17 maart 1795 hield de 'burger Teede van der Kooy een
treffende aanspraak aan al de meenigte gedaan, dewelke met een diepe stilte wierd aangehoord en met
een driemaal Hoezee bedankt wierd' (Leeuwarder Courant 17-3-1795).
Uit dit huwelijk, geboren te Sarabos:
a. Grietje Teedes van der Kooi, geb. 20-9-1795, overl. Burum 20-8-1822, tr. Kollumerland (mairie

Burum) 30-10-1813 Dirk Johannes van der Werf, geb. Warfstermolen 17-1-1790, boer te Burum,
overl. ald. 18-4-1823, zn. van Johannes Jacobs van der Werf en Saakje Dirks Zijlstra.

Grafstenen op hei kerkhof te Burum, van
Dirk Johannes van der Werf (1790-1823) en
Grietje Teedes van der Kooi (III-3a; 1795-
1822)
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Grietje en Dirk waren neef en nicht: beiden werden begraven op het kerkhof te Burum. Op de graf-
steen van Grietje de volgende tekst: 'Hoe lieflijk was voor mij het leven/ En man en kroost was
mijn lust/ 'K Moest echter dood en grafwaarts stn(?)/ In bloeijend leven gaan ter rust/ Gij ziet dus
edele nageslachten/ Dat jeugd en ligchaamskragt niet baat/ Maar deugdzaamheid levenpligtbetr-
ach/1 Geluk steeds van den mensen uitmaakt". Op de steen van haar. een halfjaar later, overleden
man Dirk Johannes van der Werf: "Hoe nuttig ook mijn anzijn was/ Voor kroost en Maatschappij/
Na slechts 8 maanden moest ik ras/ Mijn teedre gade op zij/in 't somber graf het leven derven/Het
welk haast onontbeerlijk schoon/ Doch zalig zij die hopend sterven/ Met zielen rust gaan graf-
waars heen.'

b. Teelske Teedes van der Kooi. geb. 17-7-1796, boerin, overl. Oxwerd onder Noordhom 2-9-1826,
tr. Zuidhorn 6-6-1816 Kornelis Pieters Feringa, ged. Noordhorn 28-6-1795. boer, later rentenier
te Oxwerd onder Noordhorn, kerkvoogd/notabel van de gereformeerde gemeente te Noordhorn,
overl. Oxwerd onder Noordhorn 25-2-1871, zn. van Jelte Jans Feringa, boer, en Grietje Kornelis
Dijksterhuis. Hij hertr. Zuidhorn 21-11-1839 Louwke Nikels Hendriks, ged. Oldehove 23-2-1800,
overl. Noordhorn 26-3-1867, dr. van Nikel Hendriks Hendriks en Sybrig Geerts Sijtsema.
In 1932 was op het kerkhof van Noordhorn nog sprake van de grafsteen van Teetske, met het vol-
gende opschrift: 'Hoe lieflijk mij het leven smaakte/ En echtgenoot en kroost mij was,/ 'k Moest
echter dood en grafwwarts dalen,/ Gij ziet dus edele nageslachten,/ Dat jeugd en lichaamskracht
niet baat,/ Maar deugdzaamheid en pligt betrachten/ Den mensch alleen gelukkig maakt.'

c. Sjoukje Teedes van der Kooi, geb. 21-11-1799, overl. Kooten 21-4-1839, tr. Achtkarspelen 29-5-
1819 Durk Louws Gorter, geb. Kootstertille 14-2-1794, koemelker, later jenever- en brandewijn-
stoker, grossier in sterke dranken, overl. Kooten 29-4-1881, zn. van Louw Klazes Gorter, jene-
verstoker, koopman, lid van de grietenijraad van Achtkarspelen, en Grietje Durks Kuipers.
Durk Louws Gorter heeft zich blijkbaar aardig omhoog gewerkt. Bij de geboorte van zijn eerste
vier kinderen was hij volgens de geboorte-akte koemelker, in 1825 grossier in sterke drank, in
1831 koopman en in 1849 bij het huwelijk van zijn zoon Teede Sjouwkes werd hij 'brander'
genoemd, wat wel jenever- of brandewijnstoker zal betekenen, hetzelfde beroep als dat van zijn
vader. Volgens 'In en om de kerk van Kootstertille' beheerde hij - in elk geval van 1839 tot 1849
- de op de brug over het Kolonelsdiep betrekking hebbende geldmiddelen en werd hij in 1867,
toen Twijzel en Kooten twee afzonderlijke kerkelijke gemeenten werden, gekozen als ouderling
in de kerkeraad te Kooten.

In dit boekje komt ook een kopie voor van een situatietekening van de rijkswaterstaat uit het jaar
1844, waaruit blijkt dat D.L. Gorter toen twee grote opstallen in Kootstertille in eigendom had,
beide aan het kanaal gelegen.

d. Dirk Teedes van der Kooi, geb. 23-2-1801, overl. vóór 1803.
e. Saakje Teedes van der Kooi, geb. 6-4-1802, overl. Niezijl 21-12-1827, tr. Grijpskerk 27-5-1819

Jacobus Arends Poll, geb. Niezijl 16-6-1799, aanvankelijk koopman (1821), later boer onder Nie-
zijl, overl. ald. 31-12-1837, zn. van Arend Jakobus Poll, kastelein, en Grietje Johannes Eppinga.

IVa. Klaas van der Kooi, geb. Augustinusga november 1764, overl. ald. 1-5-1795,
tr. Surhuizum 16-5-1785 (met zijn achternicht) Johanna Johannes Posthuma, geb.
Surhuizum 1762, dr. van Johannes Riemers en Sjoerdje Wybrens. Zij tr. (2) Augus-
tinusga 31-7-1796 Harmen Wenning, tuinman te Surhuizum.

Klaas van der Kooi was, evenals zijn beide broers, op Franse hand. Op 17 maart 1795 (anderhalve
maand voor zijn overlijden) wordt vermeld dat de vrijheidsboom werd geplant bij het huis van 'bur-
ger Klaas van der Kooy'. Deze boom werd toen 'door enige jongelingen aangetast en gedragen na
de plaats zijner bestemming, alwaar dezelve in de beste orde geplant is, tot genoegen van eene mee-
nigte aanschouwers' (Leeuwarder Courant 28-3-1795).
Voor kwartierstaat Johanna Johannes Posthuma, zie bijlage 3.

Uit dit huwelijk:

1. Foekje Klazes van der Kooi, geb. Surhuizum 25-8-1785, overl. Franeker 18-10-
1872, tr. Franeker 21-4-1811 Lucas Hannema, geb. Franeker 9-3-1785, bierbrou-
wer, overl. ald. 4-2-1847, zn. van Pieter Jans Hannema en Gepke Philippus Sal-
verda.
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Zwager Jelle Banga vertelt in zijn medische aantekeningen' in oktober 1811: 'De vrouw van L. Han-
nema, 26 jaar, voor de eerste maal zwanger, verlost van één zoon. Petrus. Onbegrijpelijk en tot in de
minste kleinigheden loopende was de vreesachtigheid van deze kraamvrouw: verscheidene weken na
de bevalling durfde zij nog hare neus niet snuiten. In de eerste dagen na de verlossing durfde zij zich
naauwelijks bewegen; zij was altijd doodelijk bevreesd door vloeijen. At gedurende de eerste drie
weken onbegrijpelijk weinig, hoewel zij steeds haar kind zoogde. Ligchaamsbeweging durfde zij
bijna geheel niet wagen, zelfs niet in het bed. Men moest haar vooraf stellig verzekeren, dat er niets
kwaads te duchten was, anders bleef zij steeds onbeweeglijk, bijna zonder te spreken, doodstil liggen.
Gedurende den arbeid gedroeg zij zich bijna volstrekt lijdelijk, steeds met een beangst gemoed, doch
vol vertrouwen op mij.'

2. Taetske Klazes van der Kooi, geb. Augustinusga 13-1-1787, overl. Franeker 3-2-
1858, tr. Schalsum 15-5-1808 Jelle Banga, geb. Franeker 23-8-1786, medisch
doctor, overl. ald. 13-4-1877, zn. van Tjeerd Sydses Banga, wijnkoper, en Lieu-
wkje Hendriks Coster.
Jelle Banga karakteriseerde zijn vrouw als een doorgaans gezonde vrouw, afgezien van een telkens
terugkerende hoest als gevolg van een chronische longaandoening, zij was 'altijd werkzaam en van
een vrij bedaard, gelijkmatig gemoedsgestel'. Sinds de zomer van 1857 was de hoest echter toegeno-
men en de eetlust verminderd en zij vermagerde zienderogen. Over haar sterfdag vertelt Banga ons
'Op gedaan voorstel werd zij avonds ongeveer 9 uur nog eens van het bed op den stoel gedragen;
gebruikte een paar lepels soep. Zij meende onze gestorven dochter Doortje te zien. Spoedig verlang-
de zij weer naar bed, en zeide gemakkelijk te liggen. Tegen middernacht iets sluimerende. Tegen den
morgen 4 uur, nadat zij een weinig gedronken had, iets benaauwd, stiller, als sluymerende, een kleine
pols. Ongeveer 6 uur nog bij kennis. Op mijn verzoek opende zij de oogen, zag mij aan, verklaarde
mij wel te zien, trok de hand van onder de dekens, en streek mij daarmede over het aangezigt. Later
lag zij stil, onbeweeglijk en stief tegen 8 uren bijna onmerkbaar, zeer kalm, zonder de geringste ver-
andering in het gelaat of eenige beweging der ledematen. In vier dagen vertoonde het lijk, behalve de
gewoone koude en stijfheid, geene de minste verandering in het bleek gelaat. Het bleef even kalm,
noch eenige merkbare sporen van verrottende ontbinding, behalven aan het eene oog.'

Taetske Klazes van der Kooi (l\'a-2; 1787-1858)
en echtgenoot Jelle Banga (1786-1877)
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3. Johannes Klazes van der Kooi, geb. Augustinusga 25-7-1789, genees-, heel- en
vroedmeester te Metslawier, overl. ald. 24-2-1858, tr. Franeker 29-11-1811 Aal-
tje Mulder, geb. Franeker 7-11-1786, overl. Metslawier 30-1 -1858, dr. van Arend
Mulder en Tjetske Hayes Hemstra.
Johannes werd op 4 december 1807 ingeschreven aan de Franeker universiteit. Na zijn studie vestig-
de hij zich te Metslawier. Bij hem in huis woonde o.m. zijn halfbroer Johannes Harmens Wenning*.
Uit dit huwelijk:
a. Nicolaas van der Koni, geb. Dokkum aug. 1812. organist te Groningen, overl. ald. (ongehuwd;

aan de Nieuwe Ebbingestraat nr. 0-32) 28-4-1847. Volgens de overlijdensadvertentie is Nicolaas
overleden op 27 april.

4. Binne Klazes, volgt Va.
5. Sjoerdje Klazes van der Kooi, geb. Augustinusga 19-4-1793, bakkerse, overl.

Marssum (Popta-Gasthuis) 23-1-1870, tr. (1) Franeker 27-9-1811 Anneus Wasse-
naar, geb. Franeker 19-10-1791, doctor in de medicijnen te St. Annaparochie,
overl. ald. 21-6-1816, zn. van Jarig Pieters Wassenaar , brouwer in de brouwerij
en mouterij 'De Wereld' op de stadswal te Franeker, en Tietje Jans Oosterbaan;
tr. (2) Het Bildt 30-4-1818 Andreas Ulbes Noordenbos, geb. Wommels 22-11-
1791, chirurgijn te St. Annaparochie, overl. ald. 7-10-1844, zn. van Ulbe Johan-
nes Noordenbos, chirurgijn, en Jacomina Andreas Krüger.

Va. Binne Klazes van der Kooi, geb. Augustinusga 31-3-1792, genees-, heel- en
vroedmeester te Dronrijp (ingeschreven aan de Franeker universiteit 14-8-1809),
overl. ald. 7-12-1844, tr. (1) Franeker 9-5-1815 Hester Mulder, geb. Franeker 10-5-
1789, overl. Dronrijp 6-11-1832, dr. van Jan Berends Mulder, apotheker, koopman,
en Catharina Romar; tr. (2) Menaldumadeel 5-6-1839 Trijntje Alles Geuker, geb.
Dronrijp 10-6-1816, overl. Oosterlittens 26-5-1847, dr. van Alle Jurjens Geuker,
gardenier, en Wibbigje Martens Bos.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catharina Binnes van der Kooi, geb. Dronrijp 17-6-1817, overl. ald. 8-9-1838,
ongehuwd.

2. Johanna Binnes van der Kooi, geb. Dronrijp 10-6-1818, tr. Franeker 20-4-1842
Reinder Wink, geb. Franeker 15-7-1817, koffiehuishouder in de Koornbeurs aan
het Noord te Franeker, overl. ald. 10-1-1846, zn. van Elisa Simons Wink, koffie-
huishouder, en Harmina van der Veen.

3. Doodgeboren kind, Dronrijp 30-12-1821.
4. Foekje Binnes van der Kooi, geb. Dronrijp 9-2-1822, tr. Leeuwarden 29-9-1841

Carel Willem Coulon van Loon, geb. Jirnsum 16-9-1816, winkelier, overl. Sneek
9-7-1846, zn. van Folkert Nicolaas van Loon, ontwerper van scheepstypen, en
Juliana Anna Coulon.
Foekje deed op 7 juni 1840 belijdenis te Leeuwarden. Met haar man vertrekt zij in 1844 van Leeuw-
arden naar Gorredijk, en op 12 mei 1845 naar Sneek. Daarna heb ik geen spoor van Foekje kunnen
vinden.

5. Klaas Binnes, volgt VI.
6. Doodgeboren kind, Dronrijp 25-1-1828.
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VI. Klaas Binnes van der Kooi, geb. Dronrijp 10-12-1823, boer te Hennaard op
Montzamaburen, lid van de grietenijraad van Hennaarderadeel, overl. Hennaard 15-
4-1895, tr. Hennaarderadeel 6-6-1846 Geertje Willems Bootsma, geb. Hennaard 26-
6-1826, overl. Koudum 1-2-1902, dr. van Willem Dirks Bootsma, boer, en Sjoukje
Pieters Siersma.

Uit dit huwelijk, geboren te Hennaard:

1. Sjouwkje Klazes van der Kooi, geb. 21-2-1847, vertrekt in 1891 naar Oppen-
huizen, komt op 8-5-1917 van Balk naar Wouterswoude, woont daar in bij haar
zoon Gerrit, tr. (1) Hennaarderadeel 18-5-1867 Hette Gerrits Abma, geb.
Kubaard 20-5-1843, boer, overl. ald. 13-9-1889, zn. van Gerrit Harmens Abma
en Aafke Klazes Nauta"'; tr. (2) Hemelumer Oldeferd 23-6-1893 Obe van Nog-
geren, geb. Koudum 28-10-1822, wegwerker, dijkwerker ald., overl. Koudum
5-5-1899, wedr. van Ytske Bajema, zn. van Otte Uilkes van Noggeren en Griet-
je Obes van der Wall.

2. Willem Klazes van der Kooi, geb. 28-3-1848, boer te Hennaard en Oosterend,
Mauris (Sioux County, Staat Iowa; 1895), tr. Hennaarderadeel 13-5-1871
Dieuwke .lans de Roos, geb. Oosterlittens 1-10-1850, dr. van Jan Willems de
Roos, koopman, en Folkertje Jans Krol.
Met zijn gezin (man. vrouw en één kind ) vertreki Willem in april 1873 naar Noord Amerika. In hei-
zelfde jaar vertrekken ook zijn schoonouders met drie kinderen en zijn zwager Willem Jans de Roos
met zijn gezin naar Noord Amerika. In 1872 was de zwager Jan Jans de Roos met zijn gezin hen al
voorgegaan.
Kind:
a. Folkertje Willems van der Kooi, geb. Oosterend 29-1 -1872.

3. Hester Klazes van der Kooi, geb. 21-9-1850, overl. Winsum 27-10-1924, tr.
Hennaarderadeel 21-5-1870 Auke Aukes Frankena, geb. Oosterlittens 12-8-
1844, boer te Oosterlittens, zn. van Auke Aukes Frankena, boer, en Hinke
Hendriks Sijsling.

4. Johanna Klazes van der Kooi, geb. 17-4-1853, overl. Hennaard 20-5-1866.
5. Binne Klazes van der Kooi, geb. 1-11-1855, boer, koemelker te Hennaard en

Kubaard, overl. Exmorra 4-8-1921, tr. Hennaarderadeel 24-5-1879 Corneliske
Johannes Zijlstra, geb. Lutkewierum 15-2-1853, overl. Kubaard 31-1-1900, dr.
van Johannes Jacobs Zijlstra, boer, en Akke Ypes Jansen.
Uit dit huwelijk:
a. Klaas Binnes van der Kooi. geb. Hennaard 3-11-1880, vertrekt in 1902 naar Lollum. geen kin-

deren.
b. Akke Binnes van der Kooi, geb. Spannum 24-2-1882, tr. Hennaarderadeel 18-5-1921 Hendrik

Jan Tuininga, geb. Bolsward 23-1-1884, veehouder te Worthington (USA), wedr. van Geertje
Binnes van der Kooi (jongere zuster van Akke; zie onder c) , zn. van Huite Tuininga. winkelier,
en Tjitske de Boer.

c. Geertje Binnes van der Kooi, geb. Spannum 14-10-1883, overl. Worthington (USA) 1920, tr.
Hendrik Jan Tuininga (zie onder b).

d. Johannes Binnes van der Kooi, geb. Kubaard 24-9-1886, vertrekt in 1903 naar Heeg.
e. Willem Binnes van der Kooi, geb. Kubaard 19-8-1888, boer, overl. Long Beach (Californië,

USA), tr. Wonseradeel 29-1-1910 Jetske Tjerks Roorda, geb. Kimswerd 10-3-1884, overl. Long
Beach (Californië, USA) 23-12-1951, dr. vanTjerk Hessels Roorda, boer, en Antje Pieters Sik-
kema.

f. Jacob Binnes van der Kooi, geb. Kubaard 11 -12-1891, overl. ald. 15-12-1891.

6. Dirk Klazes van der Kooi, geb. 30-1-1858, overl. Hennaard 15-4-1858.
7. Ynskje Klazes van der Kooi, geb. 24-5-1860, overl. Wommels 27-4-1927, tr.

Hennaarderadeel 8-5-1880 Meindert Ages Wynia, geb. Tzum 17-10-1856, boer
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te Kubaard, overl. ald. 19-3-1922, zn. van Age Meinderts Wynia en Akke
Sjoerds Ypma.

8. Dirk Klazes van der Kooi, geb. 22-1-1863, boer te Hennaard, Huil (Staat lowa;
1895), tr. Menaldumadeel 19-4-1888 Grietje Stienstra, geb. Menaldum 29-3-
1864, dr. van Jelle Sybrens Stienstra en Antje Ynzes de Jong.
In 1893 vertrekt dit gezin vanuit Hennaard naar Noord-Amerika.
Uit dit huwelijk:
a. Antje Dirks van der Kooi, geb. Hennaard 21-3-1889.
b. Klaas Dirks van der Kooi, geb. Hennaard 16-11 -1892.

9. Catharina Klazes van der Kooi, geb. 9-7-1865, ten tijde van haar overlijden
wonende te Marssum in het Binnengasthuis, overl. Wieuwerd 30-12-1947 (ten
huize van één van haar kinderen), tr. Hennaarderadeel 23-2-1882 Jarig Minnes
Wiersma, geb. Hennaard 8-3-1864, boer te Hennaard, Itens en Beers, overl.
Beers 23-6-1928, zn. van Minne Klazes Wiersma, landbouwer, en Sybrigje
Jarigs Leenstra.

10. Johannes Klazes van der Kooi, geb. 18-4-1869, veehouder te Edens, overl. ald.
29-5-1936, tr. Hennaarderadeel 9-5-1903 Nieskje de Jager, geb. Hennaard 3-4-
1877, overl. Edens 19-11-1949, dr. vanWybren Klazes de Jager, boer, en Griet-
je Attes Talsma.
Uit dit huwelijk, geboren te Edens:
a. Klaas van der Kooi, geb. 29-7-1906, overl. Tzum 21-5-1970. ongehuwd.
b. Grietje van der Kooi, geb. 7-2-1910, overl. Wommels 1-12-1986, ongehuwd.
c. Geertje van der Kooi, geb. 4-6-1914. overl. Edens 29-9-1914.
d. Wybren van der Kooi, geb. 29-8-1916, overl. Edens 14-12-1916.
e. Tietje van der Kooi, geb. 28-11 -1918, overl. Edens 4-2-1919.

IVb. Willem Bartel van der Kooi, geb. Augustinusga 13-5-1768, portretschilder,
overl. Leeuwarden 14-7-1836, begr. Burgum, otr. Burgum 5-4-1805 Jetske Hayes,
geb. ald. 19-5-1779, overl. Franeker 8-6-1809, begr. Burgum, dr. van Haye Tjallings
en Sytske Floris Groenja.

Binne van der Kooi (IVb-1: 1806-1830)
en Haye van der Kooi (IVb-2: 1807-1890)
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Willem Bartel van der Kooi kan in Friesland beschouwd worden als de meest vooraanstaande kun-
stenaar in de laatste jaren van de achtliende en de eerste decennia van de negentiende eeuw. Hoe-
wel hij zijn leermeesters in de autobiografie die hij in 1812 opstelde alle eer gaf. had hij zich goed-
deels zelf ontwikkeld. "Van de tederste jeugd af had ik een sterke genegenheid tot de beeldende
kunsten. Eer ik kon leezen of schrijven tekende ik, met een scherpen stok. beelden, levensgroot, op
de grond in het zand. Verder opwassende was in de tusschenuuren van mijn schooltijd het tekenen
mijne bezigheid: soms tragtte ik ook beeldtjes met de vingers uit klei te boetseren. Mijn Vader,
ziende dat mijne neiging tot de kunst onoverwinnelijk was. verzogt in den jaare 1780 aan Verwer.
meede tot Augustinusga woonachtig, met naame Beerent Alberts Faber. om mij enig onderwijs te
geeven in het tekenen. Dit duurde echter niet langer dan dat voorjaar, zo dat ik het overige van dat
jaar weder zonder onderwijs was. In het jaare 1781 bestelde mijn vader mij, ten zelfden einde, bij
Wessel Pieters Ruwersma. een verwer in het nabuurige Dorp Buitenpost, bij welk ik een jaar door-
bragt'.

Willem Bartel bracht het hier niet ver, in 1782 wordt hij leerling bij de behangselschilder Frans
Swart te Leeuwarden. In 1783 wordt Willem Bartel door Ulbo van Burmania. grietman van Leeuw-
arderadeel. aanbevolen bij Johannes Verrier, en daar maakt hij zich vooral de kunsttheoretische
basis eigen. Bij Harmen Wouters Beekkerk moet hij tenslotte ook de praktische kant van het vak
hebben geleerd. Hij bestudeerde oude meesters en kopieerde Domenico Feti en vooral Van Dijck.
Sinds 1798 was hij tekenmeester aan de Franeker Hogeschool tot de sluiting daarvan in 1811. Hij
woonde te Franeker aan de Voorstraat 47. In 1813 vestigde hij zich te Leeuwarden en woonde aan
de Ossekop 11 en vanaf 1832 met het adres Gouverneursplein 40. Te Leeuwarden onderwees Van
der Kooi vele aankomende kunstenaars en bouwmeesters. Tot het eind van zijn leven heeft het Van
der Kooi niet ontbroken aan opdrachten, voornamelijk portretten.
Voor de kwartierstaat van Jetske Hayes, zie bijlage 4.

Uit dit huwelijk:

1. Binne van der Kooi, geb. Franeker 23-4-1806, in 1823 ingeschreven als student
in de medicijnen te Franeker, promoveert te Leiden op 1-4-1830 tot medicinae
doctor op het proefschrift 'De causis mortalitatis primo infantum biennio', overl.
Leeuwarden 22-7-1830 (aan de gevolgen van een borstkwaal), ongehuwd.

Links Huye van der Kooi (IVh-2: 1807-1890) anno 1813:
rechts zijn echtgenote Martha Kuipers (1810-1868)
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2. Mr. Haye van der Kooi, geb. Franeker 18-10-1807, studeert rechten in Franeker
sinds 1825 en na 1827 te Groningen, promoveert op 18-5-1831, lid Gedeputeer-
de Staten van Friesland (1853-1865), Ridder in de Orde van Oranje Nassau,
overl. Velp 10-11-1890, tr. Groningen 27-10-1831 Martha Kuipers, ged. Gronin-
gen 28-10-1810, overl. Leeuwarden 23-10-1868, dr. van Harmannus Kuipers,
koopman, en Grietje Freerks Leving, koopvrouw.
Uit dit huwelijk:
a. Yelske Wilhelmina van der Kooi, geb. Leeuwarden 18-3-1833, overl. Velp 5-4-1900, ongehuwd.
b. Margaretlia Hermanna Lambertina van der Kooi, geb. Leeuwarden 16-4-1835, overl. Velp 8-1-

1903, ongehuwd.
c. Willemina Barrhelda van der Kooi, geb. Leeuwarden 19-7-1837. overl. Velp 29-11-1893, onge-

huwd.
d: Frederica Antonia van der Kooi, geb. Leeuwarden 7-12-1839, overl. Velp 28-7-1926, ongehuwd.

3. Zoon, geb. Franeker 29-5-1809, overl. ald. 22-6-1809, begr. Burgum.

Bijlage 1
Voorouders van de grootmoeder van Willem Bartel van der Kooi.

I. Wyhe Eryts, wonende te Sumar, koopt in 1576 een halve zate te 'Soyuwmeer' (Sumar) van Jelcke Gab-
bes en Griet Dircks Bandringa. In deze akte wordt ook een Eryt Tzalings genoemd; deze treedt op namens
de erfgenamen van Syouck Gabbes weduwe. De erfgenamen bezitten met de erven van Gielis Gabbes
land in de verkochte zate, waarop Wigbolt Oeges boer is. In 1578 wordt Wybe Erryts genoemd in de per-
sonele impositie. Met zijn 'swager Hendrick' wordt hij dan aangeslagen voor 1 gulden. Op 30-10-1589
wordt Wybe genoemd met zijn broer Uble Eryts als voormonden over de weeskinderen van (zijn zwa-
ger?) Hendrick Sjoerts .
Kind:
I. Eryt Wyhes. volgt II.

II. Eryt Wyhes, woont te Jistrum (1614) en te Sumar. overl. vóór 1636, tr. (1) ca. 1610 Marij Bennes; tr.
(2) Antie Ujfs, genoemd als weduwe in 1644. De erfgenamen van Eryt Wybes gaan op 9-4-1644 in pro-
ces tegen Tiets Rinses., weduwe van Sybrant Wytses Hoytsma te Sumar12.
Kinderen (onbekend van welke moeder):
1. Wybe Eryts, wonende te Sumar, overl. vóór 1640, tr. Reynsck Sybedr., in 1640 als weduwe mede-eige-

nares van en boerin op stem 26 te Sumar . Uit dit huwelijk Wybe Wybes (tr. Sumar 15-1-1661 Romck
Diemers), Errit en Folcku (tr. (1) Drogeham 30-12-1656 Ar jen Jacobs; tr. (2) ald. 21 -2-1668 Baucke
Pi eters).

2. Tiaerdt Eryts, geb. ca. 1610, overl. (Sumar vóór) 1652, tr. Eetnke Sybes.
3. Sieu Eryts, bij huwelijk afomstig van Sumar, otr. Garyp/Sumar/Eamewald 1635 Jan Roelofs. afkom-

stig van Ureterp. Zij wonen in 1661 te Kollumerzwaag.
4. Tiets Eryts, tr. (1) Drogeham 8-10-1641 Minne Wates Asma, wonende te Drogeham, overl. vóór

1645U, zn. van Wate Ekes Asma en Eesck Gercks. Tot voogden over zijn kinderen worden benoemd
ds. Meinardus Nicolai, predikant te Drogeham en Eltse Gaeles. Tiets tr. (2) Drogeham 4-6-1645 Dirck
Roelefs. rechter en ontvanger te Drogeham (1658. 1662).

5. Gielt Eryts. wonende te Sumar.
6. Binne Eryts, volgt III.
7. Eryt Eryts, geb. ca. 1619, woont in 1645 te Kükherne, overl. vóór 1661. tr. (1) 1645 Rinske Riencks;

tr. (2) Antie Bockes. Uit het eerste huwelijk een dochter Antie, uit het tweede huwelijk een niet met
name genoemd kind.

III. Binne Eryts, geb. Sumar ca. 1617 wonende te Kollumerzwaag en te Twijzel. overl. vóór 1661, tr. Dro-
geham 4-6-1645 Trijn Roelofs.
In 1661 zijn Jan en Dirk Roelofs voorsprekers over de twee minderjarige kinderen van Binne Eryts. Deze
kinderen zijn dan mede eigenaars van een zate te Suwald (Lysbeth Tjerks drievierde, Wate Minnes, Errit
en Wybe Wybes. Houkjen Wybes, Sieuke Errits, de kinderen van Errit Errits en Binne Errits kinderen
samen een vierde deel).

Gens Nosira 5(1 (1995) 479



Kind:
1. Binne Binnes, volgt IV.

IV. Binne Bhmes, ged. Kooien 17-5-1664. boer, diaken, overl. Jistrum 1720/1721. Ir. ca. 1689 Aafke Bar-
lels. ged. Kooten 18-2-1666. overl. Jistrum 1735/1736. dr. van Barlcl Popkes. boer. bijzitier van Acht-
karspelen, en Trijn Jans.
Binne en Aafke komen op 1-6-1694 met attestatie van Twijzel naar Jistrum, beiden staan in 1709 nog op
de lijst van lidmaten der gereformeerde kerk te Jistrum. Op het kohier van de personele goedschatting "
komt Binne vanaf 1712 voor met een bedrag van 800 caroliguldens. welk bedrag hetzelfde jaar verhoogd
wordl tol 1000 caroliguldens. In 1721 wordt zijn weduwe aangeslagen met hetzelfde bedrag. In 1725
wordt het bedrag verhoogd met 150 caroliguldens wegens de erfenis van haar moeder (Bartel Popkes
weduwe te Kooten).
Uit dit huwelijk:
1. Foeck Binnes, ged. Twijzel 5-10-1690 (genealogie Van der Kooi, generatie II).
2. Trijn Binnes, bij huwelijk afkomstig van Jistrum, overl. Augustinusga 6-11-1778, tr. Drachten 22-12-

1715 Tadeus Libey. bij huwelijk afkomstig uit Rottevalle. ged. Drachten 4-4-1686. wonende te
Augustinusga, in 1731 schoolmeester ald.16, wordt op 17-2-1732 benoemd lot gezworen klerk van het
gerecht van Achtkarspelen. overl. Augustinusga 20-12-1777, zn. van Liebbe Oedses en Telje Tadeus.
Uit dit huwelijk geen kinderen. De erfenis van Trijn Binnes, groot 6100 caroliguldens, wordl collate-
raal vererfd op haar neef Binne Klazes van der Kooi.

