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Inleiding
Het blijft opvallend dat genealogische publikaties vaak een neerslag zijn van onder-
zoek dat met enig succes kon worden afgesloten. Dat langdurig en diepgaand onder-
zoek lang niet altijd met positief resultaat wordt bekroond, zal menig genealoog kun-
nen beamen. Ik vind het jammer dat de (negatieve) uitkomsten van dergelijke onder-
zoeken nauwelijks in genealogische tijdschriften aan bod komen, want in methodisch
opzicht is elk resultaat, zowel positief als negatief, van belang. Bovendien lijkt het mij
toe dat een verslag van een weinig succesvol verlopen onderzoek niet alleen leerzaam
kan zijn, maar ook wat troost kan bieden aan andere actieve archiefbezoekers, onder
het motto dat gedeelde smart halve smart is. Ieder rechtgeaarde genealoog zit op een
gegeven moment met een aantal 'afgedankte voorouders', om het zo maar eens oneer-
biedig uit te drukken.

Uiteraard koester ik met deze bijdrage ook een heimelijke hoop op hulp van lezers.
Misschien blijkt het uiteindelijk toch nog mogelijk om daarmee dit vastgelopen onder-
zoek weer vlot te trekken.

Neeltje Jans van Soest
In mijn kwartierstaat volgt onder nummer 241 Neeltje Jans van Soest, die in 1710
trouwde met Cornelis Cornelisz. Floor ' en om haar voorgeslacht is het allemaal be-
gonnen in deze bijdrage. Het heeft overigens lang geduurd voordat ik haar volledige
naam had ontdekt. Bij mijn eerste kennismaking-de doopinschrij ving op 15 juni 1732
van mijn voorvader Johannes Floor -kwam ik helaas niet verder dan haar voornaam
Neeltje. Later vond ik haar patroniem Jansdr., maar dat gegeven bood weinig hoop op
een vervolg van haar kwartieren. Weer jaren later, toen ik mijn onderzoeksterrein had
uitgebreid naar de rechterlijke en notariële archieven, werd mij pas haar familienaam
Van Soest bekend2. Aanvankelijk ging ik er voetstoots vanuit dat Neeltje uit Soest
afkomstig zou zijn. Het zoeken naar een Neeltje als dochter van een Jan in Soest, leek
mij een onbegonnen zaak en ik begon geleidelijk te wennen aan de gedachte dat haar
kwartieren een gesloten boek voor mij zouden blijven.
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Toch boekte ik na verloop van tijd en volstrekt per toeval een succes. Ik vond in het
notarieel archief van Leersum de akte van huwelijkse voorwaarden d.d. 27 maart 1710
tussen Cornelis Cornelisz. Flooren Neeltje Jans van Soest, die bij deze gelegenheid
werd bijgestaan door haar vader Jan Woutersz- van Soest3. De toekomende bruid en
haar vader bleken in Overlangbroek te wonen en behalve partijen en getuigen (onder
wie een Gerrit Soest) tekenen ook Grietje Jans van Soest en Wouter Jansz. van Soest,
kennelijk een zuster en broer van Neeltje. Uit de akte was ook op te maken dat hun
moeder, die jammergenoeg niet bij name genoemd werd, al vóór 1710 was overleden.

Deze onverwachte wending gaf een nieuwe impuls om mijn kwartieren Van Soest
uit te breiden. In deze fase van het onderzoek bleek mij dat er al eerder vragen waren
gesteld naar deze familie Van Soest4 en één van de antwoorden bevatte een hoopvol
gegeven: Jan Woutersz. van Soest pachtte 29 morgen land in de Tien Hoeven onder
Overlangbroek van het Kapittel ten Dom te Utrecht5. Toch kon ik via de overdracht
van de pacht helaas niet vaststellen wie de vader van Jan Wouters was; een Wouter,
zoveel was wel zeker. In mijn aantekeningen trof ik een Wouter van Soest aan, die in
1653 werd genoemd als belender van een perceel bouwland aan de Hoogstraat in Wijk
bij Duurstede6. Overlangbroek ligt onder de rook van Wijk bij Duurstede en dus lag
het voor de hand het onderzoek daar voort te zetten.

Het succes volgde snel. Ik vond de huwelijksinschrijving van Jan Wouters van
Soest, j.m. van Darthuizen en Teuntgen Joachims, j.d. van Wijk bij Duurstede. Zij
trouwden op 1 september 1676 voor het gerecht van Wijk bij Duurstede en waren dus
hoogstwaarschijnlijk van roomskatholieke huize. Teuntgen Joachims moest haast wel
de moeder zijn van Neeltje Jans van Soest (wier doop ik nooit had kunnen vinden)
aangezien Neeltjes oudste dochter Teuntje genoemd werd.

Weer bij toeval vond ik de inschrijving van de ondertrouw van Jan Wouters van
Soest en Teuntje Joachims voor het gerecht van Doorn op 11 augustus 1676, van waar
zij na hun drie geboden op 31 augustus, attestatie kregen. Voor het gerecht van Doorn
bleken nog meer personen met de naam Van Soest7 in ondertrouw te zijn gegaan,
namelijk Cornelis Wouters van Soest, j.m. van Darthuizen en Adriaentgen Gerrits van
der Aa, j.d. van 'Coten' op 18 april 1669. Ook in het trouwboek van Wijk bij Duurste-
de vond ik nog een huwelijk van een mogelijke zuster: Neeltje Wouters van Soest,
wonende te Wijk bij Duurstede, die aldaar op 1 juli 1677 trouwt met Arie Wouters de
Roij, j.m. geboortig van Maurik. Het leek mij zeer waarschijnlijk dat Cornelis en Jan
broers waren. Dat de twee broers voor het gerecht trouwden en hun mogelijke zuster
in de Nederduits Gereformeerde Kerk, leek mij op dat moment een verschil van on-
dergeschikt belang.

Ik ging op zoek naar nadere gegevens over Wouter van Soest, genoemd als belender
in 1653, die ook chronologisch wonderwel bleek te passen bij de drie kinderen Van
Soest, die tussen 1669 en 1677 in het huwelijk traden. Zonder veel moeite vond ik in
het doopboek van Wijk bij Duurstede tussen 1640 en 1661 de doop van negen kinde-
ren van Wouter Cornelisz- van Soest (de naam van de moeder werd nooit vermeld),
onder wie Cornelis (ged. 31-7-1640) en Neeltgen (ged. 9-7-1643) en tweemaal Corne-
lia (ged. 12-2-1650 en 20-5-1655). De doop van Jan was helaas niet ingeschreven,
maar wees desondanks niet alles onmiskenbaar naar het vaderschap van Wouter Cor-
nelisz. van Soest? Deze stelling werd nog versterkt toen ik de naam van de vrouw van
Wouter Cornelisz. van Soest ontdekte in het notarieel archief van Wijk bij Duurstede,
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namelijk Cornelia Aelbertsdr}. Onmiddellijk had ik mijn conclusie klaar: Neeltje Jans
van Soest was vernoemd naar haar grootmoeder Cornelia.

Ik was er nu heilig van overtuigd op het goede spoor te zitten. Mede op grond van
een publikatie9 haalde ik Wouter Cornelisz. van Soest en zijn vrouw uit de wachtka-
mer en gaf hun officieel een plaats in mijn kwartierstaat: de nrs. 964 en 965. Het leve-
ren van het doorslaggevende bewijs was naar mijn stellige overtuiging slechts een
kwestie van tijd.

Wouter Cornelisz. van Soest en zijn gezin
Uit het huwelijk van Wouter Cornelisz. van Soest en Cornelia Aelberts werden zoals
vermeld negen kinderen geboren: Cornelis (1640), Neeltgen (1643), Marija (1646),
Aalbertus (1647), Cornelia (1650), Elisabeth (1653), Cornelia (1655), Anthony (1658)
en als laatste Evert (1661). Ik begon ijverig verdere gegevens uit secondaire bronnen
te verzamelen over Wouter van Soest en zijn gezin en hoe meer ik te weten kwam, des
te meer ging de twijfel aan mij knagen. Waarom vond ik bijvoorbeeld nooit iets over
Jan Wouters van Soest in relatie tot Wouter Cornelisz. van Soest!

Heel opvallend was dat Cornelia Aelbertsdr. in 1682 werd genoemd als weduwe en
boedelhoudster van Wouter van Soest. Zij bekent een schuld en laat zich bijstaan door
Adriaen Wouters de Roy, de man van haar dochter Neeltgen, en samen maken zij zich
sterk voor haar minderjarige zoons Anthoni en Evert10. Van Jan Wouters, noch van
zijn broer Cornelis een spoor, terwijl zij als zoons toch eerder in aanmerking zouden
komen om hun moeder te assisteren dan een schoonzoon. De vraag of Neeltje Wouters
van Soest wel een zuster van Jan en Cornelis kon zijn, drong zich dwingend aan mij op.

Opeens kreeg het feit dat Neeltje wel in de Nederduits Gereformeerde Kerk trouw-
de en haar (vermeende) broers niet, een betekenis waarmee mijn twijfel nog meer
werd gevoed. Mijn aanvankelijke optimisme dat het bewijs voor de filiatie van Jan
Wouters van Soest voor het oprapen zou liggen, verdween als sneeuw voor de zon.
Toen ik de handtekeningen van Cornelis (Wouters) van Soest uit 1659'' vergeleek met
die van 170412 moest ik wel tot de conclusie komen dat hier sprake was van twee
verschillende personen. Het verschil in handtekeningen was zo opvallend, dat dit niet
alleen kon worden verklaard door het verstrijken van 45 jaar. Toen ik de gevolgen van
deze conclusie tot mij liet doordringen, restte mij geen andere mogelijkheid dan vast
te stellen dat Jan Wouters van Soest weliswaar een broer Cornelis had, maar dat deze
Cornelis niet identiek was met Cornelis Wouters van Soest die in 1640 te Wijk bij
Duurstede werd gedoopt. De Wijkse Cornelis van Soest is waarschijnlijk vrij jong en
ongehuwd overleden. Van hem heb ik althans geen sporen meer kunnen vinden in de
archieven van Wijk bij Duurstede, terwijl Cornelis Wouters van Soest uit Overlang-
broek/Darthuizen pas tussen 1704 en 1709 moet zijn overleden, blijkens vermeldingen
op de monsterrol van Darthuizen.

Het kost altijd even tijd om te wennen aan het verlies van voorouders, maar toen ik
dit gegeven eenmaal had geaccepteerd, bleken de feiten beter te passen in een opzet
die uitgaat van twee afzonderlijke families Van Soest: één in Wijk bij Duurstede en
één in Overlangbroek/Darthuizen. Laatstgenoemde familie is naar alle waarschijnlijk-
heid van rooms-katholieke afkomst, terwijl de Wijkse familie Nederduits Gerefor-
meerd is. Overigens is het niet ondenkbaar dat de kinderen van Jan Wouters van Soest
vanwege hun huwelijk en bestuurlijke aspiraties (Wouter van Soest, molenaar en
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schepen van Wijk) later van geloof zijn veranderd. Ook het feit dat de doop van Jan
Wouters van Soest niet te vinden is in het doopregister van Wijk bij Duurstede,
spreekt in de nieuwe opzet boekdelen.

Op de monsterrol van Darthuizen wordt in 1680 een Wouter van Soest vermeld.
Deze kan haast niet identiek zijn met Wouter van Soest uit Wijk bij Duurstede die
vóór 1672 al is overleden. Daarbij komt nog, dat Jan en Cornelis Woutersz. van Soest
in de jaren 1682-1686 op geen enkele wijze betrokken zijn bij de afhandeling van de
desolate boedel van de weduwe van Wouter van Soest en ook dat geeft op zijn minst
te denken. Natuurlijk zijn er voor deze gang van zaken verklaringen denkbaar, maar
of daarmee recht wordt gedaan aan de feitelijke verhoudingen, is voor mij de grote
vraag. Ik ontkom althans niet aan de conclusie dat ik mijn kwartieren 964 en 965 moet
schrappen.

Wie dan wel de ouders zijn van Jan en Cornelis Wouters van Soest is mij niet be-
kend. Een uiterst dun draadje leidt naar Wouter van Soest die in 1680 wordt vermeld
als gebruiker van 6 morgen onder Overlangbroek, maar zo'n losse vermelding is niet
meer dan het startpunt voor een nieuw onderzoek, zoals jaren geleden de vermelding
van Wouter van Soest als belender in 1654! Hieronder geef ik als bijlage twee korte
fragmentgenealogieën Van Soest, waarin ik alle gegevens verwerk die ik in de loop
van de jaren heb verzameld. Voor alle duidelijkheid merk ik op dat daarbij niet ge-
streefd is naar volledigheid.

Bijlage I (fragmentgenealogie Van Soest, te Wijk bij Duurstede)
I. Cornelis NN.

Van hem stammen waarschijnlijk twee zonen:

1. Wouter, volgt II.
2. Rutger Cornelisz. van Soest, woont onder De Bilt (1651), met zijn tweede

vrouw op de hofstede De Semel onder Nijendijk (1672), overl. tussen 1 -5-1672
en 10-10-1674; tr. (1) vóór 26-4-1651 Hendrickjen Reijers, wss. dr. van Reijer
Aerts Baers, uit De Bilt; tr. (2) (huw. voorw. Wijk bij Duurstede 3-11-1670)
Gerrigjen Geurts de Cruyf, wed. van Jan Quint. Zij hertr. (huw. voorw. Wijk bij
Duurstede 29-5-1678) Arien Jansz. van Velpen, wedr. van Annechen Jans.
26-4-1651: Rutger Cornelissen en Hendrickgen Reijers, wonende te De Bilt krijgen toestemming

om te mogen testeren (via Cornelis Jacobs Portengen)13.
3-11-1670: huwelijkse voorwaarden tussen Rutger Cornelis van Soest, weduwnaar en lijftochtenaar
van Hendrickgen Reijers, en Gerrigje Geurts de Cruyff, weduwe van Jan Quynt. Akte gepasseerd
ten overstaan van de 'vrunden en dedingsluyden' onder wie Wouter van Soest14.
1-5-1672: testament van Rutger Cornelis van Soest en Gerrichjen Geurts de Cruyff, echtelieden
wonende op De Semel onder het gerecht van Nijendijck, beiden gezond, lijftochten elkaar in al hun
goederen14.
10-10-1674: Gerrichjen Geurts de Cruyff, laatst weduwe van za. Rutger Cornelisz. van Soest, con-
stitueert Ludolph de Wit, procureur aan de Ed. Hove van Utrecht15.
24-5-1677: procuratie van Gerrighje Geurts de Cruyf, weduwe van Rutger Cornelis van Soest, over
erfeniskwestie met Reijer Aerts Baers, weduwnaar van Maeychen Hermens16.
6-8-1677: Gerrighje Geurts de Cruyf, weduwe van Rutger Cornelis van Soest, machtigt Ludolph
de With en Adriaen Houtman inzake bovenvermelde erfeniskwestie16.
29-5-1678: huwelijkse voorwaarden tussen Arien Jansz. van Velpen, weduwnaar van Annechen
Jans, en Gerrichje Geurts de Cruyff, weduwe van Rutger Cornelisse van Soest17.
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10-2-1679: rechtzaak tussen de crediteuren van Gerrichie de Cruyff. weduwe van Rutger Comelis
van Soest, over de kooppenningen van enige landerijen gelegen te Zeist, die bij decreet verkocht
zijn voor 715 gulden. Reijer Aerts Baers als weduwnaar en boedelhouder van Maeijchen Hermens
en als vader van zijn onmondige kinderen, claimt twee kapitalen, namelijk een van 400 gld. d.d. 17-
3-1666 en een van 100 gld. d.d. 20-6-166818.
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

II. Wouter Cornelisz. van Soest, geb. ca. 1609/1611, smid19, schepen van Wijk bij
Duurstede (1658), raad (1665), woont te ald. (vanaf 1640), overl. tussen 8-3-1668 en
23-4-1672, tr. vóór 31-7-1640 Cornelia Aelbertsdr. (van) Cruysbergen, overl. na 4-
11-1682, dr. van Aelbert Reijers en Neeltgen Theunisdr.

6-6-1641: Thomas Crauwel. gehuwd met Nellichje Simons, bij wie blijkende geboorte, verkoopt aan
Wouter Cornelisz. van Soest een huis. staande tussende Waterpoort en de Vrouwenpoon20.
17-4-1643: Bastiaen Dircksz. verkoopt aan Wouter Cornelisz. van Soest een boomgaard in de Wijc-
kerweerd20.
17-2-1646: Adriaan Pauw, oud ca. 35 jaar. en Wouter van Soest, oud ca. 35 jaar. oud-burgemeester
en inwoner leggen verklaring af21.
19-10-1646: AnnaSweerenSchaeckels. weduwe van Hans van Beverdijck, verkoopt aan Wouter van
Soest een 'hoofgen of boomgaartgen' gelegen beneden in de Papegaey22.
15-2-1647: aantekening d.d. 26-3-1657 betreffende Wouter van Soest die een plecht heeft afgelost
aan Gerrardt Wyborgh22.
Ca. 7-3-1'649: Jacob van Bijier procureur van het gerecht wegens Gerrit Wijburgh, oud burgmr. voor
hem zelve en als wedr. van Janneke van Hattem 'dede panden Wouter van Soest voor 2 jaar rente, die
de comparant in qualiteit voorschr.' zegt gevestigd te hebben op het land van Gijsbertsz. van Cleef
de oude en Aert Gijsbertsz. van Cleeff zijn zoon, dat gekocht is en 'gepossideerd' wordt door de
voorsch. Van Soest23.
6-6-1649: boedelscheiding tussen Lambertgen Willems, weduwe van Aelbert Reijers24, bijgestaan
door haar behuwd zoon Peter Theunis Haerman ter ene en Wouter van Soest als man en voogd over
Cornelia Aelberts. enige en universele erfgenaam van Aelbert Reijers bij zijn eerste huisvrouw Neelt-
gen Theunis verwekt ter andere zijde. Lambertgen Willems blijft in het bezit van het huis, de hofstede
en het land onder Eist onder het gerecht van Rhenen. Wouter van Soest ontvangt een kapitaal van 300
gld. ten laste van Alert Cornelisz. en Strijntgen Tonis. echtelieden, en een kapitaal van 200 gld. uit
de boedel van Aelbert Reijers en nog een kapitaal van 200 gld. ten laste van Jan Willems en tot slot
nog een plecht van 200 gld. op een huis, staande te Utrecht buiten de Tollesteegh25.
19-5-1652: Aert Gijsbertsz. van Cleeff. zoon van Gijsbert van Cleeff. mede erfgenaam van za. Gijs-
bert Willemsz. van Cleeff, zijn grootvader, verklaart 'te ratificeren en approberen' een plecht van 800
gld. als Gijsbert van Cleeff zijn vader voorschr. d.d. 15-2-1647 t.b.v. Gerrit Wijborgh oud-burgmr.
op 9 hont min 4 roede bouwland op de Noorderweert (etc), 'gelijck hij oock mede ratificeert en
approbeert de vercopinge van het voorsch. land bij za. zijn voorsch. vader t.b.v. Wouter van Soest'26.
24-5-1652: Aert Ghijsbertsz. van Cleef verkoopt aan Wouter van Soest 'seecker perceel boulants,
groot omtrent anderhalf mergen min 4 roeden, gelegen in de Noorderweert, daer oostw. Comelis
Caerlen van Achterhout, suytw. Adriaen Aelberts van Bos, en westw. Comelis Hendricksz. Goes.
streckende van den Hoochstraet' (-)27.

18-5-1653 : Gosen Gerritsz. de Bie verkoopt aan zijn broeder Gerrit Gerritsz. de Bie twee percelen
bouwland van resp. 8V2 en 5 hond, gelegen aan de Trechtweg en de Hoogstraat. Gerrit Gerritsz. de Bie
verkoopt op dezelfde dag de ene helft van 5 hond bouwland aan de Hoogstraat aan Cornelis Jansz.
de Waell en de andere helft aan Jclis van Eek. Wouter van Soest wordt vermeld als belending van het
perceel aan de Hoogstraat28.
24-2-1654: Wouter van Soest bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jacobs een somma van 400 gld.
tegen een rente van 20 gld. per jaar29.
2-1-1658: Wouter van Soest bekent schuldig te zijn aan Adriaen Jacobs de somma van 300 gld. tegen
een rente van 15 gulden per jaar29.
1 -6-1658: Johan Bosch, kerkmeester, verklaart verkocht te hebben aan Wouter van Soest, schepen te
Wijck, 'seeckere graftstede int Zuydel. pandt over de derde pilaer van den toorn of gaende wesende
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de tweede graftstede van de selve pilaer daer ooslwaerts Dirck de Bie ende westwaerts Adriaen ofte
Herman Samuels Vernoy met haer graftsteden naest gelegen sijn'30.
13-1-1659: Wouter van Soest stelt zich borg voor de som van 15 gld. waartoe Heijltgen Jans, weduwe
van Hendrick Aerts, wonende te Rijswijk, op 12-1-1659 is veroordeeld door het gerecht van Wijk31.
20-4-1665: Wouter van Soest, schepen en raad. oud ca. 56 jaar. en Dirck van Langelaer. oud-schepen
en raad, ca. 70 jaar, leggen een verklaring aften verzoeke van de Ed. Geb. Johan Gerritsz. van Oost-
rum, heer van Moersbergen32.
8-3-1668: Wouter van Soest, oud schepen, treedt op als getuige33.
23-4-1672: Cornelia van Cruysbergen, weduwe van Soest, eiser tegen Jan van Spithoven, gedaagde.
Juridisch steekspel over procedures; waarover de zaak gaat, wordt niet duidelijk. De kwestie komt ook
op de rol van de rechtdag d.d. 14 mei 1672. Dan staan partijen beschreven als 'Cornelia van Cruysber-
gen, weduwe en boedelhoudster van zaliger de Heere Wouter van Soest, in sijn leven schepen deser
Stede, eiser, en Jan van Spithoven, gedaagde'34.
4-11-1682: Cornelia van Cruysbergen, weduwe en boedelhoudster van Wouter van Soest, bijgestaan
door Adriaen Wouters de Roy, gehuwd met Neeltje van Soest en zich sterkmakend voor Anthonie en
Evert van Soest, beiden onmondig, verklaart schuldig te zijn aan Christina van Noort, weduwe van
Gerrit Benier, oud-schepen van Wijk bij Duurstede, de somma van 200 gld.. 'spruitende uit zake' van
een obligatie van 100 gld. met verschenen renten d.d. 6-3-1677, die eerder op 10-11 -1667 door Wou-
ter van Soest was opgenomen. Hypotheek is gevestigd op anderhalf morgen min 4 roeden in de Noor-
deweert35.
Ca. 1683 (?): Arien Jacobs, wonende te Utrecht, buiten de Tollesteegpoort brengt aan dat hij op de
weduwe en boedelhoudster van Wouter van Soest te eisen heeft 2 obligaties van resp. 400 en 300 gld.
Elbert Evertsz en Arien Maesen, beiden wonende te Jaarsveld, hebben op de weduwe van Wouter van
Soest te eisen een somma van 208 gulden, die Wouter van Soest als momboir over de weeskinderen
van Tonis Cornelis Cruysberger en Pietertje Claes. echtelieden tot Lopik, onder hem gehouden
heeft29.
19-4-1683: de verkooppenningen van 2 morgen bouwland en 3 hond boomgaard, afkomstig van de
weduwe van Wouter van Soest, worden 'geconsigneerd' ten bedrage van 950 gld. Naderhand nog
geconsigneerd 25 gulden en op 27-1 -1685 brengt Anthoni van Soest in consignatie 520 gld., te weten
de verkooppenningen van het huis aan de Waterpoort met het boomgaardje bij het Wijkse Veer.
Tesamen makende 1495 gld., welk bedrag volgens sententie d.d. 19-12-1685 onder de crediteuren
wordt verdeeld, onder ander aan Adriaen Jacobsz. (265-15-0) en Arij Maes q.q. (65-1 O-O)36.
6-1-1686: Maria Schagen, weduwe van ds. Nottelman en Geurt Benier, 'triumphanten en impetranten'
van decreet d.d. 19-12-1682, hebben per decreet laten verkopen omtrent 1 morgen boomgaard en
anderhalf morgen bouwland gelegen op de Noorderweert, 'gecompeteerd hebbende Cornel ia Aelberts,
weduwe van Wouter van Soest om te verhalen 2 kapitalen van resp. 200 en 400 gld.'. Koper is gewor-
den Jacob Vernoy voor de somme van 975 gld. Cornelia Aelberts wordt vervolgens onterfd en ont-
goed t.b.v. Jacob Vernoy. Eveneens per decreet verkocht een 'boomgaertie aende voet van den Lec-
kendijck' en 'een huysinge ende erve staende en gelegen binnen deser Stede op den Dijck, daerboven
het onmundige kint van Glaude de Kemp en beneden de weduwe van oud-schepen Gerrit Benier,
gecompeteerd hebbende Cornelia Aelberts, weduwe van Wouter van Soest'. Koper is geworden
Antoni van Soest voor 520 gulden37.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Wijk bij Duurstede:

1. Cornelis van Soest, ged. 31-7-1640 (vader: Wouter van Soest).
7-7-1659 : Cornelis van Soest treedt op als getuige i.p.v. Wouter van Soest. Hij tekent met een
vaardige handtekening":
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2. Neeltgen, ged. 9-7-1643 (vader: Wouter Cornelis van Soest).
3. Marija, ged. 1-2-1646 (vader: Wouter Cornelis van Soest).
4. Aalbertus, ged. 14-10-1647 (vader: Wouter Cornelis van Soest).
5. Cornelia, ged. 12-2-1650 (vader: Wouter Cornelis van Soest).
6. Elisabeth, ged. 25-1-1653 (vader: Wouter Cornelis van Soest).
7. Cornelia van Soest, ged. 20-5-1655 (vader: Wouter Cornelis van Soest), otr.

