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DE VOOROUDERS VAN ALBERTUS KAMP
Een Twentse kwartierstaat

door B. VAN DOOREN

Inleiding
In 1992 verscheen in het Dordrecht-nummer van Gens Nostra een overzicht van de
Dordtse kwartieren van Hendrika Bisschop. Vele van haar Dordtse voorouders be-
hoorden tot de (soms hogere) middenstand. Over hen was op relatief eenvoudige wijze
vrij veel te vinden in allerlei archieven. Hendrika kreeg in 1867 een zoon Herman,
mijn overgrootvader, die in 1870 gewettigd werd toen zij trouwde met Albertus Kamp.
Van deze Albertus Kamp volgt hieronder de kwartierstaat. Zijn voorouders kwamen,
voor zover ze bekend zijn, vrijwel allen uit Twente.

Wat betreft het genealogisch onderzoek is er een groot contrast tussen het westen van
het land (bijv. Dordrecht en omgeving) en Twente. In het westen beschikt men over
uitgebreide rechterlijke en notariële archieven, weeskamerarchieven enz. Doop- en
trouwboeken zijn vaak over een lange periode bewaard gebleven en bevatten, naast
namen van de ouders, vaak die van doopgetuigen. De DTB's in het oosten van het
land gaan veelal minder ver terug, er zijn vaker hiaten, soms ontbreken of de doopboe-
ken, of de trouwboeken, en in de doopboeken worden vaak de namen van de moeders
niet vermeld en ontbreken de doopgetuigen bijna altijd.

Ook de rechterlijke archieven zijn schaarser en de inhoud van de akten is wat be-
treft genealogische gegevens ronduit schraal te noemen. Men mist hier doorgaans de
boedelscheidingen en gezamenlijke verkoop door een aantal erfgenamen, die het voor-
ouderonderzoek is het westen van het land zo veraangenamen. Gevolg is dat een
kwartierstaat in Twente veel minder stevig op de poten kan staan dan een uit het wes-
ten van het land. Kan men in het westen bewijzen te over vinden die relatiegegevens
uit de DTB bevestigen, in het oosten van het land kan dit nauwelijks. Men moet het
grotendeels doen m.b.v. de doop- en trouwboeken en veel losse vondsten waaruit
zelden een familieverband blijkt.

De meeste personen uit onderstaande kwartierstaat woonden in Wierden. Dit is een
kerkdorp dat ongeveer 5 km ten westen van Almelo ligt en al rond 1300 wordt ver-
meld als Wederden'. Ten noorden en westen lagen uitgebreide venen en ook tussen
Wierden en Almelo lag een moerassig gebied, waardoor een belangrijke weg van
Deventer via Rijssen naar Almelo, Ootmarsum en Duitsland (richting Hamburg) liep.
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In vroeger tijden was er een veer tussen Wierden en Almelo2, later lag er een sleeht
begaanbare dijk met vele bruggen3.

Op het platteland werd de kleinste rechtseenheid gevormd door de buurschappen.
Deze zijn vermoedelijk van ouder datum dan de kerkdorpen, die de kern vormden van
een kerspel (kerkelijke gemeente). Een kerspel bestond meestal uit meerdere buur-
schappen. Naderhand werden de benamingen kerspel en richterambt door elkaar ge-
bruikt4. Van het kerspel Wierden vermoedt men dat het oorspronkelijk een zelfstandig
richterambt was, dat in de loop der tijden in twee fasen is samengesmolten met de
kerspels Rijssen, Gooren Markelo tot het richterambt Kedingen5. Dit richterambt viel
onder het drostambt Twente, één van de drie Overijsselse kwartieren. In Wierden
zetelde namens de richter van Kedingen een onderschout, meestal schout of scholte
genoemd. Het nabijgelegen Almelo vormde met Vriezenveen een hoge heerlijkheid
met een eigen rechtspraak en viel niet onder het drostambt. De Heer van Almelo had
in Wierden veel invloed. Hij bezat er het grootste erf: de Meijerhof, alsmede enkele
kleinere goederen (o.m. erve Schapink), het tol- en visrecht, het collatierecht van kerk
(het recht om een predikant te benoemen), kosterij en vicarie en was gedurende lange
perioden erfmarkerichter van de marke Wierden en Hoge Heksel6.

Het marke-stelsel stamde uit de middeleeuwen. Een marke was een gebied waarin
de boeren zich hadden verenigd ter behartiging van hun belangen, voornamelijk het
gebruik van de woeste gronden betreffend. Zo'n marke viel vaak, maar niet noodge-
dwongen, samen met een buurschap. De ingezetenen van de marke bezaten waren of
waardelen: rechten m.b.t. het gebruik van de gemeenschappelijke grond, bijvoorbeeld
om er een bepaald aantal koeien, schapen of varkens op te mogen weiden. Waardelen
waren niet persoons-, maar erfgebonden. De marke-genoten heetten boermannen,
geërfden, gewaarden, erfgenamen of goedsheeren. Niet-gewaarden hadden geen toe-
gang tot de woeste gronden en heetten kotters (keuters)4. In de 18e eeuw blijken veel
geërfden niet de boeren zelf (meer) te zijn, maar de eigenaars van de boerderijen:
stadsbewoners of adellijke personen. De horige boeren behoren dan wel tot de ge-
erfden. Het kerspel Wierden bestond uit de marke Wierden en Hoge Heksel. De mar-
ken Notter en Zuna, Ypelo en Rectum, die ook in de kwartierstaat worden genoemd,
lagen in het kerspel Rijssen.

Een derde stelsel, losstaand van de vorige twee, was het hol'stelsel, dat in grote
delen van Nederland al voor de 80-jarige oorlog was verdwenen, maar in Twente nog
bleef bestaan tot omstreeks 1810. Dit stelsel, verbonden met het begrip horigheid, is
recent al enkele malen beschreven7. Het betreft hier erven met een gemeenschappelij-
ke eigenaar die soms her en der verspreid lagen in verschillende richterambten. Ter
verduidelijking volgt hier nog de uitleg van enkele begrippen die in de kwartierstaat
voorkomen: opvaart moest een niet-horige betalen wanneer hij/zij introuwde op een
horig erf. Bij het overlijden van een horige boer moest een deel van de nalatenschap
aan de Hof worden betaald: versterf. De grootte hiervan kon sterk worden beperkt
door het maken van een testament. De opvolger/erfgenaam moest een bedrag betalen
om, bij erfopvolging, zijn voorganger te mogen opvolgen en het recht om het erf te
bewonen en te bebouwen te doen vererven op zijn nageslacht: erfwinning. Bijeenkom-
sten van richterambt, hofgericht of markegericht werden voorgezeten door de richter
die werd bijgestaan door zogenaamde keurnoten of assessoren. In de marken werden
daarnaast geërfden aangesteld voor controlerende taken: de gezworenen.

De plaatsen Den Ham en Lemele die ook in de kwartierstaat worden vermeld, lagen
vlak bij Wierden, maar vielen onder het Sallandse schoutambt Ommen en Den Ham.
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Kaartje van de omgeving van Almelo en Rijssert
met de in deze kwartierstaat voorkomende plaatsnamen

Ten opzichte van enkele omringende plaatsen is de situatie in Wierden wat betreft
DTB's gunstig. De doop- en trouwboeken zijn vrijwel volledig bewaard gebleven,
teruggaand tot 1681 resp. 1668. Bij de doopinschrij vingen worden altijd beide ouders
vermeld en bij de huwelijken de namen van de vaders. Uit de trouwinschrijvingen is
ook af te leiden of de vaders reeds overleden zijn (hoewel af en toe de term 'nagela-
ten' ten onrechte ontbreekt). De doop- en trouwboeken van het naburige Rijssen gaan
nog verder terug: tot omstreeks 1640. Ook hieruit is aanvullende informatie te halen,
hoewel men heel erg voorzichtig moet zijn met het koppelen van kinderen, van wie
de doop niet is te vinden, aan ouders met een bijpassende achternaam en patroniem.
Eén van de karakteristieken van deze streek is namelijk de ontlening van de achter-
naam aan een erf (boerderij). De bewoner van een erf heet naar dat erf. In de periode
rond 1670 ziet men dit bijvoorbeeld vermeld als 'van het Eshuijs' of 'op Dasselaar',
maar na 1700 wordt er vaak nog slechts Eshuijs of Dasselaar/Dasselman vermeld.
Wanneer kinderen van een bepaalde boerderij niet naar een ander erf verhuizen, maar
zich bijvoorbeeld in het dorp vestigen, wordt de boerderijnaam veelal gefixeerd als
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familienaam. Verhuist men daarna weer naar een ander erf. dan wijzigt de achter-
naam. Een tweetal voorbeelden uit de hierna volgende kwartierstaat:

1. De vader van kwartier 37: Melien Meijerinck. is Jan Albens Meijerinck. Deze is echter niet de zoon
van Alben Meijerinck. maar van Alben op de lhhenlior.il in Almelo. Hij trouwt in 1701 mei de wedu-
we van Hcnilrick Alhens Meijerinck. komt zo terecht op erve Meijerinck en gaat die naam dragen.
Alben Meijerinck heelt echter wel een zoon die Jan heet en ook trouwt als Jan Alhens Meijerinck ( =
126) met Henrickje Jansen (= 127). dochter van Ai;/ G reven (= 254). Naderhand heet hij./<m G reven.

2. In 1654 trouwen te Rijssen Jan Jansen van 'i Kol Ie (= 146) en Aellien Jansen, weduwe van Gen len
Langen in Ypelo. Deze Jan hertrouwt in 166S als Jan len Langen, weduwnaar van Aellien len Langen
met Gesken Driessen (= 147). dochter van Dries Wilgerink. Geeske hertrouwt in 1675 te Wierden als
Ceesjen len Langen, weduwe in Ypelo. met Aalberi Meijerinck (= 252). weduwnaar te Wierden, en
in 1691 als Gcesje Driessen, weduwe van Alben Meijerim k. met Jan Ruigers Eslmij.s (= 144). Leuk
bijkomstig gegeven is dat Jan Jansen Eslmijs (=72) eerst trouwt met Aaltjen len Langen, dochter van
Jan en Geesje. en naderhand met Siijnlje. dochter van Alben Meijerinck.

Het is, kortom, bijzonder hachelijk om iemand, van wie men slechts een patroniem en
achternaam kent. maar geen doop- en/of huwelijksinschrijving heeft gevonden, te
koppelen aan een ouderpaar met bijpassende namen. Hiervoor zijn aanvullende gege-
vens beslist noodzakelijk. De vader van Jan Greven is niet ./cm Greven, maar Albert
Meijerinck ! En de vader van Jan Meijerinck is niet Albert Meijerinck; dat was name-
lijk de vader van de eerste man van zijn vrouw.

Behalve over de doop- en trouwboeken heeft men de beschikking over het rechterlijk
archief van Kedingen. dat vanaf ongeveer 1700 bewaard is gebleven en de rechterlijke
archieven van omringende plaatsen (Delden, Ommen en Den Ham, deels toegankelijk
gemaakt d.m.v. klappers). Ook is er erg veel te vinden in het Huisarchief Almelo en
in verschillende lijsten en kohieren uit het Statenarchief. Vaak gaat het hier om gege-
vens die genealogisch slechts bruikbaar zijn wanneer men de beschikking heeft over
gegevens uit de DTB. Helaas is door een brand in 1883 in Wierden het plaatselijk
archief verloren gegaan. Niet alle archieven zijn uitputtend doorgenomen, maar wat
is bewerkt, is terug te vinden in het notenapparaat.

Over het historische kader waarbinnen men in Twente in de jaren 1570-1800 leefde,
kan het volgende worden opgemerkt8: de Tachtigjarige Oorlog heeft in Twente veel
sporen achtergelaten. In 1626 werd de Spanjaard uit Oldenzaal verdreven en pas in de
dertiger jaren werd het rustig op het platteland. De oorlogen met de bisschop van
Munster hebben Twente ook nog geteisterd: in 1665-66 en in I672-741. De sterke
bevolkingsgroei die men elders in de Verenigde Nederlanden ongeveer vanaf 1580
ziet, treft men in Twente mede daarom pas veel later aan.

Uit de belastingkohieren blijkt dat een deel van het platteland van Twente rond
1600 er verwoest en verlaten bij lag. Dit gold ook voor Kedingen. In de loop van de
17e eeuw worden de verlaten erven langzaamaan weer in cultuur gebracht. De econo-
mie groeide en daarmee tevens de bevolking. Het aantal erven kon niet ongebreideld
toenemen, omdat voor elk deel cultuurgrond, negen delen woeste grond nodig zijn om
het bemestingssysteem in stand te houden. Op een gegeven moment is een bepaald
gebied dus 'vol'. De mogelijkheden om een erf te splitsen waren gering: een half of
een kwart erf bood vaak te weinig bestaansmogelijkheden. Daarbij waren er veel
horige- en pachtboerderijen die niet gesplitst konden worden. Dan ontstaan er zoge-
naamde katersteden: kleine boerderijtjes, die zich tussen de gevestigde erven nestelen,
waarvan de bewoners vaak tevens de eigenaar zijn. Zij kunnen zich met landbouw/

4 GensNuslra5l (l'Wd)



veeteelt en nijverheid net in leven houden, maar hebben geen toegang tot de woeste
gronden. Dit proces speelde zich al in de middeleeuwen af, toen door het marken-
systeem de vrije toegang tot de woeste gronden werd beperkt, maar men ziet vooral
in de periode 1680-1720 het aantal katersteden sterk groeien. Daarna bleef het aantal
ongeveer gelijk omdat de koek op was.

Hoewel de economie van de landgewesten onvolledig geïntegreerd was in die van
het westen van het land, kan men de Twentse economie niet los daarvan beschouwen.
Door het langdurig oorlogsgeweld heeft Twente echter nauwelijks kunnen profiteren
van de geweldige economische groei in de Gouden Eeuw. Toen alle oorlogen voorbij
waren, was het economisch klimaat al slechter geworden, wat zich uitte in het dalen
van de prijzen. Allereerst daalden de graanprijzen, wat desastreus was voor de boeren.
Ook de prijzen in de textielindustrie, die sterk ontwikkeld was in het westen, daalden.
Omdat de lonen daar op ongeveer gelijk niveau bleven bij dalende prijzen, zocht men
een uitweg om goedkoper te kunnen produceren. Die mogelijkheid deed zich voor
door een groot deel van de productie te verplaatsen naar gebieden met lagere lonen:
Twente. Door de bevolkingsgroei was daar een groot aanbod van relatief goedkope
arbeid. Door de bloei van de Twentse textiel en de daarmee verbonden handel bleef
de bevolking sterk doorgroeien, terwijl die groei elders stagneerde. Het aantal kater-
steden kon intussen niet meer toenemen, en er ontstond langzaamaan een bevolkings-
groep die uitsluitend leefde van de (textiel-)aijverheid.

Na 1750 trok de economie weer aan en begonnen de graanprijzen te stijgen. Voor
het eerst sedert lange tijd ging het de landbouwers weer voor de wind. De kosten van
levensonderhoud stegen daardoor ook, terwijl de lonen gelijk bleven. Gevolg was dat
het aantal paupers sterk toenam, met name in de groep mensen die voor hun brood-
winning uitsluitend afhankelijk waren van.de nijverheid.

In de hiernavolgende kwartierstaat is zoveel mogelijk gepoogd bewijzen aan te voeren
voor alle relaties. Dit is niet altijd mogelijk geweest. Indien de gegevens uit doop- en
trouwboeken als zodanig onvoldoende waren en directe bewijzen niet voorhanden, is
een voorouder opgevoerd met vraagteken en aangegeven waarom deze is vermeld. Er
is overigens niet geschroomd hypothesen op te nemen. Dit is steeds uitdrukkelijk
aangegeven.