3. Bartel Binnes, belijdenis te Jistrum september 1736, overl. ald. 23-8-1765, ongehuwd. Zijn erfenis,
groot 600 caroliguldens, wordt in 1766 verdeeld over zijn zuster Trijntje Binnes, gehuwd met Tadeus
Libey en zijn neef Binne van der Kooy.

Bijlage 2
Kwartierstaat van Teetske Willems (moeder van Willem Bartel van der Kooi).

1. Teetske Willems, geb. nov. 1727, overl. Augustinusga 27-1-1800. tr. (3e procl. Twijzel 1 -6-1760)
Binne van der Kooi (genealogie Van der Kooi, generatie III).

II

2. Willem Klazes, meester-brouwer te Kooten. overl. na 1762. tr. Rottevalle 9-2-1727
3. Sjoukje Hendriks, ged. Opeinde (S) 21 -3-1706.

Op 8 mei 1730 wonen Willem en Sjoukje nog te Rottevalle. Zij kopen dan een 'huijs, schure,
hovinge, bomen, plantagien en brouwerie bij Cootstertille' van Corneliske Cornelis, weduwe van
Poppe Jannes en van Hans Rinses, brouwer bij Kootstertille, voor 1695 goudguldens .
Op 10 september 1731 wonen zij als brouwer bij Kootstertille en kopen dan een huis. herberg,
hovinge, enz. te Drogeham, genaamd 'De Vergulden Wagen', alsmede een huis, herberg, hof,
bomen, enz. te Twijzel, genaamd 'De Vergulden Jachtwagen'. Deze onroerende goederen worden
voor 1300 caroligulden gekocht van Hans Rinses, hospes bij Kootstertille .
Het gaat Willem en Sjoukje voor de wind, in de loop der jaren doen zij meer aankopen van onroe-
rend goed. In 1749, bij de quotisatie, is Willem 'Mr. brouwer, wel in staat', hij wordt dan aag-
eslagen voor een bezit van 10.000 caroliguldens. Hij komt voor het laatst voor als koper van
onroerend goed (met zijn schoonzoon Binne van der Kooi op 10 oktober 1763.

III

4. Klaas Luitsens, boer te Rottevalle, overl. vóór 1701, tr. ca. 1685
5. Sjoerdtje Willems, overl. vóór 1701.
6. Hendrik Hanses, ged. Opeinde (S) 29-4-1683, meester-brouwer te Rottevalle, tr. (2) (Ie prokl.

Opeinde (S) 24-6-1714) Sjouck Doedes; tr. (1) Eastermar 10-2-1704
7. Teetske Uilkes, ged. Eastermar 25-2-1683, overl. vóór 1714.

480 GensNoslra50(l995)



IV

8. Luytien Sytses, wonende te Oudega (S). doopsgezind, tr. Oudega (S) 17-5-1664
9. Hencke Foppes.

Op 21 februari 1679 wordt de inventaris van het sterfhuis van Luytien Sytses en Hincke Foppes
beschreven .

10. Willem Sipkes. bij huwelijk van Rottevalle, overl. ca. 1666, tr. gerecht Smallingerland 2-4-1654
11. Corneliske Aernts, bij huwelijk van Zuiderdrachten. Zij tr. (2) Montse Hayes.

Zij wonen te Rottevalle onder Opeinde (S). In 1674 wordt rekening gedaan van de voogdij van de
twee kinderen van Willem en Corneliske2".
Op 17 april 1679 zijn Oene Jans en Sytse Martens voogden over de twee kinderen: Eelckie en
Sjoertie Willems21.

12. Hans Hendriks, ged. Opeinde (S) 17-12-1648, brouwer te Rottevalle, tr. ca. 1681
13. Sytske Reids, ged. Opeinde (S) 6-10-1661.

Op 28 november 1677 is Hans Hendriks, met zijn broer Roelof Hendriks, beiden wonende te Rot-
tevalle, curator over de kinderen van Bauck Franses, weduwe van Frans Hendriks, overleden te
Noorderdrachten22.

14. Uilcke Hendriks, schipper te Eastermar bij de Wal, overl. ald. 1710, tr. (2) Eastermar 1-1-1701
Bauck Wybes; tr. (1) vóór 1670

15. SjouckJans.
Uilke en Sjouck zijn op 16 september 1670 lidmaten van de gereformeerde kerk te Eastermar. Zij
wonen dan bij de Wal, alwaar Uilke schuitvoerder is. Hun kinderen worden te Eastermar gedoopt:
Hendrik (1673), Ypck (1677), Taedts (1683), Hendrik (1689).

22. Arend Arends, schoenmaker te Beetsterzwaag, overl. vóór 1674, tr. (2) Sierkje Broers (Boelens),
tr. (1)

23. Tryncke Wygers, overl. vóór 1646.
24. Hendrik Rinthies, veenbaas te Rottevalle, in 1645 mede-oprichter van de Rottevalster Veencom-

pagnie, tr.
25. Trijntje .lelies.
26. Reid Martens. geb. 1632, boer te Eastermar op het Zwartveen (1661), huurt een plaats van Anne

en Cornelis erven, tr. Opeinde (S) 21-3-1661
27. Wytske Linses. Zij tr. (2) Eastermar 1-3-1693 Jelger Sybes, van het Witveen.
28. Hendrik Barrels, veenbaas te Lytsebuorren en Zwartveen onder Eastermar, overl. na 1693, tr.
29. Ri.xt Wybrens, genoemd op de lidmatenlijsten van 1667 tot 1682.

VI

44. Arent Jansen, meester-smid te Beetsterzwaag, overl. vóór 1619, tr.
45. Eelck Sjoerds Itsma, overl. Harkema tussen 1623 en 1625. Zij tr. (2) Jan Baukes; tr. (3) ca. 1619

Sytse Martens Jelsma.
46. Wyger Andries.
48. Rinthie Sipckes, in 1620 te Witveen onder Eastermar, overl. tussen 1644 en 1653.
52. Marten /Ebes, woonde onder Eastermar of Opeinde ('gewont hebbende bij 't Feen'), overl. vóór

1649, tr. (in 1640 echtelieden te Opeinde (S))
53. Geeske Hendriks.
54. Linse Willems, veenbaas te Opeinde (S), tr.
55. Feyck Hessels.

VII

90. Sjoerd Althies Itsma (zn. van Aelthie Itsma, in 1511 en 1552 wonende te Harkema), overl. Buwe-
klooster tussen 1598 en 1605. Hij was getrouwd met Anna Folckedr. Grottinga, maar het is niet
zeker of zij de moeder is van Eelck (nr. 45).

104. /Ebe Martens, in 1640 boer op stem 16 te Burgum, tr. (in 1638 echtelieden te Eastermar)
105. Grietje Jacobs.
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108. Willem Linses, in 1616 te Sumar. Ir.
109. Wylske Hedmans.
110. Hessel Geerts, veenbaas te Opeinde (S) en Eastermar, tr.
111. Aedis Sjoerds.

Bijlage 3
Kwartierstaat Johanna Johannes Posthuma, echtgenote van Klaas van der Kooi
(genealogie Van der Kooi, generatie IVa).

1. Johanna Johannes Posthuma, geb. Surhuizum 1762.

II

2. Johannes Riemers, boer te Augustinusga en Surhuizum, begr. Surhuizum 8-1-1762, otr. Opeinde
15-12-1743

3. Sjoerdje Wyhrens, geb. Eastermar 1724, begr. Surhuizum 10-1-1783. Zij tr. (2) Ruurd Wytses.

III

4. Riemer Rinses. arbeider te Surhuizum, koopt in 1739 een huis, genaamd De Slelp, te Surhuizum
(later deels eigendom van Johannes Riemers, nr. 2), begr. Surhuizum 30-7-1760, tr. vóór 1709

5. Rinske Gerryis.
6. Wybren Wopkes, ged. Garyp 24-9-1693, boer te Eastermar, overl. ald. vóór 1732, tr. Eastermar 19-

1-1716
7. Hinke Klazes, van Rottevalle. Zij tr. (2) Eastermar 23-11-1732 Wymer Freerks.

IV

12. Wopkc Wybrens, geb. ca. 1664, boer te Garyp, vanaf 1694 te Eastermar, overl. ald. 1748, tr. Eas-
termar 3-11-1689

13. Taetske Tjehles, ged. Suwald 29-1-1665.
14. Klaas Luitiens (zie bijlage 2, nr. 4).
15. Sjoerdje Willems (zie bijlage 2, nr. 5).

26. Tjehle Arends, van Drogeham, boer, aanvankelijk te Suwald, later te Gaastmabuorren onder Bur-
gum (1679. 1793), tr. Suwald 12-4-1665

27. Wytske Gjalts, geb. Suwald ca. 1645, ged. ald. 28-11 -1647, overl. Burgum vóór 1690.

VI

52. Arend Tiehles, te Drogeham, tr. (2?) vóór 1647"' Emme Gauckes, wed. van Jan Franckes. Arend
heeft als broers: Jan en Lourens Tiebles.

54. Gjalt Stevens, in 1640 eigenaar van en boer op stem 8 te Suwald, ook mede-eigenaar van stem 21
te Beets, ouderling te Suwald (1661-1665), tr. Suwald 20-3-1636

55. Taetske Tietes, overl. na 1657.

VII

104. wrsch. Tieble Jans, in 1608" gebruiker van een zate land te Harkema.
108. Steven Uties, woont te Beets, overl. vóór 1626, tr.
109. Foeck Guelts., overl. na 1626.
110. Tiete Pieters, in 1618 boer te Suwald.
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Bijlage 4

Kwartierstaat van Jetske Hayes (vrouw van Willem Bartel van der Kooi).

I

1. Jetske Hayes. geb. Burgum 19-5-1779. overl. Franeker 8-6-1809. begr. Burgum.

II

2. Have Tjalliugs, geb. Burgum 5-6-1736. boer te Burgum, laat in 1773 boerderij te Burgum bouwen
(momenteel cultureel centrum 'De Pleats'). hierbij 120 pondematen land. overl. ald. 15-1-1806. tr.
Burgum 19-1-1777

3. Sytske Floris Groenja, geb. Aldtsjerk 5-5-1748, overl. Burgum 5-4-1825.

Have TjaMngs (1736-1806)

III

4. Tjalling Hayes, geb. Burgum ca. 1670. boer in het Burgumerklooster, overl. ald. 1743/44, otr.
Burgum 12-10-1726

5. Jetske Heerkes Rinsonides. geb. Gaustmabuorren onder Hurdegaryp 9-10-1700. overl. Burgum
10-2-1781. Zij tr. (2) Burgum (alt. van Hurdegaryp 27-6-1745) Christiaan Michiels.

6. Floris Hessels, ged. Ryptsjerk 29-3-1711. in 1749 te Aldtsjerk 'een arbeider die ternauwernood de
cost kan winnen', molenopzichtcr' te Gytsjerk (1751), Oentsjerk (1753), Burgum (1755). Kort-
woude onder Surhuizum (1756). Burgum (1758). Leeuwarden (1762). Beetgum (1765). Oudega
(1767). Burgum (1770), Gytsjerk (1774), Burgum (1778), Gytsjerk (1781). Burgum (1785), Gyl-
sjerk (1789). Akkerwoude (1793). tr.

7. Liskje Syhrens, wrsch. geb. te Aldtsjerk.

IV

8. Have Binnerts. geb. ca. 1630. boer in het Burgumerklooster. overl. vóór 23-6-1693. tr.
9. Gaatske Tjeerds. geb. Veenwouden. overl. Burgumerklooster kort vóór 23-6-1693.

10. Heercke Rinses Rinsonides, geb. ca. 1661, eigenerfde op de Grovestins te Gaastmaburen tussen
Burgum en Hurdegaryp. gecommitteerd commissaris en bijzitter van Tytsjerksteradiel. kerkvoogd
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ie Hurdegaryp, tr. (1) Burgum 2-3-1683 Aaltje Tietes; otr. (2) Burguni 25-11-1694
11. Lutske Syhrens Wiarda, van Winsum.
12. Hessel Floris. ged. Ryptsjerk 25-11 -1677. overl. vóór 1742. tr. ald. 2-9-1708
13. Tjirske Ebes, ged. Hurdegaryp 6-11 -1681.
14. Sybren Gerks, geb. Roodkerk. ged. Aldtsjerk 30-11-1681. boer te Aldtsjerk, overl. vóór 1746. tr.

Roodkerk 3-4-1711
15. Taeiske Marlens, ged. Oentsjerk 25-3-1687, bij huwelijk van Wanswerd. woont in 1746 als wedu-

we te Aldtsjerk, met de aantekening 'obiit', zij zal dus ook te Aldtsjerk zijn overleden.

16. Binnen Hayes, geb. ca. 1590, boer te Burgum (in 1640 op stem 2 ald.). overl. na 1657, tr.
17. Tet Douwes, overl. na 1657.
18. Tjeerd Wyises. eigenaar van en boer op de stemdragende plaatsen 21 en 22 te Veenwouden. dorps-

rechter en ontvanger ald., bijzitter van Dantumadeel, overl. tussen 1640 en 1645. tr.
19. Sjouck Tiallings, overl. na 1645. Zij tr. (1) ca. 1617 Adzer Alberts, met hem woonde zij 'in de

Kuikhorne'" .
24. Floris Everts, geb. (Hurdegaryp) ca. 1628, woont (waarschijnlijk als molenaar) te Garyp (1657,

1660), schoolmeester te Ryptsjerk (1667-1690), overl. ald. 1690, tr. (1) (Ie procl. Garyp 1-1-
1654) Antje Annes; tr. (2) 1668

25. Trijntje Jacobs, afkomstig van Leeuwarden.
26. Ebe Binnes, ged. Hurdegaryp 18-7-1659. boer ald.. in 1698 op stemdragende plaats nr. 12. overl.

ald. 1721, tr. (2) Hurdegaryp 12-1-1696 Rinske Wybes (dr. van Wybe Wybes en Rornck Diemers,
zie bijlage 1, gen. II-l); tr. (1) Hurdegaryp 4-4-1680

27. Wyiske Eintes, overl. tussen 1693 en 1695.
28. Gerck Foeckes, ged. Suwald 8-5-1636, woont Gaastmabuorren onder Hurdegaryp (1662), Rood-

kerk (1672), overl. ald. 12-2-1688, tr. (1) Suwald 5-6-1659 Berber Klazes; tr. (2) Aldtsjerk 23-3-
1673

29. Syiske Ydes, bij huwelijk van Aldtsjerk. boerin op stem 18 te Roodkerk (1698), overl. ald. 17-2-
1705. Zij tr. (2) Roodkerk 7-12-1690 Sierd Hemckes.

30. Marien Jans, te Birdaard (1684), Oentsjerk (1687. 1688), tr.
31. Lisck Lammens.

VI

32. Haye Wxtses, geb. Beets ca. 1562. eigenerfde met bezit te Beets. Surhuizum, Sumar, woonde te
Burgum en Sumar, overl. 7-6-1641, begr. Sumar, tr.

33. Houck Sierds, overl. 20-11-1641, begr. Sumar.
38. Tyalling Wyrses, te Veenwouden, overl. vóór 1633, tr.
39. .lesel Gosses, overl. Veenwouden in of net voor 1633"".
48. Even Annes, herbergier te Ryptsjerk (1617, 1623). later te Hurdegaryp, overl. vóór 1644, tr.
49. Alst Juws Unia.
52. Binne Oedses. boer, diaken te Hurdegaryp, overl. vóór 1670, tr.
53. Tjirske Lammens, vertrekt in 1669 als weduwe naar Garyp. Zij tr. (2) Garyp 21-5-1686 Jan Rin-

ses, van Opeinde.
56. Foecke Gercks, in 1636 te Suwald, tr.
57. Hymck Sybrens, geb. 1607, overl. Suwald 5-5-1671 (oud 64 jaar en 5 weken). Zij tr. (2) ca. 1640

Symen Halbes Algera. Haar ouders zijn niet bekend, wél de grootouders: Folckert Ubeles en Yck
Luitiens, wonende in Kollumerland.

VII

64. Wytse Hayes. geb. ca. 1530, boer te Beets op de boerderij die in 1622 nog wordt aangeduid als
'Wytie Haeyes zate', in 1582 wordt vermeld dat hij woont 'binnen den dorpe Beets', overl. vóór
1591, tr. ca. 1560

65. Jouck NN, overl. na 1591.
66. Sierd Riencks, in 1582 te Garyp, 1603 te Beets, tr.
67. Auck Wybes, wed. van Gosse Bottes Schroetsma.
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98. JitwTiercks Unia.le Beers (1584). op Jildersma ie Brits werd (1601). te Tylsjerk (1613). tr.
99. Wyis Heils Eysma.

VIII

134. Wyhe Melles. wonende te Burgum.
196. Tierck Auckes Unia. heerschap op Nijehuys te Beers. overl. vóór 1567. tr.
197. WkkBuwes. overl. na 1567.
198. mogelijk Heelde Eysma. in 1581 genoemd als kerkvoog te Kollumerzwaag. Hij zal gewoond heb-

ben op Eysma-state te Zwaagwesteinde onder Kollumerzwaag.

IX

392. Aucke Keympes Unia, heerschap op Unia stins te Wirdum. huwt met zijn dienstmeid (het Stam-
boek vermeldt: 'hunne kinderen, die alsmede onadellijken getrouwd hebben niet onder de Edelen
geteld geworden, en hebben dat ook niet begeerd'), overl. tussen 1500 en 1502. tr.

393. Ansck Tyercks Juwinga van Walta. overl. na 1534.

Bij hel samenstellen van deze genealogie werd gebruik gemaakt van de hulp van de
dames W. Friso te Groningen en G. van der Meer-Douma te Enschede en de heren
K.J. Heerma te Edens, DJ. van der Meer te Reduzum en P. Nieuwland te Hurdega-
ryp.

Friestalige plaatsnamen in de gemeente Tytsjerksteradiel:
Tytsjerksteradiel = Tietjerksteradeel; Burgum = Bergum; Earnewald = Eernewoude;
Eastermar = Oostermeer; Garyp = Garijp; Gytsjerk = Giekerk; Hurdegaryp = Har-
degarijp; Jistrum = Eestrum; Noardburgum = Noordbergum; Oentsjerk = Oenkerk;
Ryptsjerk = Rijperkerk; Sumar = Suameer; Suwald = Suawoude; Tytsjerk = Tiet-
jerk; Wyns = Wijns.
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8. Streekarchief Dokkum. Volkstelling Oostdongeradeel 1829.
9. W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars. 1963, pag. 305.

10. Sjouwkje's zoon Gerrit (geb. Kubaard 22-1-1887) was hoofd der school, o.m. te Sloten, Wouters-
woude. Hij tr. Annigje Kool (geb. Oudega (HON) 26-1-1887. Uit dit huwelijk werd op 23-1-1917
te Wouterswoude geboren: Helte Gerrit Abma. Ned.-herv. predikant te Driesum (1941), IJsselstein
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12. RAF. Hol' van Friesland WW34 intcrl. sent. nr. 46.
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16. RAF. rechl. arch. TIES19 104.
17. RAF. recht. arch. ACH R14 390.
18. RAF, recht. arch. ACH RI5 117.
19. RAF. rechl. arch. SMA Ql 259.
20. RAF. rechl. arch. SMA P3 86.
21. RAF. rechl. arch. SMA P3 341.
22. RAF. recht. arch. SMA NI 8.
23. RAF. rechl. arch. ACH C9. 10-3-1647.
24. RAF. recht. arch. ACH Rl 384.
25. Molenopzichters moesten regelmatig veranderen van woonplaats om niet een te nauwe binding met

de plaatselijke bevolking te krijgen. Aan de andere kant waren zij bij de bevolking niel geliefd.
26. Voor de kwartieren van hem en zijn vrouw zie: J.T. Anema. Kwartierstaat van Mr. Jan Taekele

Aneina, in: Genealogwsk .lierhoekje 1972. pag. 66-98.
27. De buurschap Kükherne behoorde onder de dorpen Veenwouden, Burgum en Twijzel.
28. RAF. recht. arch. DAN 15 42.

HAAR LAATSTE KOPJE THEE

Uit het doodboek Aalst, Del wijnen en Kerkwijk, 1757-1792:
1788, den 9 Nov. overleeden Johanna Klop de vrouw van Jan Spittenberg en den 15
dito ter aarde besteld.
Dit sterfgeval is seer schielijk geweest want s middags den 9 Nov. nog wel met haar
man en kinderen geseten s na de middag nog in de kerk onder de predikatie geweest
en uyt de kerk koomende nog thee gedronken en aan de theetaf el op haar stoel in een
kwartier gezont en dood.
Dit hebbe ik aangeteekend. om voor my. en een ander die het mag leezen daar veel
aan te denken tot in .erniet (slecht leesbaar woordje).
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OVERLIJDENSAANTEKENINGEN
IN HET BREVIER VAN ALEM

(1479-1569)

door S.E.M, VAN DOORNMALEN

In het oosten van de Bommelerwaard ligt aan de Maas het dorp Alem'. Dit kleine
plaatsje kent een interessante middeleeuwse kerkelijke historie waarin de verering
van de heilige Odrada, en een collegiale- of kapittelkerk centraal staan.

De bronnen over het verleden van het kapittel zijn echter schaars zodat veel nog
onduidelijk is, maar het bestaan ervan is onbetwist. Het kapittel onder de schutse van
Odrada, is gesticht door een zekere graaf Otto. Algemeen wordt aangenomen dat
deze Otto een der graven van Duras is geweest. Met enige voorzichtigheid denkt
men aan Otto 1 die in 1088 is gestorven. De stichtingsdatum van het kapittel wordt
aldus in de lle eeuw geplaatst. Het graafschap Duras was gelegen nabij St. Truiden
in de zuidelijke Nederlanden. De Benedictijner abdij in dit stadje verwierf verschil-
lende goederen en rechten van de familie Duras in Alem, waaronder ook de heerlij-
ke rechten. Ook de collegiale kerk is waarschijnlijk overgegaan aan de abdij.

Alem werd voor de abdij een centrumplaats van waaruit zij, tot ongeveer de veer-
tiende eeuw, al haar goederen in Noord-Brabant bezuiden de Maas beheerde. Wan-
neer het kapittel te niet is gegaan, is onbekend. Een mogelijkheid is dat de collegia-
le kerk, en daarmee het kapittel, bij een van de vele overstromingen in het
rivierengebied ten onder is gegaan. Meer specifiek wordt hierbij gedacht aan de St.
Elizabethsvloed van I42P.
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Bladzijde uil hel 'Brevier van Alem'
(foto: Mare Kleijnen)
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De Alemse kanunniken hebben slechts één, lijvig, handschrift nagelaten dat bekend
is als het 'Brevier van Alem' . Het is waarschijnlijk rond 1617, tijdens de Neder-
landse Opstand, ook wel Tachtigjarige Oorlog genaamd, overgebracht naar 's-Her-
togenbosch in verband met de politieke en religieuze beroeringen in deze periode. In
's-Hertogenbosch is het terecht gekomen in het parochie-archief van St. Pieter.
Momenteel berust het in de archiefbewaarplaats van het Archief Bisdom 's-Herto-
genbosch, in 's-Hertogenbosch. Het historisch onderzoek naar dit handschrift is tot
op heden beperkt gebleven tot een deels gepubliceerd manuscript van mgr. dr. G.P.J.
Bannenberg". Een van de weinigen die het heeft geraadpleegd, is de geschiedvorser
L.H.C. Schutjes voor zijn geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch .

Het boek bevat 166 perkamente bladen van het formaat ca. 33,5 x 22,5 cm. De
houten borden (ca. 35 x 24,5 cm.) zijn met leer bekleed en voorzien van koperen
beslag. Het boekblok werd oorspronkelijk bijeen gehouden door lederen sluitingen,
die nu helaas ontbreken. Op de eerste tien bladen is het officie - een formulier van
gebeden - van de Heilige Odrada geschreven. Dan volgen zes bladen met een kalen-
darium met de heilige feesten van diverse martelaren. Tenslotte volgt het eigenlijke
breviarium met de gewone gebedstijden. Het kalendarium is gebruikt om het over-
lijden van parochianen in aan te tekenen zodat de band wel beschouwd ook nog een
dodenlijst, een obituarium, bevat. Het officie van de Heilige Odrada is in een ander
handschrift geschreven dan het kalendarium en het erop volgende officie. De laatste
twee geschriften zijn versierd met letters in rood en blauw. Miniaturen ontbreken.
Het officie van Odrada is waarschijnlijk later toegevoegd'.

De datering van het handschrift wordt door Bannenberg op plausibele gronden in
de tweede helft van de dertiende eeuw geplaatst . In het kalendarium zijn namelijk
als jongste feestdagen, de herdenkingen van het overlijden van enkele heiligen ver-
meld, die gedurende de tweede helft van de dertiende eeuw ook in de Nederlanden
ingang vonden, terwijl feestdagen uit de veertiende eeuw ontbreken. Zo worden
onder andere aangetroffen de feestdagen van de H. Dominicus (^1221), de H. Fran-
ciscus 01226) en de H. Petrus van Verona 01252).

De dodenaantekeningen in het kalendarium beslaan de periode 1479 tot en met
1569. Het kapittel bestond toen, zoals gezegd, waarschijnlijk al niet meer . De aan-
tekeningen zijn dus denkelijk afkomstig van de pastor loei. De vermelde personen
schijnen welgestelde Alemers geweest te zijn die op hun overlijdensdag werden her-
dacht: onder hen bevindt zich onder andere een voormalige schout van Alem, een
collecteuren enkele personen die aangeduid worden met 'heer' of 'vrouwe'. Enkele
familienamen en patroniemen komen meerdere malen voor. In het kalendarium zijn
ook drie geestelijken ingeschreven". In totaal worden er 42 personen met naam ver-
meld bij de 34 overledenen die in het kalendarium genoteerd zijn. Om de namen toe-
gankelijk te maken voor genealogisch onderzoek volgt hieronder een transcriptie
van de aantekeningen uit het brevier.

De overlijdensaantekeningen zijn in klad genoteerd tussen, over en door meerdere
regels van het kalendarium heen. In de hierna volgende transcriptie is bij de datering
uitgegaan van de regel waarin het 'obiit' (is overleden) met de naam is vermeld. De
datum is, zoals in het handschrift, volgens de romeinse kalender aangegeven. De
romeinse kalender kent een systeem van terugtelling der dagen vanaf een drietal
vaste punten in een maand. Allereerst is dat de Kalendae, steeds de eerste dag van de
maand, vervolgens de Idus, dit is de 15e of de 13e dag van een maand en tenslotte de
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Nonae die op de 7e of 5e dag van de maand valt. Tussen rechte haakjes is de date-
ring volgens de huidige kalender aangegeven. De vermelde letter staat voor de dag-
letter. In middeleeuwse kalenders werden de dagen voorzien van onveranderlijke
dagletters (A tot en met G), onafhankelijk van het jaar, met als gevolg dat alle dagen
met dezelfde letter op dezelfde weekdag vallen .

Enkele onduidelijkheden zijn tussen ronde haakjes weergegeven, afkortingen zijn
voluit geschreven en cursief weergegeven en aanvullingen staan tussen rechte
haken. De inschrijvingen zijn voor de raadpleging van het bijgevoegde chronologi-
sche overzicht genummerd.

Januaiïus

1. [I4|

2. [17]
3. 1251

XIX Kalendas

XVI Kalendas
VIII Kalendas

G

C
D

Fehnianiis

4.
5.
6.

7.

8.

1131
[15|
(17|

[24]

[27|

Idus
XV Kalendas
XIII Kalendas

VI Kalendas

III Kalendas

B
D
F

F

B

Obiit Goeswinus Hac. redituarius ville de
Aelem a/1/10 domini [ 14)99 ".
Obiil Gerit Huijberlsz. a/;/io 1567.
Ipso die (conversionis St. Pauli) perpetuum
anniversarium Jan Willemsz. (Falliken) sijn
[sic!| uxor ' et eorum parentes .

Obiit Marselius Hack anno LXXIX 1479.
Obiit Jutken Jacops anno 1568.
Obiit Adrianus Nicolai anno XLV1II stilo
Brabantie 1548".
Obiit domiims A»celmus pastor ecclesie de
Alem 1565 stilo B|r|abantie.
Obiit dominus Gosuinus'6 f'ilio Gijsberti de
Gestel a/mo 155517 stilo leodi|ense]''\ rector
altaris S. Georaii in eccle.v/a de Alem.

- Martin.s

9.

lü.

II.

12.
13.

Kalendas

IIII Nonas

VII Idus

D

G

E

Boven aan de bladzijde niet in de kalender:
Onder aan de bladzijde niet in de kalender:

— Aprilis

14. [29|

- Maius

III Kalendas

Obiit Katherina Lucas. anno 1560 stilo
Brabantie.
Obiit domicella Elizabet uxor Mflcselii Hack
anno LXXXVII 1487.
Obiit Elisabeth Jan Dircks anno 1548 stilo
Brabantie.

Obiit Isbrandus Johannes anno 1567".
Obiit Godefridus (vicarius) Alem 1567.

Obiit Katarina uxor Adriani Claessz. anno 1538
XXXVc post pasca2".

15.
16.
17.

18.

[12|
1171
[2I|

1211

IIII Idus
XVI Kalendas
XII Kalendas

XII Kalendas

F
D
A

A

Obiit Huijbert Jansz. anno 1563.
Obiit Guihelmus Hack Gosensz. anno 1559.
Obiil Jacobus Martini Geritsz. anno 1559 ex
peste" .
Obiit Lenert Ariens 1565.
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- Junius

19.
20.
21.

14]
[24|
[27|

11 Nonas
VIII Kalendas
V Kalendas

A
G
C

- Jiilius

I I I ] V klus

23.
24.
25.

— Augustus

26.

[131
[22|
[28|

|23|

- September

27.
28.

29.

- Oclober

30.

31.