Wijk bij Duurstede 1-7-1677 (als Neeltje Wouters van Soest) Arie Wouters de
Roy, j.m. van Maurik.

8. Anthonie van Soest, ged. 4-11-1658 (vader: Wouter van Soest), schepen van
Wijk bij Duurstede, otr./tr. (1) ald. 26-2/16-3-1684 Maria van Wijk, j.d. van
Utrecht; tr. (2) 16-9-1694 Cornelia van Os, j.d. van Houten.
12-9-1694: uitkoop tussen Antony van Soest, weduwnaar van Maria van Wijk. en zijn vier kinderen,
met name Wouter, Cornelia, Hendrina en Gijsberta van Soest. Ieder kind krijgt 25 gulden38.
16-9-1694: huwelijkse voorwaarden tussen Antony van Soest, weduwnaar van Maria van Wijk, en
Cornelia van Os, jongedochter. Een van de getuigen is Evert van Soest'8.
8-10-1726: testament van Anthony van Soest en Cornelia van Os39.
Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Wijk bij Duurstede:
a. Wouter, ged. 11-1-1685.
b. Hendrina, ged. 28-5-1688.
c. Gijsberta, ged. 12-12-1689.
d. Gijsberta, ged. 21 -7-1691.
e. Cornelia, genoemd bij de uitkoop in 1694.

9. Evert van Soest, ged. 24-9-1661 (vader: Wouter van Soest), getuige in 1694.

Bijlage II (fragmentgenealogie Van Soest, te Overlangbroek)
I. Wouter [Van Soest]

1680: vermelding van Wouter van Soest op de monsterrol van Darthuizen met een griep en bijl. Hij
gebruikt 6 morgen land in Overlangbroek. In 1701 wordt Cornelis Wouters vermeld als gebruiker van
6 morgen in Overlangbroek.
NB: in 1697 en 1698 geen vermelding [Van Soest] op de monsterrol van Darthuizen4".

Kinderen:

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

Ha. Jan Wouters van Soest, j.m. van Darthuizen, woont ald. (1676) en te Overlang-
broek (vanaf 1682), boer ald. (op het huidige Dambos), overl. vóór 16-4-1724, tr.
Wijk bij Duurstede (gerecht) 1 -9-1676 (otr. ald. 16-8-1676 en te Doorn (gerecht) 11 -
8-1676 met attestatie na het 3e gebod op 31-8-1676) Teuntgen Joachims, j.d. van
Wijk, woont te Wijk bij Duurstede (1676), overl. vóór 1710.

1682: Jan Wouters wordt vermeld op de monsterrol van Overlangbroek met een griep en bijl. Hij
wordt ook vermeld in 1683. 1684. 1685, 1687, 1692. 1697, 1698. 1700. 1701. 1709. 1710, 1711,
1714. In 1727 geen vermelding en in 1731 worden de kinderen van Jan Wouters vermeld met een
spade en bijl41.
1697: Jan Wouters wordt voor het eerst vermeld als gebruiker van 8 morgen onder Amerongen 'doch
van desen dorpe gaet hij volgens voorstaende monstercedulle ten dijk'. Deze formulering-wordt
herhaald in 1698, 1700. 1701, 1709. 1710, 1711 en 171441.
8-11-1697: Jan Wouters koopt voor 1900gld. vande Vrijvrouwe van Amerongen 8 morgen weiland,
gelegen in de Wissen onder Amerongen. strekkende ten zuiden van het land van de heer Van Rijsen-
burg noordwaarts op tot in de Amerongse wetering, alwaar ten oosten de weduwe van Arien Goes en
ten westen de heren van de Dom te Utrecht naast gelegen zijn42.
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4-9-1702: Jan Wouters [tekent Jan Wouters van Soest] ontvangt door transport en vrijwillige afstand
van Mechteltje van Oukop. weduwe en boedelhoudster van Hugo van Oukop. van het Domkapittel
te Utrecht in eeuwigdurende erfpacht '29 niergen lands gelegen onderden Geregte van Overlangbroek
in de thienhoeven te Goywaards. strekkende van de Langbroeker weteringe tot in de Goyerweteringe
toe. daar wij boven en beneden naast geland zijn. waarvan 13 a 14 niergen met opgaande els bepoot
zijn genaamt het Cuypersbosch. zijnde de rest boomgaard, bouw en weijlandt'. jaarlijks voor 20
gulden. De 40e penning blijkt al op 24 november 1694 te zijn voldaan43.
14-2-1708: Jan Woutersen van Soest brengt aan 4 bijenstede op de 28 morgen land, 'daer hij op woont
aan de Goyer Weetringh'44.
30-12-1708: de heer Joost Taets van Amerongen. Heer van Natewisch, verklaart op 27 december 1707
gekocht te hebben van Jan Wouters van Soest en Wouter Janssen van Soest 'seeckere steegh gaende
door ofte aende sijde van de vercopers lant breet dard halve roede en een voet streckende van de
Heerecopers lant tot inde Ameronger weteringh, sijnde omtrent een half niergen lant' voorde somme
van 125 gulden45.
7-6-1714: uitkoop tussen Jannegje Jochems. weduwe en boedelhouster van Arien Elberts, tereenre
en Cornelis Aerts van Pappelendam als vader en voogd van zijn onmondige kinderen verwekt bij
Neeltje Ariens, Teunis Gijsberts als man en voogd van Goossentje Ariens. Elbert Ariens en Jacobje
Ariens. oud 24 jaar en daarom geassisteerd door Jan Wouters van Soest en Hendrik Elberts, haar ooms
en bloedvoogden. ter andere zijde. Jannegje Jochems doet haar goederen over aan haar zoon Elbert
Ariens. die zijn zusters zal uitkopen voor ieder 212 gulden en (soms) nog 190 gulden als vaderlijk
erfdeel46.
1724: Quohier (-) van alle de huysen ende het enckeldt huysgeldt onder het geregt van Overlangbroek
(-) en uit te gaen met Paeschen 1724. Hierin worden vermeld de kinderen van Jan Woutersen van
Soest als eigenaars en Even de Cruyf als gebruiker. Bedrag van de aanslag is 9-1 O-O47.
22-11-1738: Willem van Dam. raad in de vroedschap en schepen van Utrecht, bekent vermits het
transport en vrijwilligge afstand van Wouter Jansz. van Soest, Jan Willems van Lockhorst, gehuwd
met Grietje van Soest en Cornelis Floor, gehuwd met Neeltje van Soest, tesamen universele erfgena-
men van Jan Wouters van Soest, in eeuwigdurende erfpacht ontvangen te hebben "seeckere 29 mergen
lands gelegen onder de gerechte van Overlangbroek on de Thienhoeven te Goy waarts, strekkende van
de Langbroeker weteringe tot in de Goyerweteringe, 'daar wij boven en beneden naast geland zijn,
waarvan 13 a 14 mergen met opgaande els bepoot zijn, genaamd het Cuypers Bosch, sijnde de rest
boomgaard, bouw en weylandt. jaarlijcx en alle jaren voor de somme van 20 Car. gld'48.

Uit dit huwelijk bekend (in willekeurige volgorde):

1. Neeltje Jans van Soest, geb. ca. 1690, woont te Overlangbroek (1710), lidmaat
te Leersum en te Driebergen (vanaf 1726), testeert op 3-8-1754 voor notaris
Carel Philip van Cuylenborgh te Utrecht, begr. Driebergen 21-3-1782, tr. (huw.
voorw. Leersum 27-3-1710) Cornelis Cornelisz. Floor, geb. Ginkel, ged. Ame-
rongen 12-9-1680, boer te Ginkel (tot 1726) en te Driebergen (vanaf 1726),
burgemeester en medeschepen van Zuilenstein, Leersum en Ginkel (1718),
diaken en ouderling te Leersum, woont te Ginkel (onder Leersum) en Drieber-
gen (vanaf 1726), testeert op 3-8-1754 voor notaris Carel Philip van Cuylen-
borgh te Utrecht, overl. Driebergen 1760, zn. van Cornelis Cornelisz. Floor en
Aeltje Meijnsdr.
27-3-1710: huwelijkse voorwaarden tussen Cornelis Cornelisz. Floor, geassisteerd met zijn vader
Cornelis Floor en Neeltje Jans van Soest, geassisteerd met haar vader Jan Woutersz. van Soest. De
vader van de bruidegom brengt een bedrag van 700 gld. in 'tot onderstand van 't huwelijk', in

• extinctie van de 200 gld. die aan Cornelis Cornelisz. Floor zijn gelegateerd per testament d.d. 21 -12-
1705 (voor notaris Simon de Moy). Cornelis Cornelisz. Floor brengt zelf in aan contant geld, scha-
pen en andere eigendommen de somma van 300 gulden. Jan Woutersz. van Soest geeft tot huwe-
lijksgoed de somma van 520 gld., op voorwaarde dat hij niet verplicht kan worden tot betaling van
het moederlijk erfdeel van de bruid. Als getuigen zijn aanwezig: Henrick Rijxen, Gerrit Soest;
behalve de comparanten en getuigen tekenen ook: Grietje Jans van Soest en Wouter Jansz. van
Soest49.
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2. Grietje Jans van Soest, tr. (huw. voorw. Leersum 19-6-1711) Jan Willemsz-
Lookhorst, ged. Woudenberg 5-6-1687, boer op de hofstede De Bonen onder
Darthuizen50, overl. na 4-11-1729, (wss. in of na 1755), zn. van Willem Rutten
Lookhorst en Jannetje Jans van Overeem.
19-6-1711: huwelijkse voorwaarden tussen Jan Wouters van Soest t.b.v. zijn meerderjarige dochter
Grietje van Soest, aanstaande bruid en Willem Rutten Lookhorst, t.b.v. zijn zoon Jan Willems Lock-
horst. aanstaande bruidegom. Willem Rutten Lockhorst brengt aan ter onderstand van het huwelijk
'alle het koorn. paerden. koeyen, schapen en voorts alles wat op de Landerijen en hoffstede bij
dessefs soon in 't gebruick werden bevonden onder den geregte van Darthuysen", gekocht van de
erfgenamen van Cruyff Petersz. en Jan Wouters van Soest brengt aan de somme van 500 gulden.
Op 30 augustus 1711 heeft Jan Wouters van Soest de beloofde 500 gulden betaald ten huize van
Notaris Moy5'.

3. Wouter Jans van Soest, molenaar te Wijk bij Duurstede, schepen (1729) en raad
ald. (vóór 1739), oudeman van het kramers- of St. Nicolaasgilde te Wijk bij
Duurstede (1724), overl. vóór 14-12-1746, otr. Wijk bij Duurstede 8-11-1711
(met attestatie naar Overlangbroek) Jannigje van Ham, overl. na 14-12-1746,
wed. van Joost van Eist.
22-10-1711: huwelijkse voorwaarden tussen Wouter van Soest, meerderjarige jongman, bijgestaan
door zijn vader Jan Wouters van Soesl. wonende in Overlangbroek en Jannigje van Ham. weduwe
van Joost van Eist, bijgestaan door haar broeder Peter van Ham. Volgens akte van uitkoop d.d. 11
oktober 1711 voor nots. Bastiaan van Schalkwijk gepasseerd, bewijst Jannigje van Ham aan haar
vijf minderjarige kinderen een somme van 700 gulden. Voorts brengt zij aan ten huwelijk 'haere
Wind Coornmolen, huyzige. Erve en Rosmolen daeragter aen gelegen. Item eene Bomgaert onlangs
bij des toekomende Bruyts overleden man zal. gekogt, gelegen op den Hoek van de Hoogstraet agter
en annex haer Erff, alles gelegen buyten de Veldpoort alhier'. Bruidegom brengt aan 500 gulden,
die door zijn vader verstrekt zullen worden. Bij overlijden legateert Jannigje van Ham aan haar
innocente dochter Pieternella van Eist 200 gulden en aan haar andere kinderen ieder 50 gulden.
Voorts nog bepalingen over te verkrijgen erfenis van Wouter van Soest52.
8-3-1724: Wouter van Soest wordt genoemd als nieuwe oudeman van het 'cramers oft St. Nicolaas-
gilde' te Wijk bij Duurstede53.
4-11-1729: Wouter van Soest, schepen en Jannigen van Ham. echtelieden, benoemen elkaar tot
voogd over hun minderjarige dochter Teuntje van Soest. Hij nomineert mede zijn zwager Jan Wil-
lemsen van Lokhorst en zij haar broeder Peter van Ham. schepen. Uitsluiting van de weeskamer54.
21-3-1739: testament van Wouter van Soest, oud schepen en raad van Wijk bij Duurstede, en Janne-
tje van Ham, echtelieden. Erfgenamen zijn: Petronella van Eist, Theunis van Eist, Jacomina van
Eist, Johannis van Eist, voorkinderen van Jannetje van Ham en Teuntje van Soest, hun dochter'5.
14-12-1746: 'Conditien en voorwaarden" waarna juf fr. Jannetje van Ham, weduwe van schepen
Wouter van Soest, publiek zal verkopen een boomgaard gelegen in de Hoogstraat56.
Uit dit huwelijk:
a. Teuntje van Soest, ged. Wijk bij Duurslede 28-8-1712. genoemd in testament d.d. 21-3-1739.

Ilb. Cornelis Wouters van Soest, j.m. van Darthuizen, overl. tussen 1704 en 1709, otr.
Doorn (gerecht) 18-4-1669 (attestatie gegeven) Adriaentgen Gerritsdr. van der Aa,
j.d. van Cothen, overl. na 1709, dr. van Gerrit Huybertsz. van der Aa.

1701: Cornelis Wouters wordt vermeld op de monsterrol van Darthuizen met griep en bijl. Hij ge-
bruikt 6 morgen in Overlangbroek40.
14-1-1704: Peter Gerrits van der Aa, Jacob Gerrits van der Aa. Cornelis Wouters van Soest, gehuwd
met Ariaentje Gerrits van der Aa, Herbert Jans van Schaick, gehuwd met Cecilia Gerrits van der Aa.
Jannigje van der Aa. Jan van Oostenrijk, gehuwd met Adriana Gerrits van der Aa, Gerrit Huygen van
Esch. gehuwd met Maria Gerrits van der Aa, allen 'de rato caverende' voor de onmondige kinderen
van Willem Gerrits van der Aa en de onmondige kinderen van Dirk Philips Goes bij Cornelia Gerrits
van der Aa, allen kinderen en erfgenamen van Gerrit Huyberts van der Aa en houders van een rente-
brief van 25 gulden jaarlijks uit een kamp land, gelegen onder Culemborg ten laste van Cornelis
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Pellen en Gijsbertje Gijsberts d.d. 6-5-1624 gepasseerd voor schout en schepenen van Culemborg ten
behoeve van Huybert Gerrits van der Aa en Adriaentje Gerrits. echtelieden, welke renlebrief op 10-
10-1663 bij akkoord tussen Pelgrom Cornelisz. en Gerrit Huybertsz. van der Aa is verlaagd tot 18
gulden op 400 gulden kapitaal. De erfgenamen machtigen Harmen Laken, procureur te Culemborg.
Tekent o.a. Cornelis Wouters van Soest (zie afbeelding)57.
1709: de weduwe Cornelis Wouters wordt vermeld op de monsterrol van Darthuizen met spa en bijl.
Zij gebruikt 6 morgen in Overlangbroek. Vermelding ook in 1714. Na 1726 geen vermelding meer40.

Uit dit huwelijk bekend:

1. Gerrit Cornelisz. van Soest, tr. Leersum 2-8-1705 Feijgje Reijers, dr. van Reijer
Gijsbertsz. en Teuntje Bessels. Zij tr. (2) Leersum 15-1-1713 Cornelis Jordens
van Steenbeek, j.m. wonende te Leersum.
6-8-1705: boedelscheiding tussen Gijsbert Reijers. meerderjarige zoon van Reijer Gijsberts en
Teuntje Bessels, in leven echtelieden en Gerryt Soest, gehuwd met Feijtien Reijers, Gijsbert Reijers
behoudt het huis met 1 morgen land, gelegen in het dorp Leersum, belend oost (-) Rijx, west Gijs-
bert Tonisz., noord de Utregtsen wegh en zuid de Bund. Hiervoor zal hij aan zijn zuster 200 gulden
betalen, die Gerrit Soest in zijn kwaliteit als man en voogd bekent ontvangen te hebben51.
27-3-1710: Gerrit Soest is o.a. getuige bij huw. voorwaarden tussen Cornelis Floor en Neeltje van
Soest49.
Uit dit huwelijk bekend:
a. Reijer van Soest, ged. Leersum 23-6-1706, schepen van Overlangbroek (1739, 1742), overl.

tussen 1742en 16-11-1744, tr. (1) (als Reijer van Soest, j.m. van Leersum) Leersum 18-6-1730
Gosentie van Dontzelaer, j.d. van Neerlangbroek; otr./tr. (2) Overlangbroek 28-2/15-3-1733
Elisabeth van Koten, wed. van Elbert Arisse van Donselaar.
28-2-1733: Reijer van Soest, weduwnaar van Gosentje van Donselaar, ter ene en Arien van
Donselaar, wonende te Nederlangbroek als voogd over Gerrit Reijertse van Soest, oud ca. ander-
halfjaar, ter andere zijde, volgt uitkoop. Gerrit krijgt o.a. zilverwerk58.
13-7-1734: Reijer van Soest heeft 'een oude bijstede op nieuws doen aantekenen op 't Heuveltje
naest het Bosje'59.
27-5-1739: Reijer van Soest wordt vermeld als schepen van Overlangbroek60. Idem in 174259.
16-11-1744: bij executie verkocht de goederen van Mijndert van Broekbergen, o.a. gekocht door
Lijsbeth van Cooten, weduwe van Reijer van Soest59.
Uit het tweede huwelijk bekend:
aa. Arie, geb./ged. Overlangbroek 23/29-8-1734.
ab. Cornelis, geb./ged. Overlangbroek 20/26-7-1739.

b. Cornelis van Soest, ged. Leersum 20-11-1707, tr. (als Cnelis Gerritze van Soest, j.m. geb. te
Leersum en onlangs gewoond hebbend te Overlangbroek) Leersum 7-12-1738 (otr. Amerongen
30-11-1738) Johanna van Lokhorst, j.d. geb. Darthuizen, woont te Amerongen (1738), ook
aangetekend te Overlangbroek en Amerongen.

c. Claas van Soest, ged. Leersum, 25-11-1708, otr./tr. (als Claas Gerrits van Soest, j.m.), Leersum
14-3/6-4-1733 Jannigje Dirks van Woudenberg, van Leersum, dr. van Dirk Piterse (van) Wou-
denberg.
24-4-1759: boedelscheiding tussen de erfgenamen van Dirk Piterse Woudenberg, waarbij onder
anderen genoemd wordt: Claes van Soest als voogd over zijn onmondige kinderen Dirk en Fijgje
van Soest bij Jannigje Woudenberg61.
Uit dit huwelijk bekend:
ca. Dirk, genoemd in 1759.
eb. Fijgje, genoemd in 1759.

d. Arien, ged. Leersum 6-10-1710.

626 Gens Noslra 50 (1995)



2. Waarschijnlijk ook: Arien van Soest, tr. Maygie Hendricks.
Uit dit huwelijk bekend:
a. Claes. ged. Leersum 29-1-1708.

NB: de heer CA. van Burik uit Utrecht die vele jaren systematisch onderzoek heeft
verricht in Wijkse archivalia, was zo vriendelijk om mijn artikel kritisch door te lezen.
Ik betuig hem graag mijn oprechte dank voor al zijn opmerkingen en aanvullingen.

•
Noten

1. Zie over het gezin van Cornelis Cornelisz. Floor en Neeltje Jans van Soest mijn bijdrage: Eykelkamp
ofFloor, in: Gens Nosrra 43 (1988), pag. 40-44 (m.n. pag. 43).

2. Rijksarchief Utrecht (RAU), Dorpsgerechten Driebergen, nr. 543, akte d.d. 6-7-1766, waarin Neeltje
Janse van Zoest, weduwe van Kornelis Floren haar huis en hofstede voor 8100 gld. over doet aan haar
oudste zoon Cornelis Floren den Jonge.

3. RAU, n.a. Leersum, LOOlaOOl, nots. Simon de Moy.
4. Zie onder meer Gens Nostra 26 (1971), pag. 62.
5. Het antwoord van M.S.F. Kemp in Gens Nostra 26 (1971), pag. 356.
6. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-11, d.d. 18-5-1653: transport van Gosen Gerritsz. de

Bie op zijn broeder Gerrit Gerritsz. de Bie.
7. Mogelijk behoort ook Gerrichje Wouters, j.d. van Soest, die op 22-3-1674 voor het gerecht van Doorn

in ondertrouw gaat met Reijer Gijsberts, 'j.m. van Heijligenberg', tot deze familie Van Soest (zij
trouwden op 5-4-1674). Vergelijk b.v. de akte d.d. 10-7-1707: uitkoop tussen Gerrigien Wouters van
Soest, weduwe van Aert Jans Boon te Darthuizen, eerder weduwe van Reijer Gijsbertsz., ter ene en
Jan Huybertsz., gehuwd met Aeltje Reijers en Wouter Reijersz., haar twee kinderen uit haar eerste
huwelijk ter andere zijde. (RAU, n.a. LOOlaOOl, nots. Simon de Moy te Leersum).

8. RAU, n.a. Wijk bij Duurstede WY005a001, nots. D. de Romare, d.d. 6-6-1649.
9. Mevrouw H.M. Aben-Nederpeld stelt zonder enige verantwoording of toelichting in haar Kwartier-

staal Aben, dat Jan Woutersz. van Soest de zoon is van Wouter Cornelisz. van Soest. Voor deze
filiatie blijkt dus uiteindelijk geen goede grond te zijn. Ook bij haar stellige bewering dat Teuntje
Joachims de dochter is van Joachim Jansz. van Wijk zet ik vooralsnog een vraagteken (vergelijk noot
46). De bovengenoemde kwartierstaat werd opgenomen in de bundel Kwartieren van heren der, deel
I (Nijmegen 1980); zie pag. 28). Van haar hand verscheen in de bundel Kwartierstatenboek van de
Vereniging Veluwse Geslachten (Barneveld 1988) weer een (grotendeels gelijkluidende dee\-)Kwar-
tierstaat Aart van der Krol (pp. 147-148), waarin merkwaardigerwijs alleen Neeltje Jans van Soest
genoemd wordt en niet haar ouders. Overigens wordt ook deze publikatie ontsierd door hinderlijke
en onnodige onvolledigheden, met name in de kwartieren Floor/Overeem (zie noot 1).

10. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-13, fol. 233vs.
11. RAU, n.a. WY006a001, nots. Johan van Sandick te Wijk bij Duurstede.
12. RAU, n.a. WY009a00l, nots. Bastiaan van Schalkwijk te Wijk bij Duurstede.
13. J.H.M. Putman, Octrooien om te testeren 1641-1678, Toegang RAU nr. 9.
14. RAU, n.a. WY006a003, nots. Johan van Sandick te Wijk bij Duurstede.
15. RAU. n.a. WY006a004, nots. Johan van Sandick te Wijk bij Duurstede. Met dank aan de heer CA.

van Burik te Utrecht.
16. RAU, n.a. WY006a004, nots. Johan van Sandick te Wijk bij Duurstede.
17. RAU, n.a. WY006a005. nots. Johan van Sandick te Wijk bij Duurstede.
18. RAU, Hof van Utrecht, 188-23. Met dank aan Mr. C. van Schaik te Utrecht.
19. L.J.J.P. Cortenraede vermeldt in zijn artikel Wijk bij Duurstede in de ban van haar regenten (in:

Jaarboek Oud-Utrecht 1983. pag. 77) een Wouter van Soest, die een smederij runde. Hoewel een
tijdsaanduiding ontbreekt, neem ik aan dat deze Wouter van Soest identiek is met Wouter Cornelisz.
van Soest. Zijn 18de-eeuwse naamgenoot Wouter (Jansz.) van Soest, eveneens schepen van Wijk bij
Duurstede, was immers molenaar. Het is overigens wel opmerkelijk dat beide Wouters gerekend
kunnen worden tot de regenten van Wijk en niet uit dezelfde familie stammen. Het tegendeel zou
eerder in de lijn der verwachting liggen.
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20. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-10. resp. fol. 24v en fol. 6. Met dank aan de heer CA.
van Burik te Utrecht.

21. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 585-7.
22. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-10. resp. fol. 132 en fol. 138-138v. Met dank aan de

heer CA. van Burik te Utrecht.
23. RAU, Stadsarchief Wijk bij Duurstede, nr. 585-9. Met dank aan de heer CA. van Burik te Utrecht.
24. Lambertjen Willems, weduwe van Aelbert Reijers. wonende te Eist. otr. Rhenen 6-4-1650 Cornelis

Jansz.. j.m. van Renswoude.
25. RAU, n.a. WY005aOOI, nots. D. de Romare te Wijk bij Duurstede.
26. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 585-11. Met dank aan de heer CA. van Burik te Utrecht.
27. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-11. fol. 30vs.
28. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-11.
29. RAU, Stadsarchief Wijk bij Duurstede, nr. 589. losse stukken tussen de 'aanbreng van schulden ten

laste van de boedel van Jor. Pieter van Asperen en sijn suster Juffr. Maria van Asperen, huysvrouw
van de Heer Capiteyn Johan Diderik van Loge'.

30. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-11. fol. 194.
31. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-13.
32. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-14. Met dank aan de heer CA. van Burik te Utrecht.
33. RAU, n.a. WY006a003, nots. Johan van Sandick te Wijk bij Duurstede.
34. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 568-17.
35. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-13, fol. 233vs.
36. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 590.
37. RAU. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-14, fol. 56, 58.
38. RAU, n.a. WY008a002, nots. Cornelis van Sandick te Wijk bij Duurstede.
39. RAU, Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, nr. 580-16. fol. 224.
40. RAU, Arch. Lekdijk bovendams, nr. 1521. monsterrol Darthuizen.
41. RAU, Arch. Lekdijk bovendams, nr. 1521. monsterrol Overlangbroek.
42. RAU, Dorpsgerechten Amerongen, nr. 115.
43. RAU. Dom, nr. 1086-4, fol. 178vs., 179, 179vs.
44. RAU, Dorpsgerechten Overlangbroek, nr. 1480.
45. RAU, Arch. Familie Taets van Amerongen van Natewisch, nr. 218.
46. RAU, n.a. WY009a002. nots. Bastiaan van Schalkwijck te Wijk bij Duurstede. NB: het betreft hier

de familie Van Donselaar uit Langbroek. Vergelijk de huwelijksaantekening te Wijk bij Duurstede:
Jannigje Jochems, j.d. van Wijk, otr./tr. juni (geen dag vermeld) 1674 Aerien Elbert van Domselaar,
j.m. van Nederlangbroek. Jan Wouters van Soest treedt hier kennelijk op als aangetrouwde oom. Jan-
negje en Teuntje Jochems (Joachims) zijn dan zusters van elkaar. In het doopregister van Amerongen
vond ik: Jannetgen, ged. 21-10-1647, dr. van Jocchem Jacobsen, wonende tot Leersum en Neeltgen
Peters. Zou dit het ouderpaar van Jannegje en Teuntje Jochems kunnen zijn? Zij krijgen beiden een
dochter Neeltje. maar dit gegeven kan hoogstens dienen als aanvullend bewijs. Zekerheid omtrent de
herkomst van de zusters Jochems is er vooralsnog dus niet; (vergelijk ook noot 9).

47. RAU, Dom, nr. 3894.
48. RAU. Dom, nr. 1240, charter. Deze verlijbrief is ook geregistreerd op 27-1-1738 in het register van

erfpachtbrieven van het kapittel (RAU, Dom, nr. 1086-5, fol. 150). Aan het slot van de verlijbrief
volgen nog enkele gegevens betreffende de verkoop. De koopcedulle dateert van 14-12-1737, de
koopsom bedraagt 875 gld. en als belending wordt nu opgegeven: oostw. de erfgen. van de heer
professor Van Stalen en westw. de Domheer Lamsweerd. NB: Over het voormalig buitengoed Het
Dambosch: 'Hier heeft omstreeks 1740 de Utrechtse regent Mr. Willem van Dam (1690-1778) van
het Domkapittel een stuk land van ongeveer 40 morgen grootte aangekocht, waarop hij bij de wetering
een buitenhuis liet bouwen en de omgeving herschiep in een bosgebied. Het goed, dat naar deze
Utrechtse regent genoemd is, vinden wij voor het eerst als Dambosch aangeduid in 1807, toen het in
dat jaar voor 8600 gulden door de erven G.D. Cazius, rentmeester/generaal van de Duitse Balije te
Utrecht, werd verkocht aan mr. CJ. van Nellestein van Broekhuizen. Uit de boedelscheiding van de
familie Cazius blijkt dat men hier toen 29 morgen land had en een hofstede, waarvan het noordelijkste
deel (groot 13 tot 14 morgen) was bepoot met opgaande elzen en Kuypersbos werd genoemd. Naast
dit goed lag nog een aan hem toebehorend stuk bouw- en weideland, groot 19 morgen. Het eerstge-
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noemde deel. groot 29 morgen, kwam door koop aan Mr. Nellestein. die het omstreeks 1820 weer
overdeed aan de heer J. de Ridder te Amerongen. Uit diens familiebezit werden de hofstede en onge-
veer 10 hectare land in 1917 verkocht aan de landbouwer R. de Geer.' (E.J. Demoed. In een lieflijk
landschap, Zaltbommel 1974: pag. 113)). Zie voorts: W.E. van Dam van Isselt, Het landgoed 'Het
Dambosch' te Overlangbroek. in: De Navorscher 66 (1917). pp. 417-423.

49. RAU, n.a. LOOlaOOl. nots. Simon de Moy te Leersum.
50. E.J. Demoed (zie noot 48) over de hofstede De Bonen: 'Deze hofstede wordt reeds op kaarten van

Darthuizen uit 1699 en 1755 aangegeven. In de zeventiende eeuw behoorde de hofstede tot de bezit-
tingen van Maarsbergen, doch in 1755 is J. Lokhorst Wzn. eigenaar. Het schijnt dat deze boerderij
in het laatst van de achttiende eeuw onbewoond en tot verval is geraakt. Althans in 1790 beklaagde
het gerechtsbestuur van Darthuizen zich bij de Staten van Utrecht dat zij maar een bepaald bedrag aan
belasting konden opbrengen, mede doordat 'de Bonen is ingestort, hetgeen een schade van 24 gulden
in de consumptieve middelen' betekende' (pag. 125).

51. RAU, n.a. LOOlaOOl, nots. Simon de Moy te Leersum.
52. RAU. n.a. WY009a002, nots. Bastiaen van Schalkwijck te Wijk bij Duurstede.
53. RAU. n.a. WY009a004. fol. 63. nots. Bastiaen van Schalkwijk te Wijk bij Duurstede.
54. RAU, n.a. WY009a004. nots. Bastiaen van Schalkwijk te Wijk bij Duurstede.
55. RAU, n.a. WYOlOaOOl, akte nr. 47, nots. Henricus de Graaff te Wijk bij Duurstede.
56. RAU. n.a. WY013a00l, nots. Henricus Hollingerus van Lansbergen te Wijk bij Duurstede.
57. RAU, n.a. WY009a001, nots. Bastiaen van Schalkwijk te Wijk bij Duurstede.
58. RAU, Dorpsgerechten Zuilenstein, Leersum en Ginkel. nr. 2480.
59. RAU, Dorpsgerechten Overlangbroek, nr. 1676.
60. RAU, Dorpsgerechten Overlangbroek, nr. 1682.
61. RAU, Dorpsgerechten Zuilenstein, Leersum en Ginkel, nr. 2481.

ADVERTISSEMENT TOT REDDING VAN DRENKELINGEN

Tot redding van menschen, die in het water gevallen zijnde schoon sprakeloos en zonder eenige uijterlijke
tekenen van leven daar uijtgehaalt worden, is volgens het advies van verscheijden voornaame doctoren het
volgende noodsakelijk,
1. Voor eerst moet het lighaem zoo ras het uijt het water gehaalt is, gebragt worden in een warm vertrek

voor een groot vuur-
2. Moet men met een blaasbalk door het fondement de darmen opblasen, bij gebrek van een blaasbalk kan

gemakkelijk dooreen tabakspijp geschieden ja zelfs door de scheede van een mes daar de uijterste punt
afgesneeden -

3. Moet men met wolle lappen of met borstels de boven buijk vrijven-
4. Moet er op den arm of in de hals-krop-ader een bloedlating geschieden, vooral in bloedrijke lighamen

5. Moet met geest van ammoniaczout of met brandewijn het-hoofd gevreeven worden, en hetzelve onder
de neus gehouden.

Door deze hulpmiddelen bij tijd in 't werk te stellen, heeft de ondervinding geleert, dat verscheijden men-
schen en kinderen die voor dood weggedragen wierden, gered zijn.
Al wie een drenkeling door deze of diergelijke middelen van de doot redt, kan een belooning genieten van
ses gouden ducaten boven vergoeding van gedaane onkosten, in redelijkheijd te betalen door de maatschap-
pije ter behoudenis der drenkelingen te Amsterdam, zoals nader bepaalt is in eene wijdlopige bekendmaking
dier maatschappij zelve.
Zeg hel voort.

Purmerend, ORA 4023, Anno 1775
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UTRECHTENAREN IN ANTWERPEN

In GensNostra 50 (1995), pag. 456, vermeldt A.A.B, van Bemmel een procuratie van
13 april 1553 van Katlljne Nicolaesdr. op haar man Willem de Ridder op Walenborch,
die zich in het Antwerpse Stadsarchief bevindt. De connectie tussen Neerlangbroek
en Antwerpen is hem onduidelijk, maar deze is in dit geval heel goed aan te geven.
Wat is namelijk het geval?

Katlijne Nicolaesdr. is niemand minder dan Kathline (Catharina) Basijn of Basin,
zoals zij zich nog wel genoemd zal hebben. Zij werd beleend met Walenburg in 1537
en overleed in 1562'; dat de procuratie door wijlen Katlijne Nicolaesdr. gegeven was,
zal wel op een misverstand berusten en het is bovendien weinig waarschijnlijk dat een
overledene nog volmachten afgeeft. Als zij in 1537 met Walenburg wordt beleend, is
zij al getrouwd met Willem de Ridder die in 1526 zelf was beleend en in 1537 in de
ridderschap van Utrecht werd beschreven; hij stierf ca. 1576 na Walenburg in 1574
aan zijn zoon te hebben overgedragen. Wat er achter de wat wonderlijke belening van
Kathline in 1537 schuilt, ben ik niet nagegaan.

Uit het echtpaar De Ridder-Basijn sproten vijf kinderen: 1. Anthonetta oiAnna die
in 1544 trouwde met Herman van Dompseler; 2. Nicolaas trouwt Anna van Leeuwen,
uit welk huwelijk vier kinderloos overleden kinderen; 3. Maria trouwt in 1560 Johan
van Hattum, heer van Rynesteyn en Walenburg (1582), waaruit één zoon; 4. Wendel-
moet (Wynanda) trouwt Frederik van Wolbeek; 5. Johan. Het nageslacht lijkt uitge-
storven te zijn.

Kathline Basijn was de dochter van Nicolaes Basijn de jonge, geb. Brugge (?),
koopman te Antwerpen, overl. vóór 1505, tr. Maria de May uit Amiens, overl. 25
september 1501, begr. Antwerpen2. Deze Nicolaes was de zoon van een andere Nico-
la(e)s Basin (Basijn) i e jeune', geb. in het diocees Rouaan, koopman te Brugge en
later te Utrecht, overl. 26 juni 1495, begr. Utrecht (St. Janskerk, waar zijn bronzen
grafplaat nog hangt), tr. Cathérine de Quesnay, geb. in het diocees Rouaan, overl. 27
maart 1468, begr. Brugge (Karmelieten). Deze laatste Nicolaes had een broer Thomas,
die aanvankelijk (1447-1474) bisschop van Lisieux in Normandië was, na allerlei
politieke verwikkelingen in 1474 onder behoud van inkomsten ad 866 pond per jaar,
afstand deed en benoemd werd tot aartsbisschop van Caesarea in het Heilige Land. In
1477 vestigde hij zich te Utrecht, waar toen David van Boergondië bisschop was, die
hij nog kende uit zijn studententijd te Leuven.

Met dit verhaal is de band tussen Utrecht en Antwerpen in dit geval dus duidelijk
aangetoond.

Mr. O. SCHUTTE

Noten
1. Jhr. E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de geschiedenis der Utrechtsche ridderhofsteden

en heerlijkheden, 's-Gravenhage 1909-1912.
2. Zie uitvoeriger van mijn hand: Van Dunenborg, Van Domburg en Basijn, in: De Nederlandsche

Leeuw 107 (1990), kol. 151-176.
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WAPENREGISTRATIE

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging zijn de volgende wapens geregistreerd:

Melchers (Beckum, Westfalen, D.)

Beschrijving:
In zilver een blauw huismerk, linksonder vergezeld van een rode roos
mei een zilveren hart; in een blauw schildhoofd links een achlpuntige
gouden ster.
Helmteken: een achtpuntige gouden ster tussen een vlucht van blauw en
zilver.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 1968 door aanvrager ontworpen, geïnspireerd op oude huismerken gevoerd door naamgeno-
ten Melchers uit dezelfde streek. Aanvrager stamt af van George Melchers en Elisabeth Heddiges, wonende
te Beckum begin 18de eeuw.

Geregistreerd op verzoek van dr. Marie-Joseph Melchers, geboren Schiedam 30 maart 1921, wonende te
Oss, zoon van Lambertus Louis Johannes Marie Melchers en Johanna Hendrika Maria Kleipool.

Bronnen:
- geen.

Nummer: NGV.1995.001 (7-7-1995)

Schouten (Hendrik-Ido-Ambacht)

Beschrijving:
In zilver een aanziende zwarte ossekop, boven vergezeld van twee zwarte
St. Andreaskruisjes en een schildvoet golvend gedwarsbalkt van vier
stukken blauw en zilver.
Helmteken: een schoof van tien korenaren, aan weerszijden met twee
afliangende bladen, alles van goud-
Dekkleden: rechts: zwart, gevoerd van zilver; links: blauw, gevoerd van
zilver.

Dit wapen is in 1988 ontworpen door aanvrager en Chr. Reydon te 's-Gravenhage. Geregistreerd in het
wapenregister CBG onder nummer 455/520 Jb. 1989. Aanvrager stamt af van Meeuwis Willemsz., overleden
na 1705, en van zijn tweede vrouw Neeltje Leenderts, begraven Ridderkerk 5 november 1743.

Geregistreerd op verzoek van Jan Floris Schouten, geboren Zwijndrecht 12 augustus 1940, wonende te
Hendrik-Ido-Ambacht, zoon van Meeuwis Schouten en Pieternella van Ballegooie.

Bronnen:
— J.F. Schouten en K.J. Slijkerman, Stamreeks Schouten, in: Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, Rotter-

dam 1986.

Nummer: NGV. 1995.002 (7-7-1995)
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Hollander (Herbaijum, Friesland)

Beschrijving:
Gedeeld: I. defrie.se adelaar, in een rode schildhoek een vlammend gou-
den hart; II. in blauw drie paalsgewijs geplaatste gouden klaverblade-
ren.
Helmteken: een gekroonde helm: een zwarte vlucht, de veren beurtelings
van zwart en zilver.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is een breuk van het wapen gevoerd door leden van de familie Hollander, blijkens een grafsteen
te Herbaijum uit 1672 en een zilveren brandewijnkom uit 1733.
De oudst bekende voorvader is Pieter jans Hollander te Herbaijum. overleden in of vóór 1598. De aanvra-
ger behoort tot deze familie.

Geregistreerd op verzoek van Dominecus Nicolaas Hendrikus Hollander, geboren Apeldoorn 23 februari
1932. wonende te Zevenaar. zoon van Dominecus Nicolaas Hendrikus Hollander en Maria Wilhelminaten
Teije.

Bronnen:
— H.A. Zeinstra. De familie Hollander van Herba\um. in: Genealogv.sk Jierboekje I9SI.
- W. en H. Hollander. De familie Hollander uit Herbayum van 1600 tol heden. 1994.

Nummer: NGV. 1995.003 (7-7-1995)

De Doelder (Axel, Zeeuws-Vlaanderen)

Beschrijving:
In zilver drie zwarte pijlen naast elkaar en een golvende blauwe schild-
voet beladen met een golvende zilveren dwarsbalk.
Helmteken: een uitkomende blauw gekroonde blauwe leeuw, rood ge-
tongd en genageld, met een halsband waaraan een kruis, beide van
goud. in de rechtervoorklauw een schuinlink.s geplaatste zwarte pijl.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd in 1994 ontworpen door ir. A. Daae voorde aanvrager en zijn nakomelingen. Geregistreerd
in het wapenregister CBG onder nummer 656. Aanvrager stamt af van Levina de Doelder (1809-1881). Zij
stamt af van Jan de Doeider(e). gemeentebode te Neuzen, overleden in 1639. en Paulijne Eijennans, over-
leden na 19 april 1664.

Geregistreerd op verzoek van Leenden de Doelder. geboren Terneuzen 18 december 1929. wonende te
's-Hertogenbosch. zoon van Willem de Doelder en Pieternella Goetheer.

Bronnen:
- geen.

Nummer: NGV. 1995.004 (7-7-1995)
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Triebels (Nieuwenhagen, Limburg)

Beschrijving:
In blauw drie zilveren drevels (triebel) (2-1).
Helmteken: een zespuntige gouden staartster lussen een blauwe vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 1983 ontworpen door aanvrager en K. vanden Sigtenhorst te Rijswijk. Geregistreerd in het
wapenregister CBG onder nummer 310 Jb. 1984. Aanvrager stamt af van Hermannus Tribels, geboren ca.
1585 en begraven Heerlen 22 februari 1662. en Agnes Cijstermans. overleden vermoedelijk na 11 april
1641.

Geregistreerd op verzoek van drs. Alexander Valentijn Triebels, geboren Nijmegen 13 februari 1962.
wonende te Nijmegen, zoon van prof. dr. Leo Felix Triebels en Marie Carolina de Bie.

Bronnen:
- A.V. Triebels. Triebels, de lak van de Nijmeegse burger Willem Triebels (1751-1802), in: Gens Noslra

XLV (1990). pag. 101-118.

Nummer: NGV. 1995.005 (18-8-1995)

Nienoord (Menkeweer, Groningen)

Beschrijving:
Gedeeld: I. in rood een zilver huismerk: II. in zilver een rode vijfpuntige
ster vergezeld boven en beneden van een groen klaverblad.
Helmteken: een klaverblad van het schild.
Dekkleden: rood. gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 1993 ontworpen door J.B. Bronsema. gebaseerd op het huismerk dat op de grafzerk van
Symon Jans (1692-1758) voorkomt in: A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardig/leden (Assen 1977). pag. 399
en 940. Geregistreerd in het wapenregister CBG onder nummer 625 Jb. 1994. Aanvrager stamt af van Jan
Sijwerts 'op Berghuis' te Menkeweer. Zijn zoon is de bovengenoemde Symon Jans: diens kleinzoon Simon
Reintjes (1767-1846) bewoonde de boerderij 'Nienoord" en nam in 1811 dezenaam als geslachtsnaam aan.

Geregistreerd op verzoek van Cornelis Nienoord, geboren Rotterdam 28 juni 1947. wonende te Spijkenisse.
zoon van Jan Nienoord en Nelia Vervoort.

Bronnen:
- R.H. Alma en F.J. Ebbens red.. Groninger Kwarlierstatenboek I. Groningen 1988 (pag. 174).

Nummer: NGV.1995.006 (18-8-1995)
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WAAROM OOK DE KINDEREN

door F.J. SWART

Het bedrijven van genealogie begint veelal met het uitzoeken van wie onze grootou-
ders, overgrootouders, bet-overgrootouders waren. Het gaat daarbij om onze voorou-
ders en het vinden van hen is, zeker in de hogere echelons van de kwartierstaat, vaak
al moeilijk genoeg. Het oplossen van de problemen die zich daarbij voordoen, is ove-
rigens meteen het meest aantrekkelijke van de genealogische hobby. Maar desondanks
is toch vaak de neiging te bespeuren een kwartierstaatonderzoek te beperken tot de
voorouders zelf. Het doel van deze verhandeling is, duidelijk te maken dat om ver-
schillende redenen, het verstandig is om ook de gezinssamenstelling van onze voorou-
ders in het kwartierstaatonderzoek te betrekken.

Ondanks het formele karakter en de-zeker in de vorige eeuw - breedvoerige tekst
van de akten van de burgerlijke stand, zijn deze niet altijd feilloos. Dat geldt in nog
sterkere mate voor de inschrijvingen in doop- en trouwboeken. Ten eerste stond de
naamgeving vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 niet formeel vast,
maar bovendien was de schrijfwijze sterk afhankelijk van de spellingsgewoonten van
de betrokken predikant. Onderlinge vergelijking van de namen en andere gegevens
van gezinsleden kan dan nog wel eens de weg uit het doolhof aangeven. Een praktijk-
voorbeeld:
Eén van mijn onderzoeken betrof Aaltje Scheppink, getrouwd mexAsjen van derBend,
die in het begin van de vorige eeuw in Zwolle woonde. Volgens de overlijdensakte
was Aaltje geboren te Hellendoorn, was zij een dochter van Jan Scheppink en Aaltje
Meulink, was zij 72 jaar oud en overleed zij te Zwolle op 11 april 1846. Ze zou dus
omstreeks 1774 in de gemeente Hellendoorn moeten zijn geboren.

In Marie (gemeente Hellendoorn) ligt inderdaad het erve Schoppink, of Schoep-
pink. Gedurende de laatste decennia van de 18-de eeuw woonde daar het echtpaar
Mannes Albers enAaltjen Jansen. Ze worden als volgt in het trouwboek van Hellen-
doorn vermeld: '9-4-1772, Mannes Albers, j(onge) m(an) ... te Daarle met Aaltjen
Jansen, j(onge) d(ochter) van Schoppink te Marie'. Achtereenvolgens worden te Hel-
lendoorn uit dit huwelijk de volgende kinderen gedoopt:

\. Aaltjen, ged. 2-11-1773
2. Jenneken, ged. 2-11-1774
3. Marieken, ged. 26-7-1777
4. Marieken, ged. 9-7-1780
5. Jan, ged. 11-1-1784
6. Janna, ged. 19-3-1786.

Qua leeftijd zou de eerste dochter heel goed de gezochte Aaltje Scheppink kunnen zijn.
Echter, alleen de (bovendien ook nog veel voorkomende) voornaam van haar moeder
stemt overeen met de in de overlijdensakte uit 1846 genoemde ouders. Een wel erg
smalle basis om Mannes Albers als haar vader te noteren!

Het gemeentearchief van Zwolle heeft een uitvoerig kaartsysteem en daarin ging
ik op zoek naar andere personen met de naam Scheppink of Schuppink. Dat leverde
twee nuttige notities op:

- op 23 februari 1806 blijkt Aaltje Scheppink, vrouw van Asje van der Bende, ge-
tuige te zijn bij de doop van een dochter van Klaas Schuurman en Jannetje
Schuppings.
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- op 18 september 1808 is Janna Schukking getuige bij de doop van een zoon van
hetzelfde echtpaar.

Aaltjen, Jenneken en Janna zouden dus heel goed zusters van elkaar kunnen zijn en
mogelijk identiek met de hierboven genoemde kinderen 1,2 en 6 van Mannes Albers.
Jammer van die overlijdensakte van 1846 ...!

Mogelijk geven de overlijdensakten van Jenneken en Janna nadere informatie. Echter,
die zijn niet te vinden, noch in Hellendoom, noch in Zwolle en evenmin in Zwoller-
kerspel.