In de bewijsvoering spelen, wegens de schaarse gegevens uit andere bronnen, ver-
noemingen een relatief belangrijke rol. Men moet er daarbij op bedacht zijn dat er
meestal niet werd vernoemd naar nog levende personen. Men ziet vaak een naam pas
in de vierde generatie terug (zie de reeksen Eshuis: Johan-Rutger-Jan-Jan-Rutger;
Senderink: Derk-Jan-Derk-Kleis-Jan-Derk). Daarnaast is de naamgeving in de 17e
eeuw nogal complex: vrouwen worden weinig met patroniem of achternaam genoemd.
Gebeurt dit wel, dan is de kans aanwezig dat het om het patroniem of de achternaam
van haar man gaat. Soms versteent een patroniem en wordt als achternaam gebruikt,
maar soms komt daar nog weer een tweede achternaam bij. Ook komt het voor dat
kinderen met voor- èn achternaam worden vernoemd. Een voorbeeld: Feimeke Roloffs
(kwartier 327) is dochter van Johan Roloffs en Stine, die vaak Stine Roloffs wordt
genoemd. Fenneke komt ook voor als Fenneke Godtschalck en Fenneke Schuitemaker
(eerste en tweede echtgenoot). Haar oudste zoon bij Hendrick Godtschalck heette
Johan Roloffs. Daarnaast is er een Henrick Roloffs die soms Henrick Roloffs Vos
wordt genoemd. Zijn dochter Fenneke komt voor als Fenneke Henricks, Fenneke
Roloffs en Fenneke Roloffs Vos.
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Voorts is aanvullende informatie opgenomen uit de verschillende belastingkohieren
die bewaard zijn gebleven. Daarvan wordt hieronder een korte beschrijving gegeven.
In de kwartierstaat wordt slechts het bijbehorende jaartal vermeld, om herhaling van
steeds dezelfde zinnen te voorkomen.

1. Verponclingsregisters 1601 en 1602; indruk verschenen mei extra gegevens uit het schattingenregister
van 1475 en de situatie in deze eeuw"'.

2. Vuurstedenregister 1675".
3. Hoofdgeld 1675 met 500e penning12; hierin staan per huis/erf alle personen, ouder dan 16 jaar. ge-

noemd en tevens de paupers, bij wie echter niet hel aantal hoofden staat.
4. Vuurstedenregister 1682; hierbij uitvoerige lijsten met armen, de reden van hun armoede en/of attesla-

lies13.
5. 1000e penning 1683 '4. Voor de 1000e penning is meestal (ook in later jaren) het bedrag vermeld

waarover men werd aangeslagen. In 1683 werd echter hel te betalen bedrag vermeld.
6. Zoutgeldregister en register 1000e penning 169415. In de zoutgeldregisters worden alle 'huishoudens'

vermeld, ook de paupers die niet hoeven te belalen.
7. Zoutgeldregister 1701lf).
8. 1000e penning 1711-1617; hierin de opgave van augustus 1711. met latere wijzigingen uit (juli) 1716.
9. Hoofdgeld 1723 en 172418.

10. Verponding 173319. De verponding was een onroerend goedbelasting en geeft een goed beeld van de
bezitsverhoudingen. Het zegt overigens weinig over de welstand, want in 1731 wordt uitstel van
betaling verleend omdat de ontvanger geen geld binnenkrijgt, niet uit nonchalance van de ingezete-
nen, maar vanwege de notoire armoede en onvermogendheid van de meeslcn van hen2".

I I. 1000e penning 17342'.
12. 1000e penning I73822.
13. Volkstelling 174823. Bij de volkstelling is de gehele bevolking in kaart gebracht, onderverdeeld in

categorieën: hoofdbewoners, kinderen boven 10 jaar. kinderen onder 10 jaar. personeel en kostgan-
gers. Een beeld van de leeftijdsopbouw geven de lijsten niet. omdat onder personeel en kostgangers
minderjarige personen zullen voorkomen, terwijl bij de kinderen boven 10 jaar ook personen worden
genoemd die de 25 jaren ruimschoots gepasseerd zijn.

14. 1000e penning 175024.
15. Vuurstedenregister I75125; hierin wordt per vuurslede de eigenaar in 1751, de gebruiker in 1751 en

de eigenaar uit hel kohier van 1682 genoemd.
16. 1000e penning I75626.
17. Verponding van I76I27.
18. Hoofdgeld 1765 en 176728.
19. Volkstelling I79529.

In onderstaande tabel zijn enige gegevens gerangschikt betreffende erven en 'particu-
lieren' die in de kwartierstaat voorkomen. Uitgangspunt is het verpondingskohier van
1733. In totaal zijn hierin 190 contribuanten vermeld die bedragen moesten betalen,
beginnend bij 9 stuivers en 2 penningen en oplopend tot 72 gulden, 6 stuivers en 5
penningen.

In de Ie kolom staat de plaats in de rangorde. Daarna volgen de namen. Vervolgens
is de hoogte van de contributie vermeld. De 4e kolom is een combinatie van gegevens
uit 1733 en 1748: Pe = pachterf, He = horig erf, Ae = allodiaal erf. Pk = pachtkater,
Ak = allodiale kater, Hs = huis, Ht = hut. De status 'pacht, horig of allodiaal' komt uit
1733, de benamingen erf, half erf, huis e.d. komen uit 1748. Uit de kolom PI is de
rangorde binnen de onderscheiden groepen af te leiden (bijv. het Senderinck komt qua
waarde voor de verponding op de 5e plaats in de reeks pachterven). In de kolom Kw
is het kwartiernummer opgegeven van de (hoofd)persoon uit de kwartierstaat die in
1733 op de aangegeven plaats woonde. In de kolom Tx staat de waarde van het eigen-
dom in guldens volgens de taxatie van 1750. Met een p wordt daarbij aangegeven of
het om een pachterf gaat, met een b of het bezit is bezwaard.
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120
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Meijer
Meijerinck
Staaman
Giervell
Nijsinck
Senderinck
Heerdinck
Hendrick Alvinck
Gerrit Alvinck
Eshuijs
Schapinck
Dasselinck
Hendrick Berkel
Beerent Berkel
Beverdam
Hendrick Eshuijs
Reetgers
Gerrerdus Brouwer
Altinck
de Fijt
kd Abraham Hendricks
Arent Jansen
Hendrick Meijer
Haer Beerent
de Greefe
Pouwel Geerligs
Hendrick Knoeff
Hendrick Harms
Roelof Kosters
de Smijt
Derck Nijsinck
Hermen Beerens
de weeduwe Kosters
Derck Beerens
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72- 6- 5
69- 7- 0
60- 4- 8
56-11-8
55-8-11
52-11-10
48-7-4

47-9-10
46-10-10

39- 0- 4
38- 6- 8

37-3-10
33-15-4
33-15-4
32-7-14
18-15-4
15-19-6
14-8-8

13-4-10
12-7-12
10- 1-14
' 9-2-8
8-15-10
8-6-8

4-11-4
4-11-4
4-2-2
3-13-0
3-8-8
2-17-0
2-10-4

1-7-6
0-18-4
0-18-4
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He
He
Pe
He
Pe
Pe

!/2Pe
!/4Ae

He
Pk

!/2Pe
!/2Pe
'/zAe

Ae
Hs
Ak
Hs

'/•Ae
Hs

7
Hs
Hs
Hs
Ak
Ak
Hs
Ak
Hs
Hs
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Ak
Ht
Hs

PI

1
1
2
3
3
5
6
7
2
4
2

14
15
4
5
2
3
4

10
5
8

11
12
13
12
13
35
15
41
53

-
20

-
_

Kw

75
-

84
-
-
-
-
-

72

-
-
-

94?

107
62
50

-
245
92
97

126
98
82
86
56
40
38
60

113
48

Tx

6000p
-

2l60p
-
-

-
-
-

600b
-

3000p
-
-
-

800p
1300b
550b
-

800p
400b

-

900b
400b
500
400b
-

350

Westaanzicht en achtergevel van Erve Goselink
in de buurschap De Huurne, gein. Wierden (tekening J. Jans)
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De kwartierstaat

I

1. Albertus Kamp, geb. Wierden 27-9-1846. wever, fabrieksarbeider, overl. Notter
(gem. Wierden) 8-5-1898, tr. (I) Ambt Almelo 30-4-1870 Hemlhka Bisschop.
geb. Dordrecht 25-1 1-1843. overl. Hellendoorn 21-7-1876. dr. van Theodorus
Bisschop en Janna de Visser.tr. (2) Hellendoorn 2-6-1877 Geesje ter Hoek, geb.
ald. 25-1 1-1855. weefster, dr. van Hendrik Jan ter Hoek en Roelof je Johanna
Olthof.

II

2. Hunnen Kamp, geb. Wierden 3-8-1823. wever, overl. Hellendoorn 1-6-1891,
tr. Wierden 6-6-1846

3. Aaltjen Ier Haar. geb. Wierden 9-4-1825, overl. Hellendoorn 1-1-1892.

III

4. Aalben Kamp, geb. Wierden 6-2-1800, landbouwer, overl. ald. 20-1-1857, tr.
ald. 29-5-1823

5. Hendrika Smit. geb. Wierden 9-12-1804. overl. ald. 17-12-1846.
6. Hendrikus ter Haar, ged. Wierden 3-1 1-1790, landbouwer, overl. ald. 18-8-

1857, tr. ald. 29-11-1820
7. Aletta Kosters, geb. Wierden 9-11 -1791, overl. ald. 16-5-1846.

Bij de doop van zijn oudste zoon Derk Jan. geboren 30-1 -1821. wordt de vader Hendrikus Brouwer
genoemd. Boven Brouwer is Ter Haar gesehreven. N.B.: Hendrikus' moeder heette Brouwer.

IV

8. Harmen Kamp. ged. Almelo 29-7-1755. wever, woont in het Smitshuis te Wier-
den, overl. Wierden 10-10-1810. tr. (1) ald. 4-8-1782 Aaltjen van Buuren, ged.
ald. 30-8-1744, wed. van Albert Dercks Meijer (zie bij kwartier 80), dr. van
Harmen van Buuren en Janna Hendriks (= 60-61): tr. (2) Wierden 13-6-1784

9. Jenneken Eshuis. ged. Wierden 31-7-1763. overl. ald. 17-9-1843.
Harmen Kamp is bij zijn huwelijk ingetrokken bij Aaltjen van Buuren op het katerplaatsje 'de
Smit'. Haar kinderen uit het huwelijk met Alben Meijer worden in eerste instantie Meijer, maar later
Smit genoemd"1.

10. Hendrik Smit. ged. Wierden 26-10-1777. arbeider, wever, overl. ald. 11-2-1844.
tr. ca. 1803

11. Gerritdina Smit, ged. Wierden 19-10-1770, overl. ald. 9-7-1844.
12. Derk ter Haar, ged. Wierden 6-12-1767. arbeider, wever, overl. ald. 4-1 1 -1839,

tr. ald. 27-6-1790
13. Johanna Brouwer, ged. Wierden 5-11-1766. overl. ald. 25-12-1834.
14. Roelof Kosters, ged. Wierden 25-5-1760, arbeider, landbouwer, gewaarde van

de marke Wierden 183O'11, overl. ald. 29-12-1836, tr. ca. 1791
15. Aaltjen van Buuren. ged. Wierden 14-8-1768. overl. ald. 9-3-1836.
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16. Tennis van de Kamp, ged. Enter 17-11-1726, overl. na 11 -11 -176232, tr. Almelo
(als zoon van Jan uit het Bornerbroek) 28-7-1748

17. Hannina Prinsen, j.d. Zij tr. (2) Almelo 6-2-1774 Bernardus Roosedom, j.m.;
hij hertr. (otr. ald. 19-4-1782) Geessien Alberts Wolters, wed. van Hendrik ten
Cate, te Rectum.
Teunis van de Kamp en Harmina Prinsen werden op 29 maart 1747 aangenomen als lidmaten van
de Gereformeerde Kerk te Almelo.

18. Jan Eshuis, ged. Wierden 15-4-1731, landbouwer op erve Eshuis, overl. tussen
25-2-178133 en 13-6-178434, tr. Wierden 28-5-1758

19. Fenneken Niesink, ged. Wierden I 1-12-1735, overl. na 1794.
Jan Eshuis en zijn vrouw woonden op het horige erve Eshuis (één van de vier horige erven te Wier-
den) dat viel onder de Hof' te Goor35. Het wordt als zodanig al vernield in 138536. Dit erf was in
1601 en 1602 woest. In 1982 is het Eshuis afgebrand, waarna het niet meer is herbouwd.
Bij het huwelijk van Jan Eshuis moest zijn vrouw opvaart betalen: 35 gulden. Deze werd gepacht
door Jan Eshuis. Borgen zijn Hendrik Meijerink en Jan Staman37. Van Jan is geen erfwinning te
vinden. Wel van zijn zoon Mannes, die hiervoor in 1804-1806 220 gulden moet betalen'". Hel
echtpaarhadookeigenbez.it. want in 1767 verkopen ze 11 spint allodiaal bouwland inde Wierden-
se Es39 en in 1770 3 schepel bouwland, genaamd de Keunink, tiendbaar onder erve Lamberts40. In
1781 gaan ze.een schuld van 450 gulden aan. waarvoor ze als onderpand stellen de halve Eshuistien-
de33.
In 1795 wonen er op het Eshuis zes personen. Bouwman is Mannes Eshuis. Aangifte voorde volks-
telling wordt gedaan door de moeder Fenneken.

20. Hendrik Jan Smit4I, ged. Wierden 16-11-1749, tr. ald. 26-9-1773
21. (Beren)dina Gierveld, ged. Wierden 21-2-1745, overl. ald. 12-3-1806.
22. Bartelt Smit, ged. Wierden 12-10-1738, overl. tussen 8-11-178042 en 25-10-

1782, tr. Wierden 31-1-1768
23. Heridrika Meijer, ged. Wierden 28-7-1743, overl. na 25-10-1782.

Op 25 oktober 1782 gaat Hendrica Meijers. weduwe van Bartholt Smit. een schuld aan van 100
gulden onder verband van haar halve huisje en gaarden te Wierden43. Het echtpaar bezat tevens 6
spint bouwland, verkocht in I77I44. 10 spint gezaai in de Wierdense Es. genaamd het Nijeland. in
1773 verhypothequeerd45 en een half mud bouwland, verkocht in I78O42.

24. Jan Derksen van de Haar, ged. Wierden 6-2-1724, landbouwer, overl. na 26-9-
1770, tr. Wierden 30-7-1747

25. Fenneken Groothuijs, ged. Wierden 7-1-1725.
In 1748 bewonen Jan Dercks en zijn vrouw Fenne een huis te Wierden. In september 1770 wenden
Jan Derkzen ter Haar en Jan Willemsen. als voogden van de weeskinderen van Jannes Derkzen ter
Haar en Herme Voordink. zich lot het gerecht met het verzoek de nalatenschap van de ouders,
bestaand uit een oud. vervallen huisje op de Hooge Logt en enkele zaailanden, zelf te mogen verko-
pen om de hierop rustende schulden te kunnen voldoen46.