- NoYi'mbi

32.
33.
34

l«l
|16|

|17|

| I6 |

|23|

'V

[15]
119]
|2I]

- December
Igeen aantekeningen|.

111 Idus
XI Kalendas
V Kalendas

X Kalendas

VI klus
XVI Kalendas

XV Kalendas

XVII Kalendas

X Kalendas

XV11 Kalendas
XIII Kalendas
XI Kalendas

E
G
F

D

F
G

A

B

B

D
A
C

Obiil Lenen Marlens/., anno 1561.
Obiil Lijn Dricssen a/i/io 67".
Gerarl Marlens/., scholt lot Alem anno 1538"'.

Obiit Elisabeth uxor Arnoldi Guilhclmus de
Gestel anno LXIX24.
Obiit Wille|m| Gerilsz. anno LIX25.
Obiit Eerken Dijck Aerts"6 anno LIX" .
Obiit Amoldus de Gestel (...) anno LUI (...)
I5532'\

Obiit Willem Henricksz. van Lith 1562.

Obiit Jan Judas Heijmdrickz." anno 1533.
Obiit Daniel OttoTerlinss de Empel anno
1553'".
Obiit Goseuinus de Sloet anno 1508.

Domicella Maria filia quondam Goswini de
Sloet uxor Guilielmi " Hack obiit a/i/io XVc3l.
Obiit Gerarda filia Theodrici Arnoldi uxor
Nicolaij Godefridi anno 1569.

Obiit Comelia Ghijsberti anno 1552"'"'.
Obiit Goessen Ariens de Hack 1564.
Obiit Lijs Alertsz. anno 1562.

Chronologisch overzicht
NB, de jaartallen van de overlijdensberichten zijn, indien er sprake is van de paas-
stijl (stilo brabantie), herleid tot de huidige kalender; het paasjaar wordt tussen ronde
haakjes vermeld. Achter de namen zijn de toegekende nummers van de inschrijving
in het kalendarium genoteerd.
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1479
1487
1499
1508
1531

1533

Marselius Hack
domicella Elizabet uxor Marselii Hack
Goeswinus Hac
Gosguinus de Sloet
domicella Maria filia quondam Goswini de Sloet uxor
Guilielmi Hack
Jan Judas Heijmrickz.

4
10

1
29

30
27
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1538

1538

1549

(1548)

1549

(1548)

1552

1553

1553

1555

1559

1559

1559

1559

1561

(1560)

1561

1562

1562

1563

1564

1565

1566

(1565)

1567

1567

1567

1568

1569

1569

..67

Elisabeth Jan Dircks 11

Gerart Martensz. 21

Katarina uxor Adriani Claessz. 14

Adrianus Nicolai 6

Daniel Otto Terlings de Empel 28
Cornelia Ghijsberti 32
Arnoldus de Gestel 25
dominus Gosuinus filio Gijsberii de Gestel 8
Guihelmus Hack Gosensz. 16
Jacobus Martini Geritsz. 17
Wille|m| Gerits 23
Eerken Dijck Aerts 24
Katherina Lucas 9
Lenen Martensz. 19
Willein Henricksz. van Lith 26
Lijs Alertsz. 34
Huijbert Jansz. 15
Goessen Ariens de Hack 33
Lenert Ariens 18

dominus Ancelmus pastor 7
Godefridus vicarius 13
Gerit Huijbertsz. 2
Isbrandus Johannes 12
Jutken Jacops 5
Elisabeth uxor Arnoldi Guilhelmus de Gestel 22
Gerarda filia Theodrici Arnoldi uxor Nicolaij Godefridi 31

Lijn Driessen 20
Jan Willemsz. (Falliken) 3

Noten
1. Met dank aan drs. M. Dillo en J.J.A. Buylinckx voor hun opmerkingen bij een eerdere versie van

dit artikel. Alem maakt sinds 1958 deel uit van de Gelderse gemeente Maasdriel maar behoorde
voordien tot Noord-Brabanl. Het Bommelerwaardse Driel kreeg in 1943 de toevoeging 'Maas' om
geen misverstanden te doen ontstaan met Driel in de Over-Betuwe.

2. Zie over het Alemse kapittel met name: J.H.G.J. van Heeswijk. Een blik in de geschiedenis van
Alem. in: Tussen de Voorn en Loevestein. Tijdschrift van de Historische Kring Bommelerwaard XI
(1975) nr. 28. pag. 34-53. XII (1976) nr. 29. pag. 65-69 en XII (1976) nr. 30, pag. 105-109. (Hier-
in is vrijwel integraal een manuscript van omstreeks 1930 van de hand van mgr. dr. G.P.J. Bannen-
berg opgenomen over de H. Odrada en de parochie Alem in verband met het breviarium van de
voormalige collegiale kerk van Alem. Dit manuscript berust op het Archief Bisdom 's-Hertogen-
bosch en bevindt zich bij de stukken betreffende de parochie Alem. Het manuscript bestaat uil een
handgeschreven deel en enkele verschillende uitgewerkte lypeschrift-versies. Een kopie is aanwe-
zig op het Streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel). A.M. Frenken. De abdij van Si. Truiden
in de geschiedenis van Aalburg en Alem, in: Brabanlia. Maandblad van het Provinciaal genoot-
schap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant en de stichting Brabantia Nostra 5 (1956)
pag. 178-193. A.J.A. Bijsterveld, Een zorgelijk bezit. De benedictijnenabdijen van Echternach en
Si. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oos-Brabant. 1100-1300, in: Noordbra-
bants Historisch Jaarboek 1989, pag. 7-44. Voor een uitgebreide literatuurlijst over Alem zie:
J.J.A. Buylinckx. Inventaris van de archieven van: het dorpsbestuur van Alem 1650-1810, de
gemeente Alem 1812-1820. de dijkstoel van Alem 1610-1816 (Kerkdriel 1990), (Bommelerwaard-
se Bronnen 9) pag. 18-21.

3. In het overzicht van verhalende bronnen uit de middeleeuwen van M. Carasso-Kok wordt het hand-
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schril! een 'psallerium' genoemd: M. Carasso-Kok. Repertorium van verhalende historische bron-
nen uit de Middeleeuwen. Heiligenlevens, annalen, kronieken en andere in Nederland geschreven
verhalende bronnen. "s-Gravenhagc 1981. pag. 77. Hei handschrift is echler. gezien de inhoud,
beter ie karakleriseren als een breviarium (brevier) dan een psalterium. een bock van psalmen.

4. L.H.C. Schuljes. Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch 5 dln., St. Michclsgestel 1870-
1876. dl. III pag. 80-89.

5. Archief Bisdom "s-Herlogenbosch. manuscript Bannenberg. 3e hoofdstuk.
6. In de voorhanden zijnde literatuur wordt het handschrift veelal met een globale datering in de 14e

eeuw geplaatst, vergelijk M. Carasso-Kok. a.w.. pag. 77-78.
7. Bannenberg dateert de aantekeningen in diens manuscript als gevolg van enkele andere transcrip-

ties van jaartallen van 1438 lot en met 1569. Ook Schutjes plaatst een inschrijving in de vijftiende
eeuw (Gijsberti de Gestel — 27 februari) terwijl er mijn inziens sprake is van de zestiende eeuw:
Schuljes. a.w.. dl. III pag. 86. Dil verschil in datering ontstaat als gevolg van een andere interpreta-
tie bij de transcriptie van de cijfers vier en vijf in hel handschrift. Bannenberg blijkt niet geheel con-
sequenl te zijn in de transcriptie van het cijfer 5. Een duidelijk zelfde cijfer wordt in het ene geval
gezien als een '5 ' (bijvoorbeeld bij de notering op 21 mei) en bij een andere vermelding (bijvoor-
beeld op 27 februari) als een "4'. Het cijfer '4' is toch duidelijk anders geschreven (vergelijk de aan-
tekening op 13 februari).

8. Vergelijk: Schutjes. a.w.. dl. III. pag. 86.
9. E.I. Strubbe en L. Voet. De Chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden in de Neder-

landen. Brussel 1960. heruitgave 1991. H. Grotefend. Taschenbuch der Zeitrechnung des deut-
schen Mittelaliers und der Neuieit. Hannover 1982. 12e druk.

10. Een 'redituarius' is vergelijkbaar met een ontvanger of collecleur.
11. Bannenberg vermeldt in zijn manuscript (zie noot 2) abusievelijk 'Alem' in plaats van 'Aelem'.
12. De aantekening van het jaartal is onduidelijk. Gezien de datering van de overige overlijdensberich-

ten (1479-1569) mag verondersteld worden dal dil 1499 betreft. De veertiende eeuw is onwaar-
schijnlijk gezien hel tijdsverschil met de eerste aantekening en 1599 kan uitgesloten worden door-
dat het brevier sinds de aanvang van de Nederlandse Opstand geen noteringen meer bevat en
waarschijnlijk niet meer in gebruik is geweest.

13. Vert.: echtgenote van.
14. Deze aantekening is niet geheel leesbaar. In de verschillende versies van het manuscript van Ban-

nenberg worden de tussen haakjes vernielde woorden één maal wel en één keer niet opgenomen. In
één versie is genoteerd "in perpetuum". Vert.: eorum parentes = diens ouders.

15. De 'stilo Brabantie" is de paasstijl.
16. Bannenberg transcribeert de naam als 'Goswinus'.
17. Vergelijk Schutjes. a.w.. dl. III pag. 86. Abusievelijk gedateerd als 1444 evenals in het manuscript

van Bannenberg (zie nool 7). Omdat 1444 een schrikkeljaar is in tegenstelling tot 1555 is ook de
dagaanduiding bij Bannenberg verschillend: 27 februari in plaats van 28 februari. Als men uitgaat
van het schrikkeljaar klopt overigens de vermelde dagletter niet.

18. Bannenberg vermeldt 'leodin'. Stilo Leodiense is de Luikse stijl, in deze jaren de kerststijl.
19. Bannenberg geefl het jaartal 1467 (zie noot 7).
20. Datering "na pasen'.
21. Waarschijnlijk overleden ten gevolge van de pest. In 1559 worden ook de meeste overlijdensgege-

vens genoteerd, vier in getal.
22. Onduidelijk is of hier 1467 dan wel 1567 wordt bedoeld.
23. Bannenberg geefl het jaartal 1438 (vergelijk noot 7). Bij deze inschrijving is een wapenschild gete-

kend. Zie ook de lijst van schouten in: Buylinckx. a.w.. pag. 65.
24. Gezien het handschrift waarschijnlijk 1569.
25. Bannenberg transcribeert het jaartal als 'LXXX'. Waarschijnlijker lijkt "LIX'. handschrift en jaar-

tal komen overeen met de inschrijving op 22 juli. De notering moet denkelijk in de zestiende eeuw
geplaatst worden: dus 1559.

26. Bannenberg: 'Aertsz.'.
27. Voor het jaartal zie noot 24.
28. In het manuscript van Bannenberg worden de romeinse cijfers vermeld als 'LXXX'. terwijl duide-

lijk de puntjes zijn te lezen: dus 'LUI'. Daarnaast heeft Bannenberg '1551' gelezen in plaats van
1553. Ook deze transcriptie lijkt mij niet correct. Het jaartal 1553 stemt namelijk overeen met de
romeinse aanduiding 'LUI'. Tussen de jaartallen 'LXXX' en '1551' is geen verband te leggen.

29. Bannenberg geeft 'Heijmdricksz.'.
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30. Bij deze inschrijving is een wapen getekend. Voorin op hel schutblad van het brevier is het overlij-
den van deze persoon los aangetekend: Daniel Terlings Ottensz. obiit anno XVcLIII |1553] den
XVI |16|septembris.

31. Vert.: wijlen.
32. Een versie van het manuscript van Bannenberg vermeldt "Quilielmi'.
33. Bannenberg vermeldt het jaartal ' 1542'. dit lijkt mij onjuist. Indien men het jaartal vergelijkt met de

notering bij 21 november is het jaar " 1562' niet onmogelijk.

VAN DER VOORT (VOORTZETTING)

i
In het decembernummer van 1994 van Gens Nostra geeft B. van Dooren licht over
de afstamming van Cornelis Ariens van der Voort. Er valt echter nog meer te zeggen
over o.a. de verwantschap tussen Cornelis en Laurens Ariens van der Voort.

Zo is er nog een transportakte uit 1704, waarbij Cornelis van Lopik, Gerit Corne-
lisse, Jan de Joncker voor de ene helft en Cornelis Ariense van der Voort, Hend. de
Clase (tevens namens Arien, Marigje en Jasper Louwen), Cornelis Gertse Craij,
gehuwd met Geertie Louwen, Willem Gertse, Claes Lourense en Cornelis Krijnen
voor de andere helft, erfgenamen van Arien Roele, overdragen aan Claas Hendricxe,
wonende op de Haar, een kamer met achterhuis en 2fi hond hennepland staande en
gelegen op de Haar".

Wie genoemde Arien Roele was en hoe zijn familierelatie was tot de andere
genoemden blijft vooralsnog duister. Ik vermoed dat hij een jong overleden zoontje
is van het echtpaar Roei Frans en Bastiaantje Ariens, dat in 1688 te Schelluinen
huwde. Bastiaantje verdenk ik ervan dat zij identiek is met degene die als doopge-
tuige optreedt in 1688 en 1690 bij kinderen van Cornelis Ariens van der Voort. Dan
zou zij best eens de tante kunnen zijn van deze kinderen. Daarnaast was het echtpaar
Roelof Franssen en Bastiaentjen Aerissen ook doopgetuige bij Aerien, zoon van
Cornelis Crijnen en Marichje Aeriens, gedoopt te Giessen-Nieuwkerk in 1689.

Hend. de Clase is mogelijk een verschrijving voor Hendrick Claessen. Er is n.l.
een Hendrick Claessen die met een Jannetje Ariens tussen 1663 en 1671 drie kin-
deren lieten dopen te Arkel. Doopgetuigen waren o.a. Laurens Ariense (in 1663) en
Met je Claes (in 1671, zo goed als zeker de vrouw van Laurens). Het is wel waar-
schijnlijk dat genoemde Jannetje Ariens een Van der Voort was.

Cornelis Crijnen is degene die in 1686 te Giessen-Nieuwkerk in het huwelijk trad
met Marichje Aeriens.

Om het overzicht niet kwijt te raken, een fragmentgenealogie van de Schelluinse
tak Van der Voort:

I. Arien Ariens van der Voort, j.m. van Monsterambacht, won. Loosduinen, tr. 's-
Gravenhage (stadstrouw) 6-2-1633 Machteltje Louris,].<\. van Haagambacht.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):
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1. Laurens Aiïens van der Voort, w o n . op de Haar (1691) , tr. (1) Met je Claesse,
overl. na 29-8-16784, dr. van Claes Jaspers en Hilleken Hendricksdr.; otr./lr. (2)
Schelluinen 16-8/1-9-1691 Maria Kuinders Vinck, j.d. won. op de Haar (1691),
belijdenis ald. 7-10-1694, dr. van Kuindert Willems Vinck en Lijntje Wouters.
Zij otr./tr. (2) Schelluinen 21-7/5-8-1696 Jacob Bax.
Uil hel eerste huwelijk (volgorde onbekend):
a. Hilleken Louwen van der Voort. j.d.. belijdenis Schelluinen 15-4-1696. overl. ald. (doodboek

weeskamer) 23-3-1702. otr./tr. Schelluinen 10-4/1-5-1695 Jan Cornelis Ktiyper. zn. van Cornelis
Jans Kuijpers en NN. Hij tr. (2) Schelluinen 18-5-1704 Teuntie Kuijnders Vinck (zuster van
Maria).

b. Geerrien Lonrens van de Voort, j.d. van Schelluinen. ged. Arkel 3-10-1666. belijdenis Schellui-
nen 25-3-1698. overl. 1722. otr./tr. ald. 25-4/2-5-1693 Cornelis Gerrils Kraij.j.m. van Schellui-
nen. zn. van Gerrit Janse Kraij en Lijsje Ariens': otr./tr. (2) Schelluinen 18-11/10-12-1719 Arien
Aertse Homvelink.

c. Claes Lauwen van der Voort, belijdenis Schelluinen 20-12-1701. overl. ald. (impost) 20-9-1753.
otr./tr. Schelluinen 1 1-4/17-5-1699 Dirckie Leenderts Breen. dr. van Leenden Cornelis den Breen
en Marichie Jacobs. Beiden testeren op 22-3-1725*.

d. Adriaen Lonrens van der Voort, otr./tr. Schelluinen 25-10/18-1 1-1708 Geertruijd Tennis Princen.
beiden won. Schelluinen. Zij otr./tr. (2) ald. 27-11/20-12-1711 Cornelis Cornelisse Boxman.

e. MarigjelMaike Lauwen van de(r) Voort, overl. na 11-9-1740 (doopget. te Schelluinen). otr./tr.
Schelluinen 18-3/10-4-1707 Roei Rocussen, ged. Boven-Hardinxveld 17-2-1669. zn. van Rochus
Roelofsen en Sara Cornelis den Breen. Beiden testeren op 7-3-1735 .

f. Jasper Louwen van de Voort, belijdenis Schelluinen 4-4-1703. met atl. vertrokken, overl. na 24-
8-1712 (doopgetuige te Schelluinen).
Uit het tweede huwelijk:

g. Willem. ged. Schelluinen 5-20-1692.
h. Metje Lonrens, ged. Arkel l-l 1-1693, overl. na 9-9-1702.
i. Ariaentie. ged. Arkel 16-10-1695.

2. Cornelis Ariens van der Voort, tr. Berber Joris, belijdenis Schelluinen 25-3-
1698, dr. van Joris Adriaens Hammaet en Jannichje Aerts.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Schelluinen (kinderen overleden Schelluinen
(impost) 24-4-1700 en 14-12-1702):
a. Hendrik, ged. 14-3-1688.
b. Macheltje, ged. 17-4-1689. 'obiit'.
c. Macheltje Cornelisse van defr) Voort, ged. 6-8-1690, belijdenis Schelluinen 30-3-1725. overl.

tussen 17-3-1726 (doop kind) en 25-10-1726. otr./tr. Arkel 19-3/16-4-1718 Aert Aertse Bijsrer-
veld, won. onder Arkel .

d. Jannegie, ged. 3-8-1692.
e. Jan Cornelisse van der Voort, ged. 18-4-1694. belijdenis Schelluinen 29-3-1720. overl. ald.

(impost) 6-10-1730.
f'. Bastiaentie. ged. 8-2-1698.
g. Aard Cornelisse van de Voort. ged. 16-8-1699. belijdenis Schelluinen 11-4-1732.
h. Laurens, ged. 15-10-1701, tweeling met volgende.
i. Mettie. ged. 15-10-1701.

3. Neeltje Ariens van de Voort, j.d. van Loosduinen, won. Goudriaan, otr. ald. 2-2-
1675 Willem Gerrits Ruijter, ged. Goudriaan 17-9-1651, zn. van Gerrit Floren en
Neeltje Willems.

4. Marichje Aeriens, j.d. van 's- Gravenhage, won. Peursum, otr. Giessen-Nieuw-
kerk 3-11-1686 Cornelis Crijnen, j.m. van Giessen-Nieuwkerk en won. ald.,
waarsch. zn. van Crijn Cornelisse en Ariaentjen Cornelisse. Beiden doen belijde-
nis te Giessen-Nieuwkerk 7-10-1690, zijn nog lidmaten op 23-10-1707 met de
aantek. bij haar: 'obiit'. Zij testeren op 8-10-1706 .
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5? Bastiaentie Ariens, tr. (1) NN; otr./tr. (2) Schelluinen 3/25-7-1688 Roei Frans,
beiden won. op de Haar.

6? Jannetje Ariens, tr. Hendrick Claessen, waarsch. zn. van Claes Jaspers en Hille-
ke Hendricks. Beiden testeren 30-7-1663, won. aan de Haar .

Noten
1. 'B. van Doorcn. Van der Voort, in: Gens Nostra 49 (1994). pag. 543-544.
2. 'H.C.P. Blom, Inventaris van de archieven tier Hervormde Gemeente Schelluinen (1622) 1630-

1973. 's- Gravenhage 1973 (in: Kerkelijke archieven. Inventarissen, dl. I 1). inv. nr. 414. Van het
charter ontbreekt een zegel en een deel van het tweede zegel.

3. 'Overigens waren er in deze periode in Schelluinen twee of drie verschillende personen met de
naam Hendrick Claessen. waarvan één met de naam Boxman; zie b.v. Gemeente-archief (GA)
Gorinchem. oud-not.archief (ONA) 4050. lol. 132. d.d. 1-11-1670 en ONA 4065, d.d. 6-4-1691.
Een andere Hendrick Claessen blijkt op 5-12-1672 te zijn gehuwd met Aeltien Comelis Houweling
(ONA 4052, fol. 133). Met dank aan B. van Dooren voor deze gegevens.

4. 'GA Gorinchem. ONA Gorinchem 3997.
5. "GA Gorinchem, ONA 4103, d.d. 26-5-1701.
6. 'GA Gorinchem, ONA 4176.
7. 'Algemeen Rijksarchief, ONA Hardinxveld 46S5, fol. 154.
8. ' A.J. Stasse. Nogmaals de kwartierstaat van Jannigje de Hek, in: Gens Nostra 49 (1994). pag. 421 -

425 (kwartier 78).
9. GA Gorinchem. ONA Gorinchem 4123.

10. 'GA Gorinchem. ONA Gorinchem 4022. fol. 156.

A.J. STASSE

NAAMSVERANDERING TEGEN WIL EN DANK

Wijders verklaerden zij comparanten ... dat de van (familienaam) Van Posthoorn ...
niet was hunlieden regte van, maer dat hunlieden rechte van was Van Back, en dat
deselve van Van Posthoorn door hun voorn, man en vader respective was aenge-
noomen, ten tijde als hij met haer, Maertje Cornelis, was woonaghtig, geweest in
zeeker huys op de Hoogstraat off den dijk tegenover het nieuwe Gemeenlandshuys
binnen dese stadt, alwaerde Posthoorn heeft uytgehangen off afgebeelt geweest, dat
hij Jacobus Jacobse Posthoorn en zijn voorn, zuster Wilhelmina Jacobse Posthoorn
na het overlijden van hunne voorn, vader, de van Van Back soo nu en dan wel hadde
gevoert en vervolgens getragt te blyven voeren, dog dat zylieden daermede niet in 't
geheel hadde kunnen continueeren, om reedenen, dat de luyden, waermede zylieden
moesten omgaen en handelen, hen beeter waren kennende met de van Van Post-
hoorn, als die van Van Back.

Piot. not. C. van der Looy, 20 jan. 1748. Inv. 2873
(uit Rotterdamsch Jaarboekje 1933)
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VAN SLOCHTEREN

door PETRONELLA J.C. ELEMA

Inleiding
Verscheidene geslachten met de naam Van Slochteren komen in de provincie en -
vooral - in de stad Groningen voor. Het lijkt volmaakt duidelijk hoe deze personen
aan hun familienaam komen: een herkomst uit het dorp van die naam. Soms valt dat
zelfs nog te traceren; bij de hier behandelde familie is dat echter niet het geval. De
stamvader heet uit de stad Groningen zelf te komen, zelfs zijn geboortejaar is globaal
bekend, maar het bleek onmogelijk de doop van deze Pieter Jans aldaar te 'prikken';
ik vond niet één echte mogelijkheid in het stedelijke doopboek, en in Slochteren al
evenmin.

De hoofdmoot van het hier volgende verhaal wordt gevormd door zijn handel en
wandel, zowel in de stad Groningen als elders in Nederland: hij was 'commies' en
heeft nogal wat rondgezworven. Ook zijn kinderen bleven deels in het Westen van
het land hangen. Ik heb over hen zoveel mogelijk gegevens trachten te verzamelen;
dienaangaande ben ik grote dank verschuldigd aan de heer E.J. van Rooij te Schie-
dam, die uit Rotterdamse en Haagse bronnen veel bijeenbracht, en ir. R. de Boer te
Oegstgeest die deze sterk aanvulde; de Haagse nakomelingen in de 19de eeuw zijn
vrijwel geheel door hem verzameld!

De Groninger kerken zijn aangegeven met de volgende afkortingen: MK en G.K.
voor Grote- of Martinikerk, AK voor A-Kerk, NK voor Nieuwe- of Noorderkerk.

Genealogie
I. Pieter Jans van Slochteren, geb. (te Groningen?) omstreeks 1704, aanvankelijk
behorende tot de lijfwacht van de stadhouder, later commies der convooien en licen-
ten in (o.a.?) Coevorden en 's-Gravenhage, overl. Groningen (in het Anthonigast-
huis) 2-9-1784, tr. (I) Groningen MK 4-3-1727 Metrieke Geerts, van Groningen,
overl. te Dalen (Drenthe) tussen september 1755 en september 1757; tr. (2) (otr. Gro-
ningen 13-8, otr. Dalen 21-8) MK 16-9-1757 Margaretha Hendricks flater: Koek],
geb. ca. 1716, overl. Groningen (in het Anthonigasthuis, lijklaken) 21-12-1789,
wed. van de sergeant Jan Cuiper.

Het thuisbrengen van de beide vrouwen van Pieter Jans bleek even problematisch als het nazoeken
van zijn eigen herkomst, maar had wat meer succes.

Marieke Geerts zal zijn gedoopt Groningen AK 4 maart 1705 als Maria, dochter van Geerd Jans
en Margrele Geerds. op het Schuitendiep in de kleine gang. In de relevante periode waren er opval-
lend weinig dopelingen met deze naam en genoemde ouders huwden bovendien als Geerdt Jans.
van Groningen. MK 29 juni 1698 en Margreta Geerdts. van Meppen. Dat legt een relatie met Helc-
na Geerls. ook uit Meppen in Westphalen (voor wie Willem Jans als "swager") die Groningen MK
12 november 1727 trouwde met Geert Bonjes. van Lier uit Oost-Friesland. Deze Geert Bonjes trad
in 1757 op als 'aangelrouwde oude oom' van Pieter Jans van Slochteren. en dat zou hem tot fami-
lie maken van Pieter's eerste vrouw. Marieke Geerts. De 'swager Willem Jans' kan in 1720 zijn
gehuwd met Jantje Geerts (dochter van Geert Geerts) of in 1725 met Frouke Geerts. maar daar wor-
den we niel zo heel veel wijzer van.

De tweede echtgenote heette, bij het huwelijk in 1757. Margaretha Hendricks weduwe van de
sergeant Jan Cuiper. Zij kwam in de loop van haar leven onder diverse namen voor. het hier vol-
gende is een reconstructie. Zij zal zijn gedoopt Groningen NK 9 juli 1716 als Anna Margreta. doch-
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ter van Hindrik Mcnnens Koek en Stijnticn Derks. in de Pelslerstraal. De eerste voornaam is in haar
verdere leven totaal verdwenen. Als Margrieta Mennens (p.q. Berent Mennens Kok. als broeder)
trouwde zij Groningen MK 9 juli 1737 met Jan Geerts. "corporael in de compagnie van de Overste
U. Berghuijs'. van Groningen. Deze moet al snel zijn gepromoveerd tot de sergeant Jan Geerts Cui-
per(s). maar stierf vóór eind 1756: Margaretha Mennes Koek wed. sergeant Jan Kuipers verkocht
op 4 september 1756 aan Grietjen Hindrix wed. Roelf Yken voor 350 gld. twee kamers in de Raam-
straat op pachtgrond gelegen'. Niet alle kinderen uit hun huwelijk vond ik. maar daaronder waren
zeker:

a. Slienlje/Chrislina Kuipers, doop niet gevonden, tr. (huw. voorw. 24-1 1-1759") Even Hindriks
Bakhuis.

b. Hillcgien Kuipers, ged. Groningen G K 17-10-1741 (op N. Stadt). tr. (huw. voorw. 11 -10-1765'1)
Alben Luurens. schipper.

c. Jan Hindrick Kuipers, ged. Groningen M.K. 7-7-1744 (aan Zuiderdiep), otr. Groningen 25-10-
1766 Grietje Schuim, van Groningen.
De 'commijs P. van Slogteren' stelde zich in 1768 borg voor Jan Hindrik Kuypers. toen deze
van de stedelijke diaconie voor 431 gld. een kamer Agter de Muur aankocht (Diaconiearch.
(252). inv. nr. 432. pag. I27v, 15-2-1768).

d. Hindrik(j)e Kuipers, ged. Groningen M.K. 15-12-1747 (aan Zuiderdiep), tr. (huw. voorw. 9-9-
1773 ) Jan Hiskes Meiulersingh.

e. Gerant Kuipers, ged. Groningen M.K. 5-1-1755 (in Heerestrate). Hij had in 1775 plannen om
'te varen ofte dienen'; zijn moeder Margareta Coks. "geadsisteerd met haareheman de commys
Pieter van Slogteren'. verzocht het stadsbestuur op 3O-3-17755 of hij tot de uitrusting daartoe
200 gld. van zijn kapitaal mocht opnemen. Burgemccsteren en Raad stonden dit toe. mits aan de
administratoren der weeskamer "genoegzaam geblijke. dat de pupil werkelijk op de vaart zij'.

Bij alle bovengenoemde huwelijkscontracten traden de moeder en stiefvader als getuigen op.
Ongetwijfeld behoorde tot Margreta's nakomelingen 'het dogtertje van de chirurgijn Kuipers",

dat in 1791 door de 7de kluft (wijk) werd gealimenteerd en wiens erfdeel van haar grootmoeder, de
weduwe Van Slogteren, ter grootte van ƒ 41.4.5 in dat jaar door de diaconie werd ontvangen11. Was
dit een dochter van Jan Hindrick? Margretha Koks had op 28 oktober 1779 haar testament laten
aanpassen om te verzekeren, dat haar (verweduwde) schoondochter Margretha Schultz in geen
geval enig voordeel van de nalatenschap van haar schoonouders zou kunnen trekken: dit geld mocht
uitsluitend ten behoeve van de kleinkinderen worden aangewend.

Pieter Jans zelf was mogelijk de op 18 februari 1707 in de Martinikerk gedoopte zoon van Jan
Jansen en Getruidt Hartwcch (in Geltingestraat). Van dit echtpaar vond ik in de stad geen huwelijk.
Hij was in dat geval duidelijk jonger dan later wordt vermeld en zou ten tijde van zijn eerste huwe-
lijk nog geen twintig jaar geweest zijn; ik twijfel sterk aan deze identificatie, maar kan geen betere
bieden. In 1727 was hij soldaat in de compagnie van de majoor Berghuis en afkomstig uit Gronin-
gen: ook bij zijn tweede huwelijk, dertig jaar later, werd die herkomst opgegeven.