De administratie van het Hervormd Armbestuur in Zwolle bracht echter uitkomst:
Jennigjen Schuppink, weduwe van Klaas Schuurman, blijkt in 1846 in bedeling te zijn
geweest bij het Armbestuur en 'zich zelf uit te besteeden' in Utrecht. Daar blijkt ze
ook te zijn overleden: Jannetje Schuppink, geboren te Marie bij Hellendoom, weduwe
van Nicolaas Schuurman, dochter van wijlen Hermanus Schuppink, de naam van de
moeder onbekend, oud 74 jaar, overleden te Utrecht op 16 augustus 1847. Kennelijk
had de ambtenaar van de burgerlijke stand in Utrecht de neiging om namen zo mooi
mogelijk te maken en verfraaide zo Klaas tot Nicolaas.

Nu was dan wel voldoende zekerheid verkregen om Mannes Albers te noteren als
de vader van onze Aaltje Scheppink, in plaats van de in haar overlijdensakte genoemde
Jan Scheppink. Toch bleef ik nog zitten met de naam van Aaltjes moeder: waarom
werd die in de overlijdensakte Aaltje Meulink genoemd?

Aangezien Aaltjen Jansen van het erve Schoppink afkomstig was, werd nagegaan
wie de vorige bewoners van die plaats waren. Dit blijken te zijn: Jannes Jans en Aal-
tjen (Ale) Janss. Het trouwboek van Hellendoom meldt: '28-7-1732 Jannes Jans,
wedr. op 't Ulenspiegel te Elen en Aaltjen Janss, j.d. op 't Schoppink te Marie'. In de
jaren daarna worden te Hellendoom de volgende kinderen van 't Schoppink gedoopt:

\.Marije, ged. 26-4-1733
2. Jan, ged. 26-12-1734
3. Henderina, ged. 30-3-1736
4. Marijken, ged. 26-4-1738
5. Mannus, ged. 29-11-1739
6. Hendrik, ged. 9-8-1748.

In alle gevallen worden als ouders genoemd: Jannes Mollink en Ale Janss. Tenslotte
worden nog gedoopt: 19-5-1755 Berent, zoon van Jannes Jansen en Aaltje Hendriks,
van Schoppink te Marie, en 12-2-1775 Aaltjen, spuria (onecht kind) van Jenneken
Jansen, van Schoppink te Marie.

De doop van Aaltjen Jansen, de moeder van Aaltjen Scheppink, is te Hellendoom
niet gevonden; ook niet te Den Ham, waar de bevolking van Marie ook wel ter kerke
ging. Het zelfde geldt voor Jenneken Jansen die in 1775 van een 'onecht kind' was
bevallen.

Bij de volkstelling van 1748 is genoteerd: 'No. 12 Scheppink, Jannes Scheppink,
huijsv. Aaltjen Hendriks. Kinderen < 10 jr.: Mannes, Aaltjen, Hendrik. Hieruit blijkt
in elk geval dat Aaltje tot het gezin van Jannes Scheppink (Mollink) behoorde en dat
zij tussen 1739 en 1748 moet zijn geboren. Ook de achternaam Meulink wordt nu
begrijpelijk. Dochter Jenneken kan heel goed na 1748 zijn geboren.
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Bij het beoefenen van de genealogie resulteert het oplossen van één probleem vaak
in het ontstaan van ten minste één ander. Zo ook hier: tot en met de doop van Hendrik
op 9 augustus 1748 wordt de vrouw van Jannis Mollink genoemd als Aaltjen (Ale)
Janss. Vanaf de een paar maanden later gehouden volkstelling heet ze echter Aaltje
Hendriks. Voor verder onderzoek naar haar afstamming is dat patroniem echter toch
wel belangrijk. Nogmaals zoeken in de trouwregisters leverde een opvallend huwelijk
op: '5-7-1742, Jannis Janssen, wedr. van wijlen Altjen Janssen op 't Schuppink en
Alijen Hendriks op 't Haarinks, beiden te Marie'. Kennelijk heeft de predikant bij het
inschrijven van de doop van Hendrik op 9 augustus 1748 abusievelijk de reeds meer
dan zes jaar tevoren overleden Aaltje Janssen als moeder vermeld.

Wie nu de moeder van onze Aaltjen Jannes- geboren tussen 1739 en 1748 - is
geweest, blijft een nog onopgelost probleem. Maar inmiddels ben ik, sinds het begin
van dit verhaal, wel twee generaties verder gekomen, vooral door ook de naaste fami-
lie van de gezochten in het onderzoek te betrekken. •

PARKEERPROBLEMEN ANNO 1707

Resolutie van de regering van de stad Groningen, d.d. 14 oktober 1707:
Op het gemoveerde ter vergaderinge dat de turffmenders haar onderstonden somwijlen geladene oock ledige
turffwagens in de straten ende op de merkt hijr en daar lieten staan, waar door bij donckere avonden en
naghten grote ongelucken souden konnen werden veroorsaackt. hebben de H. Heeren Borgemeesteren ende
Raadt goedt gevonden ende verstaan dat aan de turffmenders gilde sal werden geinsinueert wel sorge te
dragen dat geene wagens als boven geladen ofte ongeladen bij avonden ofte naghten op straete werden
gevonden bij de verbeurte van een daelder. wordende de ratelaars gelastet hijr op goede aghtinge te slaan,
ende enige wagens vindende uijt de selve een radt te neemen. noghte dat te restitueeren eer en bevoren haar
de daelder breucke van de eijgenaar der turffwagen sal sijn betaalt.

DOORBRAAK VAN DEN DIJK

Den 31 december 1740, Joanna, dogter van Maarten van Zon en Gijsbertje Carstman,
alhier woonagtig, de moeder van Aalburg ingekomen. Nota, dit kint is ten huyse van
de ouders van ons gedoopt, uyt oorsake van den doorbraak van den dijk te Hedikhuy-
sen, voorgevallen den 24 december 's-avonds om 9 uren, waardoor 't lant geheel, en
de kerk enigsins onder water was. Nota, wijl nu op den 31 december de binnenwateren
bevroren waren, is den predikant van sijn huys over 't ijs gegaan na 't huys van des
kints ouders, en over het ijs weder gereverteert. Dit per memorie.

(Geref. doopboek Veen, NB)
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ADDENDA ET CORRIGENDA

Voor aanwijzingen over wat in de rubriek kan worden opgenomen, zie Gens Nostra
44(1989), pag. 497.

KWARTIERSTAAT BROOD
(Gens Nostra 25 (1970), pag. 22-25)

Pag. 23. kwartier 44. de hier genoemde Johannes van Benlhem, ged. Utrecht 7-2-1762 (zoon van Isaak van
Benthem en Maclueld Odijk, nrs. 88-89). overl. Utrecht 19-3-1770 (ongehuwd en zonder nakomelingen).
De correcte gegevens kwartier 44 luiden: Johannes van Benthem. ged. Utrecht 2-3-1762. tr. Woerden 16-5-
1785 Catharina van Mastrigl (nr. 45).
Pag. 24, kwartieren 88-89 lees: Cornelis van Benthem, ged. Utrecht 28-9-1721, tr. Hendrikje Hegt.
Genoemde Cornelis van Benthem zou een zoon zijn van Hendrik van Benthem enJohanna van Bueren. Van
Hendrik is geen doopaangifte of het moet zijn de later niet meer voorkomende Ulrich. ged. 30-7-1682,
overl. Utrecht 17-7-1755. zoon van Frans Cornelis die 17-10-1665 trouwt met Catharina van Nieuwenhage.

W.M. VAN DER VLUGT-VAN BENTHEM. Nieuwerkerk a/d IJssel

KWARTIERSTAAT VAN JANNIGJE DE HEK
(Gens Nostra 44 (1989), pag. 304-313:

Gens Nostra 49 (1994), pag. 421-425 en 543-544)

316. ... zijn zoon Arien Ariens van der Voort, lees: ... zijn zoon Cornelis Ariens van der Voort.
1646. SA Antwerpen, toevoegen: Schepenregisters nr. 358, fol. 52.

Arie Jan STASSE, Utrecht

DE FAMILIE WILLIGERS/WILLEGERS
(Gens Nostra 49 (1994), pag. 477-486)

Pag. 479. Va.. Dijmplma Hagenaars, ged. Roosendaal 12-7-1766, lees correct: ged. Nispen/Essen 6-12-
1772.
Pag. 484, VIb-5, Adrianus Jacobus Willegers en Maria Berende hadden de volgende kinderen:

a. Wilhelmina Cornelia Maria Willegers. geb. Bergen op Zoom 27-6-1884. tr. Jacobus Verbuig, zn. van
Nicolaas Verburg en Francina Niersman.

b. Cornelis Dingeman. geb. Geertruidenberg 10-1-1887. overl. ald. 6-8-1887.
c. Jacobus Adrianus Josephus Willegers, geb. Geertruidenberg 1 -1 1 -1889. winkelier in sigaren, overl.

Delft 2-1 -1968, tr. Hof van Delft 31 -1 -1912 Wilhelmina Josephina Louise Berkhout, geb. 's-Graven-
hage 14-3-1887, dr. van Adolph Josephus Johannes Berkhout en Theodora Hendrina Ratlerman. Uit
dit huwelijk tien kinderen te Delft geboren onderde naam Willigers.

Pag. 484-485. Vlld.. Johannes Willegers en Maria van der Pol hadden nog meer kinderen, namelijk:
8. Johannes Jacobus Willegers, geb. Nijmegen 11-6-1893. handelsreiziger/vertegenwoordiger, overl.

Heemstede 11-6-1984. tr. Groningen 15-5-1922 Maria Catharina Mulder, geb. ald. 22-7-1895. overl.
Noordwijk 3-5-1975. dr. van Jacobus Theodorus Franciscus Mulder en Margaretha Maria Bekkers.
Uit dit huwelijk, geboren te Haarlem: a. Maria Margaretha, geb. 8-1-1924; b. Margaretha Maria.
geb. 24-3-1926; c. Johannes Jacobus Willegers. geb. 31-12-1927. tr. Haarlem 17-4-1957 Adriana
Pctronella Sweijen: d. Antonius Jacobus Johannes. geb. 8-3-1931. overl. Haarlem 1-11-1946.

9. Lambertus, geb. Amsterdam 30-7-1896. overl. ald. 2-1-1898.
10. Theodorus Hubertus Willegers, geb. Amsterdam 31-10-1899, filiaalhouder kruidenierswaren, overl.

ald. 5-12-1965. tr. Amsterdam 22-5-1925 Johanna Catharina Maria Huijzer, geb. ald. 12-8-1902,
overl. ald. 27-7-1980. dr. van Johannes Christiaan Bertinus Huijzer en Johanna Constantina Stekelen-
burg.

A.M. BOSTERS. Voorburg
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KWARTIERSTAAT MARINUS DOMINICUS KILSDONK
(Gens Nostra 49 (1994), pag. 526-527)

Kwartier 24. als moeder van Petrus Ummels is vermeld: Anna Catharina Rongen. Dit is onjuist (werk van
het zetduiveltje!). de correcte naam luidt: Maria Catharina Lemmcns.

M.D. KILSDONK. Vlijmen

KVVARTIERSTAAT ANTHONIUS PETRUS VOGELPOEL
(Gens Nostra 49 (1994), pag. 532-533)

Kwartier 22. Jacob de Roo, was een zoon van Dirk Jacobs de Roo en Amelia van der Poel. Amelia werd
gedoopt te Amsterdam 26-2-1762. als dochter van Hendrik van der Poel en Gertrudis Gildemeester. Hendrik
spruit uit het geslacht Van der Poel dat al sinds begin 17e eeuw in Leiden deze naam volgens een eenduidi-
ge schrijfwijze voert. Amelia was de oudste zuster van de in 1769 geboren Isaac van der Poel, die in de
Zaanstreek en tot in Amsterdam enige faam als oplichter had. hetgeen tot twee veroordelingen (1813: vijf
jaar. 1820: tien jaar) heeft geleid.

R VAN DER POEL. Utrecht

EMMERINA VAN EYCK
(Gens Nostra 49 (1994), pag. 538-542)

Pag. 538. regel 18, Eva van Baersdorp. begr. Zaltbommel 4-12-1725. lees: 4-12-1726.
Pag. 538. regel 20, Justus Matthiaszn. Snoeck.geb. Gorinchem 1 I-10-1663 'oghtens te 8 ure', was tevens
ontvanger te Heusden. woont ald. 1693.
Pag. 540. regel 20, Emmerina otr. De Meern 5-3-1693. tr. Bommel 25-12-1693.
Pag. 540, regel 29. Hendrick Daniëlszn. Snoeck. geb. Gouda ca. 1637. woont te Woerden (1689), tr. Alk-
maar 17-8-1670.
Pag. 540, regel 37. Adriaan Hendrick Snoeck, geb. Gorinchem 29-11-1670.
Pag. 540, regel 39. het oudste zoontje was Matthias, geb. 24-2-1697, o.a. Domheer en bankhouder te Bom-
mel, tollenaar van de Gelderse Tol (26-6-1704), overl. Zaltbommel 9-4-1742.
Pag. 541. regel 41, Adriaan Matthiasz. Snoeck. geb./ged. Gorinchem 29/30-11 -1670
Pag. 542, er was nog een kind: Hendricus Justinus. ged. Zaltbommel 11-7-1702.

J.W. SNOECK. Bellingwolde

STABIJ OF VAN DEN HEUVEL?
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 23-39)

Drs. L.M. van der Hoeven uit Rotterdam was zo vriendelijk te raegeren op mijn artikel over de familie
Stabij uit Sliedrecht. Een woord van dank aan zijn adres is hier zeker op zijn plaats.

De heer Van der Hoeven geeft een aanvulling op de oudste generatie Stabij. Uitgangspunt is de akte d.d.
9-6-1662 (zie pag. 24/25 en 29), waarin de erfgenamen van Barbara Ariensdr., een zuster van de stamvader
Pieter Ariensz. Stabij. genoemd worden. Ik kon destijds alleen de kinderen van deze Pieter Ariensz. Stabij
identificeren, maar de heer Van der Hoeven heeft kans gezien om ook de andere erfgenamen te plaatsen en
dat is geen geringe prestatie gezien de moeilijke omstandigheden, waarin het genealogisch onderzoek in
Sliedrecht en omgeving moet plaatsvinden. Ik vat zijn bevindingen samen in het onderstaande overzicht.
De vetgedrukte personen worden in 1662 genoemd als mede-erfgenamen van Barbara Ariensdr.

\.ArienNN,\x.NN.

Kinderen:

1. Pieter Ariensz. Stabij, zie artikel.
2. Barber/Barbara Ariensdr., zie artikel.
3. AdriaentgeAriens, tr. Dirrick Cornelisz. Bonman, overl. vóór 28-6-1618. wedr. van NN, zn. van Cornelis

Cornelisz. Bouman.
28-6-1618: boedelscheidingen vertichting tussen Adriaentge Ariens de leste wedue van Dirrick Cornelis.
Bouman, geassisteerd met Egbert Lenaertsz. en Pieter Adriaensz. [= Pieter Ariensz. Stabij] ter eenre en
Cornelis Cornelisz. Bouman als beste vaderen Cornelis Cornelisz. Bouman zijn zoon als voogden over
de kinderen, die Jan en Adriaen Dircxz. Bouman blijken te heten (RAZH. Weeskamer Hardinxveld. inv.
nr. I).
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Uit dit huwelijk bekend:
a. Adriaen (Arien) Dircksz. Bouman, woont te Hardinxveld (1658). in 1662 genoemd als erfgenaam van

Barbara Ariensdr.
b. Jan Dircksz. Bonman, woont te Hardinxveld (1640). overl. tussen 8-6-1649 en 10-5-1658 tr. vóór 29-

4-\640Aechtgen Gerriis.
NB: zie ook Weeskamer Hardinxveld. inv. nr. 2. d.d. 24-4-1649. 21-4-1652. 24-5-1656.
10-5-1658: Cornelis Cornelisz. Bouman. schepen van Hardinxveld. eigenaar voor de helft van zekere
griend met 10 "beteulde' akkers gelegen aan de hennipwerf westwaart van de voorschr. griend samen
groot omtrent 1 morgen, op de bovenpolder van Hardinxveld in Breeweijs weer. zijnde avelinge [= strook
land langs de dijk] ter eenre en Adriaen Dircxz. Bouman mitsgaders Floris Hermansen Baggerman als
getrouwd hebbende Leentgen Jans. die een dochter is van zal. Jan Dircxsen Bouman en Aechtgen Gerrits,
beiden won. Hardinxveld, eigenaars van de andere helft, volgt grondkaveling (RAZH, ORA Hardinxveld,
inv. nr. 14).
Uit dit huwelijk bekend:
ba. Leentgen Jansdr., ged. Hardinxveld 29-4-1640, j.d. van Hardinxveld (1658), overl. na 9-6-1662,

tr. Werkendam 10-3-1658 Floris Hermansen Baggerman. woont te Werkendam (1658) en te Har-
dinxveld (1658), in 1662 genoemd als erfgenaam van Barbara Ariensdr.

4. wsch. NN (Antieke?) Ariensdr., tr. wsch. Jan Kuijst.
NB: wellicht is Jan Kuijst dezelfde als de naamgever van het Jan Kuijstweer te Hardinxveld.
Uit dit huwelijk bekend:
a. Cornelis Jansz. Kuijst, overl. vóór 24-4-1649, tr. Cuyndertgen Barentsdr.
24-4-1649: Teunis Rocussen van den Bout, Adriaen Dirricxsen Bouman en Willem Barentsen als voog-
den over het weeskind van zal. Cornelis Jansen Cuijst. genaamd Dirricxken Cornelis verkopen aan
Bastiaen Ghijsberts Clop een buitendijks griend, ten oosten de visput, ten westen de H. Geestgriend
(RAZH, ORA Hardinxveld. inv. nr. 3, fol. 10).
8-6-1649: Teunis Rocussen van den Bout als vader en in deze voogd van zijne weeskinderen, Willem
Barentsz. als voocht van het weeskind van zalr. Cornelis Jansz. Kuijst en voor 'en vanwege de selffer
weeskinderen', en Jan Dirricsz. Bouman en Adriaen Dirricxsen Bouman. volgt grondkaveling (RAZH,
ORA Hardinxveld, inv. nr. 14).
Uit dit huwelijk bekend:
aa. Dirckxken Cornelisdr. (Kuijst), j.d. van den Oudendijk (1650), overl. na 9-6-1662, tr. Werkendam

29-5-1650 Lambert Dircksz. (de Gelder), in 1662 vermeld als erfgenaam van Barbara Ariensdr.
b. Lijsken Jans. overl. vóór 25-9-1636, tr. Tennis Rocussen van den Bout. Hij tr. (2) Niesgen Pieters

(zie RAZH, Weeskamer Hardinxveld, inv. nr. I, akte d.d. 3-5-1638).
25-9-1636: Teunis Rochus van der Bout, weduwnaar en Cornelis Jansz. [= Kuijst] als oom en bloed-
voogd over de onmondige kinderen van voorn. Teunis Rochusz.. die hij in echt heeft verwekt bij Lijsken
Jansdr., zijn huisvrouw zalr. De kinderen zijn genaamd Rochus. Maiken en Anneken Teunis (RAZH,
Weeskamer Hardinxveld, inv. nr. 1).
Uit dit huwelijk bekend:
ba. Rochus Teunisz.. j.m. van Hardinxveld (1667), in 1662 vermels als erfgenaam van Barbara

Ariensdr.. tr. Werkendam 20-1-1667 Adriaentje Ariens, j.d, van Hardinxveld (1667).
bb. Maiken Teunis, wsch. overl. vóór 9-6-1662.
bc. Anneken Teunisdr..yd. van Hardinxveld (1654), overl. na 9-6-1662. otr. Werkendam 25-2-1654

Stoffel Kuijndertsz., j.m. van Werkendam (1654), in 1662 vermeld als erfgenaam van Barbara
Ariensdr.

, W.J. SPIES, Amsterdam

Pag. 36, ad V-2. Gabriël Willemsz. Scheper, overl. Giessen-Oudekerk (impost) 9-1-1744.
Arie Jan STASSE, Utrecht

II

HET WEST-BRABANTS GESLACHT HARTMANS
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 57-71)

Pag. 70. XIb-3e. door een technische fout zijn hier regels weggevallen: de volledige tekst vanaf 3e tot hel
einde van deze genealogie luidt:
e. Petra Johanna Hendrika Hartmans. geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 6-10-1961, tr. Hillegersberg9-12-

1983 Walter Robin Hansen, geb. Rotterdam 11-8-1960, oud-opsporingsambtenaar, hoofd fraudebestrij-
ding bij een burger-onderneming, zn. van Hendrik Christiaan Hansen en Regina Maria Antoinette Dirks.
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f. Alexander Hanmans. geb. Nieuwerkerk aan den Ussel 22-11 -1964, beveiligingsbeambte, verloofd Rot-
terdam 26-12-1992 (samenwonend) niet Peggy Merlyn Buschbaum. geb. Paramaribo 29-10-1968. ver-
koopster, dr. van Hareld Hendrik Buschbaum. hoofd technische zaken bij de Parbo-brouwerij. en Esseli-
ne Wilma Chirill.
Uit deze relatie:
fa. Ashley Kelly Esseline Hanmans, geb. Rotterdam 18-9-1993.

A. HARTMANS. Rotterdam

KYVARTIERSTAAT JAN REMCO THEODOOR CAMPERT
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 72-73)

Kwartier 4. geb. Zutphen 6-9-1873 lees: geb. Zutphen 6-9-1847. Idem. tr. 31 -6-1873. lees correct: tr. 31 -7-
1873 fde foute geboorte- en trouwdatum zijn overgenomen uit Kwartierstatenboek 1983 (Kon. Ned. Ge-
nootschap voor Geslacht- en Wapenkunde)
Kwartier 8. Petrus Remco. lees: Petrus Remko (alleen in de overlijdensakte staat Petrus Remco Campert).
Kwartier 26. lees: olr./tr. Utrecht/Waalre 22-8/14-9-1800.

REDACTIE en J.H. WASZINK. Heeze

COOLTE CULEMBORG
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 131-142)

Pag. 135. IIla-2. Peter Geryisz. Cool. lees: tr. (1) omstreeks 24-8-1543 Aellken van Eek Dircxilr.. dr. van
Dirck van Eek Dircksz.. landbouwer te Maurik: tr. (2) Margriet Wijnant Geritsdr., overl. na 3-3-1573. wed.
van Adriaen Petersz. Rouck.
Uit het eerste huwelijk:
a. Dirck Cool.

Pag. 138,1 Vb.. Cornelis Melisz. Cool. toevoeging: behoorde 6-5-1566 tot de ondertekenaars van een rekest
ten gunste van de 'Roomsche religie'.
Pag. 139. IVc, Anthoenis Melisz. Cool. toevoeging: op 20-6-1562 aangesteld als ijkmeester van "maeten.
tonnen en gewigten' te Culemborg.

H.TH.M. DE RAAD

DE FAMILIE VAN GRONDELLE TE GEERTRUIDENBERG
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 146-158)

Pag. 156. ad. IVb.. Jeremias van Grondelle, otr./tr. ... lees: otr. Neder-Hardinxveld 23-4-1735. att. 19-5-
1734 naar Geertruidenberg.
Pag. 156. ad. I Vb-9. Marlinus van Grondelle. tr. Giessendam 22-3-1772 GeertruijAriens Leenmans. overl.
na 31-5-1810 (RAZH, ORA Giessendam, inv.nr. 11). dr. van Arie Korsz. Leenman en Joosje Ariensdr.
Klein.
Pag. 157. ad. IIb-2b, Aart(is) Marlinus van Grondelle, won. Hardinxveld (1744), waarch. overl. Boven-
Hardinxveld (aang.) 22-1-1803 als Aart Grondel. tr. Hardinxveld 7-9-1744 lees: otr./tr. Boven-Hardinxveld
7-9/4-10-1744 (getuigen de beide vaders) Ariaantje Anthonies van Wijk (niet: Van Dijk), j.d. geb. en won.
Hardinxveld. waarsch. dr. van Anthonie van Wijk en Neeltje Rokusse Kampsteeg.

Arie Jan STASSE, Utrecht

KWARTIERSTAAT KLAZIENA (INA) BAKKER
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 204-205)

Kwartier 13. Alijda Emilia Roorda van Eysinga. overl. Zaandam 8-12-1859.
Kwartier 27. Yda Calharina Piers, overl. Batavia 4-1 -1821.
Kwartieren 26 en 27. o;i</ertrouwen Amsterdam.