26. Gerardus Voogt alias Brouwer, ged. Wierden 8-4-1736, pachter van Jonge Vrij-
links tiende 175947, Haarkamps tiende 1764, Swierinks tiende 1768, Beerninks
tiende 1769, Heerdinks tiende 177048, wever (1795), landbouwer (1819), overl.
Wierden 7-10-1819, tr. ald. 29-4-1763

27. Hendrika Voort, ged. Den Ham 31-5-1743.
Bij het overlijden van Gerardus Brouwer in 1819 wordt als leeftijd vermeld: 85 jaar. De enige doop
die daarbij gevonden kan worden, is die van ene Gradus. zoon van Jan Jurrien Voogt en Anna
Brouwer. Deze Jan Jurrien Voogt komen we. behalve bij deze doop, in Wierden niet tegen. Anna
nadien ook niet meer. In 1748 wordt een Geradus Voogt genoemd, als kostganger inwonend bij de
weduwe Brouwer (= 107). In 1760 ontmoeten we hem als voogd van de weeskinderen van Hendrik
Cock bij zijn overleden huisvrouw Swenneken Brouwer41*. Deze Swenneke was de oudste zuster van
Anna. Daarna is er vrijwel uitsluitend nog sprake van een Gerardus Brouwer. In 1762 bijvoorbeeld
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koopt deze als neet'van MinkeClaseste Roordahuizum, weduwe van Hans Brouwer (een broer van
Swcnnekc en Anna) haar huis en where eum annex te Wierden, dan bewoond door de weduwe
Gerardus Brouwer (haar schoonmoeder)5". Ook uit het feit dat Gerardus jr. een dochter Anna heelt
en een dochter Metje (vernoemd naar de weduwe Gerardus Brouwer, zijn grootmoeder) valt niet
anders al' te leiden dan dat Gerardus Brouwer die in 1819 overlijdt dezelfde moet zijn als Gradus
Voogt. De naam Voogt valt nog bij de volkstelling in 1767. waarbij Gerhaldus Voogt met twee
hoofden wordt vermeld en in 1768 wanneer hij 1 spint land heeft gekocht^1. Het huis dat hij van zijn
tante koopt, wordt Brouwershol'genoemd. In 1763 lenen Gerardus en zijn vrouw Hendrika Voort
1400 gulden, waarvoor zij dit huis verbinden, alsmede een dagwerk hooiland: 't Braaksel, nog een
dagwerk hooiland. een half mud land. genaamd de Bol. 3 schepel land. het Kortestukke en nog een
half mud land' ~. Eli jaar latei' lenen ze nog eens 800 gulden"1' en in 1779 verkopen ze vier stukken
grond: het Braaksel, het dagwerk hooiland, het Kotte en 9 spint: de Steenakker14.

28. Hendrik Kosters, ged. Wierden 10-3-1724. landbouwer, gezworene van de mar-

ke Wierden 16655 \ setter I776% , overl. na 15-2-178 l 5 l tr. Wierden 4-7-1751

29. Nenne Garrhsen Smit, ged. Wierden 13-6-1728, overl. na I5-2-178I57.
Op 15 februari 1781 blijkt dat Hendrik Roelofs Kosters en Nenneke Gerrits Smit een schuld van 500
gulden hebben, waarvoor zij omtrent I dagwerk in het Kluijnveen. genaamd het Haarkampstukke.
en een half mud 'tussen de wegen' verbinden57.

30. Hendrik van Buuren, ged. Wierden 27-3-1735. landbouwer, geërfde van de

marke Wierden'8, overl. na 9-9-180559, otr. Wierden 7-5-1757

31. Jenneken Altink, ged. Wierden 27-7-1727. overl. ald. 27-1-1806. Zij tr. (1)

Wierden 13-6-1751 Hendrik Jansen Wessels. ged. ald. 2-1-1724, zn. van Jan

Wessels en Maria Koek.
Op 12 maart 1760 bekennen Hendrik Harmsen van Buuren en Jenneken Altink te Wierden een
schuld van 25().-o.v.v. hun huis. gaarden en vrij en allodiaal land''".
Op 9 september 1805 maken zij hun testament op. Hendrik is dan ziekelijk. Na hun beider overlij-
den is enig en universeel erfgenaam dochter Aalken van Buuren met haar man Roelof Kosters (=
15. 14). die bij testateurs hebben ingewoond en de huishouding gedaan en aan wie ze hun voor-
naamste bestaan te danken hebben, op voorwaarde dal zij de andere (slief)kinderen. met name
Berent. Hendrik en Abraham 13 gulden uitreiken en de ziekelijke zoon Harmen Hendrik 30 gul-
den™.

VI

32. Jan Gerrits alias Kamp-Jan, woont te Bornerbroek, tr. ca. 1720
33. JenneNN.

In 1748 worden in de buurschap Bornerbroek vermeld: Kamp-Jan. zijn vrouw Jenne. zoon Gerrit
en schoondochter met drie kinderen: Gesina. Gerrit en Jannes, onder de 10 jaar oud. De gerefor-
meerde inwoners van Bornerbroek vielen kerkelijk onder Rijssen. Begin 18e eeuw werd een kerk
gebouwd in het dichterbij gelegen Enter. Daar werden vanaf 1721 de kinderen van Jan gedoopt
(onder wie een Geeske. vernoemd naar de grootmoeder).

34. Hendrik Prinsen, vermeld Almelo 1748.
36. Rutgert Esluiijs, ged. Wierden 26-6-1701, landbouwer op erve Eshuis. tr. Wier-

den 1-10-1730
37. Metien Meijerinck. ged. Wierden 15-1 1-1705. overl. vóór augustus 1748.

In 1748 wordt het erve Eshuis bewoond door Jan Eshuis. oude man (= 72). Rutger Esshuis. jonge
man. Maria, dochter van de oude man. Jan (= 18) en Albert. kinderen van de jonge man (ouder dan
10 jaar), een knecht en meid en Fenneke Staemans als kostganger. Op 29 oktober 1762 komt de
provincie met Ruiger overeen dat hij 215 gulden moet betalen als erfwinning van erve Eshuis61.

38. Derck Nijsinck, ged. Wierden 28-10-1694, landbouwer, overl. na I761 : 7 , tr.

Wierden 8-6-1732

39. Jenneken Meijer, ged. Wierden 29-7-1708, overl. vóór augustus 1748.
Derck Nijsinck bewoont in 1748 de katerstede Nijsinck. met zijn kinderen Hermen en Fenneken (=
19). ouder dan 10 jaar. Die katerstede is vermoedelijk tussen 1733 en 1748 gebouwd: de plaatsen

1 0 Gcns NoMru 51 |IW(,I



waar Derck in het kohier van 1733 en bij de volkstelling wordt vermeld, zijn verschillend en Derck
Nijsinck blijkt in 1751 één van de personen met een nieuwe vuurstede .
In 1758 benoemt Berentjen Egberts, weduwe van Jan Prinsen (gehuwd te Wierden 10-1-1717), tot
haar erfgenamen haar halfbroers Derck Niesinck en Egbert Dalvoort, de nabestaanden van haar
overleden broer Jan Niesinck en twee nichten Senderinck6'. Dercks moeder was weduwe van Egbert
Jansen Nijsinck toen ze hertrouwde met Dercks vader. Dercks broer Egbert trouwde op 12-8-1719
met Maria Roelofs, j.d. op Dalvoordinck te Linde. Aeltjen en Janna Senderinck zijn dochters van
Derck Senderinck en Egberdina Jansen Nijsinck. Derck Senderinck was weereen zoon van Berent-
jes zuster Aeltjen Egberts Nijsinck en Jan Cleisen Senderinck.

Schaapskooi van En>e Berends op het Hoge Heksel,
ca. 1942, gebouwd venn. ca. I'800 (tekening J'. Jans)

40. GarrhSmit, ged. Wierden 5-2-1699, setter ald. I73822, 1748, overl. tussen 8-6-
1767 en 22-5-177834, tr. (1) Wierden 4-5-1727 Jenneken Meijer (= 45); tr. (2)
ald. 18-6-1741

41. Jenneken Knoef, ged. Wierden 10-12-1724.
Uit de volkstelling van 1748 blijkt dat Gerrit en Jenneken Smit te Wierden een huis bewonen, samen
met de kinderen Harmine (ouder dan 10 jaar), Bartelt (= 22) en Jenneke. De dochter Nenne (= 29)
is meid bij Jannes Greven en zijn vrouw Judith Janmaat. Gerrit Smit ondertekent als setter eigenhan-
dig.
In 1750 wordt hij aangeslagen over 150 gulden. Zeven jaar later kopen hij en zijn vrouw Jenneken
Hendriksen Knoeff 4 schepel bouwland onder erve Sendink. genaamd de Hondenbrink. Daarvoor
verkopen zij %e deel van een dagwerk hooiland, de Haarmate64. Op de Haarmate rustte nog een
hypotheek uit 1730. die vervolgens werd overgezet op de Hondenbrink65. In dat jaar was Gerrit Smit
met zijn eerste vrouw, in de desbetreffende akte Henrickje Abrahams genoemd (dit moet zijn Jenne-
ken Abrahams = 45), een schuld aangegaan van 200 gulden onder verband van hun halfhuis, de
gaarden, de Haarmaat en 3 schepel in het Nieuwland66.
Het jaar 1756 schijnt nogal roerig geweest te zijn. Allereerst vindt er op 29 juni 1756 een gerechte-
lijke verkoop plaats van een achttiental "plaatsen' in Wierden, alsmede een aantal stukken grond
door de richter Gerhard Boom als ontvanger van de verponding en contributie van het kerspel
Wierden en Hoge Hexel, waaronder de plaats van Gerrit Smit67. Op 9 augustus en 16 november van
dat jaar worden van de boermannen van Wierden en Hoge Hexel als ontvangers van de personele
landsmiddelen (o.w. Hendrik Gierveld = 42) door de ontvanger generaal van Twente wegens onbe-
taalde personele middelen paarden, koeien en schapen verkocht68. Het valt daarbij op dat in het
eerste geval geen kopers werden gevonden, zodat de goederen voor de provincie werden 'aangehou-
den', en dat bij de verkoop van de levende have de veroordeelden eikaars vee kochten en voor
elkaar borg stonden.

42. Hendrik Gierveld, ged. Wierden 2-5-1717, landbouwer op erve Gierveld, ge-
erfde van de marke Wierden69, assessor Redingen 1759™, setter Wierden
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I767 2 X . tr. (2) ald. 6 -9 -1750 Nenne Kosters, ged. ald. 31 -12 -1724 , dr. van Be-
rent Berents Kosters en Aeltjen Henr icks Eshuijs ; tr. ( I ) Wierden 22-4-1741

4 3 . Janna Knoop. ged. Wierden 17-5-1717.
Hendrik Giervcld was bouwman op hel erve Giervcld. In 1748 waren de bewoners: Eg hert Gicrvcll
(= 84). oude man. Hendrick Giervell en Janna Knopes. jonge luiden. Henderieus. zoon van de oude
man. Aelken. Derk. Dina (= 21) en Alben, kinderen van de jonge man (jonger dan 10 jaar) en een
meid. Hel Gicrveld wordl in 1475 vermeld als Ghervelding en is in de 19e eeuw verdwenen. Uil hel
vuursledenregisicr van 1751 blijkl dat Giervcld een pachter!'was, met de seholle van Kijssen als
eigenaar. In 1733 werd de Heer van Wolda en in 1750 de Heer van Bosloo als eigenaar genoemd.
Hendrik Giervell en zijn tweede vrouw Ncnnc Kosters kopen in 1764 het erve Gierveld voor 4000
gulden, een voor Twentse begrippen gigantisch bedrag. Om dil te kunnen opbrengen, verkopen ze
in de loop van 1764 en 1765 maar liefst 22 percelen land uil hun eigendom71. De afbetaling van de
schuld levert problemen op. wat lol een slepend proces leidt72. In 1774 bekennen zij nog 1640
gulden schuldig te zijn. waarbij tevens blijkt wat zij nog in bezit hebben: een huis en bijliggende
gaarden, groot 16 schepel gezaai. 2 dagwerk hooiland: 't Loeg. 't Schot mei 6 spint land. de Mus-
schengoorden. groot 6 spint, 't Kampjen. groot 6 spint, de Wegstukke. groot 9 schepel. 't Breesluk-
ke. groot 4 schepel en 'l Bekkerstukke. groot 3 schepcl7 ' .

Op 6 december 1780 is Nenne Coslers weduwe. Ze verkoopt dan een hall mud gezaai: de Kip.
gelegen tegen de Loowal74.

44. Garril Smil (= 40), tr. (I) Wierden 4-5-1727
45. Jetmeken Meijer, ged. Wierden I -9-1700, over], na 22-10-1738 (doop kind).
46. Garril Meijer, pachter van Reetgers tiende 173875 en Beerninks tiende 174176.

overl. tussen 22-1 I -1760 en 4-1-176614, tr. Wierden 18-3-1731
47. Lutgen Eshuijs. ged. Wierden I -6-1710.

In Wierden wordt een Garril Meijer gedoopt op 2 juli 1704 als zoon van Hendrik Meijer en Aeltjen
Gerrits. Hij kan echter niet identiek zijn met kwartier 46. Het probleem wordt duidelijk door de
ondertrouw te Wierden op 15 augustus 1728: Derck Meijer, zoon van Hendrik Meijer en Rcgina
Meijer, nagelaten dochter van Hendrik Meijer. Er waren blijkbaar twee personen die Hendrik Meij-
er heetten. Bij de hier genoemde Garril slaat in 1731 niet 'nagelaten zoon', maar bij een gelijknami-
ge persoon die op 5 mei 1737 trouwt wel. Beide Hendrikken hadden dus ook een zoon Garril. Op
8 maart 1716 hertrouwt de weduwe van Hendrik Hendriks Meijer. Aeltien Gerrits. met Coert
Wuuslhuijs. Daaruit blijkt dat Hendrik Hendriks en Aeltjen Gerrils niet de juiste ouders zijn.
Behalve pachter van tienden bleek Garril Meijer ook borg voor (zwager of schoonvader?) Hendrik
Eshuijs die in 1738 de Barkeier tienden pachtte75. In 1748 bewoonde Gerrit Meijer een huis in hel
dorp, met zijn vrouw Lulgert en de kinderen Henderick en Gesine (ouder dan 10 jaar) en Jcnne
(genoemd naar vaders moeder). Hendericke (= 23) en Henderick. In 1750 wordl zijn plaats ge-
taxeerd op 400 gulden, maar deze is bezwaard met 750 gulden.
Wanneer in 1751 twee koeien, vier paarden, een wagen en allerlei roerende goederen van Hendrik
Eshuis in hel openbaar worden verkocht na gerechtelijk vonnis, is zwager Gerrit Meijer borg voor
de koper: Hans Eshuis. de broer van Hendrik, die alles koopt voor 174 gulden77.

48. Derck Berens van de Haar, ged. Wierden 4-2-1694, verm. overl. na 23-6-
1754^. tr. ald. 22-2-1722

49. Janna Pouwels Geerligs, ged. Wierden 6-9-1691. overl. vóór augustus 1748.
In 1748 bewoont Derck Berens een huisje naasi dal van zijn zoon Jan (= 24). samen met zijn kinde-
ren Berendina en Jannes, beiden ouder dan 10 jaar. Zijn plaatsje wordt in 1750 getaxeerd op 350
gulden en is onbezwaard.

50. Arent Grootluiijs alias Fit Arent (na 2e huwelijk), j .m. van Bentelo onder Del-
den, overl. vóór 14-10-1737™. tr. (1) Wierden 26-12-1712 Nenne Roelofs (=
91): tr. (2) ald. 28-8-1717

51. Geertien Jansen Fit. ged. Wierden I -4-1694, overl. na 27-11 -1748W.
Arenl Groothuijs Houwt in 1712 met de weduwe van Abraham Hendriks Meijer 1= 90). kort nadat
de weduwnaar van (vermoedelijk) Abrahams moeder is gehuwd met de moeder van Are nis loekom-
siige tweede vrouw.

In juli 1716 wordt hij aangeslagen over 500 gulden, samen mei de weduwe Abraham Hendriks. Na
zijn tweede huwelijk wordt hij ook wel Fit Arent genoemd"*. Zijn weduwe verkoopt in 1737 een

12 Gons Nusira 51 ( IWd)



stuk hooiland in de Wetering, genaamd het Braaksel78. In 1748 woont zij als kostganger in bij zoon
Jan Gerritsen Grotenhuis: 'de oude vrouw Geertien Jansen'.
In 1601 wordt hel erve Groettenhuiss onder Bentelo vermeld, groot 11 mud gezaai. en behorend bij
Twickel.

52. Jan Jurrien Voogt, vermeld Wierden 1736.
53. Anna Brouwer, ged. Wierden 1-6-1716.
54. Getril Jans Voort alias Proccus, ged. Den Ham 1-1-1717, soldaat in Oost-Indië

(1748), overl. vóór 16-3-176280, tr. ca. 1739
55. Jennechien Wolters (van) Leenders, ged. Den Ham 24-12-1713.