Klaarblijkelijk heeft hij niet lang na zijn eerste huwelijk de stad Groningen verlaten; er zijn daar
althans in of na 1727 geen verdere vermeldingen van hem aangetroffen. In 1739 liet hij in Leeuw-
arden een kind dopen; mogelijk woonde hij daar toen al langer, maar eerdere dopen vond ik niet -
en in de tussenliggende twaalf jaar zal toch wel minstens één ander kind zijn geboren.

Blijkens een koopbrief van 8 mei 1744* hadden Peter Jans van Slogteren en Marijke Geerts een
behuizing in de Hoffstraatc te Leeuwarden (bewoond door Beernl Lucas) gekocht van Gepke Mey-
ers. huisvrouw van Jan Derwits (Dewit) onder de Guarde du Carps (sic!) van de prins van Oranje-
Nassau. Nog aan het eind van 1745 lieten ze er een kind dopen, maar in oktober 1748 bevonden ze
zich in Den Haag. blijkens een andere doopinschrijving.

Vóór 1750 moet Pieter van Slogteren alweer naar Groningen zijn teruggekeerd, waar hij een
huis ten Zuiden op de Nicuwewegh bezeten en bewoond zal hebben. Zulks gezien een reeks van
conflicten die hij met de buren aldaar had; in 1750 met Derk Ferree, in 1752 met de koemelker
Hindrik Eitjes, en zelfs nog in 1761 met de koopman Jan Breuringh (Breursingh?) . Mogelijk betrof
dit het huis op genoemde locatie (jaarlijkse grondpacht aan de stad ƒ 1. 15.5) dat Pieter van Sloch-
teren en Marieke Geerls op 22 september I75510 voor 900 gld. overdeden aan Hindrik Hijbels en
Jantje Jans. bruidegom en bruid. Daar dezen slechts 400 gld. contant betaalden, bleef er een vorde-
ring ad 500 gld. open en die droeg de commies vrijwel meteen aan anderen over . Zij bezaten in die
buurt in de loop der jaren diverse panden. Zo 'pachtte' (lees: kocht) het echtpaar op 3 juni 1749 een
kamer aan de zuidzijde in de Pluimersgang voor 222 gld. en verkocht dit op 21 september 1753

Ocns Nosira 50 (1995) 497



voor 325 gki. ". Ook kochten zij in 1751 (wee kamers met een stal en een open plaats ten westen in
de Kleine Stccntilstraut. tussen de Costersgang en de stadswal, voor 425 giet.: dit verkochten zij nog
geen twee jaar later voor 55Ogld. . Denkelijk verhuurden zij een 'kamer' of eenkamerwoning;
zekere P. van Slogtercn legde in 1751 arrest op alle mobilia en huisgeraad berustende in de kamer
door Harm Geerts bewoond wegens verschenen en nog lopende huur (GAG. lila 163. 17-9-1751).

Zonder zijn vrouw te vermelden bekende Pietcr van Slogtercn 'waglmccslcr der lijfstrawanten
van wijlen sijn doorluglige Hoogheid wonende binnen Groningen' - hij was dus een collega van de
bovengenoemde Jan Dcrwils — op II november 1751 schuldig te zijn 250 gld. aan Fokke Sijmens
en Dina Tyincns; 200 gld. heerkomende van een obligatie d.d. 2 november 1751. de rest in contan-
ten. Uit bovenstaande akten blijkt, dal Murickc Geerts in september 1755 nog in leven was. Mis-
schien vertrok het echtpaar toen juist naar Drenthe, want Piclcr was in augustus 1757 commies der
convooien en licenten in Dalen en zijn vrouw overleed aldaar korte tijd later. Zulks blijkt uit een
tweetal machtigingen van veel later datum. 1769 en 1773. waarin respectievelijk Margarctha van
Slogteren 'geadsisteerd door haar eheman Jan Gerrits Wasmont'. en Harmannus en Aaltjen van
Slogteren broeder en zuster, hun vader de commies P. van Slogteren constitueerden en volmacht
gaven om in hun naam betaling te verzoeken van zodanige afkooppenningen als hen van hun over-
leden moeder Margarelha (sic!) Geerts compareerden, berustende onder de schults Kijmel |= Kyni-
mell| te Dalen in Drenthe '\

Van hel tweede huwelijk werd op 12 augustus 1757 een contract opgemaakt ' waarin de fami-
lienaam van de bruid was weggelaten. Het paar kwam gemeenschap van goederen overeen. Aan
bruidegoms zijde getuigde de olderman Geen Bonjes als aangetrouwde oude oom. tevens voor-
mond over zijn voorkinderen, en verder Harmannus Haijko van der Veen. oud-predikant van Bata-
via. volle neef van de bruidegom en voogd over de kinderen. Aan bruidszijde Jan Pijper zwager.
Berenl Kok halfbroer en voormond. Renekc Gosscs Dobbinga en Warner Laurcns Nordena voog-
den over haar voorkinderen.

Dit huwelijkscontraet werd enigszins aangepast door het testament van Picler van Slogteren.
commies te Coevorden een halfjaar daarna '. Hij bepaalde dat bij zijn eigen vooroverlijden de
voorkinderen van zijn vrouw een prelegaat van 400 gld. zouden krijgen; de rest zou binnen zes
weken door zijn huisvrouw aan zijn eigen voorkinderen moeten worden uitgekeerd. De akte werd
verleden met de instemming van zijn vrouw. Margareta Hindrix. Op 24 april 1760 ' - er was inmid-
dels ook een kind uit dit tweede huwelijk geboren — testeerden de commies Pieter van Slogteren en
Margaretha Cocks nogmaals; hun zoons en dochters moesten egale porties erven, maar mocht dat
volgens hel Ommelandcr landrechl niet mogelijk zijn. dan omvingen de dochters een prelegaal om
een eventueel verschil in moederlijke afkooppenningen te egaliseren. Een verdere aanpassing van
het gezamenlijke testament vond tenslotte plaats op 2 maart 1781 ' \ Daarin werd geregeld dat wel-
iswaar alle eerdere beschikkingen van kracht bleven, maar dat de langstlevende de lijftocht van alle
goederen (met uitzondering van het lijfstoebehoren) zou genieten. Mocht een der erven hiertegen
oppositie voeren, dan moest deze met de legitieme portie worden afgedaan.

Hoewel Pieter dus begin 175S nog commies te Coevorden werd genoemd, woonde hij toen
waarschijnlijk al definitief in Groningen. Op 10 augustus 1758 (waarschijnlijk juist een week voor
de geboorte van zijn zoon Hindrik) verzocht Pieter van Slogleren. getrouwd aan een gildebroeders-
weduwe der koopman- en kramergilde. het kleine borgerrecht van Groningen' . Dit werd hem door
Burgemeesleren en Raad op dezelfde dalum geaccordeerd, als 'Pieter van Slogteren geboren te ...
[niet ingevuld], om de coopman en cramer gilde te exerceren'. Als 'Commijs van Slogteren' werd
hij tussen Andreae 1758 en Petri 1759 in het burgerboek ingeschreven, aan de diaconie betaalde hij
op 16 augustus 1758 elf gulden tot admissiegeld" en de naamrol van genoemd gilde boekte hem in
hetzelfde jaar als lid in.

In de periode vanaf 1760 trouwden langzamerhand Margaretha's voorkinderen bij Jan Kuipers,
zie hiervóór. De voorkinderen van Pieter deden het wat kalmer aan. maar verspreidden zich daarbij
wel over hel land. Hun enige kind uit dit laatste huwelijk was in 175S geboren in de Heerestraat te
Groningen en zal daar ook zijn opgegroeid. Het huis waar het gezin woonde, moet hun eigendom
zijn geweest; ik vond de aankoop niet. alleen dat Willem Struive de vorige eigenaar van het perceel
was. Klaarblijkelijk had een naburig pand dakvensters die misbruikt werden om vuil uit te werpen,
zodat Pieters goten verstopt raakten: zodoende sprak hij in 1773 de olderman/limmermansbaas
Harm Ge(e)rding tol tweemaal toe hierover aan".

Wel verkochten zij op 18 juni 1760 voor 540 gld. een behuizing aan de Nicuwcweg*'1. doch die
was verhuurd aan de kluftsdienaar Wiardi: daarnaast pachtlen zij op 24 februari 1761 van Jordina
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Buisinga een hol'bij de Sieenlilpoort aan de Touwslagcrsbaan. mei een grote houten schuur aldaar,
doende lot grondpacht aan de stad 5 gld. per jaar. Deze pachl zou gelden voor negen jaar. van Licht-
mis 1761 tot Lichtmis 1770. en kon daarna worden teruggedraaid, maar ging anders automatisch
over in een gewone verkoop" . Van deze tuin aan de wal bij de Steentilpoort werd al in 1762 een
deel doorverkocht aan Jan Berends Scheller en Geertien Wolters"'. Hel stuk met het 'steenen
somerhuis' behielden zij vooralsnog, maar dat zou uitsluitend aan de nieuwe buren mogen worden
verkocht. Deze werden ook opgescheept met het leeuwendeel van de stedelijke grondpacht ad ƒ
5.6.0. namelijk vijf gulden. Dit stuk werd pas enkele jaren later verkocht, eind 1765" . Verder droeg
Jordina Buisinga in 1761 aan hen over een behuizing op de Nieuvveweg, doende tot grondpacht aan
de stad 3 gld."'. Het geelt de indruk dat dit weinig te maken had met hun eigen woonstede, maar
vooral een kwestie was van handel en geldbelegging. De opbrengst van deze transactie werd mis-
schien in contanten uitgezet: zo leenden de oklcrman Jacob Sikkes en Fenna Ubbens. echtelieden,
op 2 november 1763 1500 gld. van Pieter en Margrieta". Aan hun 'swager en dogter' Albert Lau-
rens en Hillegien Kuipers verkochten zij in 1766 een huis ten zuiden van het Zuijderdiep voor 850
gld.: koper's moeder Gesina Bensing wed. Laurcns Jans. stelde zich borg' . De jongelui leenden in
1775 nog eens 500 gld. van hun (slieOouders .

Zij verkochten hun huis in de Heerestraat op 19 maart 1782 voor 2058 gld. aan Casper Rikkers
en Adriaanljc Wolfis' . Het werd toen omschreven als een behuizing ten Oosten in de Hcereslraat
op vrij eigen grond met een niandclige put. zwctten (belendingen) ten N. de weduwe Gerdingh. ten
O. hopman Struive. ten Z. de wed. van de koopman Huisinga en ten W. de straat.

Ook moeten zij een kamer in de Lelienstrate hebben geërfd (er slaat niet bij van wie), want op
20 oktober 1778" liet commies van Slogteren een koopakte van 17 mei 1737 vidimeren 'als dezel-
ve hem was aangeërft'. Deze brief was in handen geweest van dr. van Trojen. en na diens overlij-
den zoekgeraakt.

Bij wijze van geldbelegging kochten Pieter en Marguretha in 1769 tezamen met Gesina Bensing.
wed. Laurens Jans. een halve trekschuit, varend op het Boterdiep v.v. en getekend met no. I. doen-
de jaarlijks tot huur 136 gld. De prijs was voor de halve schuit 1.536 gld. en precies tien jaar later
deden zij hun vierdepart voor 905 gld. over aan de mede-eigenares". Zij moeten nog een andere
halve trekschuit hebben bezeten, want op 30 april 1790' verkochten de erfgenamen van Margaret-
ha Koks voor 2.125 gld. een soortgelijke bezitting ('varende in 't Hunsingo quartier van hier naar
Uithuisen. getekend met no. 6') aan Louwc Hindriks en Jantje Pielers.

De verkoop van de echtelijke woning in de Heerestraat, begin 1782. was een gevolg van het
opdoeken van hun eigen huishouding. Hun jongste zoon Hinclrik was in 1780 getrouwd en op 5
december 1781 kochlen de inmiddels bejaarde ouders zich voor 920 gld. in als convenlualen in het
Anthonigasthuis. een der stedelijke hofjes". Reeds in datzelfde jaar verschenen zij op de lijst van
bewoners en wel als Pieter van Slogteren, 77 jaar. in-geweest 1 jaar en Margareta Koek. 65 jaar. in-
geweest I jaar. De sterfdatum van de man staat geboekt 'den 2 sept. 1784 in 'l convent verstorven'
in de rekening van 1784. die van de vrouw (als Margicn Koek) zonder nadere datum in 1789. Nu
stond hun overlijden óók in de gildcrol van het koopman- en kramergilde geboekstaafd: de man als
gestorven op 7 september 1784. de vrouw op 26 november 1789. Voor Magrieta Koks. weduwe van
Pieler van Slogteren in Antoni gasthuis, werd bovendien het lijklaken van hel kramergilde geboekt
in de Martinikerk op 21 december 1789. Deze data stemmen dus in grote lijnen overeen, maar wij-
ken in detail af. Zij hadden volgens een handschrift van den 12 april 1769'" een graf in de Broerkerk
gekocht - eerder in bezit van Harmannus van Lintel - maar of zij daar begraven zijn. lijkt mij aan
twijfel onderhevig: deze legerstede werd publiek geveild op 26 januari 1785 en dal was slechts
enkele maanden na hel overlijden van Pieter van Slochteren.

Later in datzelfde jaar. op 12 november 1785 . werd er een scheiding en deling opgemaakt lus-
sen de weduwe en haar (stief)kinderen. Op dezelfde datum' verkochten alle betrokkenen tevens
aan de koopman Harm Sikkens en zijn aanstaande vrouw Hindrikjen Willems een behuizing ten W.
aan het Boterdiep. bij het klokhuisje. doende jaarlijks aan de stad één gulden grondpacht. voor de
prijs van 802 gld. Zwetten hiervan waren ten N. het Boterdiep. ten O. de straal en ten Z. en W. de
Heer van Ulrum. Deze akten geven een helder beeld van de kinderen van Pieter van Slogteren; zij
blijken voor het merendeel elders woonachtig te zijn.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan, volgt Ha.
2. Geertrui jdt van Slogteren, ged. Leeuwarden 26-6-1739 (als dr. van Pieter Jans
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van Slagteren (sic!) en Marijke Geerts), overl. Rotterdam (Rotte Q 103) 23-8.
begr. ald. 25-8-1809, otr. Rotterdam 30-4. 's-Gravenhage 2-5, tr. Rotterdam (als
afkomstig van Groningen) 16-5-1773 Johcnmes Ca rel Hieff, van s'Hage (met att.
van aldaar), 'coorenmeeter en commissaris van de Clapwager', overl./begr. Rot-
terdam (Prinsestraat over de kerk) 21-6/25-6-1794.
De man - hij was Lulhcrs - liet bij zijn overlijden twee minderjarige kinderen na.

Op 4 oktober 1784 machtigde Geenruidt haar man tol hel regelen van de nalatenschap van haar
overleden vader Pieter van Slogleren. gewoond hebbende te Groningen. Een hall jaar later, op 1 maart
1785 . verschenen Johannes Karel Hieff en Gecrtruy van Slogteren opnieuw, nu tezamen met mons.
Harmannus Perrison en diens vrouw Aaltje van Slogteren: zij machtigden allen hun (schoon)brocdcr
mons. Hermanus van Slogteren. wonende te Groningen, wederom met betrekking tot de erfenis van
hun in september 1784 te Groningen overleden (schoon)vader.
Uil dit huwelijk, voor zover gevonden:
a. Maria Margriela Hieff. ged. Rotterdam I I-3-1775 (in de Prinsestraat: get.: Aeltien van Slogteren

en Pieter Brijer).
b. Maria Pielenietla Hieff. ged. Rotterdam 11-7-1781 (Prinsestraat: get.: Alida van Slogteren).

3. Hanncnuts, volgt Ilb.
4. jAnini] Margaretha van Slogteren, geb. Leeuwarden ca. 1747 (doop niet gevon-

den), overl. (als Margarita van Slogteren, 39 jaar, in het kraambed) 's-Gravenha-
ge 12-1-1787, begr. (pro deo) in de Groote Kerk ald., otr. Groningen (als afkom-
stig van Leeuwarden; voor haar de commies Pieter van Slogteren als vader)
14-10-1769, tr. M.K. (datum niet vermeld) Jan Georg Wasimts (bij het huwelijk
Jan Gerrit Wasmand), van Brunswijk, doop aldaar niet aangetroffen.
Beide partners kwamen met verschillende naamsvormen voor. Bij onderzoek in Braunschwcig bleek
de man in geen der doopregisters (er waren ter plaatse elf Lutherse kerken) voor te komen: mogelijk
kwam hij uit een dorp in de omgeving, of uit de naburige stad Wolfenbüttel? Wel werd duidelijk dat
hij ongetwijfeld geboren zal zijn als Johann Georg Wasmus; Gerrit (Gerhard) kwam ter plaatse vrij-
wel niet voor. en Wasmond o.i.d. evenmin. Er bloeide in Braunschweig een familie Wasmus, maar in
de stamboom van dit geslacht was hij niet aanwijsbaar.

Direct na het huwelijk, kennelijk omdat Margaretha toen mondig was geworden, gaven zij te Gro-
ningen een machtiging af aan hun (schoon)vader om de nalatenschap van Margaretha's moeder te
Dalen te regelen. Onder de namen Jan George Wasmus en Anna Margaretha van Slogteren gaven zij
op 28 januari 1785 te 's-Gravenhage een soortgelijke machtiging af inzake de erfenis van vader Pie-
ter van Slogteren.
Uit dit huwelijk. Evangclisch-Luthers gedoopt te 's-Gravcnhage (behalve in 1786):
a. Canradina Maria Wasmus. ged. 21-4-1771 (gel.: Coenrad Christoffel Heydcman).
b. Anna Marguretha Wasmus. ged. 12-4-1772 (get.: Anna Margaretha van Slogteren. geb. Kuppers).

begr. Rijswijk (oud 4 jaar) 29-1-1776.
c. Johan Heinrich Wasmus. ged. 23-1-1774 (get.: Johan Heinrich Illmers).
d. Maria Wasmus. ged. 9-10-1775.
e. Pieter Wasmus. geb./ged. 20/24-11-1776 (get.: Pieter van Slogteren).
f. Albarlus Wasmus. ged. 22-9-1779 (get.: Aaltje van Slogteren).
g. Johan Wasmus. ged. Nieuwe Kerk 7-11-1786 (get.: Johan Georg Wasmus); tweeling met volgen-

de.
h. Geerlruij Wasmus, ged. Nieuwe Kerk 7-11-1786 (get.: Geertruy van Slogteren).

5. Aaltje van Slogteren, ged. 's-Gravenhage (Groote Kerk) 23-10-1748, bij haar
huwelijk woonachtig aan de Leuvehaven te Rotterdam, overl. Rotterdam (O.Z.
Botersloot, in midde; nalatende een minderjarig kind), begr. ald. 25-4-1789,
otr./tr. Rotterdam 25-4/9-5-1784 Harmannus Perrison, ged. Rotterdam 18-6-
1752 (in de Heerestraat; get.: Gerridina Bosmans), gerechtsbode ald., wonende
bij zijn huwelijk Oppert, overl./begr. Rotterdam (in de Princestraat J 103; nala-
tende een meerderjarig kind) 20/24-11-1810, zn. van Antony Klaasse Perrison en
Theodora Ransom. Hij tr. (2) Rotterdam 20-7-1800 Petronella van Driel.

500 CensNoscra50(l995)



Aaltjc gaf' op 20 april 1773 " tezamen met haar broeder Harmannus een machtiging af om de nalaten-
schap van haar overleden moeder in Dalen te laten regelen. Tezamen met haar echtgenoot (en met
haar zuster en zwager Hieff) deed zij op 1 maart 1785 te Rotterdam hetzelfde inzake de erfenis van
haar vader. Het echtpaar testeerde op 28 april 1785 te Rotterdam als echtelieden wonende op de
Botersloot binnen deze stad. verklarende beneden de tweeduizend gulden gegoed te zijn: de langstle-
vende zou de boedel mogen beheren, maar moest dan wel de kinderen tot 25 jaar ouderdom (of tot eer-
der huwelijk) groolbrengen.
Uit dit huwelijk:
a. Theodoru Perrison. ged. Rotterdam 22-5-1785 (op de Botersloot: get.: Thcodora Runsom, d.i. de

grootmoeder van vaderszijde).

6. Gerrit van Slogteren, doop niet gevonden; op 28-4-1785 gaf hij (niet werd ver-
meld waar dat geschiedde) een procuratie af betreffende de nalatenschap van zijn
overleden vader.

Uit het tweede huwelijk:

7. Henricus, volgt lic.

Ha. Jan van Slogteren, geb. (onbekend waar; bij zijn huwelijk was hij afkomstig van
Groningen) vóór 1740, overl. vóór 1785, otr./tr. 's-Gravenhage (Scheveningsche
kerk) 17-4/1-5-1763 Helena Johanna Engels, wonende ald., doop aldaar niet gevon-
den.

Volgens de doopboeken waren beide ouders lidmaat. De moeder werd klaarblijkelijk Lcna
genoemd en kwam ook eenmaal als Magdalena voor (in 1765).

Een procuratie. afgegeven te Den Haag op 21 februari 1785. machtigde Hillenus Niehoff om op
te treden voor de minderjarige kinderen van Jan van Slogteren m.b.t. de nalatenschap van hun
grootvader Pietcr van Slogteren.

Uit dit huwelijk, gedoopt te 's-Gravenhage:

1. Pieter, volgt lila.
2. Antonia, ged. Groote Kerk 30-10-1765 (de vader absent wegens zijn beroep).
3. Geertniy van Slogteren, ged. Groote Kerk 21-2-1768 (get.: Geertruij van Slogte-

ren), dienstmeid, ongehuwd overl. 's-Gravenhage 10-6-1812.
4. Maria van Slogteren, ged. Groote Kerk 8-1-1772, overl. 's-Gravenhage 16-1-

1818, tr. Nicolaas Hoffman, geb. ca. 1772 (verder niet aangetroffen).
Volgens de overlijdensakte was Maria 40 jaar (dus geb. ca. 1777?) en een dochter van Anlone van
Slogteren en Antje Engels.

5. Gerritje, ged. Groote Kerk 13-3-1774.

lila. Pieter van Slogteren, ged. 's-Gravenhage (Nieuwe Kerk) 31-5-1763, knecht
(domestique), in 1820 dozenmaker, bij zijn overlijden dozenfabrikant, overl. 's-Gra-
venhage 3-10-1837 oud 76 jr., otr./tr. 's-Gravenhage (Scheveningsche kerk) 8/22-4-
1787 Johanna Maria de Gelder, ged. Eersel (in de Meijerij van 's-Hertogenbosch)
4-6-1765 (geref.), overl. 's-Gravenhage 19-5-1812 oud 47 jr., dr. van Willem de
Gelder en Elisabeth Maarland.

Volgens een vermelding in het doopboek waren beide ouders lidmaat vanaf 1791.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te 's-Gravenhage:

1. Jan Willem, ged. Kloosterkerk 17-6-1787, mogelijk overl. ald. (als Johannes van
Slogteren, oud 1 jaar, aan douwurm), begr. Rijswijk 27-12-1788.

2. Helena Adriana van Slogteren, geb./ged. Groote Kerk 6/8-11-1789 (get.: Adria-
nade Gelderen Helena Buchting), overl. 's-Gravenhage 5-11-1850, tr. ald. 25-8-
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1830 Pierer Elsing. geb./ged. \s-Gravenhage 25/28-7-1799, lijstenmaker, later
vergulder, overl. alci. 24-5-1840, zn. van Cornelis Eising en Hendrika Reynders.
Hij tr. (I) 's-Gravenhage 5-4-1820 Willemina Hendrika Weeber.
Kind:
a. Johanna Maria van Slojileren. geb./ged. 's-Gravenhagc Hoogduilschc kerk 29-9/6-1 1-1808: de

vader van het kind. Pieter La Saussaye. was toen absent ie Amsterdam (get.: Johunna Maria de
Gelder, nu Van Slogtcrcn. en Maria Bos).

3. Willem Pernis, geb./ged. Kloosterkerk 25-9/2-10-1791, overl. ald. (aan rood-
vonk)en begr. Rijswijk 20-12-1793.

4. Pieter Johannes, volgt IVa.
5. Cornelius Hendrikus, volgt IVb.
6. Johannes Wilhelmus, geb./ged. Groote Kerk 21/22-4-1798 (get.: Elizabeth de

Gelder), waarschijnlijk jong overl.
7. Johanna Maria, geb./ged. Groote Kerk 6/10-12-1800.
8. Arnoldus Gerardus Cornelis, geb./ged. Groote Kerk 28-8/7-9-1803 (get.: Corne-

lis van Holsum en Arnolda Gerarda Cornelia de Gelder).
9. Jean Guillaume van Slogteren, geb./ged. Waalse Kerk 25-7/4-8-1808 (meter:

Jeannelte Willemine van Leeuwen), letterzetter, waarschijnlijk overl. (als boek-
drukker, onder de naam Willem Johannes van Slogteren, oud 41 jaar) 's-Graven-
hage 22-5-1850, tr. ald. 30-10-1833 Aalt je Bierhorst, geb./ged. Nieuw veen 8/16-
11-1800, naaister, overl. 's-Gravenhage 21-1-1881, dr. van Cornelis Bierhorst,
schipper, en Maria Kruit.

IVa. Pieter Johannes van Slogteren, geb./ged. 's-Gravenhage Groote Kerk 20/27-
10-1793, knecht, letterzetter, bij zijn overl. zonder beroep, overl. 's-Gravenhage 21-
4-1875 oud 81 jr., tr. (1) ald. 9-9-1812 Joanna Catharina Gevers, geb. 's-Gravenha-
ge ca. 1789, dienstmeid, overl. ald. 28-3-1829, dr. van Dirk [ook: Theodorus]
Gevers en Maria Blom; tr. (2) 's-Gravenhage 26-5-1830 Susanna Tiri (Thienie),
geb. Leiden 15-1-1798, dienstbode, overl. 's-Gravenhage 8-11-1886, dr. van Elias
Tiri en Elizabeth Reyst.

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

1. André Theodore, geb. 9-2-1813, overl. 's-Gravenhage 16-2-1813.
2. Cornelia Johanna van Slogteren, geb. 24-2-1814, overl. 's-Gravenhage 12-9-

1873, tr. ald. 22-11-1849 Pieter lpenburg, geb. 's-Gravenhage 23-2-1830,
korendrager, bediende, hoofddrager, overl. ald. 22-12-1876, zn. van Pieler lpen-
burg en Elisabeth Kelhooven. Hij tr. (1) Willemina Cools; tr. (3) 's-Gravenhage
26-8-1874 Jannetje Willemina van der Heijden.

3. Petrus (Pieter) Johannes van Slogteren, geb. 13-2-1816, schoenmaker, overl.
's-Gravenhage 13-9-1867, tr. ald. 24-1-1844 Geertruida Heilbron, geb. Voor-
burg 10-5-1811, overl. 's-Gravenhage 2-11-1888, dr. van Cornelis Heilbron,
timmerman, en Bretta Hoogendonk.
Uit dit huwelijk, geboren te s'-Gravenhage:
a. Pieler Johannes van Slogieren, geb. 20-4-1844. kurkensnijder. tr. 's-Gravenhage 6-5-1863

Anna Geertrui van Lanten. geb. ald. 24-9-1829. dienstbode, dr. van Lambertus Anlonius van
Lanten en Martha Sophia Hopman.

b. Theodorus Wilhelmus, geb. 15-4-1846. overl. 's-Gravenhage 2-9-1847.
c. Anlonia Cornelia. geb. 5-1 I -1847. overl. 's-Gravenhage (aangiftedatum; akle niet aangetroffen)

16-12-1854.
d. Johannes Theodorus. geb. 27-5-1849. overl. 's-Gravenhage 15-7-1854.
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4. Johannes Theodorus, geb. 25-4-1819, mandenmaker, overl. (ongehuwd) 's-
Gravenhage 31-7-1848 oud 29 jr.

5. Maria van Slogteren, geb. 10-10-1821, overl. 's-Gravenhage 21-7-1846, tr. ald.
28-5-1845 Casper Leonardus van Gulden, geb. (niet te 's-Gravenhage gevon-
den) 1816/17, oppasser, overl. 's-Gravenhage 19-7-1883, zn. van Carel van
Gulden en Margaretha Elisabeth Schneider. Hij tr. (2) Lucia Margaretha Cassa.

6. Johanna Maria van Slogteren, geb. 4-1-1824, overl. 's-Gravenhage 10-8-1900,
tr. ald. 14-9-1870 Johan Godfried Bekker(s), geb. 's-Gravenhage 16-4-1820,
arbeider, overleden ald. 27-3-1882, gescheiden echtgenoot van Maria Raar, zn.
van Arent Bekker, vleeshouwer, en Harmina Braave.
Mogelijk was zij dezelfde als Johanna Catharina van Slogteren. uit wie:
a. Dirk Pieler van Stotteren, geb. 's-Gravenhage 7-3-1851. overl. ald. 4-6-1851.

7. Hendrica, geb. 4-9-1825, overl. 's-Gravenhage 11-6-1829.
8. Ongenaamd kind, geb. en overl. 's-Gravenhage 5-3-1828.
9. Levenloos kind, geb. 22-3-1829.

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

10. Elisabeth, geb. 23-11-1830, overl. 's-Gravenhage 28-5-1831.
11. Dirk Pieter Andhes van Slogteren, geb. 1-1-1832, letterzetter, overl. 's-Graven-

hage 3-1-1864, tr. ald. 2-4-1862 Francina Weymar, geb. 's-Gravenhage 3-2-
1834, naaister, overl. ald. 1 -2-1917, dr. van Dirk Weymar, kastenmaker, en Jan-
netje van der Beek. Zij hertr.'s-Gravenhage 17-2-1869 Frederik Willem Beek,
geb. Amersfoort 28-9-1822, bediende, wedr. van Alida Beek (overl. 's-Graven-
hage 17-8-1867), zn. van Antonie Beek en Willemina van der Houven.
Uit dil huwelijk:
a. Susanna Francina Johanna, geb. 's-Gravenhage 25-8-1862.

12. Elias Pieter van Slogteren, geb. 2-4-1834, beeldhouwer, overl. 's-Gravenhage
25-7-1915, tr. ald. 8-5-1861 Maria Wilhelmina Waldschmidt, geb. 's-Gravenha-
ge 26-9-1837, overl. ald. 16-9-1891, dr. van Jean Guillaume Waldschmidt,
behanger, en Agneta Maria Meyer.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Neeltje, geb. 's-Gravenhage 20-12-1865.
b. Johannes Pieter. geb. 's-Gravenhage 18-5-1867. overl. ald. 20-7-1867.
c. Elias Pieter. geb. 's-Gravenhage 6-10-1868. overl. ald. 15-8-1869.