A. VAN MARI.E, Amsterdam
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RUBRIEK PERIODIEKEN
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 169-178 en pag. 281-292)

Pag. 173. regel 2 van Familie Vereniging Biesbroek, lees Pieter Jans Biesbrouck i.p.v. Biesbroeck.
Pag. 281. regel 21 van Amstelodamum. lees Rosenthal i.p.v. Rosentahl.
Pag. 281. regel 4 van Genealogisch Tijdschrijft ... Bommelerwaard, lees Vlaminckx/Vleminckx i.p.v.
Vlaminckx/Vlaminckx.
Pag. 282. regel 4 van Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabanl, lees Colen i.p.v. Van Colen.
Pag. 287, regel 3 van Usselakademie. lees A.J. Mensema. i.p.v. Mensenma.
Pag. 290. regel 2 van Veröffentlichungen .... lees Sammlung Ernst von Oidtman i.p.v. Didtman; regel 2/3
lees von den Gruithuisen i.p.v. Gruithuizen.

REDACTIE

KWARTIERSTAAT MICHIEL THIERRY DE BYE DÓLLEMAN
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 238-239)

Deze kwartierstaat is, evenals de er aan voorafgaande inleiding, samengesteld door A.G. van der Steur (niet
door de vier op pag. 238 genoemden!).

REDACTIE

VRAGENRUBRIEK
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 338, 426-427)

Pag. 338. in de rectificatie op het antwoord op vraag 635 (De Koek van Kerkwijk-Van Horbroeck) is het
zetduiveltje voor de tweede achtereenvolgende keer actief geweest! Anna Jacobsdr. Kamp moet natuurlijk
zijn: Anna Jacobsdr. Kemp.
Pag. 426. de naam P.J. Bergheyn onder vraag 800 is verminkt; correct is P.J. Begheyn.
Pag. 427. de naam R. Boon onder vraag 802 is verminkt; correct is R. Boom.

REDACTIE

RUBRIEK PERIODIEKEN
(Gens Nostra 50 (1995), pag. 516-525)

Als gevolg van externe tegenslagen is het aan tijd ontbroken de typefouten in deze rubriek op te sporen en
te corrigeren. Helaas is er om die reden een aantal storende fouten blijven staan: hieronder de belangrijkste
correcties:

Bulletin van hel Rijksmuseum, r. 5: Maria de la Motte, i.p.v. Maria la Motte.
Heemskring, r. 5: de Wildt, i.p.v. de Woldt.
Helmonds Heem, r. 5: leven in de kampen, i.p.v. leven in de Kempen.
Nederland 's Patriciaat, r. 9: Visé, i.p.v. Vise.
Zeeuwse Kwartierstaten, r. 3: Westdorp, i.p.v. Wstdorp: r. 8: Van den Berge, i.p.v. Van den Berghe.
Huberiana. r. 2: Ewert. i.p.v. Eert.
Hel Oude Land van Loon, r. 8: P. Lenders, i.p.v. P. Leenders.
Archiv Ostdeutscher Familienforscher, r. 6: Schramm, i.p.v. Schraam: r. 8: Miksch. i.p.v. mikisch: r. 9:
Gorgosch, i.p.v. Gogosch.
Deutsches Geschlechterbuch, r. 8: Kleemann, i.p.v. Kleemana: r. 10: Stirnberg. i.p.v. Sternberg.
Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblatter. lees correct: Quellenhinweise aus dem ungari-
schen Staatsarchiv Budapest. Familienarchiv der Familie Bretzenheim 1454-1875.
Genealogisches Jahrbuch, r. 17: Steiniger. i.p.v. Steinger.
Veröffentlichungen ... Ipag. 524]. r. 2: Schleicher. i.p.v. Schleiser; von Oidtman, i.p.v. von Oidtman; r. 4:
Hoeuft. i.p.v. Hoeft.
Zeitschrift.... r. 5: Manns, i.p.v. Mans.
An'erni Bituriges Cubi. r. 9: Douvreleur. i.p.v. Douvrleur.
Regio-Familienforscher. r. 6: Burckhardt, i.p.v. Burckhartd.

REDACTIE
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WEGWIJS or. 16

MENSEN IN ARCHIEVEN

Een groot percentage van de onderzoekers die de studiezalen van archiefbewaarplaat-
sen bevolken, wordt uitgemaakt door hen die geïnteresseerd zijn in personen. Die
interesse kan voortkomen uit genealogische belangstelling, ze kan ook niet-genealo-
gisch van karakter zijn. Zo zijner verschillende publikaties verschenen met de resulta-
ten van prosopografisch onderzoek naar een bepaalde categorie mensen. Daardoor is
bijvoorbeeld in kaart gebracht wie in de 18de eeuw tot de elite van Gouda behoorden,
of tot die van Leiden, Haarlem en andere plaatsen.

De bronnen voor de genealoog lijken voor het grijpen te liggen. Ten eerste zijn er
de registers van de Burgerlijke Stand, die een rijke schat aan genealogische gegevens
bevatten. Van oudere datum zijn de doop-, trouw- en begraafboeken, bijgehouden door
de geestelijkheid in stad en dorp. Behalve deze voor de hand liggende bronnen zijn er
vele andere, die uitgebreid in verschillende overzichtswerken van genealogische in-
stellingen worden beschreven. Veel, zo niet alles, wat er is aan persoonsgebonden
informatie, lijkt zo reeds in kaart te zijn gebracht.

Of dat laatste nu inderdaad echt het geval is, dat is een intrigerende vraag. Neem
het Algemeen Rijksarchief. Behalve de voor de hand liggende bronnen voor genealo-
gisch en ander persoonsgebonden onderzoek zijn er andere, nauwelijks nog algemeen
bekende bronnen, die ook vele gegevens over personen bevatten. Te denken valt bij-
voorbeeld aan de tienduizenden notarissen en advocaten die in de loop der eeuwen aan
het Hof van Holland verbonden zijn geweest en aan de ontelbare functionarissen in
dienst van de Nassause Domeinraad. En niet te vergeten ook de talloze personen die
een verzoekschrift stuurden aan de leiders in de Bataafs-Franse tijd en waarin zij
bedelden om baantjes, of vroegen om eerbiediging van zeer oude rechten, of smeekten
om bescherming van hun godsdienst. En hoe interessant zijn wel niet de stamboekin-
schrijvingen van militairen, in Nederland, maar ook in de voormalige koloniën? Zo
is er nog veel meer, maar wat er precies nog meer is, dat is niet goed bekend, ook niet
bij de archiefbeheerders. En daarom heeft het Algemeen Rijksarchief besloten om, in
projectvorm, een onderzoek te beginnen naar 'persoonsgebonden informatie' in de
archieven die worden beheerd door het Algemeen Rijksarchief. Niet dat dat zo maar
eventjes in een paar weken is te doen. Het is een vrij langdurig project, waarbij nu nog
niet duidelijk is hoe de informatie eruit gaat zien en hoe de gegevens geordend gaan
worden, maar dat er een gids met 'persoonsgebonden informatie' (afgekort PEGIN,
daarom ook: PEGIN-gids en PEGIN-project) komt, daarvoor maakt het Algemeen
Rijksarchief zich sterk.

Maar er is nog iets. Archivarissen weten misschien wel veel, maar lang niet alles.
Wat ze bijvoorbeeld niet weten is: wat wil de klant? Waarin heeft de onderzoeker nu
de meeste belangstelling? Niet dat alle klanten eenduidige meningen hebben over wat
ze graag ontsloten willen zien, maar toch, hun mening is bij dit project van groot be-
lang. En dat aspect moet telkens bij de afweging van wat wordt aangepakt en hoe het
één en ander er gaat uitzien, meewegen. Behalve deze vorm van 'meeluisteren' door
het Algemeen Rijksarchief is er ook de mogelijkheid van 'meedoen' vanuit de 'klan-
tenkring'. Dat meedoen kan zijn het verrichten van vrijwilligerswerk maar ook het
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beschikbaar stellen van hulp en kennis en middelen van financiële en materiële aard.
Hoe dit allemaal zal worden verwezenlijkt en hoe het vorm moet worden gegeven,
daarvoor zijn de plannen nog niet geconcretiseerd. Maar dat er een samenspel moet
en kan komen tussen archivarissen en onderzoekers, dat staat buiten kijf. Voor sugges-
ties over de invulling van het PEGIN-project houdt ondergetekende zich dan ook
aanbevolen. Graag zal hij over enige tijd verslag doen in dit blad van de stand van
zaken rondom het project.

drs. JAN H. KOMPAGNIE, Algemeen Rijksarchief, Den Haag

DE KALENDER (VII)

Aanvullende opmerkingen: Algemeen
De opzet van 'Wegwijs' is het brengen van korte informatieve artikelen over onder-
werpen die van belang kunnen zijn voor de in Nederland onderzoekende genealoog.
Hieraan voldoen mijn zes bijdragen over de kalender in Gens Nostra 50 (1995), die
in feite een verkorting zijn van de syllabus die ik heb gemaakt als docent chronologie
aan de Rijksarchiefschool. Maar naar mate men meer verkort, is er minder ruimte voor
behandeling van details.

Jaarstijlen
Nu eerst iets over de jaarstijlen, dus het gebruik om het jaarcijfer te laten wisselen op
een bepaalde (feest)dag, die niet 1 januari behoeft te zijn. Vele jaren was de belang-
rijkste bron hiervoor: R. Fruin, Handboek der chronologie voornamelijk van Neder-
land, Alphen aan den Rijn 1934, hoofdstuk III, pagina's 54 t/m 125. Later verscheen
Eg.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de moderne tijden
in de Nederlanden, 1960, hoofdstuk VI, pagina's 51 t/m 59, en het glossarium, pagi-
na's 435 t/m 545.

Wat de naam betreft het volgende. De paasstijl wordt wel aangeduid als stijl van
Brabant, stijl van Kamerijk, stilus curiae Hollandiae, stilus paschalis, stilus Gallica-
nus; de kerststijl als stilus nativitatis, stilus Romanus.

Tot enige verwarring kan leiden het feit, dat financiële administraties dikwijls niet
het jaar van de geldende jaarstijl hanteerden. Rekeningen konden lopen bijvoorbeeld
van Allerheiligen of in principe van iedere andere kalenderdag tot diezelfde dag van
het volgende jaar. Maar dat betekent geenszins dat ook het jaarcijfer op die dag wis-
selde. Vaak was dat niet zo. Zo liepen de kerkrekeningen en de armenrekeningen te
Oudenbosch tot 1506 van maandag na Beloken Pasen tot die van het volgende jaar,
zodat de duur ieder jaar wisselde. Daarna was de zondag vóór Allerheiligen (dus de
laatste zondag van oktober) het begin- en eindpunt van die rekeningen. Blijkens de
veelvuldig aangetroffen toevoegingen 'naeCamerijck', 'naerBrabant' goldinOuden-
bosch de paasstijl, hetgeen ook te verwachten was. Die toevoeging had zin vóór Pa-
sen; na Pasen was zij overbodig, omdat dan jaardagstijl en paasstijl gelijk lopen. Op
1 januari 1576 ging Brabant over op de jaardagstijl.

Mr. W. DOWN ER
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ERFNAMEN II
Een drievoudige naamsverandering

Hendrik Hanevelt trouwde in 1789 in Rijswijk (ZH) met Petronella van Kampen,
waarbij hij opgaf uit Lochem te komen. Toen hij in 1837 overleed, werd gezegd dat
hij 78 jaar oud was. Zijn ouders waren, niet onbegrijpelijk, 'onbekend'. Hij zou dus
rond 1759 moeten zijn geboren. In die jaren is de naam Hendrik in Lochem voor jong-
geborenen uiterst zeldzaam.

Een Hendrik Hanevelt is op 20 oktober 1756 in Lochem gedoopt als zoon van Hen-
drik Hanevelt en Henders Muetstegen. Bij de dopen van hun andere kinderen, Har-
mannus 7-9-1759 en Maria 16-5-1762, wordt Henders met de 'achternaam' Kleyn
Muetstegen versierd. Een huwelijk van het paar Hendrik Hanevelt/Henders (Kleyn)
Muetstegen is niet te vinden. Wel vinden we een huwelijk tussen Hendrik Hietbrink
en Henders Kleyne Muetstegen op 7 juni 1756. Ten slotte is er ook nog een zoon Jan
van Hendrik Holt slag en Hendrik Klein Muetstege, gedoopt 3 maart 1765.

Gezien de opvallende overeenkomst in de namen van de moeder(s), de datum van
de hierboven genoemde trouwdag en de volgorde van de dopen is het waarschijnlijk
dat verschillende 'aliassen' van één en dezelfde persoon, de vader, in het spel zijn.
'Onze' Hendrik Hanevelt (van wie nog steeds naamdragende nakomelingen in Den
Haag leven) zou dan niet in 1759 maar in 1756 zijn geboren. Dergelijke onnauwkeu-
righeden komen overigens in de 'overbrugging' tussen DTB en BS vaker voor. Bo-
vendien zou hij dan een volle broer Jan Holtslag hebben gehad, van wie wellicht ook
nog naamdragende nakomelingen leven.

Aangezien ik geen kennis bezit van het huidige en vroegere bestand aan boerener-
ven in de omgeving van Lochem, kan ik niet met zekerheid stellen dat hier sprake is
van 'erfnamen' in de strikte zin van het woord, maar waarschijnlijk lijkt het wel. De
Hanevelts waren zeker niet welgesteld en werkten mogelijk als boerenknechts, waarbij
zij bij verandering van werkgever de naam van het goed van de nieuwe baas aanna-
men.

A.J. VAN DER ZEEUW

HET TROUWGELD ALS GENEALOGISCHE BRON IN ZEELAND

De Staten van Zeeland hebben in de 17e en 18e eeuw vele belastingen geheven. In
1703 diende zich een geheel nieuwe aan: de belasting op de ondertrouw. Die hield in
dat de aanstaande echtelieden alvorens te kunnen trouwen, zich moesten wenden tot
een plaatselijke ambtenaar die uit de financiële positie van bruid en bruidegom een
door hen te betalen bedrag bepaalde. Deze ambtenaren waren verplicht kohieren aan
te leggen waarin zij in ieder geval de betaalde bedragen noteerden. In zijn uitgebreid-
ste vorm verschaffen de kohieren ook informatie over de datum waarop aan de belas-
ting werd voldaan en het beroep van bruid en bruidegom.

Kort na de introductie, in 1706, werd de belasting verpacht: particuliere pachters
namen de inning van de ontvangers over. Dit duurde tot 1763. Vanaf dat moment tot
aan 1805 werd de belasting weer door de overheid geïnd. De ontvangers dienden hun
rekeningen, kohieren en overige bijlagen ter controle in te leveren bij de Zeeuwse
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Rekenkamer en deze stukken zijn zodoende voor de onderzoeker bewaard gebleven.
De namen van bruid en bruidegom en hun beroepen (indien vermeld) over de perio-

de 1763-1805 zijn reeds geïndiceerd en opgenomen in de verzameling Genealogische
Afschriften, nrs. 496-507 (de periode 1703-1706 is nog niet geïndiceerd). Deze index
is in te zien in de studiezaal van het Rijksarchief in Zeeland, op de begane grond. De
onderzoeker die meer te weten wil komen over de vermogenspositie van deze trouw-
lustigen kan aan de hand van de volgende inventaris nu ook de originele rekeningen
en kohieren inzien:
L.J. Sturm, Inventaris Rekenkamer D, Rekeningen en bijbehorende stukken ingebracht
ter Rekenkamer van Zeeland door de ontvangers van het trouwgeld, 1703-1706,1763-
1805, toegangsnummer 511.

(Bron: Nieuws uil hel Rijksarchief in Zeeland, nr. 33. juni 1995.)

ARCHIEFNIEUWS

Notarieel archief Friesland de Raad van Brabant en één over de oudste leenre-
Onlangs heeft het Rijksarchief in Friesland het ge- gisters van Brabant.
deelte 1906-1915 van het notarieel archief ontvan- De informatiefolder over de Raad van Brabant
gen. Dit gedeelte bestaat uit akten en naamlijsten, beschrijft het functioneren van de Raad en geeft aan-
Friesland is wat deze aanwinst betreft het laatste wijzingen over de manier waarop u onderzoek in het
rijksarchief dat deze archiefstukken in bewaring archief kunt doen. De folder over leenregisters geeft
heeft gekregen. Tegelijkertijd is ook het gedeelte informatie over het leenstelsel en waar en hoe u deze
over de periode 1916-1925 overgebracht naar het kunt raadplegen. Het Rijksarchief heeft afschriften
Rijksarchief. Deze stukken zijn echter nog niet open- van het oudste leenregister van Brabant (1312-1432)
baar. maar zodra de beperking is verstreken (1 janua- waarvan het origineel wordt bewaard op het Alge-
ri 2001) zijn ze voor de bezoeker te raadplegen. meen Rijksarchief te Brussel.

(Bron: De Oanbring (mededelingenblad van het (Bron: 'De Citadel', nieuws en achtergronden van
Rijksarchief in Friesland), maart 1995) hel Rijksarchief in Noord-Brabanl. september 1995)

De nedergerechten Memories van successie
In het Rijksarchief in Friesland zijn van de archieven Index op de memories van successie van 's-Herto-
van de nedergerechten, op enkele uitzonderingen na, genbosch 1857-1893; van het kanton 's-Hertogen-
van alle grietenijen en steden de microfiches op de bosch is een vervolgdeel verschenen over de jaren
studiezaal geplaatst. Hiermee zijn alle stukken, waar- 1857 tot 1894. De index, te vinden op studiezaal I.
onder ook de zwakke, die tot nu toe niet raadpleeg- bevat namen van overledenen uit de plaatsen Ber-
paar waren, nu in zelfbediening ter inzage. licum, Cromvoirt, Den Dungen. Empel, Engelen.

's-Hertogenbosch. Meerwijk, Middelrode. Rosmalen
(Bron: De Oanbring. juli 1995) en Vught. Wegens verfilming kunnen de memories

zelf op dit ogenblik nog niet worden geraadpleegd.
Raad van Brabant; leenregisters
Het Rijksarchief in Noord-Brabant heeft weer twee (Bron: 'De Citadel', nieuws en achtergronden van
nieuwe informatiefolders laten verschijnen: één over hel Rijksarchief in Noord-Brabant, september 1995)

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 NG V,
Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogieën
C.H. Roelofs Verbrugge. The life ofa Dutch American George Roelofs (1853-1919) of Zwolle. The Nether-
lands and Grand Rapids, Nichigan. St. Paul. Minnesota 1994 (adres van de samensteller: 1666 Coffman
II 225. St. Paul, MN 55108. USA).

In deze fraaie uitgave wordt allereerst ingegaan op de voorouders van Egbert Roelofs (1817-1891) en
van zijn vrouw Johanna Glazer (1818-1897). Aan hun leven in Zwolle wordt veel aandacht besteed. Hun
zoon Gerrit vertrok in 1872 naar Amerika. Aan deze Gerrit (in Amerika George) is een heel hoofdstuk
gewijd. Ook over de afstammelingen in Amerika wordt veel medegedeeld. Het boek is fraai gedrukt, geïl-
lustreerd en gebonden. Bronnen worden in een afzonderlijke lijst, per hoofdstuk, uitvoerig vermeld. Een
index zorgt er voor dat de vele vermelde personen, maar ook zaken, goed te vinden zijn. Een uitgave waar-
van wij hopen dat het een stimulans en een voorbeeld voor anderen zal zijn.

M. den Dekker, Tennissen Uyt de Bosch. Drie eeuwen geschiedenis van één veluwse familie mei vele na-
men: Uit de Bosch. Uil de Bos. Uil den Bosch. Bosch. Tennissen. Uil 't Bosch, Dordrecht 1995 (adres van
de samensteller: Singel 201. 2311 KR Dordrecht).

Oudste stamvader is Steven Janze, overleden Putten 1751. Met een niet geheel zekere aansluiting komt
men in Nijkerk terug tot 1687. Genealogisch onderzoek in de betreffende streek is niet eenvoudig, door het
veelal ontbreken van familienamen en de vaak algemeen voorkomende voornamen. Niettemin is de samen-
steller erin geslaagd 336 bladzijden te vullen met gegevens over deze familie, waarvan uiteraard het over-
grote deel handelt over de periode dat een familienaam in gebruik was. De opstelling is overzichtelijk en
de registers op voornamen en achternamen maken het geheel goed raadpleegbaar.

J.N. Schuit, De geschiedenis van het joodse geslacht Schuit, Bunschoten 1995 (adres van de samensteller:
Mozartstraat 34, 3752 JP Bunschoten).

Het onderzoek naar joodse voorouders is gewoonlijk moeilijker dan naar anderen. Hier is men erin
geslaagd terug te gaan tot Hartog Abraham, die in 1725 - 27 jaar oud - trouwt te Amsterdam met Anna
Joseph. De vele gegevens over personen in Engeland en Amerika doen ons beseffen dat er heel veel tijd is
besteed aan de samenstelling van deze eenvoudige uitgave. Plaatsen als Sobibor, Auschwitz enz. worden,
zoals altijd in joodse genealogieën, vaak als plaats van overlijden vermeld. Genealogieën van joodse fami-
lies zijn daardoor met een enorme tragiek beladen.

T.J. Buma, Ydt droeg witte handschoenen. Geschiedenis van een familie Buma ca. 1600-2000, Leeuwarden
1995 (adres van de samensteller: Harlingerstraat 10, 8916 BB Leeuwarden: het boek is niet te koop, de
uitgave is alleen bestemd voor familieleden en bekenden).

De vroegste vermelding van de oudste voorvader is uit 1657. In dat jaar wordt Jurrien Dircks, die aan
de Kleef in Akkrum woonde, vermeld in de civiele sententies van Utingeradeel. Er is bij het onderzoek veel
gebruik gemaakt van de moeilijker toegankelijke bronnen dan DTB-registers en dergelijke. Het is dan ook
geen droge reeks van namen en data geworden. De geschiedenis is verlevendigd door zoveel mogelijk
achtergrondinformatie op te nemen en ook de 'grote geschiedenis' is in het geheel verweven. Een overzicht
van de familie, illustraties en een index verhogen de waarde van het geheel.

S. Laansma, Geschiedenis van het geslacht Laansma, Zutphen 1995 (adres van de samensteller: Braam-
kamp 433, 4206 UW Zutphen. Hoewel het boek niet voor de handel bestemd is, bericht de schrijver ons
dat er enkele exemplaren over zijn a ƒ 20, - , over te maken op postrek. 291490, t.n.v. auteur).

Een aantal personen behorend tot deze familie wordt in afzonderlijke hoofdstukken beschreven, zoals:
Jan Gerbens Laansma (1648-1720, Ried); Douwe Jans en Rinske Jans (1721 /1724-1798/1802, Sexbierum);
en een aantal anderen. De beschrijvingen zijn uitvoerig, overzichtelijk en voorzien van interessante bijzon-
derheden. Een schematisch overzicht is toegevoegd. Een index op de namen van alle vermelde personen
ontbreekt helaas.
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H. Lagerweij. U\t de Laege Weyde, 't Harde 1994 (adres van de samensteller: Romano 16. 8084 EB
"t Harde).

De oudst vermelde stamvader Lamben Dercksz. van de Lagewey. overleed tussen 1686 en 1696. Hij was
getrouwd met Aaltje Klaassen en was 'bruikef van de Ginkel en Legerwey te Woudenberg. In dit boek
worden de eerste zes generaties als stamreeks en de generaties zeven t/m elf meer als genealogie behandeld.
Door het vermelden van achtergrondinformatie en vele afbeeldingen is het een boek geworden waarin het
plezierig 'rondneuzen' is. Zo zijn er foto's van initialen in baksteen en hout. daarin gekerfd door leden van
deze familie die in het eerste kwart van de 19e eeuw geboren werden. Indices op personen met de achter-
naam Lagerweij en op alle andere vermelde personen besluiten deze publikatie.

G. Krijnen, Van Coppe tot Joppe. Het Gooise geslacht Krijnen en hun aanverwanten, 1994 (adres van de
samensteller: Tweelingenlaan 27, 5632 AW Eindhoven).

In een drietal hoofdstukken worden achtereenvolgens behandeld:
- De genealogie van het Gooise geslacht Krijnen. aanvangend met Quirijn Jansz. (ca. 1568 - ca. 1645) en

uitgewerkt tot 1950.
- Een kwartierstaat, met als proband Mewis Krijnen (1896-1964).
- De nakomelingen van Mewis Krijnen en Hendrika Johanna (Rika) van Leek.
Schematische overzichten van genealogie en kwartierstaat zijn toegevoegd.

F.J.C. Goenee. Het geslacht Goené/Coenee. 4 Eeuwen geschiedenis van Genet tot Goenee 1600-1994 (adres
van de samensteller: Heeghtakker 60a, 5625 SW Eindhoven).