In 1748 worden als inwoners van het kerkdorp Den Ham, vallend onder het schoutambt Ommen,
vermeld: Jannigje Wolters, gehuwd met Gerrit Voort, soldaat in Oost-lndië, met kinderen Jannigje,
Gerrit en Hendrika (= 27), onder 10 jaar. De doop van alle drie kinderen is in Den Ham te vinden.
Daarbij wordt de vader genoemd: alias Proccus. Bij de doop van Jennechien op 20 september 1739.
wordt de moeder Jennechien Wolters Leenders genoemd.
Op 16 maart 1762 wordt Frederick Lindenhovius gemachtigd om uit de nalatenschap van Jan Voort,
overleden te Amsterdam, ten behoeve van de diaconie van de Gereformeerde kerk van Den Ham,
geld te ontvangen dat Jennegien van Leenders als moeder en voogdes van haar kinderen bij wijlen
Gerrit Voort hen schuldig is wegens verpleegkosten van de kinderen80.
Op 25 januari 1765 doen Gerhardus Brouwer en zijn vrouw Hendrica Voort (= 26, 27) alsmede
Gerrit Voort afstand van een huis en hof niet landerijen en een dagwerk hooiland in Weilink Broek
onder Den Ham, na ontvangst van hun aandeel in de nalatenschap van hun ouders en hun te Amster-
dam overleden oom Jan Voort81.

56. Roelof Kosters, ged. Wierden 30-6-1695, keurnoot Kedingen 173282, pachter
van Waalderinks tiende 174683, overl. vóór 4-12-176284, tr. Wierden 7-1-1717

57. EHsabeth Esluiijs, ged. Wierden 26-10-1690, overl. na 17-7-177985.
In 1737 worden enkele goederen van Roelof en zijn huisvrouw gerechtelijk verkocht: de katerplaats
met huis, gaarden en verdere landerijen alsmede de katerplaats Tromp Lamberts die door Roelof
Kosters en Gerrit Nijhoff was gekocht. Het lijkt erop dat ze inde problemen zijn geraakt door deze
aankoop86. In 1742 wordt Roelof nogmaals bedreigd door een gerechtelijke verkoop omdat hij een
schuld van 70 gulden heeft vanwege geleverde jenever87. Dit onheil heeft hij blijkbaar weten af te
wenden.
In 1748 bewonen hij en zijn vrouw met de kinderen Henderik (= 28), Berent en Henderine (ouder
dan 10 jaar) een huisje. In 1750 bezit Roelof een katerstede ter waarde van 650 gulden, bezwaard
met 425 gulden. Hij blijkt tevens nog te bezitten Trompenbergs plaatsje, getaxeerd op 250 gulden.
In 1756 wordt hij over 600 gulden aangeslagen. In die periode heeft hij een stukje land onder erve
Sandink gekocht en 1 mud gezaai onder erve Haarkamp88.
Uit het vuurstedenregisler van 1751 blijkt het huis dat Roelof bewoonde zijn eigendom te zijn. In
1682 was Berent Kosters (= 112) eigenaar.
In juli 1779 maakt de weduwe Elisabeth Eshuijs. die dan bijna 89 jaar oud is, haar testament op85:
de vrouw van haar oudste zoon Hendrik, Nenne Smits (= 28. 29), krijgt als prelegaat het halve huis
en de gaarden met een stuk land. Daarvoor moeten zij en haar man testatrice begraven zoals gebrui-
kelijk, zonder daarmee de andere kinderen te belasten. Erfgenamen zijn alle kinderen bij haar over-
leden man Roelof Kosters.

58. Garrit Smit (= 40, 44).
59. Jeimeken Meijer (= 45).
60. Harmen Berents Snijders alias Van Buuren, ged. Wierden 29-10-1693 (?), land-

bouwer, overl. na 17-11-178489, tr. Wierden 9-12-1731
61. Janna Hendriks van Barfde (Barvoorde), ged. Wierden 25-11-1708, overl. na

17-11-178489.
Over de doopdatum van Harmen Berens bestaat geen duidelijkheid. In 1693 laten zijn ouders een
zoon Harmen dopen, maar mogelijk is er naderhand nog een zoon Harmen geboren van wie de doop
niet is te vinden. Is hij wel gedoopt in 1693. dan zou hij stokoud geworden zijn en is hij pas op z'n
38e jaar getrouwd meteen 15 jaar jongere vrouw. In de periode 1700-1710 is van meerdere perso-
nen de doop in Wierden onvindbaar.
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Console in boerderij Har file Ie Reeluni ca. 19.H)
(tekening .1. .lans)

In 1748 bcwoonl Hunnen Berens met vrouw Junnu Hendcriks en de kinderen Berent (ouder dan 10
jaar). Jenneken. Jan, Jan Hendriken Ael ken (jonger dan II) jaar) hel kuterstectje Bcrents. Opvullend
is dal zoon Hendrik (= 30) ontbreekt. Hij zou toen 13 jaar geweest zijn. Mogelijk werkte hij builen
Wierden, b.v. als scheper. Hermen Berens wordt genoemd in de lijst van nieuwe vuuisteden'1': hij
bewoont dus een nieuwe katerslede. In 1750 wordt Harmen Berends' plaats op 400 gulden ge-
taxeerd. Er rust een hypotheek van 200 gulden op. Tot op hoge leeftijd kopen hij en zijn vrouw
stukken land: in 1756 3 sehepel gezaai: het Kottenstukke. onder erve Haarkamp'"'en in 1764 6 spint
gezaai uit erve Gierveld'".
In 1769 verkopen Berent van Buuren als gevolmachtigde van Harmen van Buuren. Grades van
Barvedc, Jannes Barvede en huisvrouw Kniere Willemsen. erfgenamen van Jan Janssen Barvede.
een huis genaamd de Heemel met een gaarden voor 800 gulden**2. In 1776 en 1783 verkopen ze
enkele stukken land'", maareen jaar later kopen ze de Schoenmakcrskamp in de Kempe en 3 spint
in de Wierdense Es. Ze gaan daarbij een schuld van 400 gulden aan. waarvoor ze al hun bezittingen
verbinden: hun huis met bijliggende gaarden en kamp in het dorp. groot 9 sehepel, en de gekochte
stukken grond8'. Hun zoon Jan Hendrik ondertekent namens zijn bejaarde ouders.

62. Beren) Altinck, ged. Wierden 6-6-1690. landbouwer op erve Altink. tr. Wierden
12-4-1722

63. Albenien Graven, ged. Wierden 28-1 1-1697. overl. na I3-2-176594. Zij tr.(2)
Wierden 23-4-1741 Garrit van de Dackhorst (na zijn huwelijk Altink), nagelaten
zn. van Egbert van de Dackhorst.
De naam Altink wordt al in 1385 vermeld, wanneer sprake is van een huis 'to Alling'16. In 1682
wordt van het erf vermeld dat het desolaat is geweest. Eigenaar is dan de weduwe van Otte Vos.
wijnkoper in Deventer.
In 1744 verklaren Gerrit en Albertje Altinck dat Henrick Berenlsen op het Altinck, de vader van
wijlen haar man. en zijn huisvrouw in 1705 1300 gulden hadden geleend. De broers van Albertjes
overleden man, Albert en Jan. en zijn zuster hebben hun deel van de erfenis ontvangen, zodat de
hypotheek kan worden getransporteerd'1''. Het belieft hier overigens niet de vader, maar de stiefvader
van Berent Altinck, die in 1705 van Anthony en Ida Vos en hun respectievelijke echtgenoten het
erve Altink kocht, waarvoor genoemde schuld werd aangegaan1"'.
In 1748 zijn de bewoners (van het halve erve Altink) Gerrit Altinck en zijn vrouw Albertien Greven
mei de kinderen Berent en Aeltien (ouder dan 10 jaar). Dochter Jenneken (= 31) wordt niet
genoemd. In 1750 wordt Altinks plaats getaxeerd op 1400 gulden, maar het erf is nog steeds be-
zwaard met de schuld van 1300 gulden. Erve Altink heette in 1980 Dinahoeve.
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VII

64. Kamp-Gerrit, tr.

65. Geesse Heindricks.
Dit echtpaar woonde ie Bornerbroek. dat onder de jurisdictie van Borne viel. maar kerkelijk onder
Rijssen. In 1701 wordt Kamp Gerrit op het Bornerbroek vermeld als pauper. Voor de verponding
in 1722 wordt hij aangeslagen voor 8 gulden 3 stuivers 8 penningen. In 1704 laat het echtpaar een
dochter Geesken dopen te Rijssen. waarbij de naam van de moeder voluit wordl genoemd. Vanaf
1709 kon men te Enter kerken, waar in 1710 nog een dochter Mari werd gedoopt.

72. Jan Jansen Eshuijs, geb. Wierden ca. 167097, landbouwer op erve Eshuis, ge-

erfde van de marke Wierden98, overl. tussen 23-8-175597 en 1759/61; tr. (2)

Wierden 11-6-1702 Stijntje Alberts, dr. van Albert Meijerinck (= 252); tr. (1)

Wierden 30-1-1701

73. Aeltjen Janssen, ged. Rijssen 27-11-1670.
In 1714/16 pacht Jan Eshuis het versterf en de erfwinning van erve Eshuis te Wierden voor 200
gulden". In 1729/31 is hij borg voor Albert Meijerink. die dan de erfwinning van erve Meijerink
pacht100. In 1746/47 worden Jan en Reutger Eshuis (= 36) gerechtelijk gedwongen twee schulden
te betalen, totaal bijna 160 gulden"". In 1750 blijkt 'Eshuijs' 13 schepel en 2 spint in eigendom te
hebben, getaxeerd op 500.-. In 1756 wordt Eshuijs zelfs op 1300 gulden gelaxeerd. In de periode
1759/61 moet zoon Rutger erfwinning betalen. Zijn vader is dan waarschijnlijk overleden.

74. Jan Alberts van de Ibbenhorst (na zijn 2e huwelijk Meijerinck), landbouwer op

erve Meijerink, geërfde van de marke Wierden98, gezworene van de marke

Wierden 1723102, mogelijk overl. 1729/31, tr. (1) Almelo 22-3-1699 Metje

Arents, wed. van Berent Hendriksen op het Holsbrink; tr. (2) Wierden 5-3-1702

(als wed. van het Hulsbrinck in Almelo)

Erve Meierink te Wierden
(foto: H. Hagens, Almelo)
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75. Jenneken Jo/uumis, overl. na augustus 1748. Zij tr. (1) Wierden 20-7-1686 Hen-
riek Alberts Meijerinck, zn. van Albert Meijerinck (= 252).
De eerste echtgenoot van Jenneken Johannis betaalt in de periode 1684-1693 100 gulden voor
verstelt' en erfwinning op erve Meijerink1"1. Zijn vader (= 252) is dan blijkbaar overleden. Zeil'
overlijdt hij vóór december 1700. want zijn weduwe betaalt dan 40 gulden voor versterf"". Kort
daarop hertrouwt zij met een weduwnaar uit Almelo, die (als Jan Meijerinck) 50 gulden opvaart
moet betalen l 0 \ Wanneer Albert. de nagelaten zoon van Hendrik Alberts Meijerinck. op 28 februari
1717 trouwt met Hendrickien Egherts. moet voor haar 38 gulden opvaart worden betaald. Dit bedrag
wordt gepacht door de bouwman Jan Meijerinck. Alberts stiefvader""'. Jan Meijerinck is mogelijk
in de periode 1729/31 overleden. Albert Meijerinck moet dan 470 gulden voor erfwinning betalen,
welk bedrag hijzelf pacht107.

Het Meijerink was dus een horig erf en resoneerde onderde Hof te Goor. Als Meyering wordt het
al in 1385 genoemd"'. In 1601/02 is er sprake van een grote en kleine Meijerinck. In 1748 wordt
het (grote) erf bewoond door Albert Meijerink (zoon van Hendrik Alberts en Jenneken Reetgers)
met vier kinderen boven de 10 jaar. één jonger kind Harmen. 'een creupel kim dat op de krukken
gaat', een knecht en een scheper en als kostgangster Jenneken Reetgers. 'een oude vrouw'. Dit is
waarschijnlijk Alberls moeder, de weduwe van Jan Meijerink.

76. Hermen Dercksen (na zijn huwelijk Nijsinck). landbouwer op erve Nijzink,
keurnoot Redingen I7()5I(IX, overl. na 2 i-3-1724 "w. tr. Wierden 20-8-1693

77. Berentjen Gerritsen Buyinck, overl. na 2I-3-I724109 . Zij tr. (1) Wierden 3-2-
1678 Egbert Nisinck, zn. van Jan Nisinck.
Hermen Dercksen. nagelaten zoon van Derck Meijer, trouwt in 1693 in op het horige erve Nijzink
en draagt vanaf dat moment ook de naam Nijsinck. Voor versterf en opvaart betaalt hij dan 57
gulden1"1. Het erf wordt al in 1385 vermeld"'. In 1601/02 woont er Egbert Nysinck. Erve Nijzink
bestond in 1980 nog steeds. In 1748 wonen er Janna Nijsinck. de oude vrouw. Hendrik en Derkien,
jonge luiden met twee kinderen, een knecht, een meid en twee schepers.
Janna was een dochter van Hendrik Eshuijs (= I 14) en trouwde in 1707 met Jan Egberts. de zoon
van Egbert Nijsinck en Berentje Buijinek. Het Nijsinck werd in 1694 voor 22 stuivers en in 1701
voor 18 stuivers zoutgeld aangeslagen. In 1724 verkopen Harmen Nijsinck en Berentje Gerrits aan
Derck Nijsinck (= 38) een stuk land. genaamd 't Vingertie en een stukje land, genaamd het Claes-
stukje. aan de Loobrinck. groot omtrent een half mudde gezaai. een dagwerk hooiland en 1/5e deel
in een ander dagwerk hooiland in de Woeste Maele. Dit is mogelijk de basis voor Derck geweest
om zijn katerstede te beginnen"1''.

78. Albert Dercks Meijer, landbouwer op de Meijerhof, overl. tussen 22-1 -1716 en
8-5-171834. tr. Wierden 4-7-1697

79. Fenneken Jansen Stae. overl. vóór 22-1 -1716''".
In 1716 bekent Albert Meijer, samen met Jan Dasselman en Egbert Janssen als bloedvoogden van
zijn minderjarige kinderen, een schuld van 865 gld. 2 st. wegens achterstallige pacht aan de Graaf
van Rechleren. de goedheer van erve Meijer, en verbindt daarvoor zijn huis en gaarden"". Jan
(Egberts) Dasselman (= 158) is de grootvader van de kinderen, die na zijn tweede huwelijk op erve
Dasselman was gaan wonen. Egbert Jansen zal zijn zoon zijn.
Erve Meijer of de Meijerhof. soms alleen de Hof te Wierden genoemd, wordtal vermeld in 1416"'.
Eigenaar was de Heer van Almelo. In 1656 is een beschrijving opgemaakt van de percelen die tot
de Meijerhof in Wierden behoorden. Deze blijkt te bestaan uit 32 grotere of kleinere stukken bouw-
land met een totale grootte van 9935 roeden (=39 mud. 2 schepel 33/i spint) en 8 stukken groenland
met een totale grootte van 5468 roeden (= ruim l5'/i dagwerk)"3. In 1750 betaalt men jaarlijks 300
gulden pacht voor de Meijerhof. die wordt gelaxeerd op 6000 gulden.