13. Martinus Johannes, geb. 2-11-1835, boekbinder.
14. Elisabeth Susanna van Slogteren, geb. 25-3-1838, naaister, overl. 's-Gravenha-

ge 9-10-1923, tr. ald. 17-6-1863 Willem van Turenhout, geb. Breda 8-7-1827,
kastenmaker in 1863 te Amsterdam, overl. 's-Gravenhage 7-6-1915, zn. van
Josephus Nicolaas van Turenhout, ambtenaar te Breda, en Maria Petronella
Smeekens. Zij had een voorkind met name Van Slogteren.

IVb. Cornelius Hendrikus van Slogteren, geb./ged. 's-Gravenhage Grote Kerk
11/13-4-1796, bediende, oppasser, tabakskerver of-snijder, winkelier, tapper, amb-
tenaar, bij zijn overlijden steenkolenmeter te 's-Gravenhage, overl. ald. 6-12-1858,
tr. 's-Gravenhage 21-6-1820 Alida [AaltjeJ Meijer(s), geb. Zoeterwoude ca. 1796
(doop niet gevonden), overl. 's-Gravenhage 27-11-1871, dr. van Abraham Meyer en
Alida Koster.

Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:
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1. Adriana Johanna van Slogteren, geb. 7-1 1-1820, overl. 's-Gravenhage 30-1-
1906, tr. ald. 4-1 I -1840 Frans Koenraad Heijnen, geb. Dordrecht ca. 1819, smid,
overl. 's-Gravenhage 12-4-1896, zn. van Jan Heijnen en Geertrui Hartman.

2. Albertus van Slogteren, geb. 31-7-1823, schoenmaker, winkelier, boekverkoper,
overl. Oegstgeest (akte ook ingeschreven te 's-Gravenhage) 16-7-1867, tr. ald.
18-8-1841 Hendrika Jusiina [verder bijna steeds Josina] van Doorn, geb. 's-Gra-
venhage 5-10-1812, naaister, overl. ald. 19-2-1887, dr. van Wilhelmus van Doorn
en Johanna Frederika de Wolf.
Uil dit huwelijk, geboren te "s-Gravenhage:
a. Alida Josina van Slogteren. geb. 22-2-1842. overl. "s-Gravenhagc 26-1 I -1920. tr. ald. 30-12-1863

Dirk Hendrik van Wijk. geb. " s-Gravenhage 20-7-1832. suikerbakker, overl. ald. I 1-8-1901. zn.
van Picter van Wijk. schipper, later hoofdcommies bij de belastingen, en Johanna Christina Har-
denberg.

b. Comelis Albertus. geb. 23-7-1844. overl. "s-Gravcnhage 29-11 -1847.
c. Johanna Frederika. geb. 1-8-1846.
d. Comelis Albertus Wilhelmus, geb. 10-1 -1849, overl. "s-Gravenhage 16-9-1851.
e. Albertus Wilhelmus (later steeds Albertus Hendrikus) van Slogteren. geb. 25-4-1851, hoedenma-

ker, overl. •s-Gravenhagc 20-1-1891. tr. Leiden 23-5-1877 Clasina Kreft. geb. Leiden 24-2-1853.
vvinkelierster. overl. 's-Gravenhage 1-1 1-1910. dr. van Banhnlomeus Kreft. schipper, en Maria
Cornelia van Sonsbeek.
Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhagc: Albert'ma Hendrika. geb. 9-10-1877 (overl. ald. 31-
10-1893): Maria Cornelia. geb. 10-6-1879: Everdina Clasina. geb. 18-1-1883: Cornelia Frederi-
ka. geb. 21-7-1884 (overl. ald. 26-8-1884).

f. Wilhelmus Hendrik, geb. 5-11-1860. overl. 's-Gravenhage (ongehuwd) 18-6-1918.

3. Klaartje [later meestal Klara of Clara] van Slogteren, geb. 3-12-1825, naaister,
werkster, overl. 's-Gravenhage 16-2-1919, tr. ald. 13-5-1846 Pieter Johannes
Ludwig, geb. Utrecht 3-1-1824, kleermaker in 1846 te Amsterdam, overl. vóór
zijn vrouw (niet in Den Haag gevonden), zn. van Johann Ludwig en Hermina
Weck.
Mogelijk is het huwelijk van Klaartje van Slogteren al snel beëindigd, door dood of verlating? Zij had
een aantal onwettige kinderen met de naam Van Slochteren; het ligt voorde hand hun vader te zien in
de biersteker Willem Frederik Ninaber. die in alle gevallen bij de geboorte aanwezig was en de aan-
giften verzorgde. Hij was geb. 's-Gravenhage 12-5-1833 als zn. van Willem Frederik Ninaber. bier-
voerder, en Johanna Vink.
Kinderen, geboren te 's-Gravcnhage:
a. Johaima Wilhelmina van Slogteren. geb. 18-3-1854. overl. 's-Gravenhage (ongehuwd) 10-8-

1898. Twee kinderen: Agatlut Malhilda Johanna van Slogteren. geb. 's-Gravenhagc 26-7-1874;
levenloos kind. geb. 23-2-1887.

b. Margarelha Johanna van Slogteren. geb. 13-2-1858. overl. '-sGravenhage 3-7-1914. tr. ald. 16-
6-1886 Jacobus Hubertus Sinmojfer. geb. 's-Gravenhage 9-8-1865. kleermaker, overl. vóór zijn
vrouw. zn. van Jacobus Hubertus Simhoffer. bediende, en Francina de Jong.
Kind: Willem Frederik van Slogteren. geb. 's-Gravenhage 1-12-1884. overl. ald. 17-3-1898.

c. Willem Frederik, geb. 15-4-1860. overl. 's-Gravenhage 23-9-1860 (aangifte hiervan door de bier-
steker Willem Frederik Ninaber).

d. Zijlje Maria van Slogteren, geb. 8-12-1865.
Kind: Frederik Willem. geb. 's-Gravenhage 5-5-1885. overl. ald. 20-7-1885 (aangifte door Wil-
lem Frederik Ninaber).

4. Alida van Slogteren, geb. 6-7-1828, overl. 's-Gravenhage 7-10-1902, tr. ald. 18-
11-1846 Willem Harsveld, geb. 's-Gravenhage 4-10-1822, bediende, besteller,
overl. ald. 18-7-1888, natuurlijke erkende zn. van Jacobus Harsveld, blikslager,
en Johanna Harsveld. Uit dit huwelijk kinderen.

5. Comelis Hendrik, geb. 28-1-1831, overl. 's-Gravenhage 9-6-1833.
6. Cornelis van Slogteren, geb. 15-9-1833, smid, overl. 's-Gravenhage 3-3-1877, tr.

504



ald. 1-2-1854 Johanna Elisabeth Adam, geb. 's-Gravenhage 3-1-1829, tapster,
overl. niet in Den Haag gevonden, dr. van Hendrik Adam, arbeider, en Elisabeth
Kok.
Uit dit huwelijk, geboren te 's-Gravenhage:
a. Heleiia, geb. 7-4-1854.
b. Cornelis Hindrik van Slogteren. geb. 5-10-1855, kurkensnijder, overl. 's-Gravenhage 25-9-1928.

tr. (1) ald. 2-4-1879 Catharina Cornelia Schrijver, geb. 's-Gravenhage 15-9-1860, naaister, dr.
van Henricus Schrijver, koopman, en Maria Sophia Giesekom; tr. (2) (niet te 's-Gravenhage
gevonden) Francymi Visser. Uit het eerste huwelijk nageslacht.

c. Hendrik Willem, geb. 3-11-1857.
d. Wilhelmus Alberms, geb. 24-12-1859, overl. 's-Gravenhage 3-12-1862.
e. Alida Elisabeth, geb. 29-1-1863.
f. Pieler van Slogteren, geb. 27-11-1864, metselaar, overl. 's-Gravenhage 13-3-1929. tr. ald. 27-5-

1896 Magdalena Wilhelmina Petronella Graf, geb. 's-Gravenhage 6-7-1874, strijkster, waar-
schijnlijk overl. na 1932, dr. van Jacob Willem Graf en Catharina Pieternella Arnoldina Tijssen.
Kinderen: Magdalena Wilhelmina, geb. 's-Gravenhage 16-6-1897. en Johan Jacob Willem. geb.
ald. 27-3-1899.

7. Johanna Adriana van Slogteren, geb. 18-9-1835, overl. 's-Gravenhage 26-6-
1881, tr. ald. 6-10-1858 Jean Bapüste Michel Verheydt, geb. ca. 1835, winkelier,
ambtenaar, overl. na 1881, zn. van Jean Baptiste Verheydt, kleermaker, en Hele-
na Philipsen.

8. Levenloos kind, geb. 24-5-1838.
9. Helena van Slogteren, geb. 27-7-1839, overl. 's-Gravenhage 28-12-1913, tr. ald.

20-4-1859 Herman Maurits Becht, geb. 's-Gravenhage 8-12-1833, instrument-
maker, overl. ald. 2-6-1908, zn. van Carel Julius Becht, messenmaker, en Wil-
helmina Leschot.

Ilb. Harman(n)us van Slogteren, ged. Leeuwarden 5-11-1745, koopman, lidmaat op
belijdenis Groningen 23-8-1810 (in Peperstraat), overl. ald. (Peperstraat no. D 121,
oud bijna 84 jr. (sic!)) 31-8-1827, otr./tr. Groningen N.K. 15-6/1-8-1782 Jantjen
Takens (p.q. Aldert Takens als oom), ged. Groningen M.K. 14-11-1760, lidmaat op
belijdenis ald. (in de Peperstraat) februari 1782, overl. Groningen (Peperstraat D
121) 14-11-1849 oud 89 jr., dr. van Folkert Takens en Annigje Jans (in de Peper-
strate woonachtig).

Aan Harmannus van Slogteren werd op 5 juni 1783 het kleinburgerrecht van de stad Groningen
geaccordeerd; volgens het kwitantieboek was hij geboortig van 'Louwaarden' en hoewel zijn vader
ook stadsburger was, werd deze pas in 1758 ingeschreven en dat was royaal na Harmannus' geboor-
te. Ruim een week na genoemde datum voldeed hij aan de stedelijke diaconie 17 gld. voor de
admissie tot zowel het burgerrecht, als tot het koopman- en kramergilde.

Hij was toen al een jaar getrouwd met een Groningse vrouw en van haar familie was de echte-
lijke woning afkomstig - ik vond geen van beiden ooit op een ander adres dan in de Peperstraat.
Blijkens een scheiding van 17 februari 1783 verkreeg Jantje Takens toen uit de nalatenschap van
haar ouders de behuizing op eigen grond, ten westen vooraan in de Peperstraat slaande; zwetten ten
N. mons. Renewarff, ten O. de straat, ten Z. en W. major Nobel. Voor de waarde (1700 gld.) moes-
ten zij de andere erfgenamen deels toebetalen. Van dit pand werden in 1788 de banken en de rolla-
ge voor aan de straat vernieuwd en ook de rijp (stoep), die echter te hoog was gelegd en in verband
met de afloop van het water verlaagd moest worden . Inzake dezelfde erfenis werden in 1791 nog
verdere afhandelingen gemaakt47. In relatie tot de familie Takens kwam het echtpaar wel vaker
voor: zo waren zij in 1785 getuige bij het huwelijkscontract van Jantjes broer Jan 'Taakens' met
Annegien Wieringa48 terwijl Hermannus in 1800 optrad als voormond over de zoon van Jan Takens
bij Evien Klamer4'.

Het is niet zeker, zelfs niet bijzonder waarschijnlijk, dat het déze Hermannus van Slochteren
was, die in 1784 een bakkerij in de Prinsenstraat aankocht ". Hetzelfde geldt voor de aankoop van
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'een hoff met een houten huisjen' buiten de Oosterpoort in de Houtzagcrsstecg. aangekocht in 1X02
voor 150 gld- • In elk geval was hij wel degene die volgens de lijst van het lantaren- en drekgeld
van 1807 in de Peperstraat Westzijde op (het toenmalige) no. R 61 woonde. Het collier der vaste
goederen van 1806 bevestigt, dat dit pand zijn eigendom was.

Hoewel Hermannus van Slochtcren en Jantje Takens hun 45-jarig huwelijk nog hebben kunnen
vieren, was hijzelf al achter in de dertig toen zij trouwden. Vanaf dat ogenblik, in 1782. was hij in
de stedelijke archiefbronnen aanwijsbaar; een machtiging uit 1773 (samen met zijn zuster Aaltje,
zie aldaar) was dat het enige levensteken van voor dat tijdstip. Was hij misschien eerder gehuwd -
in het Westen des lands? Doopgetuige bij een kind van Hermannus' zuster (Anna) Margaretha, dat
begin 1772 in Den Haag geboren werd. was 'Anna Margaretha van Slochteren, geb. Kuppers'. Die
valt in de familie nergens in te passen: was zij misschien een eerdere vrouw van Hermannus?

In de kerk van het Gcertruidsgasthuis (een in de Peperstraat gelegen hofje) huurde vanaf ca.
1777 een 'Mons. van Slogteren' de eerste stoel in bank no. 40. voor ƒ 0.12.0 per jaar". Mogelijk
was dit ook deze Harmannus; de inschrijving blijft tot het einde van de registratie (1811) doorlopen.

Uit dit huwelijk, geboren in de Peperstraat te Groningen:

1. Pieter, ged. AK 27-6-1783.
2. Folkert, ged. AK 8-3-1786.

Een van deze twee kinderen moet zijn overleden als het zoontje van Harmannus van Slogteren in
Peperstraat, voor wie op 6 augustus 1787 het lijklaken van het kramergilde werd gebruikt (in de MK);
de naamrol van dit gilde noemt de datum 8 augustus 1787. Het andere zal in 1786 zijn begraven op
het kerkhof van het Peper- of Geertruidsgasthuis te Groningen (in dezelfde Peperstraat gelegen waar
ook Harmannus woonde) als 'Van Slogterens kind' .

3. Annegyn van Slogteren, ged. AK 8-7-1787, lidmaat op belijdenis Groningen (in
de Peperstraat) 19-2-1807, 'bleekersche', overl. Groningen 14-4-1877, tr. ald. 31-
10-1819 Berend Hendriks Ekamper (later komt de familie steeds voor als
Ekamp), ged. Scheemda 4-6-1796, koekbakker in de Poelestraat te Groningen, op
21-8-1827 met ZM schip 'Kortenaar' als fuselier naar Oost-Indië vertrokken,
overl. Kedong Kebo 1-10-1831, zn. van Hendrik Jans Ekamper, paardekoper te
Scheemda, en Fenje Berends.
Uit dit huwelijk een zoon Hermannus Ekamp. geb. Groningen 31 augustus 1822, die aldaar 30 april
1846 met Berendina Barlinckhoff huwde; aan de bijlagen bij dit huwelijk zijn de gegevens omtrent de
laatste levensjaren van Berend Ekamp(er) ontleend. Aan de mededeling omtrent zijn overlijden voeg-
de de militaire overheid nog toe: 'Van de nalatenschap is niets bekend'.

4. Maria van Slogteren, ged. MK 29-4-1791, lidmaat op belijdenis Groningen (in
Pep. str.) 30-5-1811, overl. ald. 5-8-1879, tr. Groningen 22-1 -1821 Berent Geerts
Schuur, geb./ged. oude Pekela 7/11-12-1796, broodbakker, overl. Groningen
(Folkingestraat F 23) 5-1 1-1858, zn. van Geert Harms Schuur, schipper te Oude
Pekela, en Elyzabeth Pieters.

5. Petrus van Slogteren, ged. MK 23-5-1794 (tweeling met volgende), overl.
(Peperstraat R 61, oud 13 jaar) 21-8-1807.
Aan de overlijdensinschrijving zijn toegevoegd de namen van de ouders en de mededeling dat er nog
drie kinderen (uit één huwelijk) over zijn; ongetwijfeld de drie zusters (nrs. 3. 4 en 6).

6. Folkerdina van Slogteren, ged. MK 23-5-1794, lidmaat op belijdenis Groningen
(in Peperstraat) 24-11-1813, hoedenmaakster, overl. ald. (als Van Slochteren,
laatstelijk zonder beroep, in de Turftorenstraat no. I 200) 4-5-1855.

lic. Hendrik van Slochteren, ged. Groningen MK 29-8-1758, (kinder)schoolhouder,
overl. ald. (Molenstraat R 237, oud 78 jr.) 11-4-1828, tr. (1), otr./tr. Groningen AK
15-l/16-2-1780 7<7/7//e/? Geerts (voor wie Geert Harms als vader optrad); otr./tr. (2)
Groningen 16-7/7-8-1803 Henderika Strijd [in de retroacta ten onrechte Straet
genoemd], van Doesburg (voor wie Christoffer Straet als broeder), ged. Doesburg
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29-10-1775, overl. Groningen (Kostersgang R 193, oud 70 jr. (sic!), wed. van Hend-
rik van Slogteren, ouders onbekend) 23-7-1841, dr. van Hendrik Strijdt, grenadier
van het eerste bataillon Oranje-Gelderland in de compagnie van de prins van Oran-
je, en Cornelia Jansen* .

Jantjen Geerts was mogelijk gedoopt Groningen A.K. 13-9-1761 als dochter van Geert Harms en
Grietjen Andnes, an't Zuiderdiep. Hel huwelijk werd geen succes: Hindrik van Slogteren eiste op
17 januari 1786 van Jantje Geerts om een echtscheiding te gedogen, aangezien zij zich aan echt-
breuk had schuldig gemaakt (GAG. III u 157. 17-1-1786). De vrouw verzocht om de zaak commis-
soraul te maken, zodal getracht kon worden partijen onderling te verenigen, waartegen de man
bezwaar maakte aangezien daarvoor geen termen aanwezig waren; een week later liet Jantje in actis
tekenen dat zij het gestelde - de echtbreuk dus - ontkende (GAG. 111 a 157. 24-1 -1786: 31 -1 -1786).
Na een halfjaar verzocht Jantje of genoemde insinuatie gecasseerd mocht worden, aangezien deze
'met dagen en aantekenen" niet was vervolgd (GAG. III a 158. 20-6-1786). Het lijkt overigens dat
zij wel uiteen zijn gegaan - of misschien is Jantje overleden'? - want in 1792 was Hindrik minder-
valide geworden en werd samen met een kind (maar niet met zijn vrouw) door de diaconie onder-
steund.

Hindrik van Slogteren. 37 jaar, 'heeft een zeer been' en met één kind, werd vanaf 1 maart 1792
door de stedelijke diaconie bedeeld"\ Hij kreeg wekelijks tien stuivers en een half brood, doch
bedankte 2fi jaar later: op I september 1794 ontving hij voor de laatste keer geld. en op 6 septem-
ber voor de laatste keer een brood. De leeftijd klopt wel ongeveer en de beenkwaal ook: Hindrik
Pieters van Slogteren en (zijn tweede) vrouw, oud respectievelijk 49 en 31 jaar. werden op 2 mei
1807 opnieuw in de bedeling opgenomen '. Toegevoegde details: 'zij hebben 't B.R. (= burger-
recht), de man is met een oog blind, heeft gaaten in de beenen en gaat kreupel'. Aanvankelijk ont-
vingen ze wekelijks 6 stuivers en een brood, later steeds minder tot ze op 7 juli 1810 werden
bedankt. Hendrik van Slogleren in de Molenstraat, verklaarde op 8 juni 1796 ongeveer 44 jaar oud
te zijn'1 . Hij legde toen een getuigenverklaring af inzake door Hanna Scheers verduisterde laarzen
('stevels') van een Franse militair.

Ongetwijfeld was dit de Hind. van Slogleren. die volgens de lijst van hel lantaren- en drekgeld
in 1807 op no. Q 17 aan de Rademarkt O.Z. woonde: dil werd ook Molenstraat genoemd, en daar
woonden zij ook in 1814 (op no. Q 13) en in 1828 (R 237. maar deze nummeringen veranderden
toen nog al eens). De kamerwoning hadden zij. volgens hel Cohier der vaste goederen van 1806.
gehuurd van Catharina Zuiring.

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter, ged. Groningen MK 6-8-1780 (in de Gelteringstraat op de hoek van Caro-
liweg). Dit zal dan het kind zijn, dat ten tijde van de bedeling in 1792 nog leefde.

Uit het tweede huwelijk:

2. Levenloze dochter, geb. Groningen (Molenstraat no. Q 13) 18-2-1814. •

Noten
Voor zover niet anders is aangegeven hebben alle bronvermeldingen betrekking op
het Gemeentearchief te Groningen.

1. RAG. LXV b 3. lol. 134. 4-9-1756.
2. III ij; een herziening werd opgemaakt III ij. 18-2-1766.
3. III ij.
4. III ij.
5. Rekestbock dl. 61.
6. Diaconiearch. nr. 556. f. 33. 1791.
7. Ul i j .
8. GA Leeuwarden, gereg. 21-1-1745.
9. III W 8. 2-1 -1750. 31-1-1750. 3-2-1750 (2.x). 16-3-1750. 4-3-1750. 20-4-1752. 17-1 I -1752. 20-11 -

1752.28-4-1761: III g 2. 4-2-1750: III a 137.21-10-1752.
10. III x 142. f. 139. gereg. 8-11-1755.
11. III x 143. f. 136v. 4-1 1-1755.

Gcns NiKlra 5(1 (IW5) 507



12. III x 133 . f. IO2v; zie ook III x 135. I'. 3 5 . 2 3 - 8 - 1 7 5 0 en III x 139. I'. 22Ov.
13. III x 136. f. 189. 26-8 -1751 en III x 139. f. 89v . 2 8 - 4 - 1 7 5 3 .
14. R A G . d o o s 1221 . L X X e I. I'. 74 . I 1-1 1-1752.
15. III gg I. I". 140. 20-1 1-1769 en f. 207. 20-4-1773.
16. III ij.
17. III ij. 2-2-1758.
18. III ij.
19. Ulij.
20. Rekeslboek. dl. 48.
21. Diaconicarch.. nr. 545.1". 30. 16-8-1758.
22. III W 11. 30-3-1772 en 13-8-1772.
23. RAG. doos I 171. LXI d 7. fol. 155.
24. RAG. LXVb6. lol. 31v. 24-2-1761.
25. RAG. doos 1 171. LXI d 7. tol. 172v. 8-1-1762.
26. RAG. LXV b 16. fol. 154. 29-10-1765.
27. RAG. LXV b 6. lol. 72, 6-5-1761.
28. RAG. doos 1 171. LXI d 8. fol. 34. 2-11 -1763.
29. RAG. LXV b 17. fol. 61. 2-11-1766.
30. RAG. LXV b 23. lol. 156.6-1-1775.
31. III x 180. f.201 v.
32. III x 175. f. 90v: zie ook Rekeslboek. dl. 63. 20-10-1778.
33. III x 160. f. 195. 10-8-1769: III x 177. f. 35v. 9-8-1779.
34. III x 190. f. 83.
35. Archief Anlhonigasthuis. 42 rood. rekening over 1781 (p. 12). 1784 en 1789.
36. RAG. Archief Senaat RU. inv. nr. 54. grafboek Broerkerk. p. 40. graf nr. 74.
37. Ulij. 12-11-1785: ook III x 185. f. 164.
38. III x 185. f. 162v.
39. GA Rotterdam, nots. M.M. van der Loef f. nr. 3303.
40. GA Rotterdam, nots. J.P. Beyerman. nr. 3531/121.
41. Berustende op het Stadsarchief van Braunschweig.
42. III gg 1.
43. GA Rotterdam, nots. J.P. Beyerman. nr. 3531/317.
44. Diaconiearchief nr. 552. f. 21. 14-6-1783.
45. III ij; ook III x 182, f. 51v.
46. III W 13. 28-7-1788 en 25-9-1788.
47. III x 191. f. 171 v. 25-5-1791.
48. III ij. 20-10-1785.
49. 111x206, f. 19. 13-10-1800.
50. III x 184. f. IO2v. 22-8-1784.
51. 111x211. f. 53. 30-6-1802.
52. Rekeningen Geertruidsgasthuis. 52 rood. vanaf jaarrek. 1777. I'. 63 (in latere jaargangen f. 64).

Deze inschrijving 'overleeft' de administratieve reorganisatie van 1789 en de zitplaats wordt in dat
jaar omgenummerd naar bank 25, stoel 5. tegen een jaarlijkse huur van ƒ 1.4.0. Tot de laatst aan-
wezigejaarrekening, 1811. blijft de notitie op f. 61 te vinden.

53. Rekeningen Geertruidsgasthuis, 52 rood. jaarrek. 1786. f. 47.
54. J.E. Strijd, Genealogie van de Groningse familie Strijd. Eerl.se gedeelte: Tot en met de vestiging te

Groningen. Harderwijk (eigen uitgave) 1982.
55. Diaconiearch. nr. 210/5. van 1-3-1792 tot 6-9-1794.
56. Diaconiearch. nr. 210/9, f. 77.
57. III kk. doos 22b. I696'97.
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WEGWIJS „.14

DE JAARLIJKSE REGISTERS VAN GENS NOSTRA

Het zal de leden van de NGV niet ZIJN ontgaan dat zij ieder jaar in februari of maart
een los katern met de inhoudsopgave en een drietal registers op de voorgaande jaar-
gang toegestuurd krijgen. Voor een aantal lezers is het gebruik van de registers een
probleem. Blijkbaar is een register (index of namenlijst) niet voor iedereen een ver-
trouwd iets, gezien de (relatief) vele reacties die dit jaar bij de redactie zijn binnen-
gekomen. Vandaar deze korte handleiding in 'Wegwijs'.
Gens Nostra kent drie registers:
- een register op namen die voorkomen in de rubriek 'Mededelingen' (het katern

dat zich altijd midden in het blad bevindt en afzonderlijk gepagineerd wordt)
- een register op auteursnamen (zowel van de auteurs van artikelen als van de

besproken boeken en tijdschriftartikelen in de desbetreffende rubrieken)
- een uitvoerig register op de overige genoemde namen in Gens Nostra.
Deze registers vormen samen met de inhoudsopgave het sluitstuk van iedere jaar-
gang en dienen als een nadere toegang op alles wat gepubliceerd is in die jaargang.
Een blad als Gens Nostra is ook (of misschien wel juist) een naslagwerk, dat via de
registers toegankelijk gemaakt wordt; want stelt u zich eens voor dat u zelf zo'n 600
bladzijden per jaargang zou moeten nakijken om een bepaalde naam te zoeken ...

De registers zijn dus een hulpmiddel om de inhoud op naam te ontsluiten. Als u
bijvoorbeeld nieuwsgierig bent of er iets is geschreven over uw eigen naam dan is
één blik in het register voldoende om te weten waar u in de betreffende jaargang
moet kijken. Heeft u in het 'register Mededelingen' gekeken, dan zoekt u het pagi-
nanummer (of de -nummers) achter uw naam op in de Mededelingenkaternen. De
nummers achter de namen verwijzen dus naar de paginanummers.

U kunt uiteraard hetzelfde doen in het auteursregister of het uitvoerige register
over de gehele jaargang. In die gevallen zoekt u de paginanummers op in de ver-
schillende afleveringen van Gens Nostra. Natuurlijk vindt u alleen verwijzingen op
uw naam als er in die jaargang over uw naam geschreven is. Zo kan het dus best
voorkomen dat een bepaalde naam helemaal niet in één van de registers voorkomt,
omdat er niets over die naam vermeld wordt. Ook is het mogelijk dat een naam
slechts in één of twee van de registers voorkomt.

Vindt u bijvoorbeeld via het auteursregister in de tijdschriftenrubriek een artikel
waarin uw naam voorkomt, dan kunt u fotokopieën daarvan bestellen via de Dienst
Bestellingen (zie voor adres e.d. de rubriek Mededelingen). U kunt uiteraard ook
contact opnemen met de auteur van een artikel of een besproken boek, dat uw spe-
ciale interesse heeft. De adressen worden vermeld op de achterzijde van Gens Nos-
tra of in de boekenrubriek. Vergeet u niet om een postzegel voor antwoord bij te
sluiten? Deze goede gewoonte geldt zowel voor correspondentie naar particulieren
als naar de NGV.

w.S.
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GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM

Trouwe bezoekers van de studiezalen van het Gemeentearchief Amsterdam zijn al
geruime tijd op de hoogte. Niet zozeer voor hen als wel ter informatie van een meer
algemeen publiek is het onderstaande overzicht bedoeld. Hierin zijn opgenomen
enige belangrijke resultaten van de afdeling Indiceiïng. Een aantal projecten is afge-
rond waaraan vaak lange tijd is gewerkt. Tevens is thans een einde gekomen aan het
vertrouwde handmatig indiceren. In de toekomst zal uitsluitend van de computer
gebruik worden gemaakt. Hoe het ook zij verbetering van de service aan de onder-
zoeker zal altijd het doel blijven.

Poorters
Van dit in 1969 begonnen project kan nu worden gezegd dal alle bekende poorterin-
schrijvingen in een of andere vorm in een index zijn verwerkt. Vanaf 1655 zijn de
drie bestaande categorieën poorters, te weten geboren, behuwde en gekochte poor-
ters gezamenlijk geregistreerd in het zogenoemde Generale Puorterboek. Hiermee
is men doorgegaan tot in 1811, hetgeen een serie van 31 boeken heeft opgeleverd.

De inhoud van deze boeken is toegankelijk gemaakt door middel van drie indices:
één op persoonsnamen, één op beroepen en één op plaatsen van herkomst. Verdeeld
over drie periodes, 1655-1700, 1701 -1750 en 1751 -181 I, zijn de persoonsnamen en
beroepenindex geplaatst op studiezaal 2.

De beroepen zijn ingedeeld in een aantal rubrieken. Bij de index op de beroepen
is voor elk van de drie periodes een overzicht in boekvorm gemaakt. Hierin zijn
opgenomen een alfabetische lijst van rubrieken met vermelding van de daaronder
vallende beroepen en een alfabetische lijst van beroepen met verwijzing naar de
rubriek.

De index op herkomstplaatsen staat niet direct ter beschikking aan de bezoeker
maar is wel op aanvraag raadpleegbaar.