Uit de inleiding van dit boek blijkt dat degene die deze familiegeschiedenis heeft samengesteld, in de
aanvang welhaast een klassieke fout maakte. In plaats 'van stap voor stap, vanuit het heden, in het verleden
door te dringen' reisde en schreef hij naar Belgische, Franse en Duitse plaatsen en instanties zonder een
duidelijke verwijzing te hebben dat daar iets over deze familie bekend was. Ook later is zijn enthousiasme
zo groot dat de juiste naam van bezochte instellingen er niet zo toe doen en er gegevens geput worden uit
het 'Rijks Genealogische archief' te 's-Gravenhage, waar het 'archief van de Waalse kerk' werd geraad-
pleegd.

Gelukkig is er ook systematischer gewerkt, waardoor een genealogie is ontstaan die als oudste stamvader
Jan Gent vermeld. Hij trouwt op 13 maart 1625 te Utrecht met Trijntgen Joosten. De genealogie bevat
uitsluitend basisgegevens en is tot op heden uitgewerkt. Een index en een kwartierstaat Goenee, met als
probanten Goenee's, die geboren werden in 1960 en 1965 (vier generaties) zijn toegevoegd.

E. van Ekeren, 450 Jaar het geslacht van Eeckreijs. Ekeris, Elris. Ekeren (adres van de samensteller: Go-
verd Flincklaan 1, 1213 EN Hilversum).

De familie is niet, zoals aanvankelijk werd verondersteld, afkomstig uit het Belgische Ekeren, maar uit
de buurtschap Ekris in Woudenberg. De genealogie vangt aan met Cornelis Adriaensz., wonende te Wou-
denberg, die in 1568 een lijfrentebrief kocht van de Staten van Utrecht voor zijn zoon Gerrit. Uit deze
vermelding al blijkt dit onderzoek in de moeilijker toegankelijke bronnen niet is geschuwd. Ook later blijkt
dit regelmatig, hoewel uitvoerigebeschrijvingen van de omstandigheden waaronder personen uit de zoge-
naamde 'état-présent' leefden om verschillende redenen uiteraard niet mogelijk is. Overigens is juist het
onderzoek naar de tot voor kort of nu levende personen zeer tijdrovend, waardoor daar nogal eens gaten
vallen. Voor zover wij dat kunnen beoordelen lijkt ons dit hier niet het geval, waarvoor hulde.

C.W. DELFORTERIR

Klaas den Uyl, Waar komen al die Uyltjes toch vandaan?, z. pi, z.j. (inlichtingen bij de auteur, Keulseslag
86, 6826 PW Arnhem).

De auteur is erin geslaagd een fraai boekwerkje met veel foto's het licht te doen zien. Voor het illustratie-
materiaal kon hij putten uit zijn eigen verzameling familiefoto's. De opzet van het boekje is beperkt. Het
gaat hier in feite om een stamreeks, beginnend bij Klaas den Uyl, die in 1750 te Jaarsveld trouwt met
Marigje Bode. Het nageslacht van Klaas den Uyl (1861-1923) en Marrigje Copier (1865-1928), waartoe
ook oud minister-president J.M. den Uyl behoort (kleinzoon), wordt wat uitvoeriger behandeld.

P.J. Bussen, Stamboom familie Bussen, Heiloo 1995 (inlichtingen bij de auteur, Tulpencroftlaan 31, 1851
XM Heiloo).

Dit boekje moeten wij volgens de samensteller beschouwen als een tussenrapportage. De Nederlandse
familie Bussen vindt zijn oorsprong in Duitsland en wel in het plaatsje Haseliinne, waar op 26 maart 1796
Joannes Bernard Bussen gedoopt wordt als zoon van Herman Bernard Bussen en Anna Maria Lengers. Hij
trouwt op 21 maart 1830 te Heiloo (toen nog als Heilo gespeld) met Margarita (Grietje) Brink. Het boekje
is voorzien van een overzichtelijk schema en van enige illustraties.
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F. Brand. Genealogie Van Alteita (De Loosdrechtse tak). Historische Kring Loosdrecht. 1995. Verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 27.50 (incl. verzendkosten) op postgirorekening 3132756 i.n.v. de penningmeester
Hist. Kring Loosdrecht onder vermelding van Genealogie Van Altena.

De ondertitel van deze publicatie luidt: "Nakomelingen van de chirurgijn Reinier van Altena uit Wouden-
berg'. Deze Reinier werd omstreeks 1628 geboren en trouwde met Heijltjen Cornelisdr. Moesbergen uit
Scherpenzeel. De familie was echter lange tijd in Soest gevestigd. In de vijfde generatie verlaten een drietal
broers (Cornelis Reinier. Jacob en Dirk van Altena) hun geboortegrond en met hen begint de Loosdrechtse
tak. Opvallend is het beroep van molenaar in deze familie. Behalve voor genealogische gegevens is er
ruimtegereserveerd voor aanvullende informatie, zoals bijvoorbeeld twee huwelijksgedichten die in extenso
worden afgedrukt. Voorzien van foto's en een naamregister.

H. van Harten. Familie Van Hanen. 857 nakomelingen van Reijeï Hendriksen en Geertje Willemsen. Erme-
lo 1993. En: Familie Van Harten. SSS nakomelingen van Sander van Harten. Ermelo 1995 (inlichtingen
bij de auteur. Kamperfoeliehof 21. 3852 GC Ermelo).

Twee publikaties over verschillende families Van Harten, die zich beperken tot primaire genealogische
gegevens. Het woord nakomelingen in de ondertitels moeten we niet letterlijk nemen, want het betreft hier
in beide gevallen een genealogie, een overzicht van naamdragers, dat in mannelijke lijn wordt uitgewerkt
(uiteraard worden per gezin wel de dochters vermeld). Het nageslacht van Reijer Hendriksen en Geertje
Willemsen (zij trouwen op 5-11 -1682 te Scherpenzeel) heeft zijn familienaam waarschijnlijk te danken aan
de voormalige buurtschap Harten op de Ginkelse heide bij Renkum. Van deze familie Van Harten, die zich
nogal over Nederland verspreid heeft, worden negen generaties behandeld.

De tweede familie Van Harten woont voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. Deze genealogie begint
met een Sander van Harten, over wie niets bekend is. Zijn bestaan zal wel ontleend zijn aan het patroniem
van zijn zoons. Het is daarom twijfelachtig om hem als oudste generatie op te voeren. De genealogie krijgt
vaste grond onder de voet met Jan Sanders van Harten (geb. ca 1615). brouwer te Ameide en Jan Sanders
van Harten (geb. ca 1625). brouwer te Nieuwpoort. In dit deel worden veertien generaties behandeld. Te-
vens wordt in een aanhangsel aandacht besteed aan andere Van Hartens in en uit de Alblasserwaard. Beide
delen zijn uitstekend verzorgd en bevatten illustraties en registers op familie- en voornamen.

Gerard Geskus (samenst.), Familiegeschiedenis Geskes-Geskus. 17e eeuw tot en met heden. Uitgave Fami-
liestichting Geskes-Geskus (inlichtingen bij de samensteller. Ansingaborg 9. 1082 SC Amsterdam).

Op de omslag van deze losbladige uitgave prijkt een afbeelding in kleur, die veel weg heeft van een
familiewapen, maar die het logo van de familiestichting blijkt te zijn. Het ligt in de bedoeling om dit em-
bleem t.z.t. als wapen te laten inschrijven. Voor welke familie wordt niet duidelijk, want in deze publikatie
komen twee stammen aan de orde. waarvan een onderlinge relatie niet kon worden aangetoond. De oudst
bekende stamvader van de eerste stam is Richardus Gestiens (geb. ca 1680) die op 8 juli 1704 te Geldern
trouwt met Anna Maria ter Voort. Aan het hoofd van de tweede stam staat Baerent Geskes (ook gespeld
als Gesger(s). Gesser. Gesgen e.d.) die te Nijkerk tweemaal in het huwelijk treedt, n.l. (1) in 1741 met
Hendrikje Jochems en (2) in 1745 met Elisabeth Meeuzen. Deze familie Geskes woont voornamelijk te
Nijkerk. Voorts zijn 29 kwartierstaten opgenomen, waarin in de eerste zés generaties de naam Geskes/Ges-
kus voorkomt. Het geheel is voorzien van foto's en ander illustratiemateriaal en een naamregister.

Kwartierstaten
J.W.A.M. Nypels. Kwartierstaat Rupert-Droog, Amsterdam 1994 (inlichtingen bij de auteur. Linnaeushof
17. 1098 KJ Amsterdam).

De wortels van de familie Rupert liggen in de Duitse stad Mainz. waar Wenceslaus Rupert rond 1746
werd geboren. De familie Droog komt oorspronkelijk uit Akersloot. Op 11 juli 1900 trouwde Jan Rupert.
meubelmaker uit Purmerend met Aagje Droog, kasteleinsdochter uit Purmerend. Van dit echtpaar wordt
zowel een parenteei als een kwartierstaat gegeven. Een eenvoudige uitgave met een naamregister.

W. S.

Kwartierstatenboek deel 3, samengesteld door de afdeling Amsterdam e.o. van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging, Amstelveen 1995 (secretaris van de Afdeling Amsterdam: ir. F. Bakker. Manus Peetstraat
15. 1183 LG Amstelveen).

In dit deel vinden we de kwartierstaten Drost/Agterberg. Eggelte/Brune. Van Houten/Van Dansik. Bek-
ker/Nijenhuis, Van der Laan/Klijnsma. Van der Meer/Van der Feen, Van der Maas/De Hoogh. Möge-
lin/Wallher, Nieuwland/Willemsen, Scheepens/Spelten. Seijmonsbergen/Den Ouden. Tiebout/Boshuizen,
Van den Toorn/Sandel. Veenbrink/Van den Brink, De Vries/Van het Maalpaard. Zelle en de Zeeuw. Het
spreekt vanzelf dat de kwartieren uit alle delen van ons land komen.
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Diversen
S.E. Pronk Czm.. Over drie dappere Scheveningers: Arie Dijkhuizen. Comelis Spaans en Michiel Pronk.
Rijswijk 1994 (het boekje is een uitgave van de Stichting Familiearchief Pronk. Generaal Spoorlaan 199.
2283 GG Rijswijk).

Het drietal, vermeld in de titel van deze uitgave, werd tijdens de Vierde Engelse Oorlog te Sools in
Engeland vastgehouden. Ze wisten te ontsnappen en staken in een kleine open boot. roeiende (geholpen
door een zeil. gemaakt uit vier hemden), midden in de winter, de Noordzee over. Zij zetten na vierenveertig
uren hun boot op het strand bij Ter Heijde bij Monster. In deze uitgave wordt nagegaan wie deze drie
Scheveningers waren, hun achtergrond en familie wordt nader belicht.

W.H.M. Nieuwenhuis, De hofstede Molenburg te Woudenberg. Scherpenzeel 1995 (naam en adres van de
uitgever: J.C. Klesser. De Kleine Haas 4. 3925 MT Scherpenzeel; postrek. 752816: prijs ƒ 9.50. verhoogd
met ƒ 2,70 verzendkosten).

De hofstede Blotenburg was gelegen aan de oostzijde van Ekris, vlakbij de stationsweg te Woudenberg.
In een akte uit 1770 wordt een beschrijving van het goed gegeven. In 1536 werd dit perceel beschreven als
'Een erfgenaam! Ekeris groot xx mergen, bruyckt Gerrit Gysbertsz. 5 jaars om XXVII Karolus guldens'.
Rond 1599 wordt het goed wederom in het oudschildgeld vermeld en vanaf dat tijdstip begint dit verhaal
met een kennismaking van de hoofdrolspelers. De uitvoerige beschrijving van het goed en de bewoners
daarvan is goed gedocumenteerd. Fragmentgenealogiën van de families Van Blotenburg, Vermeulen en
Harskamp besluiten deze uitgave.

J. van Barneveld en dr. A.J. de Jong, De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname,
Veenendaal/Voorthuizen 1995 (prijs ƒ 25. - over te maken op postrek. 1514498 t.n.v. A.F. de Jong te
Voorthuizen onder vermelding van: Surinamers).

In 1845 vertrok een aantal boeren, voornamelijk afkomstig uit de provincies Gelderland en Utrecht, naar
Suriname. In de toegevoegde tabellen met namen van de in dat jaar vertrokken kolonisten tellen we onge-
veer 600 personen, met 145 verschillende familienamen. Het kolonisatie-experiment kan, mede door het
hoge sterftecijfer onder de kolonisten, als mislukt worden beschouwd. Toch zijn er ook voorbeelden van
families die met een zeker succes boerden, zoals de Van Ravenswaaij's, die zich later dichter bij Paramaribo
vestigden. De nakomelingen van de eerste emigranten trouwden lange tijd onder elkaar, waardoor inteelt
ontstond. Later vond ook vermenging plaats met andere etnische groepen, zoals blijkt uit de omvangrijke
genealogische collectie over deze groep, bijeengebracht door J. Gemmink, berustend bij het Centraal Bu-
reau voor Genealogie. Daaruit blijkt dat menig nu bekend zijnde Surinaamse politicus deze emigranten in
zijn kwartierstaat heeft. Merkwaardigerwijs schijnt deze collectie door de samensteller van dit boek niet
gebruikt te zijn. Eén boek van deze J. Gemmink, berustend in de bibliotheek van de L.U. te Wageningen
wordt onder de geraadpleegde literatuur wel vermeld. De collectie wordt althans niet vermeld.

F. van Hemmen, Ooievaar brengt zondvloed. De onderwaterzetting van de Betuwe. December 1944-nwart
1945, Resteren 1995 (Ossenvorenreeksnr. 52: nadere informatie bij: Historische Kring Kesteren en Omstre-
ken, postbus 62, 4040 DB Kesteren).

In december 1944 werd de Betuwe door de Duitse bezetter onder water gezet. Veel gegevens voor dit
boek werden geput uit Nederlandse. Engelse, Duitse en Canadese archieven. Op 245 bladzijden wordt de
geschiedenis vertelt van de operatie 'Market Garden', de geallieerde opmars in de Betuwe. Duitse tegenaan-
vallen, de Duitse inundatieplannen. de operatie 'Ooievaar', de geallieerde terugtocht, de uitbreiding van de
overstroming. Duitse pogingen de vloed te keren langs het Amsterdam-Rijnkanaal. de wateroorlog, de strijd
om kasteel Hemmen, nieuwe overstromingen en het einde van de strijd. Een goed verzorgde uitgave over
een historisch gegeven, waaraan tot nogtoe (te) weinig aandacht is besteed.

C.W. DELFORTERIE
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PERIODIEKEN

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

Nederland
Amstelodamum. jg. 82, nr. 3. mei/juni 1995. Th.H. von der Dunk: Het gebouw van de Vaderlandsche So-
ciëteit in de Kalverstraat [opgericht 1783]; Structuurveranderingen in de binnenstad: Jacob van Campen
[ 1596-1657]: De Nautilusbeker van Gerrit Braamkamp foverl. 1771].

Idem. nr. 4,juli/aug. 1995. S.A.C. Dudok van Heel: Een vroeg portret van de familie Bas [ 16e-17e eeuw|;
N.E. Middelkoop: G.B. en A. Salm. Twee Amsterdamse architecten en een archief; R. Roegholt: De laatste
school van Nico Lansdorp: het Vossiusgymnasium.

Arent thoe Boecop, nr. 57, april 1995. J.L. de Boer. Oorlogskroniek.
Idem, nr.58. juni 1995. Elburger visserij in oorlogstijd, met o.a. Oorlogsherinneringen van Lammert

Jansen [zoon van Harmtje Wijnbelt]; Oorlogsdagboek van Henk van de Wetering Azn. [geb. Elburg 1919]:
Samenstelling Elburger vloot in 1940.

Il Beaken, jg. 57 (1995), nr. \.W. van Anrooij: 'Dae cronika fan Hollandt'. Bron en voorgeschiedenis van
een Oudfries kroniekje [ca. 1464]; K. Terpstra: Adam Zelle en de Vrijmetselaarsloge 'De Friesche Trouw'
[geb. Leeuwarden 1840; Samuel Draisma van Valkenburg, 1830-1894. apotheker. Cornelis en Henri Wïers-
ma].

Idem, nr. 2. H. Knippenberg: De godsdienstkaart van Friesland in de tweede helft van de negentiende
eeuw.

De Bovenkamer. Magazine van het Algemeen Rijksarchief, april '95. Korte bijdragen betr. o.a. Perikelen
na de oorlog. Het Nederlandse beheersinstituut; Genealogische bronnen in het Algemeen Rijksarchief; Het
Ambtboek [geeft overzicht van alle functionarissen in dienst van de prins van Oranje: 17e-18e eeuw: archief
Nassause domeinraad]; Acquisitie van Particuliere Archieven; De Bataafs-Franse tijd weerspiegeld in
Nationale resp. Gewestelijke archieven.

De Citadel (RA in Noord-Brabant).jg. 1, nr. 3, sept. 1995. Rijksarchief voegt in op elektronische snelweg.
Wat kan LIAS?; Hero. een fris archief; Genealogische aanwinsten; Nieuwe bestanden op film [o.a. ego-
document Pieter Vreede, 1797].

Cornelis Douwes. Orgaan van de Vereniging van Oud-Leerlingen der Zeevaartschool Terschelling, nrs. I
(jan. 1962) t/m 27 (dec. 1969). Cornelis Douwes was een Terschellinger wiskundige, astronoom en zee-
vaartkundige (geb. 1712). In achtereenvolgende afleveringen Naamlijst van de leerlingen die de school
bezochten vanaf de opening 4 jan. 1875 [met data]; Foto's en namen van examenkandidaten; Voorts o.m.
schipper Klaas van Urk [ 1869-1935] (nr. 3), roeireddingbootschippers A.P. Smit [geb. Oosterend 1850] (nr.
4) en Jan Thijssen Pais [ 1840-1922] (nr. 6). Gossen de Graaf [geb. Baarduinen 1898. leraar] (nrs. 6 en 10),
Scheepsramp van de Alice H [in de Botnische golf op een mijn gelopen; kapitein J.R. Smit en Jansje Pais,
pas gehuwd, kwamen om] (nr. 16), De Engelse overval op de koopvaarders in het Vlie in 1666 (nr. 17),
Reconstructie van West-Terschelling 1666 (nr. 17), Actie Grevesteyn [door Johannes G. (vanaf 1654 pre-
dikant) i.z. wederopbouw na de brand van 1666] (nr. 17), De tocht naar Chatham in het jaar 1667 (nr. 17),
Hoe werd de jonge zeeman tot stuurman opgeleid in de zestiende en zeventiende eeuw? Het zeevaartonder-
wijs op Terschelling (nr. 17), Drie bijdragen betr. de familie Ruyge/Ruig (nrs. 20, 22, 23), Kapitein Tijs
Dirksz Lieuwen 1802-1853 [tr. Geertje Reltjes Stada] (nr. 24), Kapitein Inse Tysz Boer 1823-1858 (nr. 25),
De kapiteins Gossen en Willem Jorts Smit [geb. 1825 resp. 1836] (nr. 26).

Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis, nr. 17(1995). Th.A. Fafié: Twee eeuwen Lutheranen in De
Rijp-enkele historische fragmenten [stichtingsjaar 1780 (tevoren kerkte men in Purmerend), woordvoer-
ders voor de 78 lutherse lidmaten waren Hendrik Duuringshof en Frans Renner; gastpredikanten en admini-
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strateurs. kerkeraad: predikantenlijst 1788-heden]; K.G. van Manen: 'Samen op weg' avant la lettre [17e
eeuwse poging tot kerkelijke vereniging Gereformeerden en Lutheranen in Gelderland]; J.H. Joppen: Jakob
Hendrik Bögeholtz [predikant te Pekela; overl. 1912].

Eigen Perk. 15e jg., nr. 2. mei 1995. De Hilversumse HBS vlak voor en tijdens de Bezetting; Februari-
staking in Hilversum [verteld door Henk Rijk Robeer, geb. 1920]; Collectie Tweede Wereldoorlog in het
Streekarchief.

Idem. nr. 3, sept. 1995. 5. van Ruller. Elias Koster, de man die zijn vader doodsloeg. Een Hilversums
drama uit 1836; H.Chr. Knijper. Zomaar twee Hilversuinmers [Anna Ruiter, geb. 1892. en haar vader].

Genealogisch tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 19e jg., nr. 3, sept.
1995. M.J. Plan-de Kiewit: Brabantse schippers vermeld in de bijl- of waterarchieven uit ORA Dordrecht
[ 1657-1663]; A.M. Bosters: De Loeker/Sloekers/Slokkers (1300-heden) [stamreeks 1 e-9e gen.; te Meer (B).
Hoogstraten; uitgewerkt vanaf gen. 9: Hendrik Geeraards Sloeckers tr. Meer 1626 Melchiora Otten; te
Wouw, Steenbergen. Breda enz.]; G.C.A.M. Gulickx: Kwartierstaat Gulickx [Gerardus Chr. Ant. Maria G.,
geb. Helvoirt 1941;-, Krols (te Baarle-Nassau), Geppaard, Knicknie, Klerkx (te Elshout. Drunen). Adriaanse
(te Besoijen), DenReijer, VanStrien(teZwaluwe)];/'. vanEeien: Het Uitwijkse geslacht Van Cronenborch
[ontleend aan onderzoek door N. Plomp; 15e-16e eeuw]; Verv. Maliepaard (Cammeraet?); Verv. Genealo-
gie Ottevanger; Aanv. o.a. De Feyter, Kant, De Man, Otte(r)vanger; Verv. Genealogie Bras; Verv. Kwst.
Lensen; Ven'. Kwst. Van der Waals; Verv. Geslacht Hagoort.

Hasselt Historiael,]%. 9 (1992). no. 1. Verv. Armenzorg in Hasselt; Pesterijen in het Gasthuis [door familie
Behaagen; 1739]; Klaas Bosch (1781-1831) en zijn kleinzoon [met stamreeks Bosch (4 gen.)].

Idem, jg. 12 (1995), no.2. Hasselt tijdens de oorlog.

Heemkunde Hattem, nr. 63. juni 1995. Verv. Bataavsche Revolutie in Hattem; Een uit het oog verloren
Hattems tekenaar [Arend Jan van der Worp, geb. 1913]; R.M. Even: De belanghebbenden van Hattem.
Episoden uit de geschiedenis van de heide van Hattem. Deel I;G. Veltkamp: Roddel en achterklap! Rumoer
rond hotelhouder Schenk anno 1903 (Hendrikus Franciscus Schenk, geb. Deventer 1857; ruzie met Carl
E.C.F.O. Eichhorn],

Idem, nr. 64, sept. 1995. A. Bredenhoff. De familie Verkade en Hattem [het gezin van Ericus G. Verkade
tr. (2) 1865 Eduarda Th. Koning; dochter Anna tr. Jan Voerman, kunstschilder]; Verv. Tweede Wereldoor-
log; G. Veltkamp: Een mysterieus overlijden in 1901. Raadsels rond de dood van kunstschilder Muiier
[Peter Muiier, geb. Wonseradeel 1853].

Heemtijdinghen, 31e jg., nr. 1, maart 1995. R. Hamoen: Heren van Vlooswijck, heren van Papekop [Van
Vlooswijck, Van derCapellen; 16e-18e eeuw].

Idem, nr. 2, juni 1995. J.A. Storm van Leeuwen: De afwatering van de Bijleveldse landen in de late
middeleeuwen (I) [ontginning veengebied, vorming waterschappen, aanleg dijk enz.]; W.R.C. Alkemade:
De Nieuwe Zandweg te Linschoten als tolweg, 1820-1912;Verv. Akten van indemniteit van Waarder
[1744-1763].

Helmonds Heem, 21 e jg. (1995), nr. 2. M. van Asseldonk: Het ontstaan van de dorpen en dorpsgrenzen in
Peelland; Groeten uit Helmond [collectie ansichtkaarten]: T. Huijbers: De archeologie van de villa. Trace-
ring en ruimtelijke omschrijving van tiende en elfde-eeuwse domaniale landgoederen in het stroomgebied
van de Aa [o.a. nederzettingsnamen].

Idem, 21e jg. (1995), nr. 3. J. van der Heijden/G, van Neerven/S. Vonk/L, van Zalinge: In den Swaen ist
wel bicant [het huis met de Luts v/h De Swaen; oudste vermelding, geschiedenis, eigenaren en bewoners,
uitgeoefende beroepen; o.a. Mostels, Van Broeckhoven, Costers/Keusters, Becx/De Mol Becx, Van Hoeck].