80. Bartelt Gerrits Smit, geb. Wierden ca. 1668X2. smid. verm. overl. na 31-5-
173334. tr. Wierden 28-7-1695

81. Hermken Henricks, mogelijk overl. na augustus 1748.
In 1708 koopt Barthelt samen met Frerick Jansen ongeveer 2 dagwerk hooiland. genaamd de Vee-
renmathc"1. In 171 I en 1715 gaan hij en zijn vrouw Hermken Henricks schulden aan van 700 Car.
gulden, resp. 310 Car. gulden 20 stuivers onder verband van hun huis en gaarden, smitseen gereed-
schap en groen land' '4. Van de graaf en gravin Van Rechleren pachten ze in 1719 een hooi maal voor
15 gulden per jaar"\
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Het huis dat het echtpaar bewoonde, is blijkbaar gedeeld door hun kinderen. Behalve zoon Gerrit
(= 40) is er nog een dochter Harmken volwassen geworden. Zij trouwde op 31 mei 1733 met Derck
Alberts Meijer, zoon van Albert Dercks en Fenneken Stamans (= 78, 79). In 1748 wordt het huis
van Derk en Hermken Meijers vermeld als belendend aan Gerrit Smit. Bij hen woont als kostgang-
ster de oude vrouw Hermken, mogelijk de moeder van Hermke Smit. Als kinderen van dit echtpaar
worden genoemd: Hardewigh (vernoemd naar overgrootmoeder Hadewich Hendriksen = 163),
Albert en Fenneken. In 1782 wordt deze Albert Meijer vermeld als belender van het halve huisje
van Hendrica Meijers, weduwe Bartholt Smit (= 23.22)4\ Hij bewoont dan de katerplaats 'de Smit'
(zie bij kwartier 8). Deze katerplaats wordt in 1750 vermeld als Bartelt Smidsplaats en verpacht
door Gerrit Costers te Almelo voor 40 gulden per jaar. Derk Meijer wordt in 1761 vermeld als Derk
Smit.

82. Henhek Harmsen Knoef, j.m. van het Knoefshuis, overl. na augustus 1748, otr.
Almelo 23-10-1713

83. Janna Berens,j.d. van de Bellinckhof, overl. na augustus 1748.
Dit echtpaar is afkomstig uit de Heerlijkheid Almelo. Het erve Knoef was eigendom van de Heer
van Almelo en wordt in 1601 vermeld als het Knuf. groot 8 mud gezaai en 3 dagmaten hooiland.
In 1450 wordt het genoemd als Knuveshues"6. De Bellinckhof was een voornaam huis. gelegen
tussen Almelo en Wierden. Bij de doop van dochter Gesina (Wierden 12-7-1716) wonen de ouders
in op het Maathuis. In 1748 bewonen Henderick Cnoef en de vrouw Janna, oude luiden, en Jannes
en Mette. jonge luiden, een huis. In 1751 wordt Jannes genoemd als eigenaar van 'deQuaat". Ver-
moedelijk heeft men het kohier van 1682 niet goed gelezen en wordt bedoeld: de Maat.

84. Egbert Middeles (na zijn Ie huwelijk Geervelt), ged. Rijssen 29-11 -1680, land-
bouwer op erve Gierveld, gezworene van de marke Wierden 1731 "7 , overl.
tussen 22-5-175734 en 29-4-1761'l8, otr. (1) Wierden 8-6-1715 Eesse Harmsen
Beverdam, ged. ald. 17-10-1686, wed. van Berent Alberts Geervelt, dr. van
Hermen Hendricks ten Beverdam en Engele Engberts; tr. (2) ald. 23-8-1716

85. Aeltien Alberts Geervelt, ged. Wierden 27-9-1698, overl. vóór augustus 1748.
In 1715 trouwt Egbert Middeles met de weduwe van Berent (Alberts) Geervelt. Zij overlijdt binnen
één jaar, want in augustus 1716 hertrouwt hij als Egbert Hendriks Geervelt met de dochter van
Albert Berents Geervelt: Aeltien, de jongere zus van Berent Alberts. Daarmee heeft hij vaste voet
gezet op erve Gierveld. waar hij in 1748 nog woont. Het erf was toentertijd een pachtboerderij. die
in 1734 en 1738 voor 2000 gulden werd aangeslagen, verreweg het hoogste bedrag in Wierden.
In 1737 krijgt Egbert te maken met het gerecht. Zijn stiefzoon Albert Geervelt wil beslag leggen op
huisraad, vee en zaadgewas om 150 gulden als moederlijke erfenis te krijgen volgens een mage-
scheid van 19 augustus I717"9. Er was vastgelegd dat de twee onmondige kinderen van Berent bij
Else Hermsen: Albert en Beerentien (ged. Wierden 2-6-1710 en 6-11 -1712), elk 100 gulden zouden
krijgen, of bij overlijden van één van hen de overlevende 150 gulden120. Voogden van de kinderen
waren Egbert en Jan Giervelt en Jan Beverdam '2I. Van deze Albert wordt overigens elders verklaard
dat hij geestelijk niet volwaardig was: wanneer hem een bloedtiende die hem toekwam, werd ge-
bracht, kon hij het geld niet tellen, omdat hij er het verstand niet voor had122.
Eveneens in 1737 wil de douairière Bentinck, Vrouwe van Twickel, als eigenares van Gierveld
beslag leggen op de mobile goederen wegens een schuld van 1466 gulden123. Egbert Gierveld weet
dit af te wenden door overdracht van akten en pretentiën die hem toekomen'24.

86. Hendrik Harmsen Schapink (= Hendrik Knoop, Hendrik Harmsen alias den
Dussert), ged. Wierden 17-5-1683, landbouwer, overl. tussen augustus 1748 en
12-4-176034, otr. Wierden 11-5-1715

87. Derekien Jansen Heerdinck (mogelijk ged. Wierden 8-2-1685 of 26-2-1693 als
Derck).
Hendrik Knoop doet zijn naam eer aan, want het heeft lang geduurd voor het raadsel rond zijn
identiteit kon worden opgelost. De doop- en trouwboeken van Wierden gaven hiervoor geen directe
oplossing: er trouwen wel kinderen van Hendrik Knoop, maar hun doop is niet zondermeer te vin-
den. Hendriks afkomst werd uiteindelijk ontdekt door vergelijking van de gegevens van de volkstel-
ling uit 1748 metdie van de taxatie voorde 1000e penning uit 1750. In 1748 wordt er een katerstede
Cnoop genoemd met bewoners Henderik en Berentje Knoop en als kostganger de oude vader Hen-
drik Knoop. De katerstede lag tussen de katerstede Dusen en het erve Sweerinck. In 1750 worden
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achtereenvolgens genoemd: Gerrit Dussers plaats. Hendr. Harmsen alias den Dussert en erve Swie-
rink. Kijkt men vervolgens naar de verponding van 1733, dan staan daar achtereen: Dusen Even.
Henderick Harmsen Swijrinck. Uit de/.e gegevens kan slechts één conclusie getrokken worden: de
oude vader Hendrik Knoop heelt als patroniem Harms. Zoekt men nu verder in de doopboeken op
een Hendrik Harms als vader van een Janna en een Hendrik, dan komt men uit bij Hendrik Harmsen
Schapink. Uitgerekend bij de doop van deze twee kinderen staat in het doopboek geen toevoeging,
maar bij de doop van drie andere kinderen is vermeld: 'in de Knoop' of 'in Knoopshuijs'.
In 1763 maakt Derk Knoop, nu Goosselink, zijn testament. Tot erfgenamen benoemt hij zijn broer
Hendrik, zijn zusGerritje.de kinderen van zus Janna (=43). gehuwd geweest met Hendrik Giervelt
(= 42) en de kinderen van zus Geesje. gehuwd geweest niet Gerrit ten Spoolde (de kinderen van
beide overleden zusters ontvangen 50 gld. 8 st. die testateur tegoed heeft van Harmen Rutgers te
Olde Leusen; de dochter van Janna: Aeltje Giervelt, trekt daarvan vooruit ƒ 6.-)125.

88. Bartelt Gerrits Smit (= 80).
89. Hermken Henricks (=81).
90. Abraham Henricks Meijer, overl. vóór augustus 171 1, otr. Wierden 14-10-1694
91. Nenne Roelofs. Zij tr. (2) Wierden 26-12-1712 Arent Groothuijs (= 50).

In 171 I wordt de weduwe van Abraham Henricks aangeslagen voor 500 gulden: in 1716. samen met
Arent Groothuijs. voor hetzelfde bedrag. De nagelaten goederen zijn blijkbaar in 1733 nog niet
gedeeld, want dan worden de kinderen van Abraham Henricks samen vermeld voor de verponding.
In 1720 verkopen Jannes Roelofs en Maria Meijers een stuk land dat gemeen ligt met de kinderen
van Abraham Henricks'"6. Jannes is een broer van Nenne Roelofs. In 1725 bekennen Goossen
Alberts in 'I Veer, Jan Henricks Cock en Jennekc Abrams (=45). geassisteerd met haar oom Goos-
sen Alberts. een schuld van 200 gulden vanwege opgenomen penningen t.b.v. Regina en Isack
Abrams, weeskinderen van Abram Henricks, o.v.v. 2 stukjes zaailand in het Nieuwland. groot
omtrent 2 schepel gezaai. 2 stukjes gaardenland. 3 schepel ge/aai, het Padtstuk, in de l»sch achter
Severinck en I stuk zaailand, genaamd hel Hoge Nieuwland. groot omtrent 3 schepel gezaai127.
De jongste zoon Isaiic wordt in 1740 nog vermeld met zijn natuurlijke mombers Jannes Roelofs en
Gerrit Smit (= 40)128. Goossen Alberts, de oom van Jennekc. trouwde op 26 juli 1690 met Grietjen
Henricks. nagelaten dochter van Henrick Alberls. Mogelijk is deze Grietje de zus van Abraham
Henricks. Dan zou hun vader Henrick Alberts Meijer geheten hebbenen was hij mogelijk een broer
van Derck Aalberts. die in 1670 trouwt als zoon van Aalbert Henricks Meijer (zie levens bij kwar-
tier 152).

92. Henrick Dercks Meijer, overl. tussen 22-4-1739'2>) en 2-3-1741'3(). tr. Wierden
26-6-1701

93. Jenneken Ariaens Barkel.
In juli 1716 wordt Hendrick Meijer over 500 gulden aangeslagen 'loco Derck' (= 184) die in 1711
nog werd vermeld. In 1726 bekennen Jannes Roelofs en Maria Meijer aan Hendrik en zijn vrouw
Jenneken 300 gulden schuldig te zijn1'11. In 1736 bekennen Hendrik en Jenneken een schuld van 200
gulden, waarvoor zij een dagwerk hooiland. de Swennemaat. verbinden'12.
Hendriks bezittingen schijnen legen het eind van zijn leven bezwaard te zijn met schulden. In 1738
verschijnt er een Hendrik Slokkers uit Rijssen voor het gerecht, die zegt te hebben vernomen dat
Hendrik Meijer voornemens is 'in fraudemereditionem' zijn goederen te verbinden of ondershands
te verkopen. Hij tekent daartegen protest aan133. In 1739 wordt er enkele malen met inbeslagname
en gerechtelijke verkoop van zijn roerende goederen gedreigd wegens schulden"11 en in 1741 wordt
bij gerechtelijke executie uit zijn nalatenschap het Beukcne stuk. een stuk hooiland: het Braaksel,
het Nieuwe Land of de Aanslag en het Boschstukke verkocht'"'.
In 1742 blijkt er ene NicolaasHarwig op te treden alsdistrahent (distractie = gerechtelijke verdeling
van de opbrengst van een executie) van de boedel van Hendrik Meijer134. Nog eens vijf jaar later
is Gozewijn Broeze. de koster van Wierden, curator over de boedel en wordt daaruit volgens gerech-
telijke executie het schuldboek verkocht door Klaas van Kemna, rentmeester van de Wicrdense
tienden .

94. Henrick Henricks Eshuijs, roskammer en paardenkoper136, geërfde van de mar-
ke Wierden als eigenaar van De Haar98, keurnoot Kedingen 1731137, overl. tus-
sen 8-1-1738l38 en 28-2-174534, tr. (2) Wierden 15-10-1730 Margreta Jansen,
wed. van Jan Waalderink; tr. (1) ald. 3-2-1704
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95. Gesina Utert, ged. Wierden 7-2-1686.
Hendrik Eshuis komt tot ca. 1720 als junior (of minimus) en na ca. 1730 als senior in de archiefstuk-
ken voor. Als roskammeren paardenkoper had hij mogelijk een maatschap met Gerhardus Brouwer
(= 106), want zij kopen in 1721 gezamenlijk een tiende uit de erven Bennink en Schurink te
Lemele136. Veel later wordt hij, samen met de weduwe Brouwer, herhaalde malen voor het gerecht
gedaagd wegen schulden (zie aldaar). In zijn jonge jaren schijnt het hem erg goed gegaan te zijn.
In 1710 blijkt men een schuld aan hem en zijn vrouw te hebben van 730 gulden139 en in 1713 één
van ruim 388 gulden140. In 1711 koopt hij, samen met de (onder)scholte van Wierden, Jan Hesse-
linck, het erf en goed De Haar141 en de katerstede Exoo te Almelo vooreen bedrag van 2850 gulden.
Het Exoo wordt echter genaast door de Graaf van Rechteren '42. Jan Hesselinck was de tweede man
van Maria Wolters Smid, de weduwe van Hans Uiters, Hendriks schoonvader. Na de erfdeling
verkoopt Jan Hesselinck de halve Haar, met 1 dagwerk hooiland in de Altinksmaat aan Hendrik en
zijn vrouw Gesina Uiters. Zij gaan daarvoor een schuld aan bij de Almelose burgemeester Bastiaan,
waarvoor zij het gehele erfde Haar verbinden143. Blijkbaar zijn ze niet in staat geweest de schuld
af te lossen, want in 1733 wordt in het verpondingsregister burgemeester Bastiaan vermeld als
eigenaar van De Haar.
In 1716/17 koopt Hendrik, samen met Frerick Pau van de Rae de katerstede het Stegehuis, in het
Loo te Wierden gelegen144.
In 1711 wordt Hendrik vermeld als gegoed voor 750 gulden en in 1716 voor 1000 gulden. De
schulden stapelen zich later echter op: één van 800 gulden aan de Almelose Mennisten, verhypothe-
queerd op 2 dagwerk hooiland de Haermaet, 2 dagwerk hooiland de Altincksmaet, 2 dagwerk hooi-
land de Oude Braecksel en 1 dagwerk hooiland in de Reetgersmaet145. en nog één van 800 gulden
aan Harman ten Caete te Almelo onder verband van hun huis, gaarden en stal, 4 stukken land voor
't huis, groot omtrent 2 mud gezaai, en 2 stukken op de Stek, groot omtrent 1 mud gezaai146.
In 1729 verkopen Hendrik en Gesina 2 stukken bouwland: Haer Berents stuk, groot omtrent 4
schepel gezaai, en een half mud gezaai, de Tolwaarner, beide in de Wierdense Es147. Desondanks
zijn de schulden niet afbetaald. In 1731 gaat men in opdracht van de Mennisten te Almelo over tot
gerechtelijke verkoop van de 7 dagwerk hooiland148. Ook nadien is er nog geregeld sprake van
dreiging met gerechtelijke beslaglegging149.

96. Berent Frericks, landbouwer, overl. vóór 21-8-1720150, tr. Wierden 20-5-1689
97. Geesken Dercks Meijer '5I, verm. overl. na augustus 1748.

Op 22 januari 1716 koopt Berent op de Kleijne Haar het erf en goed de Kleine Haar te Wierden voor
1020 gulden152. Hij gaat daarvoor met zijn vrouw Geesken Dercksen een schuld aan van 500 gul-
den, die door haar (als weduwe) is voldaan op 21 augustus 1720150. In het verpondingsregister van
1733 is dit erf niet als zodanig terug te vinden. Als buurman van Derck Beerens (= 48) wordt een
Haer Beerent genoemd, ongetwijfeld de oudste zoon van Berent Frericks. In 1748 worden als belen-
ders van Jan Dercks (= 24) en Derk Berents (= 48) Gerrit ter Haar genoemd als bewoner van een
huis. Deze Gerrit trouwde op 14 februari 1740 als Gerrit Dercksen, weduwnaar van Jenneken Gee-
ligs, met Aeltien van de Haer, weduwe van Lucas van de Haer. Aeltien was een dochter van Berent
Frericks en in 1729 getrouwd met Lucas Klinckhuis. Bij Gerrit en Aaltien woonde in 1748 als
kostganger Geese Dercksen, waarschijnlijk de oude moeder van Aaltien.