Vóór 1655 zijn twee series poorterboeken in gebruik geweest. In de ene serie zijn
de behuwde en geboren poorters geregistreerd en in de andere de gekochte poorters.
Van de in totaal tien in het midden van de achttiende eeuw nog aanwezige boeken
zijn uiteindelijk slechts drie exemplaren bewaard gebleven:

1. behuwde en geboren poorters 1648-1655
2. poorterboek B, gekochte poorters 1584-1605
3. poorterboek E, gekochte poorters 1636-1652.

Op het eerstgenoemde poorterboek is een persoonsnamenindex gemaakt die op stu-
diezaal 2 is geplaatst. Hetzelfde is het geval met de poorterboeken B en E. De index
op deze boeken bevat echter meer: hierin zijn tevens opgenomen de namen van hen
die in de periode 1531-1611 het poorterschap hebben gekocht en, weliswaar met hia-
ten, met name worden genoemd in de financiële administratie van de stad. Na 1611
worden in deze administratie uitsluitend nog maar aantallen personen en totaalbe-
dragen van ontvangen poortergelden genoemd. Het moge duidelijk zijn dat de
namen in poorterboek B voor een deel dezelfde zijn als die welke worden vermeld
in de financiële administratie. In die gevallen zijn beide vermeldingen verwerkt in de
index.

Voorzien van een inleiding, aanwijzingen voor het gebruik en bijlagen is deze
index op studiezaal 2 geplaatst. Hij bestaat uit vier delen, getiteld 'Poorters vóór
1655'.
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Ingezetenen
Om in de behoefte aan mensen met bepaalde beroepen te voorzien, heeft het stads-
bestuur een tweede mogelijkheid geboden om zich formeel in de stad te vestigen.
Sinds 1668 kan men 'ingezetene' worden. De voorwaarden tot het verkrijgen van
deze status zijn minder stringent dan in het geval van een poorterschap; bovendien is
het goedkoper. Dit alles om vestiging in de stad aantrekkelijker te maken.

Twee van de drie ingezetenenregisters zijn bewaard gebleven. Zij betreffen de
periode 1670-1747 en zijn geïndiceerd op persoonsnamen en beroepen. Beide indi-
ces zijn op studiezaal 2 te raadplegen. Daarnaast zijn twee boekjes samengesteld. In
het ene wordt nader ingegaan op het fenomeen 'ingezetene' en is een alfabetische
lijst van de voorkomende beroepen opgenomen. Het andere boekje bevat een alfa-
betische lijst van herkomstplaatsen die waar nodig zijn verklaard.

Bruiden
Als men op zoek is naar een huwelijk in de periode 181 1-1854 en men weet de naam
van de bruid dan is het vinden van een huwelijksakte sinds enige tijd aanmerkelijk
vergemakkelijkt. Verantwoordelijk hiervoor is de zogeheten 'bruidenklapper'. Alle
bruidennamen voorkomende in de eenjaarlijkse tafels op de huwelijksregisters van
de Burgelijke Stand zijn opgenomen. Behalve dat de naam van de desbetreffende
bruidegom is vermeld, wordt rechtstreeks verwezen naar het deel- en bladzijdenum-
mer. Het zoeken in de uitsluitend op microfiches raadpleegbare tien- en eenjaarlijk-
se tafels kan zo worden omzeild. Uiteraard, het zij nogmaals benadrukt, mits de
naam van de bruid bekend is.

Doopboeken
De voltooiing van de index op de doopboeken van de rooms-katholieke kerk van de
Heilige Pancratius te Osdorp (1700-1811) heeft geleid tot vervanging van de tot dan
toe in gebruik zijnde index.

Lange tijd heeft het gemeentearchief slechts de beschikking gehad over een
extract uit de originele doopboeken. Dit uittreksel is zeer waarschijnlijk gemaakt
naar aanleiding van de invoering van de Burgelijke Stand. Het betreft de relatief
korte periode 1770-1811. Met de verwerving van het parochiearchief heeft zich de
mogelijkheid aangediend om een index op de daarin aanwezige doopboeken te
maken. Een mogelijkheid die thans realiteit is geworden.

In tegenstelling tot de oude index zijn in de nieuwe verschillende locaties binnen
de parochie opgenomen waar de gezinnen die kinderen hebben laten dopen woon-
achtig zijn geweest.

Ten slotte nog iets over de service aan de onderzoeker. Bij het werken aan de indi-
ces op de poorterboeken en ingezetenenregisters is gebruik gemaakt van fotokopieën
van de originele boeken. Na voltooiing van de indices zijn deze fotokopieën inge-
bonden en eveneens op studiezaal 2 geplaatst.

Amsterdam 1995.

drs. P.D.J. VAN ITERSON.

hoofd lndicc'iiii!>.
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OVERLIJDENSADVERTENTIES

Naar aanleiding van het artikel van mevrouw M. Molenaar-Valk over het archief
'overlijdensadvertenties' in Wegwijs nr. 11 (pag. 311/312) ontvingen wij een reactie
van het Centraal Bureau voor Genealogie. Het CBG attendeerde ons op het feit dat
zij naast de familieannonces (niet alleen overlijdensberichten) uit alle landelijke
dagbladen ook die uit honderden regionale en plaatselijke kranten verzamelt. Een
groot aantal "Vrienden' van het CBG, verspreid over het hele land, zorgt voor regel-
matige aanvulling van deze verzameling.

Ook de met de hand geschreven exemplaren, die strikt genomen niet in deze col-
lectie thuishoren, worden er in bewaard. Zij zijn namelijk overgeschreven van -
vaak niet meer bestaande - gedrukte annonces.

ARCHIEFNIEUWS

Zelandia Illustrata Indices op de memories van successie van Box-
Het Rijksarchief in Zeeland beheert sinds 1978 de meer 1847-1893 en Grave 1857-1893
historisch-topografischc atlas Zelundia lUuslrata Van het indiceringsproject op de memories van suc-
van hel Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der cessie zijn nieuwe resultaten gereedgekomen. Zij
Wetenschappen. Deze omvangrijke verzameling zijn samen met eerdere indices in de studiezaal van
kaarten, tekeningen, prenten en foto's over Zeeland het Rijksarchief in Noord-Brabant in te zien. De
is tussen 1931 en 1957 beschreven in vier catalogi, memories van successie van Boxmeer van vóór
Sindsdien is de collectie door schenking of aankoop 1847 zijn niet bewaard gebleven. Op het kanton
aanzienlijk uitgebreid. De aanwinsten zijn toegan- Grave is een vervolgdeel verschenen. Binnenkort
kelijk via een kaartsysteem op de studiezaal. kunt u de memories zelf op film in de studiezaal
Eén van de in 1994 verworven aanwinsten is een raadplegen,
pen- en loodtekening uit 1660 door Danicl de
Blieck (formaat 9 x 13.5 cm) van het interieur van (Bron: 'De Citadel', Nieuws en achtergronden van
de Oude- of Sint Pieterskerk aan de Sint Pieterstraat hel Rijksarchief in Noord-Brabant, juni 1995)
te Middelburg, die in 1834 werd afgebroken (Zelan-
dia Illustrata Aanwinsten 1994/30). Van het in-
terieur van deze kerk waren lot nu toe geen afbeel-
dingen bekend.

(Bron: Nieuws uil hel Rijksarchief in Zeeland.
nr.31)

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.

Genealogie
H.J. Klomp. Hoflwrigen en Tempels, Nieuwleusen 1994 (adres van de samensteller: Prins Clauslaan 12,
7711 KELeusen).

Hel boek bevat de neerslag van onderzoeken naar de families Hof. Timmerman, Tempelman, Kleen en
vele anderen. De onderzoeken zijn vrij uitvoerig gedaan en de beschrijving van de diverse personen is
goed leesbaar en is verlevendigd door de verhalen over plaatselijke gebeurtenissen. Foto's en facsimile's
van stukken, alsmede een index op alle vermelde personen, completeren het geheel.

Helaas zijn de personen in het boek niet voorzien van een nummering, waardoor het al bladerend in het
boek moeilijk is de weg te vinden. Dat is wanneer men de algemeen toegepaste nummeringsystemen voor
genealogieën en kwartierstaten gebruikt geen probleem. Zelfs zij die de taal, waarin het boek geschreven
is, niet machtig zijn. kunnen dan de weg erin vinden.

N.C.E. Simonis-Taconis, Boon een apart verhaal. Waalre z.j. (adres van de samensteller: N. Simonis-
Taconis, H. de Waderloolaan 2, 5581 CN Waalre).

In een eenvoudig, op A4-formaat, uitgegeven boekje wordt het verhaal verteld van drie broers die naar
Frankrijk trokken om bij de ontginning van de Camargue te werken. Twee keerden na verloop van tijd
terug in Nederland, de ander, Paul Boon genaamd, bleef daar en kreeg nakomelingschap. Het tweede
gedeelte van deze publikatie bevat een genealogie (hier kwartierstaat genaamd!). De familie was afkom-
stig uit Assendelft en Velsen.

A. de Jonge, Slamreeks Johanna Boender 1600-1993, Ridderkerk 1994 (adres van de samensteller: Oran-
jestraat 119. 2983 HN Ridderkerk).

Het betreft hier een stamreeks waarvoor de gegevens voor een groot deel afkomstig zijn uit de fiches-
collectie in het streekmuseum in Heinenoord. Het is een goede gelegenheid het belang van deze collectie
(2.500.000 fiches), over personen uit de gehele Hoekse Waard, nogeens te benadrukken. De stamreeks
begint met Cornelis Adraansz. Hoeksewegh, alias Boender, bouwman te Numansdorp in de eerste helft
van de 17e eeuw en eindigt met Johanna Boender, geboren Rhoon 3 mei 1899 en haar kinderen. Ondanks
de geringe omvang (40 blz.) wordt in een kleine letter heel wat geboden. De publikatie is voorzien van
uitvoerige bronvermeldingen.

R. Slootmans, Genealogische stamboom van de familie Slootmans-Peelman, Deurne 1994 (adres van de
samensteller: Ruggeveldlaan 602/1. B 2100 Deurne, België).

Deze publikatie blijkt een kwartierstaat te zijn, in plaats van, zoals de titel aanduidt, een genealogie.
Probant is Daphne Slootmans, geb. Wilrijk 30 augustus 1987, dochter van Patrick Slootmans en Karin
Gaston Emmy Peelman. Helaas is geen gebruik gemaakt van de correcte nummering (Kekulé von Stra-
donitz), waardoor het geheel wat moeilijk te hanteren is. Het doet niet af aan het feit dat er heel wat gege-
vens bijeen gebracht zijn, niet alleen over de voorouders in België, maar ook in Nederland. Gelukkig is
een naamindex toegevoegd, waardoor het terugzoeken van de diverse afstammingslijnen wel te doen is.

B.D.M. Vegers-Kreytz, Genealogie van het geslacht Kreyti uit Grave, Ede 1993 (adres van de samen-
steller: Derkinderenstraat 15, 6717 MR Ede).

Na een kort historisch overzicht van de Grave volgen de genealogische gegevens in de vorm van fami-
liebladen. Op die manier is per gezin een overzichtelijke rangschikking van de gevonden gegevens ver-
kregen. Helaas is de samenhang tussen de diverse gezinnen niet erg overzichtelijk, omdat enige numme-
ring of andere aanduiding ontbreekt. Een schematisch overzicht wordt ook node gemist. De
belangstellende die bereid is zorgvuldig en geduldig na te gaan hoe een en ander in elkaar steekt, zal in
deze publikatie veel over de betreffende familie kunnen vinden.

J. Borsboom en A.A. Franke, De families Borsboom uil de agglomeratie Vlaardingen vanaf 1737 tot
heden, Vlaardingen/Voorburg 1993 (adres van de samensteller: A.A. Franke: Prinses Marialaan 228,
2275 BN Voorburg).
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Dil fraai gedrukte en van vele illustraties voorziene werk vangt aan met een schematisch overzicht van
de afstamming van de families, met kwartierstaatgegevens. Vervolgens vinden we gegevens over alle per-
sonen in Nederland met de familienaam Borsboom. vaak vergezeld van gegevens over verwante families.
Het boek. dat gebruikt dient te worden in samenhang met het in 198S verschenen werk "De familiege-
schiedenis Borsboom-Booin". bevat zeer veel informatie, ook uit de moeilijke bronnen en uit overleve-
ring. Helaas is het verband niet altijd gemakkelijk te vinden, door hel toepassen van alweer een nieuwe
uitgevonden nummeringsysteem. Zo ontstaan er registratie als: 8/3/4/1/3/A/1/A1. Jammer, het ziet er zo
goed uit en er is uitvoering onderzoek gedaan en voor hel overige goed werk geleverd.

Diversen
G.F. Epperson. New Netherland Roots. Baltimore 1994.

Ondanks de beknoptheid van dit boek (inclusief aanhangsels en bibliografie 147 bladzijden) geeft het
de meest noodzakelijke aanwijzingen voor onderzoek naar families, die zich in de vroege periode vestig-
den in Amerika. Begonnen wordt met een handleiding voor onderzoek in Amerika zelf. waarbij terecht
veel aandacht wordl besteed aan onderzoek naar de plaats van herkomst. Vervolgens wordt ingegaan op
het onderzoek in Europa, met aanwijzingen voor een eerste onderzoek in Amsterdam, vrij uitgebreide en
juiste informatie over het Waalse (Hugenoten) fichier en de uitgaven van hugenotenregisters door de
Hugenot Society of London. Voorts zijn er hoofdstukken over onderzoek in Nederland. Duitsland. Bel-
gië, Frankrijk en Scandinavië, waarbij de informatie over onderzoek in Nederland het uitvoerigst is.

C.M. Bierens e.a. (red.). Studies van erfelijke voornamen met betrekking tol Zeeland. I. Kapelle 1993
(naam en adres van de coördinator van deze reeks (Prae 1600 club. sectie studies): A.J. Witte. De Komme
3.4421 ES Kapelle).

Na de bijdragen over aspecten van naamgeving van kinderen en over de afdeling van voornamen, spe-
ciaal in Zeeland, volgen een twintig-tal voornaamreeksen. Deze reeksen bevatten uiteraard vaak meerde-
re familienamen, die door een toegevoegde index toegankelijk zijn. Enkele namen waarvan over meerde-
re generaties gegevens voorkomen zijn: Blok, Brand. Van Damme. Scherpenisse. Op 't Hof. Walhout.
Witte, Minnaard, Brauwer. De Bruijne, Kieboom. Bierens en Gertse. In het voorwoord wordt gesteld dat
sommige voornamen kunnen dienen als 'gidsfossielen' bij het onderzoek naar de diverse families.

Geschiedenis
Th.A. Fafié e.a. (red.). Hoe het Lulherde in Nederland. De geschiedenis van de Lutherse gemeenten in
Nederland. Deel I, Woerden 1994 (verkrijgbaar bij de Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel. Jan
de Bakkerstraat 13-15. 3441 ED Woerden).

Na enkele algemene beschouwingen wordt achtereenvolgens de geschiedenis behandeld van de Lut-
herse kerken in Alkmaar. Amsterdam. Arnhem. Breda. Culemburg, Deventer, Enkhuizen. Gouda. Gro-
ningen. Harlingen. Den Helder. 's-Herlogenbosch, Heusden, Hilversum, Hoorn. Leeuwarden, Maastricht,
Middelburg. Rotterdam. Stadskanaal. Tiel. Utrecht. Weesp, Wildervank-Veendam. Zeist, Zutphen en
Zwolle. Bij elke plaats is een lijst van predikanten gevoegd. De namen in die lijsten zijn goed toeganke-
lijk d.m.v. de index op alle in het boek vernielde namen.

G. de Moor, Verborgen en geborgen. Hel cistercienieriimenkloosler Leeuwenhorst in de Noordwijkse
regio (1261-1574). Hilversum 1994 (prijs ƒ 99.- Uitgeverij Verloren. Hilversum).

Voor ons ligt een omvangrijk boek waarin de geschiedenis is beschreven van een voor de wijde omge-
ving van Noordwijk belangrijk klooster. Verschillende aspecten komen aan de orde. zoals de financiële
situatie, de relatie met de autoriteiten en de religieus-sociale invloed van het klooster.

Voor de lezers van deze rubriek is van belang dat door de schrijfster de genealogische achtergrond van
de zusters is nagegaan. Slechts bij 27 zusters (14.4%) is dat niet gelukt. Van een groot aantal personen,
betrokken bij het klooster, worden biografische gegevens vermeld, ook van de geneesheren en chirur-
gijns, die bewoners van het klooster behandelden. Veel aandacht is besteed aan de samenstelling van een
verklarende woordenlijst van religieuze en historische begrippen. Een uitvoerige literatuurlijst is toege-
voegd. Een zestal genealogische tabellen vermelden gegevens over de verwantschap van een aantal
bekende families uil die lijd. Lijsten van religieuzen (187), (sub)priorinnen. kapelaansters. senoria's. bur-
saria's. (onder)kelwairslers, kosteressen, novicen, organistes, kapelaans, schoolmeesters, proveniers (82).
(onder)renlmcesters. weldoeners (329). enz. verhogen de waarde voor de genealogische geïnteresseerde
lezer. Een index op de vermelde persoonsnamen maakt het geheel goed toegankelijk.
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100 jaar Gereformeerde Kerk van Diemen. 1894-1994. Diemen 1994 (nadere inlichtingen over deze uit-
gave bij de praeses van de kerkeraad. de heer P. Verdonk, Pr. Beatrixlaan 4. 1111 CD Diemen).

Aan de hand van een. volgens het 'Woord vooraf' nogal incompleet archief, is een goed leesbare
geschiedenis van de genoemde kerk geschreven. Bij groepsfoto's van aan de kerk verbonden verenigin-
gen (1933. 1938 enz) zijn zoveel mogelijk de namen van de afgebeelde personen vermeld. Een lijst van
elf predikanten (met hun foto's) is toegevoegd. Schema's van de kerkelijke organisatie en van het ont-
staan en de ontwikkeling van de kerk in Nederland zijn opgenomen.

C.W. DELFORTERIE

Genealogie en Computer
Akki Holla. Stamboomondenoek, Genealogie en de PC, Soest 1994 (prijs: ƒ 49,—).

Bij genealogen in Nederland zijn drie computerprogramma's favoriet: GD/90. Pro-Gen en Haza-Data.
Akki Holla, ook bekend als heraldicus, heeft nu een uitgebreide handleiding in hardcover boekvorm doen
uitkomen van het genealogieprogramma Pro-Gen 2.3. In ruim 550 bladzijden worden alle ins en ouls van
dit programma besproken. De schermafbeeldingen zijn. vooral bij het hoofdstuk over de vele uitvoermo-
gelijkheden, zeer illustratief. De schrijver heeft ook gemeend om genealogische handreikingen te moeten
bieden. Gelardeerd door de tekst en in een apart hoofdstuk treft men genealogische weetjes en tips aan.
Goede literatuur- en adreslijsten. ook van bulletinboards; en een demodisk van Pro-Gen completeren dit
boek. Bij de tweede druk zijn de aanvankelijke spellingsfouten verbeterd. De titel van dit boek geeft de
essentie helaas niet weer. Toch menen wij dat dit boek voor vele Pro-Gen 2.3 gebruikers een waardevol-
le aanvulling en verdieping geeft op de documentatie die door de programmamakers op disk wordt gele-
verd.

ERIK VAN DRIESUM

ZERKEN IN DE KERK VAN TIENHOVEN (U)

In 1734 werden de grafzerken in de kerk van Tienhoven geïnventariseerd. De gebro-
ken stenen werden vervangen door tien nieuwe. Achter ieders naam is tussen haak-
jes het aantal zerken vermeld, dat de betreffende persoon bezit.
Meerten Paulusz. (1), Cornelis Heus van de Meent (I) , Aart Huyberden ( I ) , Gerrit Jansz. van Hoeff (2),
Dirck Paulusz. van Ligtenbergh (3). Cornelis Gerritsz. Horst (1), Cornelis Heus op den hoeck (2). Jan
Ceesen Kok (2). Jan Woutersz. Bosch (I) [bijgeschreven: Verwoert], Cornelis Jansz. Heus (1), Jan Gijs-
bertsz. Timmer (I) . Willem Paulusz. Ligtenbergh (2), Cornelis Paulusz. Ligtenbergh (I) . Roelof!'Eerst
Smit (1). Cors Cornelis Meertensz. (1), Gerrit Claasz. en Jacobus de Wilt (2), Claas Dircksz. Verhoef! '(I),
Aris Hermensz. Loeven ( I ) . Peter Cornelisz. (1), Willem Claasz. (1), Jan Woutersz. Bosch (1) (bijge-
schreven: Cornelis Verwoert], Scger van Oostveen (1), Aart Gijsbertsz. (1). Dirck Jan Aarts (1), Lambert
Cornelisz. Lammen (1), Gijsbert Geijlingen ( I ) , de weduwe van Gerrit Jansz. van Hoeff (2), Gijsbert
Aartsz. van Sijpesteijn (1), Claas Aalbertsz. Lammen (1). Peter Balten (1). Peter Dircksz. Slagt (1). Ger-
rit Cornelis Heus (I) .

(Bron : GA Maarssen, Archief Tienhoven, inv. nr. 105, kerkrekening over 1734, met
bijlagen)
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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
Amstel Mare (ver. Historisch Amstelveen: lidm. ƒ 30.— op girorek. 6129250 t.n.v. penningmr. VHA.
Pandora 16, 1183 KK Amstelveen o.v.v. lidmaatschap VHA). jg. 6, nr. I. febr. 1995. D. Helmers: Huwe-
lijksleed aan de Overtoomseweg. Enkele Amstelveners voor het Amsterdams gerecht [scheiden in vroe-
ger tijden; met voorbeelden: Elizabet Smit/Johann George Franken 1793, Pieter Driesen/Maria Bemard
1791, Louisa BÖhm/lsaak Olivier 1801/1804]: A.C. Bijsmans: "Schuitjes varen ... (zes verdrinken)' |de
broers Jacobus. Pieter en Dirk Lod. Bennewitz. Jaques H. Meijer du Pré, Adrianus Brummelkamp en
NN|; O.B. de Kar. Hoe Amslelveens is de naam van uw straat?: P. van Schaik: Een kerkerekening uit de
zeventiende eeuw;./. Sitvasl: Waarslieden.

Idem, nr. 2. april 1995. Themanummer Amstelveen 50 jaar bevrijd!

Bulletin van het Rijksmuseum, jg. 28 (1980) t/m 31 (1983) |ontbreekt 30 (1982)-2|. Hierin o.a.: Frederik
Muller (1817-1881) en zijn prentenverzamelingen [1981-1], Adriana van Roon (ca. 1450-1527) en Dirk
Pietersz Spangen (ca. 1465-1549) schenkers van het drieluikje ... [door G. de Moor: 1981-2], Het
•gewoonlijk model" van de schilder Dirck Bleker [door S.A.C. Dudok van Heel; verklaring 1658; model
stond Maria la Motte, van Delft, tweemaal gearresteerd. 1652 (21 jaar) en 1659: in 1984-4], De begrafe-
nis van priester Joannes Vitus Janssen te Paramaribo in 1843 [1982-4], De horlogemaker Jan Hendrik
Kühn [1983-2].

Heemskring (Hist. Kring Heemskerk; secr.: Het Laantje 3, 1969 MH Heemskerk; lidm. ƒ 25,— p.j. op
postbankrek. 107549 t.n.v. HKH o.v.v. nieuw lidmaatschap), nr. 13, april 1995. Het vaandel van Sint Wil-
librordus |van de R.K. fabrieksarbeiders Bond, al'd. Heemskerk: geschiedenis van de afdeling]: Op zoek
naar oude graven [o.a. Willem en Claes van Assendelft, 1742; Maerten Francken 1611; Cornelis Willems
de Woldt 1742-1826: Bouwe Willems van Poelenburch 1572; Daniel van den Tempel 1680; Jacob
Klaasz. de Boer 1704-17831; Kermis en volksfeest in Heemskerk; Tussen de grenspalen.

Helmonds Heem (lidm. ƒ 35.—/abt. ƒ 30,- p.j.; abonnementen: M. van Alphen, Jkvr. Van den Brugghenstr.
29, 5708 CA Helmond), 20e jg. (1994), nr. 4. A. Tol: Enkele aspecten van de bewoning van het Mierlo-
Houtse dekzandplateau gedurende de ijzer- en romeinse tijd; Ons kent ons in de Veestraat [eigenaars en
bewoners van Markt en Veestraat: 19e eeuw; met biogr. gegevens].

Idem, 21 jg. (1995), nr. 1. Themanummer 1940-1945, met o.a. Het dagelijks leven in de Kempen [Cor
Moedt en Antoon Verberne] en lijst van omgekomenen in Helmond t.g.v. oorlogshandelingen.

's-Hertogenhosch, jg. II (1994)-5. Hanske, 'Rembrandts olifant' in 's-Hertogenbosch [trok 21 jaar met
een begeleider door Noord-Europa]; Een raadselachtig stadswapen |van hout met tekst 'Jonkheer Jacques
van der Hoeven... 1771']; Uit het Stadsarchief [opgave verfilmde Brusselse archieven uit de middeleeu-
wen]; Het zeventiende-eeuwse hoekpand Vughterstraat 144.

Idem. III (I995)-1. M. Dam: Het temmen van de beer. De stad als eco-historisch vraagstuk [hygiëne,
afvoersystemen enz.]; H. van Zon, Een cruciale periode in de openbare hygiëne in Nederland 1850-1900
met enige speciale aandacht voor 's-Hertogenbosch; J. Nieuwkoop: Bodemverontreinigingen en histo-
risch onderzoek: Uit het archief: Handel in Bossche mest.

Historisch geografisch tijdschrift, 12e jg. (1995). no. 1. Dijken langs de Limburgse Maas; B. Augustijn:
De evolutie van het duinecosysteem in Vlaanderen in de Middeleeuwen; antropogene factoren versus zee-
spiegelrijzingstheorie (archiefonderzoek leverde aanwijzingen dat de oude duinen verdwenen door
omzetting van natuurland in cultuurland t.b.v. de veeteelt; overbeweiding, geen heraanplantingen, ver-
stuivingen en tenslotte stormvloeden veroorzaakten landverlies]; A. de Kraker: Vlaamse everingsboeken
uit de 16e eeuw: een multidisciplinaire benadering van een miskende bron [bevatten perceelsgewijze
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opsomming van grondbezit en het bedrag waarmee elk perceel werd belast: besproken worden de boeken
van Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe: de kosten van het dijkonderhoud en andere kosten betr.
waterstaatszorg dienen evenredig (evt. naar draagkracht) verdeeld te worden: genoteerd werden de groot-
te van het perceel, grondgebruikeren eigenaar].

Holland. 27e jg.. nr.l, febr. 1995. E.H.P. CordfimkelGJ.R. Maar. Sint Adelbert en Egmond: mythe of
werkelijkheid? [datering volgens 14C methode van o.a. botmateriaal, resultaten onderzoek, consequen-
ties voor de geschiedenis van Adelbert en Egmond]; L. Hagoort: Onbekend uittreksel uit de gedenk-
schriften van Laurens Jacobsz Reael [1536-16011:./. Koppenol: Jacht op een jongeling van "cleyn ver-
stant': het omstreden auteurschap van het Leidse Armen rapport (1577) |Jan van Hout]; P. Prins: Hendrik
Spiekman. Sociaal-democratische pionier in Rotterdam [geb. Sappemeer 1874, overl. 1917]: J.Raad-
schelders: De gemeente georganiseerd? Bestuurlijke ontwikkeling in archiefbestanden ['ontwikkeling
van de beoefening van de lokale en regionale geschiedenis en de betekenis van de opbouw van de archief-
bestanden daarvoor' |.

De Maasgouw, jg. 114 (1995), afl. 1. Jan Michiël Dionisy (1794-1X59), graveur te Roermond; De lands-
heer als bewaker van de kerkelijke discipline. Hertog Karel van Gelre en zijn reactie op het wangedrag
van de koster van Venray (1536-1537) |Karel Colijn, zoon van Colijn Clijnck|: Zur Geschichte von Odi-
lienberg [ lüe-14e eeuw|.

Oud Meppel, jg. 6 (1984). Roelof Houwink [ 1869-19451 (nr. I), De Grote Oeverstraat na 1945, Schaat-
sen in de twintiger jaren (nr. 1), familie Hammer (nr. 2), N. Knik: Mensen van Meppel in de late middel-
eeuwen [tollenaars (Enekinge, Van Schalkwijck, Boelmans), schippers (met namen uit de I6e eeuw),
bierbrouwers (Van Goor genaamd Schuttrup), studenten].

Idem. jg. 7 (1985). Zadelfabriek [Ohmann en Boddendijk] (nr. 1), Kinderwagenfabriek Van Werven
(nr. I), Verv. Meppel in late middeleeuwen |in nr. I: de oudste erven, w.o. Dingstede; nr. 2: Helmich Ene-
kinge, geb. ca. 1415, en kinderen; nr. 3: bronnen, kerspel]. De waterwegen rond Meppel (nr. 3), Boerde-
rij de Ramhorst |eigenaren: Ramhorst, Smid, De Wolde] (nr. 4).

Wem. jg. 8 (1986). Nr. I: Kornelis Miskotte (1894-1976). predikant; Beschermde monumenten |met
foto's]; Paardenposterij te Meppel |met namen van postmeesters 1810-1845]; In en om de Jodenbuurt in
Meppel. Nr.2: Meppelers in Rusland [ 1885, aankoop land t.b.v. houthandel; Meeuwse Jans (1824 Rui-
nerwolde 1911), Jacobus Leonardus Fijn van Draat (geb. Harderwijk 1821); houtzaagmolens in Meppel];
De Gasfabriek; Verv. Mensen van Meppel in de late middeleeuwen | o.a. Kampinghe, Roepers, Van Kra-
len, Roper, Van den Cloester, Ter Vaert]. Nr. 3: Stadsziekenhuis; Verv. Gasfabriek; Verv. Ds. Miskotte
(1925-30). Nr. 4: Verv. Gasfabriek; Verv. Ds. Miskotte; Verv. Schoolnieuws. [leraren in I923J.

Idem, jg. 9 (1987). Over Handsmerken (nr. 1,2), Verv. Gasfabriek (nr. 1,2), Johan Steenbergen, indus-
trieel en diplomaat (1886-1967) (nr. 2), Het Badhuis (nr. 3), Verv. Schoolnieuws |opleiding onderwij-
zers!, Ds. G.A. van Riemsdijck, predikant en patriot te Meppel, 1761-1805.