Historische Kring West Betuwe (secr.: drs. H.M. de Bruijn, Genteldijk 12, 4191 LE Geldermalsen; contr.
ƒ 35.- p.j.), Med. 23e jg.. no. 2, aug. 1995. P.F. Elbers: Van het Tuilse Wiel naar de Oude Kuilenburgsche
Vaart [geschil tussen Bommel en zes dorpen; hoogte waterstand i.v.m. vrachtvaart, waterafvoer]; R.H.C.
van Maanen: Het drama van de Herwijnse calicot-fabriek. Waren Salomonson en Van den Bosch betrouw-
baar? [1840-41 plan tot vestiging katoenweverij in Herwijnen]; A. Dekker. Heksen en wonderbaarlijke
genezingen in Tricht.
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Holland. 27e jg.. nr. 2. april 1995. R. van Ginkel: 'De Afsluitdijk vollooid.de visserman berooid'. De strijd
van Texelse vissers om Zuiderzeesleun: H. Stapelkamp: De 's-Gravenhaagse Scheeps-Reederij (1839-
1862). Geschiedenis van een kleine rederij: G. Valk: Hel verblijf van Picasso in Nederland in 1905 (met
levensbeschrijving van zijn gastheer Tomas Anton Schilperoort. geb. Delfshaven 1882].

Idem. nr. 3. juni 1995. K. Goudriaan: Gouda en de Moderne Devotie [reveil in de decennia na 1380:
verbindingen van de Goudse kloosters met personen en instellingen in de sfeer van de Moderne Devotie,
lokale omstandigheden kloostergeschiedenis: Utrecht. Amersfoort en Schoonhoven; familie Van Ysselt (b.
130)]; M. van Delft: Haarlem en het recht van vrije lading aan het eind van de middeleeuwen. Een onbekend
thema uit de geschiedenis van de Nederlandse handel; J.W.L Hilkhuijsen: Plateelbakkerij De Porceleyne
Bijl |te Delft, opgericht 1657: Jacob Wemmersz. Hoppesteyn en Benedictus van Houten gingen een com-
pagnieschap aan: Jacob verkocht zijn aandeel na enkele maanden aan Pieter Woutersz. Katersvelt; latere
eigenaren: Cornelis van der Hoeve. Isaac Soubree. Huybrecht Brouwer, Frederick van derSande, Goris van
Toorenburgh. Jacob Mesch, Justus en Hugo Brouwer. Jacobus Cranendonck. Floris Breda: werknemers].

Kronieken (Prometheus). 4e jg. (1995). nr. 3. E. W. van den Burg/G. J. Leeuwenhoek: (Van) Leeuwenhoek
[nageslacht van Philips Tonisz.. 1559 poorter van Delft: genealogie met vele details uitgewerkt t/m begin
19e eeuw]; Verv. Wapens vroedschap Alkmaar [Van der Geest t/m (Van) MulickJ: A.J. Stasse: De familie
Kam(p)steeg(h). Aanv. [17e-18e eeuw: o.a. te Hardinxveldl.

Molens, nr. 39, jg. lO.aug. 1995. Hoopvolle toekomst in Almelo [molen De Hoop. gebouwd 1869; geschie-
denis, eigenaren: Steffen/Stevens, Leemans, Van Loo, Deterink: eigenaren van een molen voor 1869: Van
Buuren en Ruwens],

Ons Voorgeslacht, no. 462.50e jg., juli/aug. 1995. Themanummer Strijen. G.J. van Gelder: Fragmentgenea-
logie van het geslacht Loeff uit Strijen (14e- 16e eeuw): J.H. vanden Boom: Stamreeks Lamme (16e-18e
eeuw); C. Wierdeman Molendijk: Een grafzerk met wapen Esseboom en fragment-genealogie geslacht
Esseboom te Strijen [I6e-17e eeuw]: C. Sigmond: Familienamen van kopers van tienden in Strijen 1469-
1593: Voorts transcripties: De tiende penning van Strijen over 1544: Een kohier van buitengewone omslag
over de huizen en erven in het dorp en heerlijkheid Strijen (1601): Kohier van het klapwakersgeld van
Strijen (1665); Verponding van Strijen (1731); Idem (1750); De graven in de Grote of Sint Lambertuskerk
te Strijen.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 12, nr. 3. aug. 1995. W.F. Boesveld-
Schouten: Boesveld te Westendorp [Groot- en Klein Boesveld; opvolging bewoners: Boesvelt. Essink,
Westendorp. Wisselink]; D. Leurink: Genealogie DerkLeurink [nageslacht Harmen Leurinkotr. Epe 1758
Hendrikje Herms]: Th. Hart de Ruyter m.m.v. J. Renema: Genealogie Entink en Wemelink Entink [bijlage
bij de Wiemelink-serie; te Aalten en Deventer e.o.]: Genealogie Aaltien Keeminck |dwz. gezin, ouders en
grootouders: ged. Dinxperlo 1670]; W.J. Ouweneel: Kwartierstaat Meine Terwel ]geb. Zutphen 1913:-.
Lammers (te Zutphen). Schuite. Lammers (achternicht)]: Jimmink [contract verpleging 1811. koopcontract
I810J; Aanv. Bruntink: Antw. o.a. Blumink.

Oudheidkundige Kring Bathmen, 15e jg.. nr. 2. juni '95. Waarom heeft Bathmen geen Burgemeester Pak-
kert-laan? [vader Jan en zoon Berend Pakken waren beiden burgemeester: biogr. gegevens): Tovenaar en
weerwolf. Een scheldpartij in 1664 en de daarop volgende rechtszaak [Hendrik Naberhuis en vrouw Mech-
teld Lubbers, belasterd door (dronken) Jan Nienhuis],

Idem. nr. 3. sept. '95. JG. Gumher: Lager onderwijs in Bathmen [19e eeuw; schoolmeesters o.a. Jan
Bolderink (overl. 1814). diens zoon Arnoldus (overl. 1855) en kleinzoon Jan Hendrik B.].

Oud Meppel, jg. 12 (1990), nr. I. Van onze lezers [personalia Joseph Meijer, fotograaf, tr. Meppel 1898
Henriette Regina van Huiden]; Geschiedenis van de POV (Pers. Ontsp. Ver.) van Gist-Brocades; Mozes
de Hes (1845-1929) [erfenissen, ijzerwarenwinkel enz.]. Nr. 2: 'Olde Jaante' uit de Krakerij. Het zwarte
schaap in de familie [Jantien Vennink, geb. Assen 1850. overl. Meppel 1931]: Verv. Maatschappij tot Nut;
Meppels oudste speeltuinvereniging 1930-1990; De Israëlitische kopers van onroerend goed in Meppel.
1838-1929 [de families Van Esso. Van der Sluis, De Hes. Frank en Kan tekenen voor 47% van het totale
koopbedrag van de 35 in het onderzoek betrokken families]. Nr. 3: Verv. Speeltuin; Verv. Maatschappij
tot Nut [Nutsspaarbank]; Kleuteronderwijs in Meppel. Nr. 4: Verv. Maatschappij: De Meppeler schutterij
in de 19e eeuw.

Idem.jg. 13(1991). nr. I. Hoe Benjamin Boomsma, zilversmid te Meppel, zijn Paruikeen Hoed verloor
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[ 1749-1809]: Wopke Hummel, een Meppeler onderwijzer in de 19de eeuw [1816-1908]; De Meppeler sluis
in de 17e en 18e eeuw. Nr. 2: Ode aan een slecht mens [Jozeph de Vries. 1893-1986; met fragment De
Vries]; Namenlijst Meppeler Scholen [dwz. van schoolmeesters t/m directeuren; 1598-heden]. Nr. 3: Jan
Bot, veerschipper te Meppel [overl. I806J; Jentien Westerwijk (1718-1800). Heks of Heilige?. Nr. 4:
Schaatsen in Meppel; Wateroverlast in de Oosterboer [kaart in het archief van de Algemeene Compagnie
van de 5000 morgen; met toelichting; in RA Drenthe].

Oud-Nijkerk(secr.: F.H. vanden Berg,Gasthuisstraat 3, 3861 BS Nijkerk;donatie min. ƒ 15,—p.j.),jg. 14,
nr. 3, aug. 1995. Het kerkje van Driedorp [gebouwd 1867]; Van gasthuis en proeven tot Bejaardencentrum
Arkemheen [de 'Proeven' vormden een fonds dat voornl. brood aan de lokale armen verstrekte na de kerk-
gang op vertoon van hun proevepenning].

Het Schokker Erf, nr. 29. mei 1995. A. en B. Klappe: Twee gearresteerde Schokkers [Lauwe Tromp en
Albert Bruins Diender; 1856]; Kwst. (4 gen.) van Aleida Klappe [1856-1934;-, De Boer, Broodbakker,
Scholtus (ook Scholten) alias Sul: met foto]; Fotogalerij: o.a. Jan Gosom [geb. 1843]; Kwst. (4 gen.) van
Albert Visscher [ 1857-1948:-. Tromp, Koek. Sul; met foto]; J. Karel: Schokland en de Schokkers (I) [o.a.
klederdracht, dialect, godsdienst, bijnamen]; Verv. Noodlijdende bevolking van Schokland [met o.a. naam-
lijst bedeelden 1838. middenstanders 1839].

Idem, nr. 30. sept. 1995. Verv. Schokland en de Schokkers [o.a. katoenweverij, ontruiming; met opgave
namen van katholieke en protestantse families, die zich te Kampen vestigden]; Stamreeks Ouderling [18e-
19e eeuw]; Fotogalerij (met biogr. gegevens): Johannes Ouderling (1856-1943), Hermanus de Boer (1852-
1944) en Johannes Karel (1868-1951); Verv. Noodlijdende bevolking: De ramp van 1825: Stamreeks
Mastenbroek [I8e-I9e eeuw].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder Amstel. jg. 11. nr. 2, juni 1995. M. van Dijk: De Nesserko-
renmolen [eigenaren 17e-19e eeuw; o.a. Van Poplendam, Oudes. Meervelt/Meereveld, Van den Bosch,
Puttenaar, Houweling]; Verv. Portugees-Israëlitische begraafplaats [plattegronden van D.H. de Castro;
opsomming van bekende personen, die hier begraven werden]; J. Blom: 1795: Van bevrijders tot bezetters.
De Franse tijd; P. van Schaik: De Sollenburg [kruitfabriek; Krook, Sluijter].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 89, jg. XXX, juni 1995. A. Vos: Een geval van podagra [auteur gaat in
op de ziekte en de middelen die men gebruikte om te genezen]: S.E.M, van Doornmalen: Scheurpapier. De
verkoop van papier en perkament door het stadsbestuur van Zaltbommel in 1831 [getracht werd na te gaan
wat er vernietigd werd]; Start "Genealogische vragenrubriek'.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 108e jg. (1995). afl. 2. P.N.M. Bot: Verrijking door herijking. Enige recente
studies over vrouwen in de middeleeuwen.

Idem. afl. 3. J. Duindam: De herontdekking van het vorstelijk hof [kritische doorlichting van enkele
recent verschenen boeken; studies over ritueel rond de heerser, netwerk van hovelingen].

Tijdschrift voor WaterstaatsgeschiedenisAejg., nr. 1, mei 1995. Themanummer: Waterbeheersing. Hierin
o.m. B. Schultz: Historie van de waterbeheersing in de Nederlandse droogmakerijen; A. Volken De twee
belangrijkste uitdagingen in de geschiedenis van de waterbeheersing en de inpoldering in Nederland; J.
Kramer: Albert Brahms, de eerste zeewerende ingenieur aan de Duitse Noordzeekust. Van boer tot ploeg-
baas [geb. Bremen 1692]; M. Jakubowski-Tiessen: Economische en sociale gevolgen van de stormvloed
in 1717 [deze 'Kerstvloed' bracht menig kustbewoner in Denemarken en Duitsland er toe te emigreren,
ondanks een verbod daarop; levensomstandigheden].

Waardeel, jg. 15, nr. 3.3e kw. 1995. G. Huiskes: Vissterfte en stank. Industriële watervervuiling in Drenthe;
P. Albers: Speurtocht naar Gesien Wilting [alias Woerding alias Houwing/Houwen; tr. (1) 1784 Berend
Jansen Jipping; tr. (2) 1798 Geert Jansen Lamberts]; De molenbouwer [Jan Diederik Medendorp (geb.
1921) te Zuidlaren]; H. Gras: Wisseling van de wacht. De geslachten Lunsingh en Tonckens.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, 3e jg.. 1995-2. Verv. Tijnsregisters en genealogie; Kwst. (4 gen.) Frederik Willem
Jolink [1859-1903;-, Vrieze(n), Weenink, Wensink]; Parenteel Limbeek [te Zeddam; met Dicker]; Kwst.
(4 gen.) Bernardus J.M. Brugman [ 1916-1957;-. Rozendaal, Limbeek, Dieker/Dijker]; Kwst. (4 gen.) Johan-
nes Hendrikus Bomers [1909-1982:-, Tigelovend, Te Brake, Ebberink].
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1340 (Rotterdam), jg. 9. nO. 3. sept. 1995. R. Veimik: Siamreeks George Hendrik Breitner [te Obersteinach,
Künzelsau en Rotterdam: 18e- 19e eeuw]; J.A. van Rouwendal-van Die: Stamreeks Van Die [te Wateringen.
Naaldwijk e.o.: I8eeeuw|:ff. Veimik: Het R.K. geslacht Vermeulen in Hillegersberge.o. [Van der Meulen.
Vermolen enz.: 16e-17e eeuw): Verv. Familie Oudaen.
Gens Propria (Kennemerland). nr. 14. sept. 1995. Boomwachter en boomsluiter; Toevalstreffer of...? [het
vinden van de geboorteakte van Elisabeth H.J. Siegerist. geb. Ostende 1828]: J.C. van Vrede-van der
Hoeven: Plaatselijke geschiedkundige (verslag onderzoek naar Elisabeth Fokken Remmers, geb. Stiekel-
kamperfehn 181 IJ: Ware en onware Haarlemmers [verslag lezingj: E.H. Joosten: Registers van patent-
plichtigen.
Gooi en Eemland. 6e jg.. nr. 3. sept. 1995. Bronnen voor verder genealogisch onderzoek [registers van
weerbare mannen (18e eeuw) en conscriptieregisters 1810-13]; Verv. Merkwaardige voornamen: W.J.
Willard: Het komt in de beste families voor [Wilh. Joh. Huurman, in 1906 voorde zesde maal in Veenhui-
zen ingesloten wegens landloperij; Gerrit Jan Willard in 1857 en 1875 voor Kantongerecht: Jan Willard
1858 boete].
Heraldisch Tijdschrift, jg. I. no. 3, jul/sept. 1995. Verv. Heraldische dia-collecties://!, de Boo: Geschulpt
en getand. Theorie en praktijk in de ontwikkeling van het blazoeneren: Verv. Onderzoek naar de tekens van
recht in de heraldiek: Is de heraldische hoorn een banhoorn of een ander teken van recht?
HuppelDePup, jg. 2. nr. 3. sept. 1995. P.J.C. Elema: Knevelbaard [drie gen. te Martenshoek/Hoogezand
e.o.; 18e-begin 19e eeuw]; A. Veldhuis: Onbekende bronnen [hoe thuis te beginnen met literatuuronder-
zoek]; Kwst. Hendrik Jans Schipper [tr. (1) Winschoten 1788 Foktjen JansJ: A. Daae: Het familiewapen;
Verv. Echtscheidingszaken in Groningen voor 1811; Stamreeks Kuipers [o.a. te Zuidwolde]: W. Kerkmeijer.
De Groninger zeevaart en de bronnen (samenvatting lezing].
Kempen- en Peelland. jg. 3. no. 3, sept. 1995. G.J.J. Klaasse: Genealogie Klaasse. Nakomelingen van
Henricus Joosten Krouwers (otr. Someren 1672 Henrica Gielen Heerde; hun zoon Nicolaus (geb. 1686)
werd naamgever van de familie]; Gemeenschappelijke afstamming van de bestuursleden Dierckxsens.
Wuisman en Hilhorst van Evert Meijnse Hilhorst (Soest; 17e eeuw]; Kwartierstaten (5 gen.): Aldenhuijsen
f-. Goumans, Van Erp, Van Iersel], Haeren [-, Doven, Engels (te Maastricht), Sanders (te Mierlo)], De Jong
[- (Friesland), Schuurman, Van den Enden, Kalfsbeek], Van de Pol [-, Stunnenberg, Kreeft, Jansen (te
Ede)]. Romme f-, Verhaegen, De Gouw, Hesemans], Smits [- (te Horst). Munnichs, Niessen, Thijssen (te
Beesel)].
Kwartier van Nijmegen, jg. 4, nr. 3, sept. 1995. L.W.A. Berenbroek: Huwelijken in de Rooms-Katholieke
kerk; P. Eijkhout: Wat doet een naam er toe? [Gerardus de Haard tr. Beuningen 1822 Anna Maria Ariens];
H.A. de Grood: Hoe genealogische bestanden verloren kunnen gaan - of niet.
Land van Cuijk en Ravenstein. nr. 10, sept. 1995. Vredegerecht Kanton Boxmeer [regesten gereed: drie
voorbeelden: 1822 Gerhardus Willesen vermoord: 1824 Arnoldus Arts toeziend voogd kinderen Van der
Striep-Aben; 1829 Peter Peters verklaring]; Kalender der onveranderlijke feesten.
Thream (Drenthe), 6e jg. (1995), nr. 3. Kwst. Hinderikus Winsingh Assies [geb. Roden 1917; Assies.
Bouwes, Holthuis, Winsingh; veel kwn. te Roden]; G. Kootstra/M.T. Versnel: Genealogie van het geslacht
Kootstra [te Gersloot. Tjallebert enz.; 18e- 19eeeuw]; Verv. Genealogie Schonewille; Aanv. Kwst. Hulshof
[o.a. SlootsJ: En over Jantien Kors ... [geb. Annen 1734, dr. van Arent Harms KorsJ: Verv. Zoektocht naar
een verre voorouder [Huttert te Gasselte(rnijveen)].

Uit Familiebladen:
De Achttien, nr. 95. 24e jg., kerst 1994; nr. 96, 25e jg., voorjaar 1995; nr. 97. 25e jg., zomer 1995. Kwst.
van Cornelis Zandvliet [1863-1946: eigenlijk stamreeks: te Lisse, Wassenaar. Ter Aar en Aalsmeer].
Baalbergen Bulletin, nr. 11, juni 1995. Bouwbureau J.E. Baalbergen & A. Volkers.
De BechtBul. nr. 30. 1995. Een wapen voorde Bergse Bechten; Uitgeverij Becht; Lodewijk Antonie Becht
[geb. Den Haag 1839].
Beukema/Buikema-familieblad. nr. 41, jan. 1995; nr. 42, apr. 1995; nr. 43. juli 1995. Schema van het nage-
slacht van Jan Boijkema en Courtjen Rijpkens.
Blanckensteijn bulletin. 7e jg., nr. I, zomer 1995. Koster en timmerman tegelijk [Wouter Blankenstein,
1878-1949].
Het Didden-blaadje. jg. 7.nr. 4, dec. 1994; jg. 8, nr. 1. maart 1995; nr. 2. juni 1995. J. Cupems: Bestaat er
een verband tussen de verschillende families Didden in (Nederlands) Limburg? Gegevens Didden uit de
doopregisters van Beek (1654-1794).
De Dobbel-beker, 25ste jg. nr. 2. 2e trim. 1995. Kwst. (ieder 3 gen.) Jan Buijens en Petronella Dobbelaer
(tr. Boschkapelle 1809); Verv. Jaspard Dobbelaere (1637-1690); Stamboom nr. 50: De Dobbe-
leer/Dobbeleers [te Gooik en Antwerpen: 17e-20e eeuw].
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Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde.jg. 4. nr. 1. maart 1995:
nr. 2. juni 1995. Kwst. van Urbain A.C.C. Merlevede [geb. Reninge 1931;-. Merlevede, Bulcke, Van
Exem]: nr. 3, sept. 1995.
Familiekrant stam Joosten, nr. 20. jg. 5, jan. 1995. Nageslacht Joannes Joosten tr. Hamont 1731 Henrica
Nagelmaekers.
Familiekring Groeneveld. nr. 20, aug. 1995. Geëmigreerde Zuidhollandse naamgenoten in de 19e eeuw;
Persoonskaarten van Groen(e)veld(t)'s overleden in 1993: Schema's Groeneveld.
Familie Vereniging Biesbroek, kroniek no. 4, 2e jg., no. 2 [sept. 1995]. Verv. Stamboom Biesbroek; Basti-
aan Biesbroek 1756-1834.
Genealogisch familie-blad Olijve, 5e jg., nr. 2, mei 1995. Fragmentgenealogie van Albertus Hendriks Olij ve
(1750-1831).
Geskes-Kusjes. 6de jg., Iste ed., jan. 1995; 2de ed., juli 1995. Bijlage: beknopte kwst. (5 gen.) Gerda en
Yvonne van der Harst [geb. 1964;-, Vrolijk, Geskes, Brouwer].
Hamers Bulletin, jg. 4 (1988). nr. 1: Nationaliteitsbewijzen 1876-1913; Stamreeksen Hamers (te Ubachs-
berg, Voerendaal. Eijsresp. Maastricht]; Hamers uit Not. Arch.: te Geleen 1782-1820, Meerssen 1810-13,
Merkelbeek 1802-1811 en Schinnen 1818-1840.

België
Genealogie & Computer (VVF). jg. 12. nr. 3. mei 1995. Resultaten enquête; Historiek van Internet: H.
Goedgebeur: Open brief aan Roots gebruikers [voor- en nadelen van Roots3 en RootsIV]; F. De Block:
Nieuwigheden in Hazadata 7,1 (1); J. Gilisen: Een kroniek schrijven met PRO-GEN; Verv. PC voor begin-
ners.

Idem, nr. 4, juli 1995. R.C. Hubert: My Family Ancestry 1.0; R Douche: Internet en Genealogie; Verv.
Nieuwigheden; PRO-GEN: afsplitsing en datumvelden.

Idem, nr. 5. sept. 1995. CD-ROMs Genealogie; Verv. Nieuwigheden; PRO-GEN 2.3 en afbeeldingen;
Verv. PC voor beginners [de keuze van het scherm en de bus].

Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 5, afl. 3, sept. 1995. Poeselaars overleden tijdens hun legerdienst
[ 1831 -1866,1952]; Vormpeters en vormmeters te Hansbeke (1847-1994); Inwoners van Poesele gesneuveld
in het leger van Napoleon; Minikwartierstaat Astere H.M. Lootens [1906-1983;-, Buyze, Beekaert. Stae-
lens]; W. Lootens: De familie Lootens uit Drongen [nageslacht Henricus Loot tr. ald. 1634 Judoca Wybo;
t/m 20e eeuw|; A. Marlens: Van Canegem's te Hansbeke [fragment; 16e-17e eeuw].

De Roode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1995, nr. 2 (juni). Een eigenaardig proces uit de 18de eeuw in de
Kempen. Proces te Meeuwen tegen Hendrik van Dyck de jonge [ 1716-18; tr. 1708 Agnes Houben; hun kind
overleed aan brandwonden]; Verv. Schepenbank van Borgloon [1666-1671]; Verv. Limburgers poorter van
Antwerpen [1613-1653]; Verv. Taalgidsje [dexter t/m ecclesia].

Taxandria. Jaarboek van de Kon. G.-O. Kring v.d. Antwerpse Kempen, N.R. LXVI (1994). M. Gielis:
Magie en religie in het oude hertogdom Brabant. Een verkennend onderzoek naar de heksenwaan en de
waan der historici: Bijdr. betr. Twee 17e eeuwse kunstkasten te Turnhout; De 'valkerij' in het Taxandria-
museum. Een anekdote; Verv. Gasthuis en gasthuiscommunauteit te Turnhout 1608-1797. Bijlage: Lijst
van de Zusters [begin 17e-eind 18e eeuw]; /. Helsen: De strafrechterlijke bevoegdheid van de Turnhoutse
schepenen (1427-1457); A.C.J. Verdegem: Stede 'den Santbergh' aen den wegh naer Outturnout [eerste
vermelding 1699 in akte van scheiding nalatenschap echtpaar Lauwereys van Broeckhoven (ged. Geel
1607) tr. 1642 Maria Vermeulen]; H. de Kok: Van fabriek van siamoises tot restaurant. Een oud pand in de
Turnhoutse Bloemekensgang [eerste eigenaar textielfabriek: Pierre Francois Borghs, tr. 1794 M.Cath.
Dierckx: dochter M.Cath. tr. 1830 Jan Baptist van der Heyden uit Eindhoven].

Duitsland
Der Archivar, 48. Jg.. Heft 3, Juli 1995. Archive in Hamburg [o.a. Staatsarchiv, Kirchliche Archive. Wirt-
schaftsarchive]; Maschinenlesbare Datentrager: Zusammenstellung archivrelevanter Normen und Standards
elektronischer Speichermedien.