98. Pouwel Roelofs (Geerligs), overl. na 2-12-1734153, tr. Wierden 21-2-1686
99. Jenneken Janssen.

Pouwel Roelofs komen we vrijwel uitsluitend in de DTB tegen en daarin nooit met de naam Geer-
ligs; die ziet men pas in enkele gevallen bij zijn kinderen. Zijn dochter Janna (= 49) wordt af en toe
'van Geerligs' genoemd. Drie van zijn kinderen: Jenneke, Janne (= 49) en Henrick trouwen met
kinderen van Berent Frericks van de Haar en Geesjen Dercks (= 96, 97). Jenneke hertrouwt als
weduwe in 1721 met Gerrit Dercksen, die in 1740 hertrouwt met een 4e kind van Berent van de
Haer. Deze Gerrit wordt bij de doop van een kind in 1721 Gerrit Coertsen op de Hogelogt genoemd
(vgl. transport bij kwartier 24). In 1694 en 1701 wordt (Pau) Geerlichs vermeld als pauper. In 1748
wordt de katerstede van zoon Hendrik Geerlighs vermeld. Uit het vuurstedenregister van 1751 blijkt
dat de eigenaar in 1682 eveneens een Hendrik Geerlighs was, waarvan de relatie met Pouwel Roe-
lofs noch met zijn vader Roelof Pouwels duidelijk is. Van Hendrick Geerlighs uit 1682 wordt ver-
meld dat hij gaat bidden aan de huizen. In 1602 wordteen Aelbert Geerlichs vermeld met l'/imud
zaailand: een arm, blind man.

102. Jan Gerrits Fit, tr. (1) Wierden 3-7-1682 Geertje Lamberts, dr. van Lambert
Geertsen; tr. (2) ald. 10-4-1693
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103. Jenneke Kleissen. Zij tr. (2) Wierden 4-12-1712 Derck Schottelinck, wedr. van
Sara Nijhor's (= 181).
In de periode 1679-1684 worden Fit Jan en zijn vrouw Geert jen vermeld i.v.m. de afbetaling van
schulden over een mud land op de Kerckbraeckc1-""1. In 1694 en 1701 moet Fit Jan 10 stuivers aan
zoutgeld betalen.

106. Ge ra rel LIS Berents Brouwer alias Scholten, ged. Wierden 8-2-1685. roskammer
en paardenkoper136, geërfde van de marke Wierden96, setter I72418, overl. tus-
sen 8-9-1729 en 9-5-1730K2, tr. Wierden 18-7-1706

107. Mette Hansen, j-d. van Den Ham, overl. na 7-4-1762M).
Gerardus en zijn vrouw/weduwe behoorden lot de rijkere inwoners van Wierden. In de periode
1711/16 wordt hij aangeslagen over 500 gulden. In het verpondingsregister van 1733 staat hij nog
zeil'(hoewel hij toen al enkele jaren was overleden).
Kort voor zijn dood speelde hij een belangrijke rol in een affaire8". Op 3 januari 1728 was namelijk
joft'rouw Mechteld Agnes van Langen, vrouwe van de Dakhorst, in de kerk te Wierden verschenen
en had daar de bank. die haar familie toebehoorde en tijdens de kerkdienst al gedurende vele jaren
gebruikt werd door sommige gemeenteleden, laten afsluiten met een slot en latten. De Wierdense
kerkeraad reageerde daarop door een verontruste brief te zenden aan de Graaf' van Rechteren. Heer
van Almelo, die hel collatierecht van de kerk van Wierden bezat. Op 4 januari 1728 brak Gerardus
tijdens de godsdienst de bank weer open. wat aanleiding was voor j o ff rouw Van Langcns echtge-
noot om een klacht in te dienen bij de drost van Twente. De zaak sleepte zich uiteindelijk voort tot
1737. terwijl Gerardus zelf intussen was overleden.
Evenals dat bij Hendrik Eshuijs (= 94) het geval is. wordt de weduwe Brouwer geregeld gedreigd
met gerechtelijke beslaglegging op goederen, ondermeer omdat haar man, samen met Eshuijs.
tienden had gepacht15". De scholte Hesselink poogt in 1732 panden te verkrijgen, maar hij moet
bekennen hierin niet geslaagd te zijn vanwege zeer frivole pretensen en uitvluchten van de pandver-
weerders Hendrik Eshuijs en de weduwe Brouwer ' ' .
Begin 1740 bekent Mette Hansen, weduwe Gerardus Brouwer 600 gulden schuldig te zijn. mede
vanwege geleverd bier. waarvoor zij haar huis en hol' verbindt, alsmede het Braaksel en cle Nieuw-
maat. 1 mud zaailand inde Wierdense Es en het Koltenstukke'"v>. goederen die we later tegenkomen
in het bezit van Gerardus Brouwer (= 26). In 1748 bewoont de weduwe Brouwer een huis. samen
met haar kinderen Wolter en Cunne (ouder dan 10 jaar) en kostganger Geradus Voogt (= 26). In
1750 wordt de Brouwersplaals door burgemeester Boom verpacht voor 40 gulden per jaar. In 1756
wordt de weduwe Brouwer zelf weer vermeld: voor 800 gulden gegoed.

108. Jan Jansen Voort, overl. vóór 8-8-1738IS7.
109. Gerregje Berents Veltlmijs, overl. na 8-8-1738.

Van Jan Jansen Voort worden te Den Ham tussen 1706 en 1719 zes kinderen gedoopt. In 1723
wordt in het 4e rot van het kerkdorp vermeld: 'Jan Jans Voort, niet willen angeven. is met de vrou-
we 2 personen'.
Op 8 augustus 1738 verkoopt Gerrichien Berents. weduwe van Jan Voort te Den Ham. geassisteerd
met haar broer Henrik Velthui js. schoolmeester te Lemele, aan zoon Henrik en huisvrouw Henrikje
Dankelmans de helft van een huis en hol' niet goederen en vee te Den Ham, de helft van een half
mud land uit erve Bossink op de Mageier Es, de helft van een derde halfscheid land op cle Pungel
en de helft van een half dagwerk hooiland in de Vliermaat te Den Ham, op voorwaarde van levens-
lang onderhoud157.

110. Leenclers-Wolter.
Van Leenders Wolter worden lussen 1710 en 1718 drie kinderen gedoopt te Den Ham.

1 12. Berent Berents (na zijn Ie huwelijk Kosters), overl. vóór 9-l- l703 l 5 K , otr. (I)
Wierden 12-1-1671 Lutgert Jansen, van Lohuis, wed. van Jan Jansen Kosters;
tr. (2) ald. 12-11-1676 Aeltjen Jansen, j .d. te Ypelo; tr. (3) Wierden 9-7-1682

1 13. Henrickjen Roelofs, mogelijk overl. na augustus 1748.
Berent Berents is de zoon van Maet Berent. Hij heeft zijn naam Kosters gekregen doordat hij trouw-
de met de weduwe van Jan Jansen Kosters. Deze Lutgert Jansen van Lohuis ging met Jan Koslers
in ondertrouw te Rijssen op 3 augustus 1656. In zowel 1694 als 1701 wordt Berent Costers ge-
noemd als pauper (maar in 1675 en 1682 nog niet). Begin 1703 bekent zijn weduwe Hcndrickien
Roelofs 100daalders schuldig te zijn, die ze verhypolhequeert opeen stuk hooiland: Berend Costers
Mathe. Ze verkoopt dan Berent Costers Camp aan de Vlier158.
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In 1733 wordt er als buurvrouw van Roeloff Kosters (= 56) de weduwe Kosters genoemd. Aange-
zien al haar zoons: Berent, Gerrit, Hendrik, Roelof en Albert, zelfstandig in dit kohier worden
vermeld, is de enige die als weduwe in aanmerking komt: Hendrikje Roelofs, hun moeder. Ook in
1748 wordt nog, in de nabijheid van het huisje van Roelof Kosters vermeld: het hutje van de weduw
Costers; 'arm' staat erbij. Wanneer het hier inderdaad om Hendrikje Roelofs gaat, moet ze intussen
tenminste 80 jaar oud zijn (gezien het huwelijksjaar 1682).
Een Berent Berents wordt in 1682 vermeld als ouderling159.

114. HenrickRutgers Eshuijs, setter 1701 l6,overl. tussen 7-11-1717 en 12-8-171934,
tr. Wierden 24-6-1677

115. Lutgert Herms, j.d. te Wierden.
Henrick Eshuijs wordt in 1694 aangeslagen over 500 gulden en in 1711 over 1000 gulden.

116. Bartelt Gerrits Smit (= 80, 88).
117. Hermken Henricks (=81, 89).
118. Abraham Henricks Meijer (= 90).
119. Nenne Roelofs (=91).
120. Berent Jansen Snijder, overl. vóór 30-5-1714160, tr. Wierden 2-6-1678
121. Jennichjen Hermsen '6i, j.d. te Wierden, overl. na 30-5-1714I6().

In 1694 wordt Snijder Berent vermeld als pauper, evenals in 1701 (als de Snijder). In 1714 blijken
Jenneken Hermsen, weduwe van Berent Jansen Snijder, als moeder en voogdes van haar onmondige
kinderen, en haar zoon Jan Berents, aan sr. Barent Costers te Almelo 200 Car. gld. schuldig te zijn.
waarvoor ze een kamp bouwland, genaamd de Nienkamp. groot I mud gezaai. en een stukje bouw-
land, groot 6 spint gezaai verbinden160. In 1760 verbinden voor deze schuld, vermeerderd met een
personele obligatie van 100 gulden, zoon Harmen.Berentsen met zijn vrouw Janna Hendriks (= 60,
61) hun huis met gaarden en kamp162.

122. Henrick Johannes van Barvede, ged. Wierden 31-5-1685, overl. na 11-4-1717
(doop kind), tr. Wierden 19-8-1708

123. Jenneken Arentsen, ged. Wierden 29-8-1686, overl. na 10-2-1726 (doop kind).
Zij tr. (2) Wierden 27-7-1721 Egbert Jansen, j.m. van het Lanckkamp onder
Rijssen.
Van Egbert van Lanckkamp en Jenne Arens worden in Wierden.twee kinderen gedoopt. Het echt-
paar woont dan in de Olde Weeme (d.i. de oude pastorie). Dit blijkt ook uit de kohieren op het
vuurstedengeld: in 1751 woont Jannes Barfde (de zoon van Henrick en Jenneken) in het huis waar
in 1682 de weduwe van de predikant Nijhoff woonde.

124. Derck Berents Altinck, landbouwer op erve Altink, overl. vóór 28-4-1700 (doop
kind), tr. Wierden 19-1-1690

125. Aeltjen Henricks. Zij tr. (2) Wierden 10-4-1701 Henrick Berents, zn. van Berent
Geervelt (= 340).
In 1694 en 1701 moet de bewoner van erve Altink 10 stuivers aan zoutgeld betalen. Aeltien Hen-
ricks en haar tweede man Henrick Berens kopen in 1705 het erve Altink96 (zie bij kwartier 62). De
schuld verhypothequeren ze op het gekochte erf alsmede op het kamp genaamd de Kipbrugge bij
de Kipperije onder Wierden.

126. Jan Alberts Meijerinck (na zijn 2e huwelijk Greven), landbouwer, verm. overl.
na 13-5-173634, tr. (1) Wierden 15-6-1690 Swenne Jansen (=213); tr. (2) ald.
4-11-1694

127. Henrickjen Jansen, j.d. van Jan Greven.
Jan Alberts Meijerinck wordt bij de doop van zijn oudste dochter Maria. Jan Meijerinck op Gre-
vinckhof genoemd. Daarna heet hij Greven. In 1701 wordt 'deGreve' aangeslagen voor 10 stuivers
zoutgeld. In 1748 vindt men op de plaats waar in 1733 de Greefe wordt genoemd, de katerstede van
Albert Greven. de zoon van Jan, die daar woont met zijn vrouw Maria Stamans en drie kinderen.
Daarnaast blijken zoon Hendrik en diens vrouw Maria Kippert een katerplaats te hebben. •

(Wordt voortgezet)
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Noten
Afkortingen:
ACA = Archief klooster St. Catharina Almelo.
ADT = Archief Drostambt Twente.
GAD = Gemeente-archief Deventer.
HA = Huisarchief Almelo.
MA = Markenarchief.
RAD = Rechterlijk Archief Ambt Delden.
RAK = Rechterlijk Archief Redingen.
RAO = Rechterlijk Archief Ommen en Den Ham.
RAR = Rechterlijk Archief Rijssen.
RAU = Rijksarchief Utrecht.
RLA = Rechterlijk Archief Landgericht Almelo.
RSA = Rechterlijk Archief Stadsgericht Almelo.
St.A = Statenarchief.
Tenzij anders vermeld, bevinden zich alle archiefstukken op het Rijksarchief van
Overijssel te Zwolle.

1. B.H. Slicher van Bath. Mensch en land in de middeleeuwen: bijdrage tot de geschiedenis der neder-
zettingen in oostelijk Nederland, herdr. Arnhem (1972); zie levens HA. regest 22 d.d. 4-7-1323.

2. RAU, coll. Rijsenburg 79: de nonnen van het klooster te Almelo voldoen enkele malen het veergeld
te Wierden.

3. G.J. ter Kuile. Het Schottenlutis in Wierden, in: Verslagen en Mededelingen van de Vereeniging tot
beoefening van Overijsselse!) Kegt en Geschiedenis 1915, pag. 159.

4. A.J. Mensema, Inventaris marke-archieven Overijssel, Zwolle (1978). inleiding.
5. Inleiding op de inventaris van het Richterambt Kedingen.
6. Zie bijv. Inventaris Huisarchief Almelo, regesten 1105, 1147. 1166.
7. Zie voor informatie over horigheid: Geus Nostra 45 (1990). pag. 45 e.v. en Twente Genealogisch 8

(1992), pag. 73 e.v.
8. Zie o.m. B.H. Slicher van Bath. Een samenleving onder spanning. Geschiedenis van het platteland

in Overijssel, Assen (1957); en J. de Vries en A. van der Woude. Nederland 1500-1'81'5. De eerste
ronde van moderne economische groei. Amsterdam (1995).

9. Zie bijv. de doopboeken van Rijssen met een hiaat van 31-8-1665 tot 29-4-1666 en de melding dat
door het verloop van de bisschop geen kinderen zijn gedoopt; idem HA 3540 waarin sprake is van de
'Bisschopstijdt' en de schout aangeeft 14 dagen voor het vluchten 15 gulden betaald te hebben: idem
HA 3547. fol. 55 (1672) waar Sara (Nisinck) zegt "in 't vluchten door mr. Jurrien' een bedrag betaald
te hebben; idem HA 3145: een hiaat van 6-9-1665 tot 25-5-1666 en RSA 42: hiaat van 13-5-1672 tot
15-6-1674.

10. A.J. Mensema (red.). Hel verpondingsregister van Twente van 1601. Enschede (1985).
11. St.A. 2568.
12. Si.A. 2681.
13. St.A. 2576, attestaties (8-7-1686).
14. St.A. 2544.
15. St.A. 2391. zoutgeld Wierden (1694).
16. St.A. 2394. zoutgeld Wierden (1701).
17. St.A. 2547. 1000e penning Wierden (1711-1724).
18. St.A. 2683 en 2686.
19. St.A. 2500.
20. HA 3321,9-5-1731.
21. St.A. 2550.
22. St.A. 2553. 1000e penning Wierden (1738).
23. St.A. volkstelling 1748.
24. St.A. 2556. 1000e penning Wierden (1750): zie tevens HA 3364: Taxatie voor de 1000e penning

waarin niet alleen degenen genoemd worden die uiteindelijk worden aangeslagen, maar ieders bezit

22 CiciisNuslra51 (



is vermeld mei de waarde ervan, de pacht (soms nog gedeeltelijk in natura) of de bedragen waarmee
de goederen zijn bezwaard. NB: de provinciale en kerkelijke goederen ontbreken bij de taxatie.