Nederland's Patriciaat. 78e jg. (1994) (ƒ 87,-; voor Vrienden CBG ƒ 75.-; te bestellen bij het Centraal
Bureau voor Genealogie, Postbus 11755. 2502 AT 's-Gravenhage). Hierin zijn opgenomen [met woon-
plaats(en) en tijd oudste generatie(s)]: Bakhuijsen/Van de Sande Bakhuijzen (Venlo, Gorinchem; 1627),
Cramer/Putman Cramer (Burgsteinfurt, Rheda; 1663), Honig (Koog a.d. Zaan; 1620), Kolff/Van Santen
Kolff/Kolff van Oosterwijk/Van Breda Kolff (Colve, Collaert; Helvoirt, Oisterwijk e.o.; 1367), Van der
Kun (Culemborg; 1524), Montijn (Motiien, Motijn; Wesel, 's-Gravenhage: 1619/1620), Onnes/Kamer-
lingh Onnes (Groningen: 1638), Van Rhijn (Katwijk a.d. Rijn; 1581), Rombach/(Rombach zich noemen-
de) Klijn (oorspr. Su(e)r; Sauer, Rumpach; Marburg ca. 1469). Schout Velthuys (Feldhaus(en)/Scholt
Feldhaus: Borth (Rheinland), Vlissingen: 1683), De sonnaville (Brussel, Leiden; 1665). Tilman (Vise;
1569), Waller (Elburg; ca. 1672).

IJsselakademie, 18e jg., nr. 2, juni 1995. ./. van Gelderen: Bijdrage aan een discussie: de joden van
Ommen;./, ter Stege Petro Parson (1803-1878), predikant, dichter en schrijver; P. .1 onkers-Stroink: Kwar-
tierstaat Antonia Zieleman [geb. Spoolde 1862; 5 gen.; —, Hoogenkamp, Thijssen (te Heino). De Wilde]
Beknopt verslag 1994.

Zeeuwse Kwartierstaten. 3e jg., nr. 16, juli 1994. Verv. Kwst. Deij./. DoornboschIN'. Doornbnsch-West-
dorp: Kwst. Nellie Westdorp [geb. Texel 1932; voorouders bijna allen op Tholen geboren; - , Den Engels-
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man. Hage. Keur. Van der Welle. Wstdorp. Manteau. Brouw|: Aanv. Kwst. Kaashoek |stamreeks Slot-
berg, o.a. te Oudewater. Mijdrecht, Kralingen. Nieuwerkerk a.d. Ijssel|; Aanv. Kwst. Van Schaik-Schip-
per: Aanv. Kwst. Kouwer; Aanv. Kwst. Sijnesael |Meeuwse|: /?../. van den Berge: Kwsl. Johannes Wil-
lem van den Berge [geb. Rotterdam 1927; -, (te Bruinisse). Vijverberg. NN, Vijverberg. Klootwijk,
Huijzers. Van der Giesscn, Stam|.

Idem, nr. 17. sept. 1994. Verv. Kwst. Deij: Verv. Kwst. Van den Berghe: C. de Graaff-Walrave: Kwst.
C.F. Walrave |geb. Rotterdam 1920: - , Boogaard (te Souburg), Visser (afk. van Strijen). Hooftman (te
Aardenburg). Ardewijn (te Serooskerken), Muller (uit Denemarken). Devreucht (België)]: AJ. Blok:
Kwst. Blok [-(te Bath). Feijtel. Wabeke, Welleman (te Kruiningen), Panny/Pennij, Schiettekatle. Zuid-
weg (te Krabbendijke), Dronkers (te Bath)|; Aanv. Kwst. Ardewijn/Hardewijn.

Idem, nr. 18, nov. 1994. Verv. Kwst. Van den Berghe; Aanv. Kwst. Van Schaik-Schipper; Verv. Kwst.
Blok.

Uit Familiebladen:
De Becht Bul, nr. 29 (1995). Becht in de USA | nageslacht van Joseph Becht (1833-1914) en Rosina
Grim]: Verv. Ds. Nicolaas Antoni Becht [overl. 1928J.
Brunja, nr. 39, maart 1995. R. Brouwers: Weten en geweten. Het dilemma van de genealoog.
De Dobbel-beker. jg. 25 (1995). nr. 1. Bij een familiegeschiedenis van Tak 20/26 |Dobbelaere te Adegem
bij Gent; 16e-17e eeuw]; Stamboom Dobbelaere te Moerkerke en Oedelem 119e-2üe eeuw].
Familiekrant Stam Joosten, nr. 21, jg. 6. 8.4.1995. Overzicht stamreeks Joosten te Bergeyk (NB) 118e-
20e eeuw|; Joosten te Hamont 119e eeuw].
't Fonteyntje, 7e jg. (1992), nr. 3;8ejg. (1993/94). nrs. 1,2, 3:9e jg. (1995). nr. 1. In8ejg., nr. 2: Stads-
archief leper, opgave van aanwezige Parochieregisters op microfilm betr. Groot-leper, met jaren en
opmerkingen, Burgelijke Stand-registers, Bevolkingsregister, kiezerslijsten (alles Groot-leper).
Genealogisch familie-blad Olijve, 4e jg., nr. 1, jan. 1995. Verv. Genealogie Olijve [nageslacht Barteld
Olijve (1825-1908) te Assen, Emmen e.o.].
Genealogisch Konlakt familie Schaafsma, 5e jg., no. I. mrt 1995. Verv. Het harde leven van Sybren Jan
Schaafsma; Verv. Buma.
Hollandse Nieuwe, nr. 10, jg. 7, dec. 1994. A. de Reus-V redenbwg: Dirk Vredenburg, schoolmeester [te
Koedijk en Buiksloot, tr. (1) Koedijk 1757 Sijtje Visser].
Huheriana, 10e jg.. no. 1, febr. 1995. Het Sjaerdema leen (de geschiedenis en de rol van de Hubers) | stu-
diebeurs, gesticht bij testament 1510 van Eert Sjaerdema weduwe Douwe Aylva|.
Olslhoorn kroniek. 9e jg., no. 2, april 1995. Jan Corneliszoon bij Sammersbrugge Igegevens uit de regis-
ters van de 10e, 12e en 100e penning: te Wateringen 1553, 1561 en 1579].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 51, maart 1995. G.M. Mesland/MM'.Th. Ruigrok v.d. Werve: Omtrent Wil-
lem de Buyser | inventarisatie van gegevens van naamgenoten in 14e-16e eeuwj.
'nSchrievertien, nr. 17, jg. 14, april 1995. GA. Hutten: Geschiedenis van de familie Schrijver op het Erve
De Vos aan de Nieuwe Wetering onder Heino [met nageslacht van Joannis Jansen Schrijver en Aleyda
Overmars (tr. 1783); lijst van Amerikaanse naamgenoten afk. uit Duitsland of Nederland].
Scone Jhan, nr. 15. jg. 5. nr. I. maart 1995. Verv. Geschiedenis schilderkunst 17e — 18e eeuw: Anthoni-
us Schoonjans: Antwerpen(?)-Wien; F. Schoonjans dit de Coudenberg: De wapenherauten en Scone Jhan
[middeleeuwse familie Schoonjans te Mechelen].
Sint Maartensdijk nieuws & ouds, no. 29, juni 1995. Fragment Van der Grond [te Strijen; 18e eeuw];
diverse stamreeksen en gegevens (Van) Sint(e)maartensdijk/Van Sintenmartensdijk/Van Sinte Meertens-
dijk.
Stichting familie Vis van Zaandijk, zj.[mei 19951- Jacob Vis PCz en Amerika |in 1899 en 1900; 1880-
1904]: Poëziealbum van Aaltje Vis Pietersdochter (1835-1910).
Stichting Jacobus Lautenbach, Familieblad nr. 14, april 1995. Trijntje Lautenbach (1895-1989) bracht
voedselpakketjes naar | Leeuwarder gevangenis 1944/45]: Het gezin van Ynze Lautenbach en Dirkje
Dijkstra (tr. 1894).
Verslag 12de reünie van verwanten van Vrouwe Clara Jansdr van Sparwoude (1994). EJ.Rollema: De
stichters van het Sinte-Anna hofje te Leiden m.b.t. Jonge Jan Willemsz (van Thorenvliet) de halfoom van
Clara Jansd van Spaerwoude 11492: met afstamming van Jaques Perk|: Idem: Stamreeks a Stuling
lafstammend van de halfzuster van Clara |.
Willehrordi. nr. 15, mei 1995. Stamboomgegevens [notities betr. Joanna Jan Michielsdr. (tr. Vessem 1731
Stephanus Wilberts) en haar familie|.
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Met genoegen stellen wij aan u voor:
Bothanica-hitlleün, deel I. maan 1995. Red.: H.T. Bolh, Madelief 3. 2851 ZK Haastrecht. Uitgave van de
Genealogisch Vereniging van het geslacht Both, die tot doel heeft 'verbreiding en vastlegging van gege-
vens over voorouders met de geslachtsnaam Both (en anders schrijfwijze)'. In deze afl.: Plaatsaanduidin-
gen [Bot-/But-|; De vroegste Both — de eerste twee 112e- 13e eeuw]; Een schakel: Jacob Both [geb. ca.
1670. te Noordeloos en Polsbroek; en de nalatenschap van Gijsbert Teeusz Both. 1763].
Familie Sliemer, nieuwsbrief jg. I. nr. I. jan. 1995. Contactadres: zie bij Van der Eyk. In deze afl.: het
gezin van Eilbert Stühmer [geb. Elsfleth 1731, tr. Punnerend 1761 Jannetje Meijer: met globaal overzicht
familie Stiemer 18e-2üe eeuw].

Familie Van (Ier EykIVan der Eik. nieuwsbrief jg. 1. nr. 1, jan 1995.Contactadres: J. van der Eijk, Boeier-
laan 56. 1503 JW Zaandam. Van vele naamgenoten werden gegevens verzameld en konden groepen
gevormd worden. Deze all. behandelt Cornelis Leendertsz. van der Eijck tr. Maasland 1678 en (zoon)
Arij Cornelisz van der Eijck tr. ald. 1719 Annetje Jans Berkel: met globaal overzicht 18e-20e eeuw|
Familievereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief nov. 1994. Secr.: E.A. Waisfisz-van Wermeskerken,
't Zwaantje 11. 2988 BW Ridderkerk. In deze afl. recent familienieuws.
Huurman-Scoop, Ie jg (1994). nrs I. 2, 3; 2e jg, jan 1995. Red.: Postbus 54. 2660 AB Bergschenhoek. In
nr. I: Historisch Gouderak: fragment nageslacht Jan Huurman en Aaltje Janse van Willinkvoorde. won.
Raalte 1708-09: familieportret Frans Huurman tr. Bergschenhoek 1908 Neeltje Veenman. In nr. 2: Bur-
gemeester Johannes Huurman [van Gouderak 1956-1972 en Brielle 1972-76 (ovl.)l; familieportret Pieter
M.A. Huurman tr. Leiden 1887 Coba van Beelen: Fragmenten Huurman o.a. te Moordrecht en Benthui-
zen. Nr. 3: Over familiewapens gesproken ... [Soek; Gerrit Huurman tr. Amje Soek (geb. 1791)].
Kontakbrief Van Den Dool, nrs. 1, 1 (dec 1993), 3 (dec. 1994). nr. 4 (maart 1995), buurtbrief april 1995.
Corr. Adres: F. van Den Dool. Abr. Kuyperstraat 7, 5344 GA Oss.
Als stamouders worden opgegeven Johannes Jansz van Den Dool en Kuijniertje van Schaik, won. Rot-
terdam 1769: mededelingen betr. familieboek en -dag.
Marutgen. Familieblad Rutten, afl. LXXVIII, dec 1994. Red.: drs. M.Th.L.W. Boersma, Onderstestraat
9,6301 KA Valkenburg. Afstammingsreeks van Michaël Bertholon (geb. 1994) van Willem Rutte Acker-
man (ca. 1340-1420); De afkomst van de families Hennekens en Rutten; Een familie Jeuckers [te Brenst:
17e- 18e eeuw|: Verv. [huwelijks-] foto's van de familie [mogelijk portretten van Nicolaes Rutten (1775-
1842) en Maria Catharina Agnes Lousberchs (1782-1816); Verv. Genealogie Rutten [de brouwersstam;
I7e-I8eeeuw].
Publicus.jg. 1 (1994), nr. 1. Secr.: Th.A.A. Borgsstein. Postbus 108, 2650 AC Berkel en Rodenrijs. Uit-
gave van de stichting E Pluribus Unum te Culemborg voor de familie Burgsteyn/Borgstein en andere
spellingen, afstammend van Hendrick Daniels [geb. Burgsteinfurt. tr. Buren 1630 Cunera Adriaens de
Zeuw].
Reünie familie Faber. Ie (1979/1980) t/m/ 15de verantwoording. Secr. van de stichting Geslachten Faber:
F. Faber, Laander V.N. 25. 3844 AD Harderwijk. In alle afleveringen stamreeksen en fragmenten of
kwartierstaatjes btr. verschillende families (De) Faber. Voorts o.a.: H. Faber. Genealogisch onderzoek in
Friesland (all. 6); Notities uit een kerkboek (afl. 7): Vijf Bolswarder lenen (afl. 8, 9, 10. 13, 15): Nage-
slacht van Sipke Jans Faber (ca. 1750-1806 te Franeker)(afl. 10); Faber uit de Marne (N.W. Gronin-
gen)(afl. 12, 13).
De Schildknaap. Familiekroniek van der Knaap. Ie jg. (1995). nos. I (jan.) en 2 (april). Secr.: G. van der
Knaap, Buizerdstraat 48. 2665 TG Bleiswijk. De werkgroep Genealogie kon na inventarisatie komen tot
een opstelling van vier stambomen, alle te herleiden tot het Westland: een hypothese van de samenhang
van de reeksen is opgenomen in no. 1. In no.2 wordt beschreven het nageslacht van Willem Jacobs van der
Knaap uit zijn eerste huwelijk (Monster 1718) met Magdaleentje van der Burgh. In beide nummers een
afl. van een artikel over de geschiedenis van de 'Agtkante' windwatermolen aan de Schie tussen Zweth
en Overschie.
De Vries is de naam. Nazaten van Rieuwert Pieters. De geschiedenis van een Opsterlandse familie, nr. 1
(mei 1993), nrs. 2 en 3 (z.j.). Contactadres: R. de Vries, mennerdahof 2, 9033 XE Deinum. In nr. 1: Rieu-
wert Pieters (overl. 1814) en zijn gezin: schema De Vries [18e-2Oe eeuw]; de gezinnen van Ruurd (1891-
1970) en kleinzoon Ruurd (geb. 1955) de Vries. In nr.2: De geweldadige door van Ruurd de Vries (1887-
1908)|verkering met Remke Nijland, dader Jan Bloemberg; verslag van het gebeurde, getuigenissen,
vonnis]. Nr. 3: Brieven uit Amerika van Gaitske de Vries (1857-1930) en haar nazaten [tr. Beetsterzwaag
1879 Evert Jongedijk: kinderen en kleinkinderen, o.a. Van der Jacht en Aardema].
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België
Bulletin des Archives Verviétoises. Tome XX (1992-1993). P. Coste: Les Groular. Forestiers héréditaires
de Jalhay du XVe au XVIIIe siècle et parentèle [genealogie Groular/Groulart/Groulard; 15e-20e eeuw;
rijk voorzien van voetnoten, aanvullende gegevens van aangehuwden, en wapens; o.a. een tak te Middel-
burg, Den Haag, Maastricht en "s-Hertogenbosch|.

Bulletin de l'lnstitut Archéologique liégeois, Tome CV (1993). Hierin o.a.F. Ulrix: Ambiorix. roi des
Éburons. L'adversaire redoute de César; Jean Curtius en Espagne (geb. 1551 ].

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 296, Ao.L. 2/1995. mars-avril. F. de Meulenaere: Genealogie de la
familie van (den) Hout(t)e ou du Bois |te leper e.o.; 14e-16e eeuw]; Verv. Familie Demarbaix: A propos
de l'étymologie du nom Hamoir; Aanv./corr. Leyniers [met fragment Leniers/Leyniers te Frankenthal,
Dordrecht, Oud-Alblas|; Bourgeois de Hal [eind 16e en eind 18e eeuw|; La pierre tombale de Henry
Pochez a Chanly (1600) [fragment Pochet: 16e eeuw].

Mensen van toen (land van Nevele), jg. 5. afl. I, maart 1995. Kwst. (5 gen.) van René Lievens [Nevele
1877-USA 1927; - , Van Nevel, Van Haesebroeck, Martens (te Bellem): met aanv. gegevens uit de USA,
en de familie van echtgenote Malvina de Volder|; Sprokkels uit de Staten van Goed van de baronie Nevel
[kosters, soldaten, vermiste personen; I7e-I8e eeuw]: Leernse pachters in de Schepenbank van de heer-
lijkheid van Hansbeke (1554-1795).

OostvlaarnseZanten, 70e jg., nr. 1. jan.-mrt. 1995. Ego-dokument als bron voorde studie van het volks-
leven: De eigenheid van onze schuttersgilden. Hertogdom Brabant 1300-1800. De Genste schuttersgilden
| interne organisatie; taken enz. ] Hoe een Lokerse dief te brugge aan de dood ontsnapte (1613)| Pieter van
Weesemaele, 24-jarige kleermaker].

Het Oude Land van Loon, jg. XLVII (1992). L. Engelen: Burgers en bestuurders. Een blik op de stedelij-
ke organisatie en instellingen te Stokkem van 1605 tot het einde van het Ancien Régime [in 1605 werd
Stokkem door brand getroffen; veel archiefmateriaal ging toen verloren. Deze bijdrage wil pogen de lacu-
ne in kennis omtrent de algemene stedelijke organisatie van Stokkem op te vullen. Behalve aan de stads-
raad worden hoofdstukken gwijd aan broederschappen, deinhoud van hjet burgerrecht en het stadsperso-
neel; met naamlijsten burgemeesters, raadsleden en schatheffers|; ./. Moons: De graven van Loon
Ichronologisch overzicht van de opeenvolgende graven; 1 Ie-14e eeuw|;,/. Stinissen: Het lakenmakers-
ambacht te Peer: P.Leenders: vrachtvoerders en Teuten. retourrnigranten in de oude Brabantse en Luikse
Kempen (1500-1920). Zin, opkomst en ondergang van de stroming; B. Mersch: De stadswording van
Maaseik 1265-1418. deel II.

Le Parchemin, No. 297, 60e année. mai-juin 1995. Les armoiries du Brabant Wallon; D. de Kerckhove dit
van der Varent: Corrections a la genealogie de la familie Cabiliau [te Audenaarde; 13e-16e eeuw]; Le feu
d'artifice des Barons de Heems Igenealogie Heems; te oostervleteren en leper; I7e-18e eeuw].

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1995, nr. 1 (maart). De bevolking van Grootloon anno 1720; Kwar-
tierstaat Mark E.J. Vanderbeeken [geb. Sint-Truiden 1964: - , Massonet. Vos (te Gronsveld), Neven|;
Verv. Schepenbank van Borgerloon 11620-1664]; Verv. Limburgers die poorter werden van Antwerpen
[1581-1612]: Verv. Taalgidsje voor genealogen |curtellus t/m devotionalium|.

Westlioek-info. jg. X, afl. 4, jan. 1995. De familienaam Ooghe in de tafels van Boezinge, Elverdinge en
Dikkebus tussen 1600 en 1800 |met genealogie Ooghe I7e-I8e eeuw]; Haardstedenstelling Passendale
1604; P.J.K. van Werkhooven: Ieperse geloofvluchtelingen ca. 1567-1570; Verv. Oostends notariaat Van
Caillie 118e eeuw].

Duitsland
Der Archivar, 48.jg., Heft 1, Febr. 1995. Thema van de 65ste Deutsche Archivtag was: Überlieferungssi-
cherung im Informationszeitalter als öffentlich Aufgabe der Archiv; verslagen.
Idem, heft 2, Mai 1995. Rückführung der Bestiinde des geheimen Staatsarchivs nach Berlin: Zur Lage der
Archiv der katholischen Kirche inderehemaligen DDR (k. 300,301); Projekt: Quellen zurGeschichteder
Juden in den Archiven der neuen Bundesliinder (k. 378/382).
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Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 12. Lieferung 18, juli 1994. Korte bijdr. betr. Stepputis, Plöse.
Schwonke |met o.a. Mix]. Wirl/Würl, Prezlaw. aanv.kwst. Berg [uit Ermland: o.a. Engelbrecht. Griehl.
Lange, Marquartd, Preuschoff, Schröter. Tresp, Zagermann|, Kahl [met o.a. Giittner]. Moritz [met o.a.
Bauml].
Idem, Lief. 19, Sept. 1994. Sonderheft Sudetenland. Vorfahren der 'Egerlander Nachtigair Mimi Herold
[geb. Schraam; —, Becher, Metka. Friedl; met o.oa. Krieglstein], Stammreihe Rainer Maria Rilke [1875-
1926]; Kwst. Nistier. Kwst. Wurdak. Kwst. Hammer [met o.a. Gebeth/Gebert], Kwst. Werndl |met o.a.
Schubert. Freund, mikisch. Schiffner], Kwst. Luft [met o.a. Hampl|, Handwerkersippe HeBler.
Idem, Lief. 20, Nov. 1994. Bijdr. betr. Gogosch, Nagel, Schirrmacher, Kwst. Gumprecht [met o.a. Matz-
ke], Sperling. Hembruch. Brennicke [met o.a. Freytag],

Der Deutsche Hugenott, 59. Jg., Nr. 1, Marz 1995. Der hugonottenfriedhof in St. Augustine/Florida [oud-
ste Europese nederzetting in Noord-Amerika; 1562 expeditie o.l.v. Jean Ribaud]; Vom Sprachmeister
zum Professor der Piisagogik und Philosophie: Jean Pierre Louis de Beauclair [geb. Parijs 1752].

Deutsches Ceschtechterbuch, Band 201 (1995). 52. Allgemeiner Band. Bevat de volgende bijdragen:
Fangmeyer aus dem Tecklenburger Land |16e-20e eeuw; met fragmenten aangehuwden Reichert en
Kruckmann]. frerichs aus Schirum in Ost-friesland [Oudst bekende: Tobe Hayen, begr. Weene 1685: met
kwst. trientje Mimkes Gatena (1812-1878), kwst. kinderen Jann gerdes Neemann tr. Victorburg 1840
Metje gerdes Dannemann, kwst. Elisabeth .M.M. Eckhoff (1887-1968), kwst. Brigitte Lucius (dwz. van
haar moeder Emma L.J. Reinhart: met Beisel en Gebler), kwn. Willm Janssen Leerhoff (1871-1946)];
Grünigner aus Butzbach in Hessen, [genealogie 16e-10e eeuw; met kwst. Sophie Schmitt (geb. 1909;- (te
Heppenheim), Gölzenleuchter, Kleemana, Hohl)]; Heise 2 aus Potsdam [aanv. Band 177; met
aanv./corr.kwst.]; Popp [stamreeks; oudst bekende Lorenz Popp, inwoner van Zechendorf ca. 1638/39]:
Rückert |coor. Band 169, met fragment Helmolt]; Sternberg vom Hofe 'auf dem Stierenberge' zu Müls-
born bei Calle Igenealogie 16e-20e eeuw]: Walther aus Plauen im Vogtland |oudst bekende: Georg Walt-
hertr. Plauen 1575 Margareta Hebenstein: met kwst. (Walther, Gerlach, Kuhn, Eichel; kwn. in Thiirin-
gen/Saksen; kwn. in Siegerland: Klappert, Nassauer, Alzer, Euteneuer] Zaunschliffer aus Braunfels
Igenealogie 16e-18e eeuw; eerder gepubliceerd in Deutsches Familiearchiv. Band 55 (1973); aangevuld
met de teksten van oorkonden betr. de afstamming van de graven van Solms; zie GN 1984 en 1991].
Idem, Band 202 (1995). 53. Allgemeiner Band. SDtammfolge Kunhardt I und Kunhardt v. Schmidt aus
Rochlitz in Sachsen. Wieterführung der Stamfolge in Band 19 (2. Hamburger Bnad)|oudst bekende: Philp
Kunhardt, overl. Rochlitz 1592]: Stammfolge Karbe, Karwe, v. Karbe, aus Zühlen im Lande Ruppin;
Slamfolge Ritsch aus der Oderbruch (Brandenburg).

Dnnauschwabische Familienkundliche Forschungshlatter, Nr. 74, Jg. 20, Folge 12, Dez. 1994. Quellen-
hinweise aus dem Ungarischen Staatsarchiv der Familie Bretzenheim 1454-1875.

Der Eisenbahner-Cenealoge, Bd. 4. Jg. 21, Folge 6, Okt. 1994. Forschung nach Kriegsgefangenen in der
ehemaligen Sowjetunion; Salzburger Emigranten [tekst van een document, in 1732 opgesteld om onwaar-
heden verspreid in het Salzburger Land over het lot van de emigranten recht te zetten; post bereikte de
achtergeblevenenen nooit]: Anderungen im Familiennamenrecht: Van Hauth aus Beverloo (Limburg)
[ 18e eeuw].
Idem, 22. Jahrestagung, Jan. 1995 in Marktredwitz. Vom 'Nordgau' zur 'Oberpfalz'; Die Vorsteher des
Bahnhofs Eger von 1865 bis 1945.

Familienforschung in Mitteldeutschland, 35 Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1994. 7". Böhmer. Familiengeschicht-
liche Quellen im Gebiet der ehemaligen Amtshauptmannschaft Zittau; Die Fambacher Weyhrauch.Wey-
rauch-Familien 116e-19e eeuw]; Verv. Kirchenbuch von Wiederau bei Herzberg [t/m 1774].
Idem, 36. Jg., Heft 1, Marz 1995. Trauregister von Zooten 1672-1732 [met echtparen vóór 1672; in de
noten aanvullende gegevens]; Amalie Schierholz und ihre Spende für die Orgel in Niederlinxweiler
Igeboren Reimann; 1882]; Mitteldeutsche Arzte-Dynastien des 18. Jahrhunderts |o.a. Trommsdorff.
Biltz, Madai, Meckel]; Kwst. Martha Elisabeth Schorch [1657-1705; - , Nacke, Elsner, Frischmann; te
Erfurt]; Die Pfarrer Franciscus Kretschmar (1553-1610) und Johannes Schlotter (1611-1676) [te Briiken|;
Die alten Kirchenücher von Groningen.
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Gesel/schaft für Friedrich.suidter Stadigeschichie. 48. Milleilungblatl. Frühjahr 1995. Bespreking van H.
Hansen's Friedrichstadtcr Judenbuch: ditbleek zoveel ernstige fouten te bevatten, dal zeven auteurs bij-
dragen ter correctie leverden, o.a. over het joodse kerkhof, verkoop van joods grondbezit, reispassen,
joodse scholieren in Husum, families Behne. Stillschweig, Wolff. Meier, Levy. A. Seligman, opticien E.
Masur.

Idem. 49. Mitteilungsblatt, Früjahr 1995. Überden Schulz des Stadtischen Gewerbes im 18. Jahrhun-
dert [in hel hoofdstuk Zum Landhander is een paragraaf gewijd aan de Koperteuten (met schema voorou-
ders (3 gen.) van Wilhelm Melskens, geb. Luikgestel 1748). de Tuötten uit Weslfalen].
Idem, Friedrichstadter Zeitung Nr. 19 (1995). Med. betr. een door Jan Dau vervaardigde klapper op tes-
tament uit het Landesarchiv.

Genealogie, Bd. XXII. 44. Jg.. Heft 3/4, Miirz-April 1995. F.W. Euler (*): Genealogische Schwerpunk-
teforschung [pleidooi voor groot opgezet systematisch onderzoek voor deelgebieden (streek, satnd)]; In
memoria Ruth Hoevel en Friederch Wilhelm Euler: W.Regida: Verbindung von abendlandischen zu mor-
genlandisch-antieken Ahnenfolgen [uit drie in de middeleeuwen gesloten huwelijken mei byzantijnse
prinsessen (Anna Mamikonian tr. ca 900 keizer Lodewijk III, Theophanu tr.in 972 keizer Otto II en Irene
tr. ca 1045 met grootvorst Wsewolod I van Kiew) is een grote nakomelingschap gesproten: de gemeen-
schappelijk afstamming van dit drietal van Konstantinos Mamikonian en Pancalo Bragatid(in), tevens de
mogelijke afstamming van dit echtpaar in 45 generaties van Darius I van Perzië... met de nodige onze-
kerheden (mater certa, pater semper incertus)|; H. Menke: Umrechnung von Ordnungzahlen nach Kekulé
bei Übernahme von Datenmaterial in anders Ahnenlisten: Verv. Trauungen EV. Augsb. Confession in
Wien [18I3-1816|.

Genealogisches Jahrbuch. Bd. 33/34 (1993/1994). F. Hausmann: Genealogische Grundfragen an Hand
der Genealogie der Spanheimer und ihrer Nachkommen im Mannesstamm; H. Frin: Zur Verwandschaft
Adalberts I. Erzbischof von Mainz, * 1137 [met schema]; Die Ankenreute in Ravensburg [ 15e-17e eeuw;
met in parenteel: Schindelin, Besserer, Geldrich v. Sigmarshofen, Tafinger]; Ein Mohr am Weimars Hof
zur Goethezeit. Nachkommen, Herkunft der Ehefrauen, familiares und sociales Umfeld [Francois Leveil-
lé (1769-1811); met Cunis, Bleidorn, Göckel, Rötsch]; Dunte - Aus Niedersachsen über das Baltikum
und Hamburg nach Holstein [afk. van Eldagsen; 16e-18e eeuw]; Martin Luther und Hans von Berlepsch
[1483-1546 resp. ca. 1480-1533], War Hans von Berlepsch zweimal verheiratet?; Übersicht Uber die
Bestande der Deutschen Zentralstelle für Genealogie in Leipzig [kirchenbuchunterlagen (orgineel of
microfilm), Einzelsammlungen (w.o. de Sammlung Seuberlich met veel materiaal uit Lijfland en Kur-
land), Ahnenstammkartei, Gesamtkatalog der Personalschriften- und Leichenpredigtensammlungen.
Bibliotheken. Archiv des Vereins Roland, genealogische Nachlasse enz. enz.|; Ortsfamilienbücher als
Quelle der Forschung; A. Engelmann: Die Veltliner Parravicini [ 16e-17e eeuw|; Müllerheiraten im 17.-
18. Jahrhundert im südlichen Sachsen-Anhalt [alfabetische huwelijksinschrijvingen; met o.a. Apel,
Bauer. Böttcher, Beyer, Billing/Pilling, Planert, Buscher, Kamp(f)rad, Kahnt, Götze, Kiichenmeister, Kit-
tler. Glas, Dedicke. Trautmann, Ehrenberg, Vocke, Vogler. Fritsche, Fuchs, Heinrich. Hellwig, Heusch-
kel, Muller, RauchfuB, Rolle, Saltzmann, Sernau, Schönau, Schröter. Steinger, Wagner, Wille, Wiiste-
mann|, ./. Heinzelmann: Ludwig von Arnstein und seine Verwandschaft. Fragen und Fragmente zur
Mitteleuropiischen Adelgeschichte urn 1100 |o.a. Töchter-Nachkommen, Besilzgeschichtlicher Exkurs.
Herkunft und Verwandte|.