Der Deutsche Hugenott, 59. Jg., Nr. 2, Juni 1995. Hugenottische Auswanderung aus dem 'Krummen ElsaB'
und den benachbarten Gebieten nach Pennsylvania [o.a. Berron, Bury, Brodt, Lecoq, Balliet, Brion, Brua,
Fran(t)z, Fuhrmann].

Idem, Nr. 3, Sept. 1995. Verv. Hugenottische Auswanderung [Girardin t/m Welschhans].
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Deutsches Familienarchiv. Band 117 (1995). Das Geslecht Scherwitz. Geschichte und Genealogie [te
Freudenstadt: 16e-20e eeuw]: Ahnenlisteder BriiderNadlerfaanv. Bd. 39 (1969)]: Ahnenliste Enderwitz-
Gorr (niet o.a. Raupach. Kling. Lange [SileziëJ. Renner. Hofmann [te Heuchelheim/Kr. GieBen].

Donauschwabische Familienkundliche Forschungsblciiier. Nr. 75, Jg. 21. Folge 13. Marz 1995. Fragment
Bobor [19e eeuw].

Idem. Nr. 76, Jg. 21, Folge 14, Juni 1995. Auswanderung aus Württemberg nach Südosteuropa zwischen
dem 17. und 19. Jahrhundert; Aanv. Auswanderungen aus der Gemming'schen Herrschaft von Steinegg
nachUngarn [afk. uit Lehningen]; Weiterwanderung der Franzfelder nach RuBland [Franzfeld in de Elzasl.

Emmericher Forschungen. Bd. 7 (1985). H. Evers: Alte Emmericher Familien und ihre Grabstatten in St.
Aldegundis [in alfabetische volgorde worden personen of families behandeld; teksten van de grafschriften,
aanvullende gegevens uit diverse bronnen en publikaties; met schema's: Van Ossenbroich, Van den Pade-
voort (2), Van den Steen, Van Vuirden. v. Wylich].

Emsldndische und Bentheimer Familienforschung, Bd. 6. Heft 31, Sept. 1995. G. Santei. Familien- und
Regionalgeschichtsforschung in Twist [Gerd Sloot, 'uitvinder' van de nieuwe kolonie Adorf; Gerdsen,
Beekel: 18e eeuw; NachlaBLevelink: familieoverzichten van de katholieke "Hofstelle' in het kerspel Twist];
Ahnenliste Gerhard Theodor Bitter [ 1880 Lage 1951:-. Van den Bosch. Hiiffenreuter, Baumann (te Dissen):
Antw. Leemhuis (prov. Groningen).

Familie und Geschichte, Nr. 14, Bd. II, 4. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1995. Zur Verbindung der Hainicher Fami-
lien Gellert und Meese: Ahnenliste von Hermann Schulze-Delitzsch [1808-1883; Schulze (oorspr. Schult-
heis). Parreidt. Schmorl. KöppeJ; Verv. Familie GreuB: Verv. Erzgebirgische Familienwappen [Bretschnei-
der. Gensel (met fragmentgen.), Hanfstengel. Waldenburg, Werner]; Stammliste Schuricht [ 17e-18e eeuw];
Aus der Adam-Ries-Nachkommenforschung [Gehler(t), Geler, Gahler].

Hessische Ahnenlisten. Bd. 4, Heft 4, 1995. Verv. Ahnenliste Seibert; Ahnenliste Diels [-, Zollmann. Ros-
sel, Gietz, Dübel, Strobel. GieBe, Bautzer]; Ahnentafel ... Ludwig Beek [1880-1944;-, Stölzel, Nebel,
Klipstein, Draudt, Rauch, Lex. Koch]; Ahnenliste Steinrück [-, Kniest, Muller (te Korbach), Waldeck].

Hessische Familienkunde. Bd. 22. Heft 2, Sept. 1995. H. Stoyan: Genealogie im Internet; Nachbarn und
Fremde in GroB-Karben vor 1700 [o.a. Beek, Briickmann, BuB, Eckel. Euler, Göbel, Gratz, Iser. Kilian,
Kotter. Lampert, Lantz. Lenhard, MeiB. Meub, Michel, Pfeffer. Ritter. Schwind, Trabant, Wagner. Weifertj:
Frühe Familien Koch in Hessisch Lichtenau; Hessisehe Wappenrolle: Herborn, Rückert, Stahl [met stam-
reeksen].

Niederdeutsche Familienkunde, 70. Jg., Heft 2, 2. Quartal 1995. Das Stammtafelbild der Familie von
Ohlendorff aus dem Jahre 1885 [echtpaar Johann Heinrich O. tr. Hamburg 1822 Johanna Wilhelmina
Theodora Krause en hun nageslacht).

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV, 43. Jg„ Heft 3. Juli-Sept>1995. Die Öseler Musterrollen von 1611
un 1612 sowie der Umfang adligen Grundbesitzes auf Ösel im Jahre 1612; Böhmische Heiraten in Rastatt
1709-1768 [de regerende vorstin haalde personeel, handarbeiders en kunstenaars uit de streek waar zij was
opgegroeid naar Rastatt]; Die Bewohner der Dörfer ... Klein Öls [18e eeuw]; Genealogisch relevantes
Archivmaterial im Staalsarchiv Danzig [19e-20eeeuw].

Pfiilzisch-Rheinische Familienkunde. Bd. 13, XLIV. Jg., Heft 5, Aug. 1995. Beisassenaufnahme in der
Oberamtsstadt Lautern: Otterberger Flüchtlinge im Dreissigjahrigen Krieg in Zweibrücken [ 1621-35]; Die
Zweibriickische FörsterfamilieOsthoff [ 17e- 19e eeuw]; Bernhardt Hertzog, Jurist, Historiker, Heraldiker.
Genealoge (1537-1596) und seine Familie [tr. 1560 Elisabeth Breitenacker]; Verv. Familie Henrich [met
Fickeysen, Haas, Rothgeb, Ketterlin]; Deutsche evangelische Kirchenbücher aus Galizien in Warschau.

Roland (zu Dortmund). Bd. 10, Jg. 29 (1995), Heft I. Ahnenforschung in der Grafschaft Rietberg: Goldac-
ker oder Gudacker. eine falsche Fahrte; Verv. Georgius Agricola; Waldenburger Kirchenbücher.

Idem, Heft 2. Verv. Agricola [fragment Bauer (Pawer); te Chemnitz; 15e-16e eeuw]: Verv. Waldenburger
KB.
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Saarlandische Familienkunde, Bd. 7, Jg. XXVIII (1995), Heft 11. Dieersten GenerationenGerstner in Holz
und Umgebung f 17e-18e eeuw]; Loskauf von der Leibeigenschaft und Ehevertrag ... in Eschringen 1621
[Hubert Lixinger x Engel Kauff]; Der Förster Henrich Franziscus Klein und seine Familie [geb. Rosen-
thal/Pfalz 17611: Deutsche Fremdenregimenter in königlich französischen Diensten [18e eeuw],

Südwestdeutsche Blatterflir Familien- und Wappenkunde, Bd. 21, Heft 4. Juni 1995. Th. Dinkel: Hand-
schriftliche Materialien zu schwabischen Genealogen [in bibliotheken en archieven bevinden zich genealo-
gische nalatenschappen die bij de doorsnee-genealoog niet bekend zijn: alfabetisch register met verwijzing]:
Einwohnerverzeichnis der Stadt Gernsbach/Murgtal von 1721 [met o.a. Abel. Bertsch. Gerstner. Hassmann.
Hoffmann, Kast, Kastel. Kiefer. Lentzinger, Schandelwein, Wallraff]: Th. Dinkel: Trauungen Auswartiger
in Kirchheim unter Teek [auteur stelde vast dat het percentage partners "van builen" verhoudingsgewijs
hoog was; Kirchheim was een handarbeiders- en ambtenarenstad; de mobiliteit van de bevolking was groot;
Kirchheim zou daarom als huwelijksplaats in veel kwartierstaten opduiken: als voorbeeld uittreksels 1561-
1563]: Th. Kiefner. Probleme in der Waldensergenealogie [geschiedenis, bronnen en tips voor onderzoekj:
Die Familie Kober in Württemberg [fragment; 17e-18e eeuw].

Idem. Heft 5, Sept. 1995. Familienforscher und 'Datenschutz'; Auszügeausden Ehebüchern der Reichs-
stadt Wimpfen-Teil 1 [1590-1626 (hiaat 1610-1620); met o.a. Nr. 119: 1600. Caspar Metz. S. v. + Peter M.
in Brussell]; In Augsburg verstorbene Württemberger und Badener( 1705-1852): Die Marbacher familien
Fuchs im 17. Jahrhundert; Aus dem Sterberegister der Evang. Kirche Mössingen-Belsen. Auswartige und
Ortsfremde [1610-1740]: Der Bruder des Humanisten Heinrich Bebel und der Tübinger Professor Konrad
Ebinger [Wolfgang Bebel, 1522/23 stadsarts in Biberach, tr. dochtervan Konrad Blicklin genannt Ebinger
en Anna Ziegler genannt Vergenhansj; Fragment Kauffmann [te Schmiden; oorspr. Kofman; 15e-18e
eeuw].

Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesel/schaft fiir Familienkunde e.V. Sitz Köln, Nr. 77. H.M.
Schleicher: Ernst von Oidtman und seine genealogisch-heraldische Sammlung in der Universitats-Biblio-
thek zu Köln, Band 9. Mappe 666-764, Hü-Lou [Hüchelhoven t/m Louvenberg: met o.a. Hückelhoven (te
Sittard, Roermond), Hurt von Schöneck, Hymmen, Jabeck/(von) Jabach. von Hem, v. Imstenrath, von
Enden/von Inden (te Aken e.o.), v. Ingelheim, (v.) Ingenhove(n) (Ingenhoef, in gen Hoeve, Ingenhave),
Jordans, Jüdden (Judeus, Joede, Jude), lven. Lamberts (von Cortenbach), von/de Lamboy, v. Landsberg,
Landschad von Steinach. v. Langenau, Lapp. Lasalle. de Lasaulx, Laudolf (von Bitburg), v. Leerodt, (v.)
Leers, Ley. v.d. Leyen, v. Liebenstein [met v. Sterrenberg en Schenck], (v.) Lieck/(v.) Leeck, Leick, Lieser,
v. Lievendal/v. Levendal, v. Limburg (-Styrum), v. Limpens, v. Linzenich, v. Locquenghien, v. Loë, v.
Loen/v. Lohn, Lommessem. v. Lontzen, Lopetz de Quintana.

Verder ontvingen wij:
De Asperensche Courant, 15e jg., nr. 4(57), dec. 1994; 16e jg.. nr. 1 (58), maart 1995 [De leden van de
magistratuur van de stad Asperen 1715-1783]; nr. 2 (59), juni 1995 [Verv. Afstammelingen van Karel de
Grote].
Gemeentearchief Schiedam, jaarverslag 1994.
Hervormde Gemeente te Gouda, jaarverslag van de archivaris, 1994.
Historisch Magazine VoorNoord-Holland.Atjg. nr. l,jan. 1995; nr. 2, april 1995 [Op zoek naar industrieel
erfgoed; Het Nederlands Economisch-Historisch Archief en de Economisch Historische bibliotheek]: nr.
3. juli 1995 [C. Misser. Van armmeesters tot soepcommissie. De geschiedenis van de lokale armenzorg].
De Reddingboot. Mededelingen van de Koninklijke Noord-en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij,
nrs. 40 (1935), 50 (1940) t/m 57 (1944), 60 (1946) t/m 95 (dec. 1963), 97 (dec. 1964) t/m 157 (juni 1995).

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienst van leden van de NGV, die met hun onder-
zoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is geble-
ken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealogen kun-
nen 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

134. SCHUILENBURG (SCHIPPER)-NENGERMAN (XLI (1986). p. 156)
I. Gerrit Schipper, overl. vóór 2-9-1747. tr. Jenneken Jansen Biesenberg. dr. van Jan Jansen Biesenbergh

en Jenneke Lubberts. Uit dit huwelijk vijf kinderen, gedoopt als kind van Gerrit Schipper of Gerrit
Biesenberg.

II. Hendrikus Schipper, otr./tr. (als zoon van wijlen Gerrit Schipper op Groot Bronsvoort in Zuidloo)
Bathmen 17-4/29-5-1746 Hendrina Gerrits Onderschout, ged. Holten 20-8-1724. dr. van Gerrit Jansen
Onderschout en Isabella Bessem (Hendrina komt ook voor als Dina Wilminks). Uit dit huwelijk vijf
kinderen, gedoopt onder de achternamen Schuilenburg, Groot Klauwenberg en Schipper(s).

III. Gerrit Jan Schipper, overl. Laren 10-1-1833 (op Maatman in Klein Dochteren) tr. Brummen 6-3-1791
Jenneken Nengerman alias Brekvoort.ged. Lochem 15-6-1760(dr. van Garrijt Nengerman alias Brek-
voort en Teune van de Botter, Groot Dochteren), overl. Laren 21-2-1834 (als dochter van Garrijt
Kerkenmeijer en Teuntien op de Boter (op Maatman in Klein Dochteren)).

G.J. GOORMAN, Den Haag

797. DEN DEKKER (50 (1995), p. 426)
Cornelis Huijbertsen Decker, j.m. van Veen, tr. ald. 9-2-1676 Anneken Stevenssen. j.d. van Veen.

A.J. STASSE, Utrecht

VRAGEN

836. NERINGH
Leonardus Neringh, 'militaris' tr. (1) Brussel 27-5-1694 (r.-k.) Anna CatharinaSolé/Solly/Solij; tr. (2) als
wedr. 'afkomstig van Klingenberg en wonend te Utrecht" Bergen op Zoom 21-7-1705 (r.-k.) Anna Gabriëls,
weduwe afkomstig van Zandvliet (België) en wonend te Bergen op Zoom. Leonardus is vóór 1741 overle-
den. Uit het eerste huwelijk bekend Anna Margarita, ged. 's-Hertoenbosch 7-3-1696 (r.-k.); vermoedelijk
zijn ook een Willem en Christina Neringh kinderen uit het eerste huwelijk. Gevraagd voorgeslacht, doop-,
huwelijks- en overlijdensgegevens van Leonard en Anna Catharina Solij: gegevens over het regiment
waarin Leonard gediend kan hebben: de doopgegevens van Willem en Christina Neringh. alsmede van
eventuele andere kinderen.

Th.A. NEERINGS, Amsterdam

837. ULDERINK
Catharina Ulderink overl. Zaandam 29-1-1847 'oud 42 jaar geboren te Alkmaar'. Haar doop is in Alkmaar
niet aangetroffen. Zij trouwt ca. 1825/30 Casper Jansz. van Veen. die haar in 1832 verlaten blijkt te hebben.
Gevraagd voorgeslacht, alsmede doop- en huwelijksgegevens van Catharina.
IBINK
Gevraagd voorgeslacht en doop van Hendrik Egberts Ibbink: hij tr. Uitgeest 23-9-1781 (r.-k.) Geertje
Gerrits van Eieren, van Uitgeest.

Drs. F. Buus, Breda

838. VAN DE VENNE, DE LA HAYE-VIERLANTS
Gevraagd voorgeslacht van en nadere informatie over:
- Mr. Laurens/Laureijs Claesse van de Venne, overl. vóór 12-10-1691. schoolmeester en koster te Teterin-

gen tot die datum. tr. Cathelijn Claespeeter Ficx. Uit dit huwelijk: Jenniken, tr. Jacobus van der Wind:
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Cornelia. tr. Aert Comelissen: Maria. tr. Jasper van Waelwijck: Elisabeth. tr. (1) Pieter Janssen Reedt,
tr. (2) Aert Servaes van Tooren: Catharina en Jacobus. Een zuster van Laurens, Maeyke Claessen van
de Ven. tr. Dingeman Claessen Ficx (broer van Cathelijn). zn. van Claes Peeters Ficx en Jenneke Joris
de la Heye.

- Joris (Gelderus?) de la Haye/Haye, overl. vóór 29-3-1627. tr. ca. 1590/95 Elisabeth Vierlants. begr. Breda
21-1-1643 (Gr. Kerk).

Voorts zoe ik contact met genealogen die onderzoek doen in Suriname (19e-20e eeuw).
A. HARTMANS, Rotterdam

839. VAN GINNEKEN-VAN BEECK
Cornelis vanGinneken. geb. Terheijden ca. 1727,otr. (I) Amsterdam 25-4-1755 (r.-k., zijn vaderCornelis
van Ginneken won. te Terheijden) Anna Maria de Rink; otr. (2) Amsterdam 20-5-1763 Anna Maria Wesse-
ling. Hij zou een zoon kunnen zijn van Cornelis Cornelisse van Ginneken. die trouwde met Maria Willemse
van Beeck. verm. omgeving Terheijden. Gevraagd aanvullende gegevens van Cornelis.

J.G. DE HEIJ, Roden

840. HOLTIUS, BLOEMINK
Carolus/Carel Holtius. overl. na 14-11-1702 heeft voor zover bekend twee kinderen:
1. Luytjen/Luijtien Holtius. begr. Beekbergen 27-11-1737, tr. vóór 6-8-1714 Jan Jansz. Bloemink. geref.

lidmaat Beekbergen (1732), schoenmaker (1737). overl. 1743-1759. Hij tr. (2) 1740 Elisabeth Everts.
2. Jan/Johannes Carelsz. Holtius. Twee kinderen bekend: Grietjen Jansdr. Holtius, begr. Beekbergen 5-5-

1736, en 'een kint van Jan Karels Holtius' begr. Beekbergen 25-6-1734.
Gevraagd aanvullende gegevens.

C.B. VAN DER BURCH, Amsterdam

841. V.D. POORTEN, VAN HAEFTEN-VAN BROECKHUISEN
In de nagelaten aantekeningen van wijlen mr. R.A. Rueb wordt vermeld: 'Andries Gerritszn. v.d. Poorten,
schepen van Zaltbommel 1526/47, burgemr. 1529/30, brouwer, uit de raad gezet in 1547 tesamen met Jac.
Roei. Jac. de Raet. gehuwd met Maria Roelof'sdr. (waarsch. de Raet)'. Andries behoorde volgens dezelfde
aantekeningen tot de 'vrunden en maghen' van de kinderen van het echtpaar Diederik van Haeften x Agnes
van Broeckhuysen. Kent iemand de juiste relatie?

F. WALOP, Dordrecht

842. VAN DONGEN
Corneille van Dongen wordt geboren Zevenbergen 21 -4-1813 als zoon van Guilliame van Dongen (dan 26
jaar oud) en Cornelia Bedaf. In Zevenbergen hierover niets te vinden. Gevraagd gegevens van de ouders
en verder voorgeslacht.
JENNER
Johanna Wilhelmina Jenner. geb. Montfoort 14-3-1844 als dochter van Christiaan Hendrik Jenner (dan 42
jaar oud) en Elizabeth Soet. tr. Albertus van Dorssen, geb. Tienhoven 19-10-1837, overl. Rotterdam 20-3-
1893. Hieruit één kind: Cornelis, geboren Rotterdam 5-12-1888. Noch in Streekarchief Woerden, noch in
GA Rotterdam iets te vinden over de familie Jenner. Gevraagd gegevens van het echtpaar Jenner-Zoet,
alsmede het voorgeslacht.

L.A. BEKKENS. Rotterdam

843. VAN KAPELLENVEEN
Op 3-10-1691 wordt te Rhenen gedoopt Evert. zoon van Cornelis Pelers en Jannigje Evers. Even wordt als
Even van Kapellenveen te Rhenen begraven op 27-5-1786. Hij tr. (1)4/20-3-1712 Teuntje Peters, j.d. van
Achterberg (mogelijk dochter van Peter Mol en Cunera Geurts, dan gedoopt 18-1-1680 en overl. vóór
1722). Evert tr. (2) als weduwnaar van Jannigje Peters te Veenendaal 22-3-1722 Geurtje Otte (nogelijk
dochtervan Herman Otte en Maria Jans van Ginkel. dan gedoopt Amerongen 1-1-1693 als Geertje), begr.
Rhenen 28-2-1749. Evert Cornelisse tr. (3) als weduwnaar van Geurtje Otte 13-10-1750 Hendrikje Korne-
lissen. ged. Rhenen 17-2-1715 (dr. van Dirk Comelissen en Willemke Hendriks), begr. Rhenen 24-10-1792.
Gevraagd aanvullende gegevens, vooral van de echtgenotes, alsmede verder voorgeslacht.

J.A. BLOK-VAN CAPELLEVEEN, Bilthoven
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844. VAN STEKELENBURG
Maria van Stekelenburg tr. Utrecht 10-4-1755 Jacob Borst, weduwnaar van Willemina Berendina van
Roijnen. Tussen 1756 en 1767 worden uit dit huwelijk geboren: Izak. Bastiaan, Hendrika Katrina. Maria.
Jakob en Alida. Jakob Borst is werkzaam op een steenbakkerij langs de Vaartse Rijn. Maria van Stekelen-
burg is lidmaat te Utrecht in 1753 met attestatie van Maarssen. waar zij op 1-11-1752 belijdenis doet. In
Maarssen komt zij geïsoleerd voor. Het lijkt aannemelijk om haar ouders te zoeken in de kring van steen-
bakkers in de omgeving van Utrecht. Een tak van de familie Van Stekelenburg te Breukelen was inderdaad
werkzaam op steenovens. Toch is Maria niet identiek met Maria van Stekelenburg, ged. Breukelen 21-8-
1729 als dochter van Piter (Gerrits) van Stekelenburg en Jacomijntje Harmsen (van de Leemkolk). Deze
Maria doet belijdenis te Breukelen in juni 1750 (of 1754, niet goed leesbaar) en trouwt (geassisteerd met
haar vader Peeter van Steekelenburg) 22-4-1753 te Breukelen met Everardus Beijring. Een mogelijk andere
kandidate is Maria van Stekelenburg, ged. Werkhoven 4-7-1728 als dochter van Jelis van Stekelenburg en
Hendrikie van den Leemkolk (een volle nicht van de Maria uit Breukelen). Wie weet helderheid te verschaf-
fen over de afkomst van Maria van Stekelenburg, de vrouw van Jacob Borst'?

Drs. W.J. SPIES, Amsterdam

845. FOEKEMA
Sybrand Foekema vestigt zich, met attestatie uit Langweer. op 8-2-1737 te Sneek, tezamen met zijn huis-
vrouw Seeske Dircks. Op 28-12-1738 hertrouwt hij te Sneek met Dieuwertje Jetses (Reitsma). en overlijdt
in 1765 te Stavoren. Van zijn vrouw en mogelijke kinderen daarna geen gegevens meer bekend. Gevraagd
aanvullende gegevens en voorgeslacht. Ook andere gegevens over de naam Foekema zijn welkom.

E. DEKKER-FOEKEMA, Castricum

846. VERMEER
Maarten Arientz. Vermeer tr. Moordrecht 12-2-1741 Claesje Pieters de Hoog(h). Claesje tr. (I) Moordrecht
2-7-1734 Jan Pietersz. Hooijmaijer en heeft uit dit huwelijk twee kinderen: Pieter. geb. 1734 en Jan, ge-
doopt Moordrecht 4-5-1738. Uit het huwelijk Vermeer-de Hoog(h) werden te Moordrecht gedoopt: Arij
29-6-1742; Marrigje 10-10-1745, overl. Hekendorp 27-3-1824; en K(C)rijn 26-1-1749, overl. Roozendaal
(Haastrecht) 22-8-1795. De doop van Maarten Arientz. Vermeer is in Moordrecht niet te vinden. Gevraagd
zijn doop- en overlijdensgegevens, alsmede zijn voorgeslacht.

G. SLINGERLAND, Eindhoven

847. VAN SCHOOTEN
Willem van Schooten, overl. Haarlem 14-11-1828 (84 jaar oud), tr. (als weduwnaar van Marijtje Botmeyer)
Heemstede 5-1 -1783 Femmetje Greutkens. Dit echtpaar laat tussen 1784 en 1795 te Heemstede vijf kinde-
ren dopen. Volgens de overlijdensakte zou Willem op 11 -11 -1744 te Zuid Schalkwijk zijn geboren. Onder-
zoek in Haarlem en Amsterdam heeft echter niets opgeleverd.
Gevraagd doop en voorgeslacht van Willem van Schooten.

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

Aan dit nummer werkten mee:

Mr. O. Schutte, Van Speykstraat 78, 2518 GE 's-Gravenhage.
Drs. W.J. Spies, Postbus 11421. 1001 GK Amsterdam.
F.J. Swart, Erve Boomcate 5A, 7442 CN Nijverdal.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976, 1000 AZ Amsterdam.
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