25. St.A. vuurstedenregister Wierden (1751).
26. St.A. 2559(1756).
27. HA 3322, 13-6-1763.
28. St.A. 2692 en 2695.
29. St.A. volkstelling 1795.
30. RAK3l,fol. 127 (10-7-I782V32, fol. 163 (19-5-1784)/19, fol. 18v, 19(28-11-1792).
31. MA 1509.
32. RLA 6, fol. 275: vermeld als belender.
33. RAK 17, fol. 48(25-2-1781).
34. Otr./huwelijksdata van kinderen.
35. P.G. Aalbers, Het einde van de horigheid in Twente en Oost Gelderland, Zutphen (1979).
36. S. Muller Fzn., De registers en rekeningen van het Bisdom Utrecht, Den Haag (1891), pag. 582 e.v.
37. St.A. 2997, rek. Hof te Goor 1756-1758.
38. ld., rek. Hof te Goor 1804-1806.
39. RAK 12, fol. 33v (4-2-1767).
40. RAK 13, fol. 80(9-5-1770).
41. De kwartieren van Hendrik Jan Smit zijn, van redactiewege enigszins verminkl, weergegeven in

Twente Genealogisch, 10 (1994). pag. 55-56.
42. RAK 17, fol. 33v (8-11-1780).
43. ld., fol. 135(25-10-1782).
44. RAK 14. fol. lv (25-6-1771).
45. ld., fol. 181 (15-9-1773).
46. RAK 51, fol. 67.
47. RAK 47, 16-4-1760.
48. RAK 48, 16-1-1765:51, 13-3-1771.
49. RAK 29, fol. 130v (29-11-1760).
50. RAK 9. fol. 308(7-4-1762).
51. HA 3322,4-10-1768.
52. RAK 10, fol. 200(26-10-1763).
53. RAK 15, lol. 28(11-5-1774).
54. RAK 16, fol. 173, 173v (28-4-1779), fol. I77v, 178(17-8-1779).
55. St.A. 907.
56. HA 3330. 8-5-1776.
57. RAK 17, fol. 43v( 15-2-1781).
58. HA3322, 25-2-1796, 19-12-1800.
59. RAK 28, fol. 4 (9-9-1805).
60. RAK 9, fol. 174v (12-3-1760).
61. St.A. 2996, rek. Hof te Goor 1759-1761.
62. St.A. 2519.
63. RAK 26. fol. 71 (4-9-1758).
64. RAK 8, fol. 316 en 319 (5-1-1757).
65. Id„ fol. 337(17-3-1757).
66. RAK 2, fol. 262v (19-6-1730).
67. RAK 46, fol. 14 e.v.
68. ld., fol. 35 e.v. en 60v e.v.
69. HA 3622, 1-8-1768.
70. RAK 46, fol. 324v.
71. RAK 10, fol. 269v, 271 e.v. (30-5-1764), fol. 326 e.v. (13-2-1765).
72. RAK 48 (vanaf 17-7-1765), 49, 50. 51 (fol. 29v-37v).
73. RAK 15, fol. 40 (1-6-1774).
74. RAK 17, fol. 37(6-12-1780).
75. RAK 39, fol. 140(8-4-1739).
76. RAK 40, fol. 102(6-6-1742).
77. RAK 44, fol. 131 e.v. (28-12-1751).
78. RAK 4, fol. 133(14-10-1737).
79. RAK 42, fol. 122ven 126.

Gens Nostra 51 (1996) 23



80. RAO I l ,fol .85v, 86v.
81. RAO 12. fol. 41.
82. ADT228.
83. RAK 42. tol. 19.
84. RAK 29. fol. 185(4-12-1762).
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99. Sl.A. 2996. 6-9-1717. rek. Hof ie Goor 1714-1716.
100. St.A. 3615. rek. Hof te Goor 1726-1728.
101. RAK 41. fol. 145. 149.
102. HA 3321.26-5-1723.
103. St.A. 2996. rek. Hof te Goor 26-9-1693.
104. ld.. 26-9-1701 (rek. Hof te Goor Jacobi 1693 Oude Stijl-dec. 1700 Nieuwe Stijl).
105. ld.. 22-7-1705 (rek. Hof te Goor 1701-1704).
106. ld.. 22-8-1720 (rek. Hof te Goor 1717-1719).
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147. ld., fol. 215v (17-1-1729).
148. RAK 38, fol. 6, 7v (3-1-1731).
149. Zie o.m. RAK 38. fol. 12, 15v, 77v. 79, 102v en 39, fol. 3v, 8, 15.32.
150. RAK 1, fol. 135(5-2-1716).
151. Geesken Dercks wordt bij de doop van haar jongste zoon Albert op 25-9-1712 Meijer genoemd.
152. RAK 1, fol. I33v (22-1-1716).
153. HA 3372.
154. HA 3547.
155. RAK 38, fol. 112(23-4-1732).
156. RAK 4, fol. 192(5-2-1740).
157. RAO 4, fol. 345v.
158. RAK I, fol. 5 (9-1-1703).
159. GAD, classisarchief76, pag. 146.
160. RAK 1, fol. 110(30-5-1714).
161. In 1698 voert ene Jannetje Harmans uit Wierden in Overijssel een proces tegen Claes Claesz. de Jonge

uit Graft. Zij heeft in de eerste maanden van 1697 65 bosjes hennepvezel voor hem gesponnen voor
een bedrag van 45 gulden 10 stuivers, en is daarvoor nog niet betaald. Zij verschijnt zelf voor het
gerecht, maar uit de notities blijkt weinig meer dan haar naam. Of zij identiek is met Jennichje Herms,
de huisvrouw van kleermaker Berent Jansen, wordt niet duidelijk. In de Wierdense doopboeken is
echter maar één moeder met die naam te vinden in die tijd. Zie A. Th. van Deursen, Een dorp in de
polder, Amsterdam 1994, pag. 104-105.

162. RAK 9, fol. I74v (12-3-1760).

UW KWARTIERSTAAT IN GENS NOSTRA

Om u. NGV-leden, meer bij Gens Nostra te betrekken en u tevens kennis te laten nemen van een frag-
ment van eikaars kwartierstaat, neemt de redactie zich voor om in elk nummer van ons verenigingsblad
twee kwartierstaten in tabelvorm op te nemen, met u als probandus.

De bedoeling is om volledige gegevens van de kwartieren 1 (probandus) tol en met 15 op te nemen,
met toegevoegd aan de kwartieren 8 t/m 15 de namen van de ouders, dus de namen van de kwartieren
16 t/m 31.

Wanneer blijkt dat de belangstelling groter is dan de plaatsingsmogelijkheid -jaarlijks kunnen
immers niet meer dan circa 20 tabel-kwartierstaten worden geplaatst - zou de keuze voor publikatie-
volgorde in de eerstvolgende tien nummers, middels loting als intermezzo tijdens dejaarlijkse Algeme-
ne Vergadering kunnen geschieden. De redactie hoopt uiteraard op een stortvloed van inzendingen,
zodat tijdens de Algemene Vergadering van 1996 inderdaad een loting moet plaatsvinden. U dient dan
uw kwartierstaat (in tabelvorm of uitgeschreven) vóór 1 maart 1996 op te sturen, öf naar Postbus 976.
1000 AZ Amsterdam, öf rechtstreeks naar de hoofdredacteur. Zwijnsbergenstraat 144,4834 JP Breda.

Wij rekenen op u .'

REDACTIE
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HET GESLACHT MONDRIAAL TE VOLLENHOVE

door Ing. J.GJ. REUSSIEN

Inleiding
De oudste persoon van dit geslacht is Matthijs Mondrijaal die geboren moet zijn in
de omgeving van het plaatsje Ochtendonk (thans Ochtendung) in Duitsland, ongeveer
12 km ten westen van Koblenz. Het is echter niet mogelijk geweest om een eventuele
aansluiting te vinden tussen dit geslacht Mondriaal (Mondria) en de stam Mondriaan
in 's-Gravenhage (zie Gens Nostra 50(1995), pag. 529-551). Het blijft echter wel op-
merkelijk dat er toch velen zijn in de Vollenhovese stam, die naam Mondriaa/i dragen,
ook nog in deze tijd. Dit was dan ook de reden om deze genealogie uit te werken.

Genealogie
I. Matthijs Mondrijaal (Monreael), geb. Ochtendonk (Dld.) ca. 1725, overl. Stad
Vollenhove 6-11-1797, otr./tr. ald. 30-8/16-9-1750 Sophia Bakker, ged. Steenwijk 26-
9-1732, overl. Stad Vollenhove 1-1 1-1804, dr. van Jan Bakker en Grietje Machiels.

In de 'fiches van de Mormomen' is de volgende doop gevonden:
gedoopt te Ettringen (r.-k.)op 10 maart 1725 Matlhias Monreal. zoon van Nicoluus Monrcal en Anna
Arfft. Ettringen ligt ongeveer 8 km ten westen van Ochtendung. Waarschijnlijk betreft het hier Mat-
thijs Mondrijaal (Monreael). Het huwelijk van Nicolaas Monreal en Anna Arfft was te Ettringen
gesloten op 3 november 1722.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Stad Vollenhove:

1. Jan Matthijs, volgt IIa.
2. Michiel, ged. 9-9-1753.
3. Pieter, ged. 23-11-1755.
4. Anna Margreta (Grietje) Mondrijaal, ged. 5-3-1758, met att. vertrokken naar

Amsterdam 7-10-1778.
5. Anna Maria Mondrijaal, ged. 1-10-1760, werkster, overl. Amsterdam 3-1-1834

(Buitengasthuis).
6. Hendrik, ged. 30-1-1763.
7. Hendrik, volgt llb.
8. Anna Catharina, ged. 2-12-1767.
9. Johannes Mondrijaal, ged. 10-1-1771. bakker, overl. Stad Vollenhove 12-12-

1838, otr./tr. ald. 22-5/28-6-1795 Florentina Theissing, van Borg Solms, overl.
Stad Vollenhove 8-6-1830. dr. van Wilhelm Theis en Anna Margaretha Deman-
din.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Stad Vollenhove:

a. Willem. geb./ged. 18/23-10-1796.
b. Matthijs. geb./ged. 12/14-2-1798.
c. Matthijs Mondrijaal. geb./ged. 28-12-1802/2-1 -1803. bakker, overl. Stad Vollenhove 18-2-1881.

tr. (I) Stad Vollenhove 2-1 1-1824 Jnhanna van Aalderen, ged. Zwolle 20-1-1799. overl. Stad
Vollenhove 21-2-1829. dr. van Assuerus van Aalderen en Martha Buisman: tr. (2) Stad Vollenhove
1-8-1830 Maria Prins, overl. vóór 1914. dr. van Geert Prins en Jentjen Maaskamp.
Uit het eerste huwelijk, geboren te Stad Vollenhove:
ca. Florentina Mondrijaal. geb. 24-2-1825. overl. Stad Vollenhove 21-9-1905. tr. ald. 30-4-1849

Peter Vis. geb. Stad Vollenhove ca. 1823. visser, zn. van Stoffel Vis en Trijntje Drot.
eb. Johannes. geb. 19-2-1827. overl. Stad Vollenhove 27-2-1827.
cc. Martha. geb. 21-6-1828. overl. Stad Vollenhove 17-12-1828.
Uit het tweede huwelijk, geboren te Stad Vollenhove:
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cd. Jaimigje, geb. 22-2-1831.
ce. Johannes, geb. 11-7-1832, over]. Stad Vollenhove 2-8-1834.
cf. Johannes, geb. 5-1 -1835, overl. Stad Vollenhove 1840.
eg. GerhardMondria,geb. 7-5-1837.overl. Amsterdam 8-3-1914, tr. Sandrade Vries, overl. vóór

1914.
ch. Bernardus, geb. 24-3-1840.

10. Marcus Mondrijaal, g&d. 12-2-1775, kuiper, vertrekt in 1841 naar Giethoorn, tr.
(1) ca. 1804 Annigje van Gulik; tr. (2) Stad Vollenhove 26-4-1816 Hilligjen
Smeenk, geb. Vollenhove ca. 1772, dienstmaagd, dr. van Hendrik Smeenk en
Evertjen Teunis.
Uit het eerste huwelijk:
a. Matthijs, geb./ged. Stad Vollenhove 22-6/4-8-1805.

Ha. Jan Matthijs Mondriaal, geb. Stad Vollenhove ca. 1750, karreman, overl. ald. 22-
1 -1842, otr. (1) Amsterdam 8-4-1779 Louisa Andriesdr. Loos, geb. Zwolle ca. 1752;
tr. (2) Jentjen Hendriks.

Uit het eerste huwelijk:

1. Marijtje, geb. Stad Vollenhove 18-6-1780.

Uit het tweede huwelijk, geboren te Stad Vollenhove:

2. Thijs, geb. 12-1-1786.
3. Hendrik, geb. 6-4-1788.
4. A/m/g/e, geb. 26-4-1789.
5. Hendrik, geb. 19-9-1790.
6. Aaltjen, geb./ged. 4/5-2-1792.
7. Aaltjen, geb./ged. 6/10-2-1793.
8. Klaas, volgt lila.
9. Sophia, geb./ged. 30-4/2-5-1798.

IHa. Klaas Mondriaal, geb./ged. Stad Vollenhove 30-6/3-7-1796, landbouwer, overl.
ald. 22-10-1866, tr. Stad Vollenhove 27-11 -1818 Johanna Pieters Vos.

Uit dit huwelijk, geboren te Stad Vollenhove:

1. Leonarda Mondriaal, geb. 11-12-1819, overl. Stad Vollenhove 28-2-1903, tr. ald.
24-5-1845 Jan van de Linde, geb. ca. 1815, landbouwer, zn. van Harm van de
Linde en Hendrikje Teunisse Baquin.

2. Jan, volgt IVa.
3. Hannes, geb. 11-1-1824.
4. Femmigje Mondriaal, geb. 27-7-1825, met att. van Hasselt te Vollenhove geko-

men 21-3-1845, overl. Stad Vollenhove 24-9-1887, tr. ald. 8-5-1848 Harm de
Vries, geb. Ambt Vollenhove ca. 1818, landbouwer, zn. van Klaas de Vries en
Aaltje Roelofs Schuuring.

5. Matthijs Mondriaal, geb. 2-2-1829, landbouwer, arbeider, tr. Stad Vollenhove 27-
6-1859 Aaltje Israël, geb. ald. ca. 1824, dr. van Gerat Israël en Annegien (An-
driesje) de Vries.
Uit dit huwelijk, geboren te Stad Vollenhove:
a. Klaas, geb. 25-10-1859.
b. Roelof, geb. 24-8-1861.
c. Annigje. geb. 14-10-1863.
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d. Klaasje, geb. 3-6-1X68.
e. Hein, geb. 19-1-1873.
f. Jolwniws. gcb. 19-2-1880.6.

6. Henclrika Maria Mondriaal, geb. 26-12-1830. met attestatie vertrokken naar Ge-
nemuiden 6-9-1855.

IVa. Jan Mondriaal. geb. Stad Vollenhove 19-1 1-1821, landbouwer, arbeider, tuin-
man, tr. Stad Vollenhove 17-8-1848 Grietje Volkers, geb. Dalfsen ca. 1827, overl. na
1887, dr. van Jan Volkers en Dorothea Margaretha de Koning.

Uit dit huwelijk. I t/m 3 geboren te Stad Vollenhove, 4 t/m 10 geboren te Ambt Vol-
lenhove:

1. Johannu Mondriaal, geb. 29-5-1850, tr. Amsterdam 10-5-1883 Louwrens van
Oosthuijsen, geb. Amsterdam 30-3-1846, huisknecht, zn. van Louwrens van
Oosthuijsen en Jantje Baukes.

2. Theodora Margriela. geb. 20-7-185 I.
3. Klaas Mondriaal, geb. 17-7-1854. koetsier, tr. Stad Vollenhove 27-1 1 -1885 Jans-

je Kisjes, geb. ald. ca. 1862, dienstmeid, dr. van Jan Kisjes en Geertjen Zandber-
gen.
Uit dil huwelijk, geboren ie Slad Vollenhove:
a. Jan. geb. 4-3-1886.
b. Johim. geb. 13-7-1887.
c. Albertus Mondria. geb. 17-5-1891. klerk bij de Rijksposlspaarhunk. overl. Amsterdam 1 I -3-1913.