Der Herold. N.F. Band 14, 37e Jg. (1994), Heft 7. Elli Hirsch - Aurelie Doepler [1873-1943; kunstena-
res|: Ein wappenglas aus dem 16. Jahrhundert [Rehlinger]: Tiroler Adelsgesclechter in Mahren und
Schlesien [Winkelhofer, Zinn. Flamm|.

Hessische Familienkunde, Bd. 22, Heft 4, Dez. 1994. Georg Gottlob Ungewitter (1820-64), ein hessischer
Architekt: Verv. Fremde in den Ruppertsburger Kirchenbüchern 1851-1875; Die beiden Grabplatten
zweier Pfarrer Vietor in der ev. Kirche zu Trebur |Johann Daniel V. (1608-1673) en zoon Johannes V.
(1642-1690): met levensbeschrijvingenl; Verv. Offiziersfamilie v. LoBberg; Hesische Wappenrolle:
Schweizeren Deibel.

Idem, Heft 5. Ma'rz 1995. L. v. Lehsten: Das Wissen von unserer Abstammung Karl und Ramses die
GroBen (als) Ahnen Mitteleuropas |afstammingsreeks van koning Hendrik van Frankrijk (1005-1060) via
Byzantiom, Armenië. Syrië. Perzië van farao Ramses I: volgens Seltipani]; Die Zule in Alsfeld (14e-15e
eeuw); Auswartige in den Kirchenbüchern von Quentel 1627-1801 (voornl. huwelijken; alfabetiche lijst];
Verv. Familie v. LoBberg; Zur Bevölkerungs- und Sozialstruklur des Kirchspiels Dreifelden im Jahr
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1772; Hessische Wappenrolle: Decker (ie Straufenberg). Emmerich (te Kesselstadt). Münker/Minker (te
Schletzenhausen), Staab (te Gernsheim).

Mitteilungen der Westdeulschen Gesel/schaft für Familienkiuule, Bd. 37. Jg. 83, Heft 1. Jan.-Miirz 1995.
Das 'Notizbuch' des Mathias Breidenbach (1794-1864); Tagebuch des Johannes Dalstein (1921-1926;
1859-1932]; Das neue Namensrecht ...in praktischen Beispielen; Genealogische Datenbank der WGfF
(G.D.W.).

Oldenbitrgische Fanülienkunde. Jg. 37. Heft 1/2, Marz 1995. Die Wassermühlen der Delmenhorster
Geest. Geschichte, Erbpachter, Muller [Seemann/Seamann/Saaman/Sauman, Fricke, Möhlenbrock/Müh-
lenbrock, Ahrens, Hartken, Barrmeyer/Barnmeyer, von Witzleben].

Ostdeutsche Familienkunde. Bd. XIV, 42. Jg., Heft 1, Jan.-Miirz 1995. O. Dix: OstdeulscheFamilienge-
schichtsforschung heute — Bestandsaufnahme und Perspektive; Die Bewohner der Dörfer der Malteser-
Kommende Klein Öls, Kr. Ohlau/Schlesien, nach den Urbarien von 1710, 1738, 1764 und 1781; Die alten
deutschen Friedhöfe in Mockrau, Schöntal, GroBmölln.

Pfdlzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 13, XLIV. Jg., Heft 4, Febr. 1995. Scharfrichter und Wasen-
meister im Raume Kaiserslautem [o.a. Heimus, Ostermeyer, Dillenburger]; Erganzungen zum Pfalzischen
Pfarrerbuch (Buchstaben Scha) [o.a. Schadaeus, Schaffer/Scheffer, Schaubruck]; Verv. Auswiirtige im
ref. Kb. von Nierstein am Rhein |dopen 1680-1699; begr. 1651-1699; w.o. 1655 Johann Brückmann,
Zimmergesell aus Haag in den Niederlanden, 1661 Ehla Reinarts, Jan von Holtzen Cartheusers Hofmanns
Weib, aus der Mayerey von Hertzogenbusch]; Ezechias Jacobi, 1698-1708 Kurpfalzischer Landschreiber
in Kaiserslautem und seine Familie; Verv. Familie Henrich und ihre Frauenahnen [Römmich, Hasseur,
Emmerich, Muller (te Heidelberg), Hermanni (te Edenkoben en Neustadt)]; Bestande des Archivs [van de
vereniging!; Bernische Familien in de Pfalz in heimatlichen Taufrodeln [transcriptie van doopinschrij-
vingen te Niederbipp die betrekking hebben op de Pfalz; i.v.m. het Zwitserse Heimatrecht werden elders
gedoopte kinderen ter registratie ingeschreven. In de oorlog verloren gegane 'sporen' kunnen via deze
notities toch teruggevonden worden].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 44. Jg. (1995), Heft 1. Namen
van personen afk. uit Ost-Friesland [lidmaten Ev. Luth. Utrecht 1723-1749]: Register der Lande von
Habshausen, Ayenwolde und Rorichmoor, 1668-1673; Die Stifterdes Steenfelder Altares 1681: Capital-
schatzung Osteel 1639 en 1672; Personalschaltzung Osteel 1660; Verv. Ostfriesen in Iowa [Mammen t/m
Wuerdemann]; Mitgliederliste.

Quellen zur Geschichte Unnas der Graf schaft Mark (Stadtarchiv Unna), Band 1 (1986). W. Timnr.
Schatzbuch der Grafschaft Mark 1486 (schatting of bede t.b.v. Jan hertog van Kleef: Gericht en Hof Cast-
rop, de Amten Bochum, Blankenstein, Unna, Kamen, Horde, Schwerte, Lünen, Hamm, Iserlohn, Pletten-
berg, Wetter; de Gerichten Hagen en Volmarstein].

Saarlandische Familienkunde, Heft 109, Bd. 7, Jg. XXVIII (1995). Genealogie (v.) Humbert [ 16e-i 8e
eeuw]; Die Familie des Jagers Johann Georg Christian Klein [ 1755-1786; tr. Neunkirchen 1782 Carolina
Voltz]; Die Familien Rittelmeyer und Hust aus Colmar/Elsass [ 15e-17e eeuw]; Vier Generationen Nach-
kommen des Theis Kramer von Saarwellingen f tr. ca. 1600 Klara N.); 'Unechte' Berrang in Rentrisch
[18e eeuw].

Idem, Informationsdienst, Nr. 114, Febr. 1995. Passagielisten-Bestande für Migrationsforschcr.

Sachsische Heimatblatter, 40. Jg. (1994), Hefte 2 t/m 6. H. 2: Georgius Agricola, Zinnbergbau im Erzge-
birge zur Agricola-Zeit nach den Graupener Bergbüchern von 1512 und 1530. H. 3: Richard Seyfert
(I862-I940)|pedagoog]; Nahrungsmittelverbrauch und Lebensmittelkosten im ausgebenden Mittelalter
(Amt Grimma). H. 4: Friedrich Eduard Bilz 11842-1922. natuurgenezer]. H. 5: Die Frauen der Wettiner;
'bettelwiber' in Obersachsen wahrend der frühen Neizeit; Paul Jacob Marpergers Projekt einer Stiftung
zur Verheiratung armer Töchter; Der Kaufmannische Verein zu Leipzig und die Frauenfrage [19e eeuw].
H. 6: Der DreiBigjahrige Krieg und Kursachsen [met o.a. Böhmische Exulanten in Sachsen]; Heinrich
Klemm (1819-1886) [kleermaker, stichter Buch- und Schriftmuseum der Deutschen Bücherei Leipzig];
Carl Riedel [1827-1888, muziekpedagoog]: Gustav Wustmann [1844-1910, satdsbibliothecaris LeipzigJ.
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Veröffenüiclnmgen der Westdeut.schen Gesel/schaft fiïr Familienkunde e. V.. Sitz Köln. Nr. 74. H.M.
Schleiser: Ernst von Oldtman und seine genealogisch-hcraklische Sammlung in der Universitats-Biblioi-
hek zu Köln. Band 8. Mappe 585-665. Heim-Ho. |Heimbach (1 t/m IV) t/m Hoven: met o.a. Heister (te
Sittard en Roermond). Hermans/Hermantz/Hermunni/Hertmanni, Hoeft (te Roermond. Bonn. Dordrecht).
Heuft. Hilchin/Hilchen, (von) Hilensberg. von (der) Hirtz. von Hoemen, Hoen von Cartils. v.d. Lip(pe)
gt. Hoen, Hoen zu Broeck/v. Hoensbroeck. v. Holth(a)usen, v. Holtrop, Hommer, v. Hompesch, v. Hon-
nepel, v. Honseler, v. Horion, (graven) v. Horn(es), von (dem) Horrich. v.d. Horst (I t/m VI).

Westfalische Zeitschrift, 124./125. Band (1974/1975). Met bijdragen betr. de geschiedenis van de Verein
t'ür Geschichte und Altertumskunde Westfalens |oprichters en eerste leden]; levensbeschrijving van de
westfaalse historicus Bernhard Sökeland (1797-1845); de nalatenschap van Wilhelm Spancken [materi-
aal betr. de stad Buren|.

Zeitschrift für Niederdeutsche Familienkunde. 70. Jg., Heft 1,1. Quartal 1995. Hollander im Kirchspiel
Brugge [pachters van een melkveebedrijf; gegevens van vele gezinnen]; Drie alle Grabsteine auf dem
hannoverschen Stadsfriedhof Lahe |Mader (begin 17e eeuw), Schriver/Schreibers (1653), Jacob Michael
Schone (1676-1722)]; Gelegenheitsfunde aus dem Hohenfelder Kirchenburch [o.a. Clodius. Reimers|;
Auf Johann Siegmund Mans Spuren in Hamburger Staatsarchiv [tr. 1794 Anna Catharina Grotjan|; Liste
von Hamburgern, die im 17. Jahrhundert von der Barbaresken nach Nordafrika verschleppt wurden.

Frankrijk
Arverni Bituriges Cubi (Auvergne). No. 33, 9ième année, 3e trim. 1994. Klapper huw. Montlucon 1674-
1791; diverse DTB-bewerkingen betr. Etrechy, Neaulieu en Arlanc: Fragmenten, o.a. Boussel, Carlier,
Chappat, Convert, Couderc, Debouilloux, Desmales, Ferry, Forestier, Gallon, Herault, Heritier, (de)
Lagrifolle, Mavel, Pascal, Portail.

Idem, no. 34, 4e trim. 1994. Diverse BS en DTB-bewerkingen betr. Estivareilles, Lavault Sainl Anne,
Beaulieu, Saint Just de Baffie, Youx, Saint Hilaire de Pionsal, Saint-Etienne sur Usson; Fragment Palis-
son; Anciennes families de Saint Illide [Cantal].

Idem, No. 35, lOième année, Ier trim. 1995. Klappers/transcripties betr. Montlucon, Avord, Beaulieu,
Mayres, Youx, Saint Maigner; Verv. Anciennes families |Belmon t/m Chabrier]; genealogie Douvrleur
[17e-20eeeuwl.

Nord Genealogie, No. 131, 1994/6. Kwst. Courtin |Lerat, Lemire, Beauvois, De RombiseJ; Verv. Archi-
ves du Pas-de-Calais [huw. contracten, testamenten; 1552-1711; o.a. Galbert, De Coupigny, Charlem,
Foucquier, Wallera, De Genevieres]; Essai sur la genealogie de la familie de La Croix (Mons et Valen-
ciennes) [ 15e-17e eeuw]; Fragmenten Fernagu [te Calais; I7e-I8e eeuw], Cassez [te Lestrem; l8e-20e
eeuw] en Chanteaux [te Calais; 17e-18e eeuw].

Idem, No. 132, 1995/1. Verv. Actes scabinaux du Cateau-Cambrésis [1680-82]; De La Croix [te Hau-
bourdin en Valenciennes; fragment 15e-16e eeuw|; Essai généalogique sur les de Cayeux, seigneurs de
Longvilliers en Boulonnais | I2e-I5e eeuw]; Bijdr. betr. De Moncheaux |te Rijssel; 17e eeuw], d'Enne-
tieres [id.|: Kwst. Pollet |voornl.te Rijssel]; Liste d'engagés d'une compagnie d'infanterie en formation
(1614); De La Croix [te Valenciennes; 15e-17e eeuw], De Faloize (id.|; Denombrement des habitants de
Leers en 1673; Taisne/Taine [17e-18e eeuw]; Kwst. Gombert.

Groot Brittanië
Family History, No. 140. Vol. 17, N.S. No. 116, June 1994. Bijdr. betr. Colegrave, Lloyd of Plymog,
Knowler.

Idem, No. 142, Vol. 17, N.S. No. 118, Jan. 1995. The Wheelers of Whitsable [met schema Wheeler;
I8e-19e eeuw]; The note-book of John Lambert [fragmenten Lambert en Bradley; 18e eeuw].

Idem, No. 143, Vol. 17, N.S. No. 119, April 1995. Genetics research project 1993-4. Progress report;
Anthony Trollope's ecclesiastical ancestors and relatives [1815-1882]; Some interesting Suffolk suma-
mes [1552|.

Proceedings of the Httguenot Society ofGreat Britain & Ireland, Vol. XXVI, No. 2, 1995. Essays in
memory of Irene Scouloudi. Integration and disintegration of the Huguenot and Wallon refuge commu-
nity, 1567-1889; o.a. betr.: de Channel Islands; Southampton 1567-1635; Novelle Eglise de st. Marie,
Dublin 1705-16; Marital problems of women in the French Church of London [17e eeuw]; Andrew
Ogiers c.s. [bankroet 1739]; The Tyssens — Lords of the Manor of Hackney |afk. van Gent]; SirTheodo-
re Janssen (ca. 1658-1748).
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The Scottish Genealogisi. Vol. XLI, No. 4. Dec. 1994. lnverneill ancestors [McKerlich alias Campbell:
I7e-I8e eeuw|: Who was colonel John Smart of Avondale? [zijn zoon John/Hans vertrok in 1565 naar
Zweden|: The clan Mackellar. The early history up to the 18th century: Alexander Hutchison 1809-1898.

klem. Vol. XLI1. No. 1, March 1995. A study in extant passenger lists [van de schepen Lucy en Jane;
1790|; John Knox's descendanls 1514-1572); The Clan Alpin Confederation; Scots regiments in the ser-
vice of France.

Scandinavië
Norsk Slektslüstorisk Tidsskrift, Bd. XXXV, Hefte I. 1995. Bijdr. betr. Verbindingen over de rijksgrens
met Hedmark: Nageslacht van Eivind Smedsson [geb. ca. 1480; breed vertakt nageslacht w.o. de familie
Haneborgen Heyerdahl en (deels) Holmsen]; Familie Krabbe [ 15e- 18e eeuw); Monogramzegels en fami-
liepapieren uit het Groenland-distrikt in Telemark fo.a. Kluve. Winter, Blahr, v. Cappelen, Wessel|: Bur-
gers van de 'ladestede' [vlek/stadje] van Christiania.

Slakt och Hiivd, Nr. 1. 1995. Bijdr. betr. de Zweedse voorouders van Lenin [Vladimir Ilitsch Uljanov; ver-
slag van onderzoek; overgrootmoeder Anna Beata Östedt (geb. Stockholm 1773, overl. St. Petersburg
1847) tr. de LUbecker koopman Grosschopf: hun dochter Anna huwde de Oekrains-joodse leraar Alex-
ander Blank: met fragmenten Nyman, Östedt, Novelius, Borg|; Officieren en stafpersoneel van het Kung-
liga (Norra) Skanska Kavaleriregement 1658-1709.

Zwitserland
Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 1 (1988). Nr. 2 (Ma'rz): Mitgliederverzeichnis; H.B. Kalin: Was ist
Genealogie? Nr. 3 (Juni): Schweizer Wappen und Fahnen Heft Nr. 1 [bespreking]; Die Familienwappen
von Oberhof und Wölfinswil im Fricktal [met kleurenafbeeldingen en blazoenering]; Genealogie zwi-
schen Biberach und Basel [familie Kloek; 15e-17e eeuw|. Nr. 4 (Dez.): 'Hexenwerk' in Schliengen [hek-
senproces in 1579]; Das Familiewappen im Exlibris: Slammbaum der Firma Pestalozzi |met Wiser en
Burckhartd].

Idem.Jg. 2 (1989). Nr. 1 (April): Mitgliederverzeichnis; Der Basler Bischöfe aus der Familie von Rog-
genbach; Zur Ordnung der Stadtarchive Kaiserstuhl und Laufenburg. Nr. 3 (Sept.): Das Konvertitenbuch
von Mariastein [per plaats de achternamen van de gedoopten); Bürgeraufnahmenausder Schweiz in Mül-
Iheim, Baden; Schweizer Soldaten in den Kirchenbüchern von Murg (Baden); Ernil Frey (1838-1922)
[met verwantschapstabellen ]; Baselbieter Heimatblatter; Literatur zur Baselbieter Geschichte und Hei-
matkunde; Verwandtschaftbeziehungen unter Riehener Scherern und Arzten [Erhard, Weissenberger|:
Die Munzinger, ein Oltner und auch Pfalzer Geschlecht; Literatur zum Geschlecht der Freiherren von
Wolhusen; Die lirchlichen Obern der Schweiz. Nr. 4 (Dez.): Fahrung durch Liestals Altstadt [met opsom-
ming wapens in o.a. stad [kerk en raadszaal]; Hoffmann ein halbes Jahrtausend Basler Burger; Ge-
schlechter des Kantons Basel-Landschaft, von denen genealogische Arbeiten bekannt sind; Bürgerauf-
nahmen in Basel 1600-1619.

M. VULSMA-KAPPERS

OVERLEDEN IN DENEMARKEN

Vertaald uit een boek over de kerk te Naesgard (Denemarken):
Aan de linkerkant van het middenschip staat een grafsteen van een rentmeester van
Vestering, verpachter op Ulstrup: Peter Simensen Bogers, geboren Utrecht 1637,
overleden Naesgard 1699.
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

719. VAN BAKERGEM (XLIX (1994). p. 568)
Ongetwijfeld betreft het hier J. (Henk) van Bakergem. Deze woonde en overleed omstreeks 1955 op ca.
7O-jarige leeftijd aan de Juliana van Stolberglaan nr. 474 te 's-Gravenhage. Hij was in het bezit vanjaar-
gangen Sibbe.

M.J. NOPPEN. Utrecht

795. ENGELBREGT(50(1995), p. 344)
Broer Engelbregt Klaasz., ged. Enkhuizen 7-11-1753, tr. (1) Grietje Lub, en (2) Enkhuizen 17-2-1798 (als
weduwr. van Grietje Lub) met Trijntje Vaster, ged. Enkhuizen 19-5-1769 (dr. van Jan Vaster en Trijntje
Visser), overl. Loenen 7-7-1814. Uit het tweede huwelijk, v.z.v. bekend Tetje. ged. Enkhuizen 13-5-1798.
en Wilhelmina. ged. ald. 10-7-1803. Trijntje Vaster had een natuurlijke zoon Dirk Dirksz. Bakker, geb.
Alkmaar 29-6-1791; bij diens huwelijk te Enkhuizen op 5-5-1816 was o.a. getuige Klaas Broersz. Engel-
bregt, oud 31 jaar. broeder van de bruidegom. Deze Klaas zal een zoon zijn uit het eerste huwelijk met
Grietje Lub.

D.J. BAIS-HILLEN, Den Helder

VRAGEN

820. VAN SCHIJNDEL
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Wilhelmus Jansz. van Schijndel. Hij trouwt Sint Michielsgestel
21-1-1758 Johanna Dirk Peters de Laat. Kinderen: Henrica, Gerardus, Antonius en Andreas.
DE GRAAF
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Jan Jacobsz. de Graaf, overl. Zierikzee 29-8-1808. tr.
ald. 29-3-1780 Pieternella Willemsdr. Gilde. Kinderen: Jacobus, Wilhelmina, Gradus, Maria Magdalena
en Willem.
KOPPERS-DE GRAAF
Bartholomeus Koppers, tr. Zierikzee 25-3-1786 Willemina de Graaf. Bekend zijn hun kinderen Johannes.
Helena, Antonia en Wilhelmus. Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van het echtpaar Koppers-de
Graaf.

A. ZOM. Rotterdam

821. VERSCHOOR-KLEUN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Bastiaan Verschoor, geb. Meerkerk 18-4-1814. boereknecht. zn.
van Cornelis Verschoor en Gerrigje de Beeld, en zijn echtgenote Adriana Kleijn. geb. ?? 15-3-1809. Kin-
deren geboren te Beesd: Ariën 18-10-1835, Gerrigje 27-5-1838, Gerrit 9-2-1840, Cornelis 13-12-1841 en
Jannigje 28-3-1844.
DEN OTTER
Geertje den Otter, dochter van Aart den Otter, schoenmaker, krijgt als 21 -jarige ongehuwde moeder Leen-
tjeden Otter, geb. Leerbroek 30-12-1834, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel 4-1-1887, tr. Leerdam 13-8-
1859 Ariën Verschoor. Gevraagd geboorte- en overlijdensgegevens, alsmede de naam van de moeder van
Geertje den Otter.

CP. KOOUIOVEN, Emmen
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822. HELLEMAN
Gevraagd geboorte- en overlijdensgegevens van Bernardus Helleman, gehuwd geweest met Johanna
Margaretha Nelis. Uit dit huwelijk zijn in ieder geval bekend: Johanna Wilhelmina. geb. Zaandam 22-4-
1878; Bernardus. geb. Zaandam 22-4-1880: Gerard en Jan. Van de beide laatslen zijn geboortedatum en
-plaats onbekend. Bernardus jr. trouwt Den Helder 29-11-1905 Antje Roosendaal. In de trouwakte staat
dat de vader niet zijn toestemming tot het huwelijk van zijn zoon kan geven omdat zijn bestaan of verblijf
onzeker is. Een oproep in het Algemeen Politieblad van 12-10-1905 (Deel Fblz. 603) heeft destijds niets
opgeleverd. Alle overige informatie over dit gezin is eveneens welkom.

F.H.T.M. STEINS, Utrecht

823. SCHERMERS
Joost Gerard Schermers wordt op 2-2-1656 te Zehlendorph (bij Berlijn) gedoopt als zoon van Michiel
Schermers en Gerardina van der Weij. Doopgetuigen zijn: I. Joost Gerard van Harteveld, overjager-
meester 'van Sijn Ceurvorstelijke Doorluchtigheid van Brandenburg etc.': 2. Jacob Florisse van der Weij:
3. De Hoog Edele geb. Vrouwe Anna Justine van Harteveld geboren van Hembise; 4. Willemina van der
Weij: 5. Jan Florisse van der Weij: 6. Geertrijd Michielse. Gevraagd gegevens van de ouders Michiel
Schermers en Gerardina van der Weij, alsmede de (oorspronkelijke) woonplaatsen der doopgetuigen. In
het Historisch Archief te Rotterdam gevonden, dat Joost Gerard Schermers, j.m. van Martensdijk, wonen-
de tot Sommelsdijk, te Rotterdam op 14-8-1678 trouwt met Stijntie Bastiaens, wed. van Jan Pieters van
der Wallen. Op 24-11 -1680 wordt hun zoon Johannes Schermers gedoopt, de moeder wordt dan genoemd
Christina Chevael. Op 1-8-1692 wordt Joost Gerard benoemd tot 'rentmeester der publique kerken' te
Rotterdam. Na het overlijden van zijn eerste vrouw trouwt hij nog twee keer met een weduwe. Op 27-9-
1717 overlijdt hij te Rotterdam en wordt begraven in de Groote of Sint Laurenskerk. Waar verbleef Joost
Gerard Schermers tot zijn huwelijk te Rotterdam? Elk gegeven over de bovengenoemde personen is even-
eens welkom.

Mevr. J. AECKERLIN. Maastricht

824. BOSSCHERT
I. Willem Willemsz. Bosschert, dienaar hoofdofficier, begr. Amsterdam 25-12-1676.
II. Hendrick Willemsz. Bosschert, waagdrager, begr. Amsterdam 28-12-1696, tr. Hendrickje Bout, overl.
na 31-12-1702. Uit dit huwelijk:
1. Geesje Bosschert, otr. (I) Amsterdam 24-6-1695 Hubert Meijers, schoenmaker.
2. Jan Hendricksz. Bosschert, otr. Amsterdam 13-4-1697 Lijsbet Jans van Staveren.
3. Anna Bosschert, otr. Amsterdam 26-9-1704 Mathijs Andries, timmerman, zn. van Marijtie Jans.
4. Hendrick Bosschert, schilder, otr. (1) Amsterdam 22-4-1702 Isabella Ladomin, begr. ald. 6-1-1715,

dr. van Albertus Ladomin en Catharina van de Sande; otr. (2) Amsterdam 8-2-1715 Catrijn Janse van
Delden, van Ravenstein, overl. Amsterdam 4-4-1757.

Gevraagd aanvullende gegevens. |Red: uitgebreid antwoord volgt].
W.J. BOSSCHERT, Apeldoorn

825. KNIPHUIZEN
Charlotte Hendrika Catharina Beumer/Buemer, 67 jaar oud overl. Varik 17-8-1819, is volgens de
overl.akte geboren in Kniphuizen als dochter van Hendrik Beumer en Helena Mollemans. Zij tr. Rotter-
dam 31-7-1785 Willem Verweij. ged. Varik 31-12-1752, overl. ald. 17-4-1825. Kinderen (voor zover
bekend), geboren te Delft (1785). Rotterdam (1790) en Varik (1797). Wie kent de plaats/het gehucht
Kniphuizen'? 'Van der Aa' kon geen opheldering geven. Aanvullende gegevens over de ouders van Cat-
harina en evt. andere kinderen van het echtpaar Verweij-Beumer zijn eveneens welkom.

P. BOHNE. Nijmegen

826. VAN DE KOPPEL
Wie kan informatie geven over het echtpaar Gerrit Willemsz. van de Koppel en NN Jacobsdr. Snoeck
(huw. ca. 1650), te Emmikhoven (dossier Van de Koppel bij het CBG). Is Willem Gerritsz. van de Kop-
pel, tr. Dirkje Coenen Verrips. te Leerdam 1686, een zoon van genoemd echtpaar?
SNOECK
Jacob Lambertsz. Snoeck. geb. ca. 1598, te Sleeuwijk, heemraad, tr. (2) 12-4-1660 Maeijke Joosten
Snoeck, te Emmikhoven. Wie was zijn eerste echtgenote en hoe was de gezinssamenstelling van Jacob

Gens Mostra 50 (1995) 527



Snoeck. Kan Lambert Snouck Fransz.. op 6-4-1602 vernield als bloedvoogd van de weeskinderen van
Walraven Ottensz. za.. die land erven te Arkel en Nieuwland. de vader zijn van Jacob? Tevens nadere
infornialie over de familie Snoeck in het land van Altena gevraagd.

Ds. G.J. VAN ROOKHUYZEN, Broeksterwoude

827. BOUWHUIS
In de jaren '50 bestond er een familieblad van de familie Bouwhuis. Is er iemand die daar exemplaren van
heeft? Willem van den Bouhuijs. in 1508 richter der heerlijkheid Doorwerth. heeft in zijn wapen de Frie-
se adelaar met drie vijfpuntige sterren. Stammende families Bouwhuis uit St. Nicolaasga af van deze Wil-
lem van den Bouhuijs?

J.H. VAN DIJK. Enschede

828. HULSBOS-VAN DER SLIK. VAN HEININGEN
Jan Berentz. Hulsbos, j.m. uit Düllmen, stift Munster, tr. Benthuizen 3-6-1725. met attestatie uit Moerka-
pelle I 1-5-1725, Magdalena Leenderts van der Slik. wed. van Elias Eliasse Beekhart, beiden te Moerka-
pelle. Uit dit huwelijk: Barend, ged. Moerkapelle 8-9-1726, tr. Boskoop 13-2-1752 Aaltje van Heiningen,
wed. van Jan Klaas van der Laan. Gevraagd nadere gegevens over het echtpaar Hulsbos-Van der Slik en
over Aaltje van Heiningen.

Ir. W.C. HULSBOS. Arnhem

829. SCHOUTEN
Christiaan Schouten, overl. Leiden 12-10-1848, 69 jaar oud, tr. (I) Maria Coopmans. overl. Zoeterwoude
26-8-1808: tr. (2) Leiden 23-9-1808 Wilhelmina van den Bogen. Volgens de overl.akte is hij in Den Haag
geboren als zoon van Christiaan Schouten en Jannetje Lagas; ald. geen doop gevonden. Uit zijn eerste
huwelijk: Christiaan, geb. Leiden 9-8-1803. Gevraagd voorgeslacht, geboortegegevens en gegevens eer-
ste huwelijk van Christiaan Schouten.

J. THOMASSE. Hilversum

830. VAN DOORN1CK
Johanna van Langerack (dr. van Ghijsbrecht van Langerack, heer van Langerack en half Nieuwpoort, en
Margaretha van Blois), tr. ca. 1400 Helmich van Doornick. Johanna' zoon Willem had een bastaardzoon
Helmich Willemsz., waaruit uitgebreid nageslacht moet zijn (P. van Doornick, Oorkondenboek).
Gevraagd de kinderen en kleinkinderen van Helmich Willemsz.

S.M. AUWERDA-BERGHOUT. Pijnacker

831. AITTON/AYTOUN, STEMPELS
Gevraagd beroep en overlijdensgegevens van Thomas Aitton/Aytoun. geb. Kinglassie, prov. Five in
Schotland op 29-12-1692. Hij otr. Amsterdam 13-12-1726 Anna Scherphoff, gescheiden van Jan van
Mechelen. Gevraagd beroep, overlijdens- en huwelijksgegevens van Barend Aitton (zoon van Thomas),
ged. Amsterdam 27-3-1727, gehuwd met Aletta Stempels (venn. omgeving Leiden gehuwd, te Leiden
niets gevonden).

P.C. AITTON, Haren
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