4. Dorothea Margaretha Mondria. geb. 12-1-1857, dienstbode, overl. Amsterdam
30-1 -1923, tr. Mels Geert Wesseling, geb. Amsterdam ca. 1849, schilder, zn. van
Hendrik Wesseling en Johunnu van Westreenen.

5. Henderika, geb. 27-5-1859.
6. Henclrika Maria. geb. 3-9-1861.
7. Jansje, geb. 3-3-1864.
8. Jansje, geb. 3-4-1865.
9. Jansje, geb. 7-6-1867.

10. Albartus. gtb. 17-10-1869.

Ilb. Hendrik Mondriaal, ged. Stad Vollenhove 21-3-1764, kuiper, overl. ald. 5-8-
1838, otr./tr. Stad Vollenhove/Giethoorn 9/24-8-1794 Zwaantje Riekers Jonkman, dr.
van Rieken Jonkman en Hendrina Simons Vis.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Stad Vollenhove:

1. Sophia. geb./ged. 19/25-9-1794.
2. Rieken, geb./ged. 10/14-9-1796.
3. Rieken Mondriaal, geb./ged. 10/14-10-1796, overl. Stad Vollenhove 29-5-1829.
4. Maria, geb./ged. 2/6-2-1799.
5. Henderina, geb./ged. 25/28-4-1802.
6. Matthijs, volgt Illb.
7. Henderina, geb./ged. 2/22-10-1806.
8. Jan. volgt IIIe.

Illb. Matthijs Mondria. geb./ged. Stad Vollenhove 1/14-12-1803, kuiper.tr. ald. 23-5-
I 835 Zwaantje van de Berg. geb. ald. ca. 1808, dienstmaagd, dr. van Jan van de Berg
en Arendina Kesner.
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Uit dit huwelijk, geboren te Ambt Vollenhove:

1. Jan, geb. 19-6-1837.
2. Zwaantje, geb. 31-3-1839.
3. Hendrik Mondria, geb. 12-4-1841, overl. Heerde 22-10-1905, tr. Stijmje Uzer-

man, overl. Heerde 31-3-1892.
Uil dit huwelijk:
a. Anton Mondria, geb. Heerde 25-6-1891, overl. Ermelo I-7-1967, tr. Evertje Huisman, geb. Putten

16-7-1891. overl. Ermelo I -7-1967.
Uil dit huwelijk:
aa. Hendrik, geb. Ede 10-12-1919.

4. Arendina, geb. 17-2-1844.
5. Zwaantje, geb. 7-7-1845.
6. Arent, geb. 23-7-1849.
7. Arendina, geb. 1-10-1852.

IIIc. Jan Mondriaan (Mondria), geb./ged. Stad Vollenhove 29-5/20-6-1810, timmer-
mansknecht, kuiper, overl. vóór 1864, tr. Stad Vollenhove 5-5-1838 Lammechjen
Prins, geb. Oosterzee (Friesland) ca. 1814, dienstmaagd, dr. van Margien Gerrits
Prins.

Jan is bij de Nationale Militie ingeschreven voor de lichting van 1829 en kreeg daarbij het lotings-
nummer III . Toch heeft hij niet hoeven dienen zoals blijkt uit het volgende certificaat van de Natio-
nale Militie dal gratis werd verstrekt d.d. 24 maart 1831: 'De Gouverneur van de Provincie Overijssel
verklaart dal Jan Mondria, geboren te Vollenhove, den 29 Mei 1810. van beroep timmermansknecht,
zoon van Hendrik en van Zwaantje Jonkman, van beroep kuiper, binnen de Gemeente van Vollenhove
voor de Nationale Militie is ingeschreven, dal aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen
het Nummer III , hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tol geene dienst heeft verpligt".
Zijn signalement luidt: lengte I el 602 streep (1,602 m); aangezicht ovaal: voorhoofd rond; oogen
grijs; neus spits; mond ordinair; spits geklooft; haar donkerblond; wenkbrauwen idem: merkbare
teekenen geen.
Echter, wanneer hij trouwt, maakt hij deel uit van de I e afdeling van de Mobiele Schutterij van Over-
ijssel; van zijn commandant krijgt hij toestemming tot het huwelijk, echter wel onder bepaalde condi-
ties: 'De kommanderende officier van voorzegde afdeeling verleent naar aanleiding van het daartoe
aan hem gedaan verzoek bij deze permissie aan den schutter Jan Mondria van het 2e Bataillon dier
afdeeling, tot het aangaan van een wettig huwelijk met Lammigje Bron uit de gemeente Vollenhove
onder de bepaling, dat wanneer hij in dit huwelijk kind of kinderen mogt verwekken dit aan den
schutter Jan Mondria voormeld, geene aanspraak zal kunnen geven om uit de dienst te worden ontsla-
gen en tevens dal zijne echtgenoote Lammigje Bron het korps niet zal mogen volgen of immer ten
laste van hetzelve zal kunnen komen'.
Jan vraagt tevens een certificaat van onvermogen aan omdat hij de leges en de kosten van het burger-
lijk huwelijk niet kan betalen. Hij neemt daartoe twee getuigen met zich mee naar het gemeentehuis
van Vollenhove, Berend Wernes en Jan Hoogenkamp. die beiden verklaren dat Jan behoeftig is.

Uit dit huwelijk, geboren te Stad Vollenhove:

1. Hendrik Mondria, geb. 15-7-1838, vissersknecht, overl. vóór 1892, tr. Stad Vol-
lenhove 31-12-1864 Luitje Mansveld, geb. ca. 1844, dr. van Harm Mansveld en
Jansje Klaver.
Uit dit huwelijk:
a. Harmpje Mondria, geb. Stad Vollenhove 3-3-1865, tr. ald. 3-8-1891 Herman Willem Slok, geb.

Avereest ca. 1865, machinist.
b. Jan, geb. Stad Vollenhove 6-2-1867.

2. Pieter, volgt IVb.
3. Zwaantje, geb. 29-5-1844.
4. Marrigje, geb. 6-4-1849.
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5. Hendrina, geb. 8-4-1852.

IVb. Pieter Mondria, geb. Stad Vollenhove 31-3-1841, arbeider, visventer, overl.
Wolvega 2-11-1900, tr. (1) Stad Vollenhove 9-4-1864 Jansje Edelenbosch, geb. ald.
1841, arbeidster, koopvrouw, overl. ald. 6-5-1887, dr. van Hendrik Edelenbosch en
Catharina Spiekerman; tr. (2) Zwaantje Dijkstra.

Uit het eerste huwelijk:

1. Lammigje, geb. Stad Vollenhove 26-1-1860.
2. HendrikMondriaan (Mondria), geb. Heerenveen 8-12-1864, vissersknecht, veld-

wachter, overl. Zalk 7-7-1931, tr. Stad Vollenhove 26-12-1890Nelligje Heetebrij,
geb. Ambt Vollenhove 9-5-1868, overl. ald. 17-6-1937, dr. van Gerrit Heetebrij
en Albertje Lassche.
Bij de geboorte van Hendrik wonen zijn ouders te Vollenhove. maar verblijven dan tijdelijk te Hce-
renveen. De vader is beroepshalve afwezig en kan daarom zelf geen aangifte doen.
Hendrik en Nelligje trouwen pro Deo en met certificaat van onvermogen. De bruidegom woont in
Vollenhove en de bruid woonde tot zes maanden vóór het huwelijk in Zwartsluis. De voogd van de
bruid is Hendrik Redder, scheepstimmerman te Zwartsluis en de toeziende voogd is Alben Lassche.
landbouwer te Ambt Vollenhove. beiden op 9 december 1890 als zodanig aangesteld door het kanton-
gerecht in Zwolle.
Tot in het begin van zijn huwelijk was Hendrik vissersknecht. later werd hij veldwachter te Zalk waar
hij toen ook woonde. Hij was daar een markant figuur die in zijn uniformen zijn martiale snor op een
ieder een geweldige indruk maakte. Onlangs (12-3-1994) werd in de Zwolse Courant nog het volgen-
de over hem geschreven: in 1926 brak op 5 januari de Vechtdijk bij Dalfsen door. Nauwelijks drie
etmalen later volgde de IJsseldijk bij Zalk. Door de hoge waterstand was er al een scheur zichtbaar.
Opeens kolkte het water door een gapende kloof van 35 meter de polder in. Niemand verdronk, maar
zo'n beetje heel Zalk was dakloos. De mensen werden naar Kampen getransporteerd en naar Zwolle,
waar ze onder meer in de Buitensociëteit mochten slapen. Een heldenrol was er voor de bejaarde
gemeente-veldwachter Mondriaan. die iedereen hielp. Z'n eigen gezin als laatste. Tijdens hel konink-
lijke bezoek mocht hij met gepoetste knopen en bijgewerkte snorrepimten de vorstin hoogstpersoon-
lijk de hand schudden. Wilhelmina droeg bij deze gelegenheid overigens een soort motormuts van
bont. Het was op z'n brede kop 1c lezen dat hij zich meer dan ooit Koning van Zalk voelde, wal hij
na hel onderhoud met de koningin liet blijken door de hoogste authoriteiten vrijmoedig aan te spre-
ken.'

Links (met snor) Hendrik Mondriaan (lVb-2; 1864-1931)
rechts l'iet Gerardus Mondrimm (IVb-2d: j>eb. 1897)
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Uit dit huwelijk:
a. Jansje, geb. Stad Vollenhove 27-4-1891.
b. Alberta, geb. Stad Vollenhove 8-11-1892.
c. Grietje Mondriaan, geb. Wilsem 3-3-1896, tr. 12-5-1915 Marien Stobbink, geb. Oldebroek 1-1-

1893, gemeente arbeider, onbezoldigd rijksveldwachter, zn. van Gerrit Stobbink en Wiechertje
Koopman.

d. Piet Gerardus Mondriaan. geb. 1897, beroepsmilitair, tr. Nelligje de Vrou.
e. Albertus Johannes Mondriaan, geb. Zalk 22-9-1899, inspecteur van politie, overl. Bangkinang

(Sumatra, interneringskamp) 3-9-1945, tr. Nolda Maalderink.
f. Jentje Mondriaan, geb. Zalk 21-11-1900, overl. Wezep mei 1974, tr. Johan van Dijk, geb. Olde-

broek 31-12-1898.
g. Grada Johanna Mondriaan, geb. Wilsum 11-9-1902, overl. Amersfoort 1-11-1967, tr. Jan Bos-

man, geb. Oldebroek 13-8-1884.
h. Trijntje Mondriaan, geb. Zalk en Veecaten 18-11-1904, overl. Wezep 10-1-1968, tr. Hendrik

Allon, geb. Oldebroek 7-4-1899, timmerman, zn. van Aart Allon en Willempje Klein.
i. Froukje Mondriaan, geb. 1907, overl. 23-4-1922.
j . Nelligje Mondriaan, geb. Zalk 11-4-1909, overl. Wezep 23-8-1979, tr. Hendrik (Driekus) van 7

Ende, geb. Oldebroek 6-4-1909.
k. Lammechje Mondriaan, tr. Jan Willem Stobbink, overl. Wezep maart 1984, zn. van Gerrit Stobbink

en Wiechertje Koopman.
1. Berendje Mondriaan.

3. Jan, geb. Stad Vollenhove 23-10-1868.
4. Berend, geb. Stad Vollenhove 26-10-1870.
5. Hendrik Mondria, geb. Stad Vollenhove 9-2-1875, visventer, overl. Noord-Oost

Polder 15-1-1954, tr. Stad Vollenhove 14-11-1896 Aalt je Huisman, geb. Ambt
Vollenhove 19-1-1876, overl. 25-12-1947, dr. van Barteld Huisman en Geesjen
van der Vegt.
Uit dit huwelijk, geboren te Slad Vollenhove:
a. Barteld, geb. 28-12-1897.
b. Pieter, geb. 11-11-1901.
c. Gerrit. geb. 13-7-1904.
d. Jansje, geb. 18-2-1907, vertrokken naar Nijeveen 16-9-1924.
e. Geesjen, geb. 16-7-1909.
f. Am. geb. 26-2-1912.
g. Hendrik, geb. 5-4-1914.
h. Roelof, geb. 4-7-1916.
i. Jacob. geb. 20-3-1920.

6. Johannes, geb. Stad Vollenhove 24-1-1877.
7. Rilca, geb. Stad Vollenhove 24-7-1882. •

AVONTURIER

Uit het Bevolkingsregister Sommelsdijk 1845-1849:
No. 140, Leenden Kranse, beroep avonturier, prot., geh., geb. Dirksland 3 dec. 1804.
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WEGWIJS nr. 16

DE KALENDER (VIII)

De Joodse kalender
Omdat mij af'en loe vragen bereiken over de Joodse kalender, wil ik hierover in deze
rubriek enige inleidende opmerkingen maken. Reeds in de oudheid kenden de Joden
een gebonden maanjaar, wat zij vermoedelijk tot in lengte vanjaren zullen blijven
doen. Dat wil zeggen dat in principe op iedere Nieuwe Maan een Joodse maand be-
gint, die dus gemiddeld 29'/2 dag duurt, altijd 29 of' 30 dagen. Twaalf maal die periode
is 354 dagen, zodat er. rekening houdend met de stand van de zon, at' en toe een
schrikkelmaand moet worden ingevoegd. Doet men dit zeven maal in 19 jaar, dan
komt dat buitengewoon goed uit. Deze 19-jarige periode kennen wij ook voor de bere-
kening van de paasdatum.

Voor het begin van de jaartelling volgt men het verhaal van de schepping in het
boek Genesis van het Oude Testament, zodat het begin van onze christelijke jaartel-
ling. I januari van het jaar I. valt in het jaar 3761. In de tijd van Jezus begon men het
jaar nog in de lente, met de maand Nisan. Enkele eeuwen later heeft men het jaarbegin
verschoven naar Tisjri, vroeger de zevende maand. Zo is het nog steeds.

Voor de oplossing van Joodse data maak ikzelf' gebruik van de tabellen in Majoan
die Quelle. Heft 23 1992/2. 6. Jahrgang Juni 1992. pagina's 448-455, van de Schwei-
zerische Vereinigung für Jüdische Genealogie, SVJG (in onze bibliotheek te Naar-
den). Hierin tabellen voor de jaren 535 1 t/m 5750 (1590-1990). die voor de eerste dag
van iedere Joodse maand de datum naar onze kalender geven (nieuwe stijl).

In principe hebben de oneven maanden 30 dagen en even maanden 29, zo ook de
schrikkelmaand Veadar. Maar er zijn enkele feest- ot' gedenkdagen, die niet op een
bepaalde weekdag mogen vallen. Hierom zijn er drie maanden, die dan een dag meer
of minder tellen. In de hieronder staande lijst zien we in de eerste kolom na de namen
der maanden dat aantal dagen met een mogelijke afwijking vermeld tussen haakjes,
aangetroffen in het tijdvak 5351 tot 5750. De in datzelfde tijdsbestek gevonden vroeg-
ste en laatste eerste dag van de maand staan in de 3e en 4e kolom. Blijkens in kranten
aangetroffen f'amilieberichten is er enige speling mogelijk in de spelling van de naam
van de maand.

Tisjn
Chesjvan
Kisiev
Tewet
Sjwut
Adar
Veadar
Nisan
Ijar
Sivan
ïummoez
Aw of Menachem
Elloel

30
29 (30)
30 (29)
29
30
29 (30)
29
30
29
30
29
30
29

3 sept.
3 oki.
I nov.
I clec.
30 dec.
30 jan.
2X fcbr.
10 maan
9 april
8 mei
7 juni
6 juli
5 uus.

5 oki.
4 nov.
3 dec.
2 jan.
3i jan.
2 maart
13 maart
I 1 april
I 1 mei
9 juni
9 juli
7 aug.
6 sept.
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Voor de buiten die vier eeuwen vallende Joodse dateringen gebruik ik voor het tijdvak
4789 tot 5853 (1026 tot 2092) het werk van W.E. van Wijk, New and decimal tables
forthe reduction ofJewish dates, Den Haag 1947, 33 pagina's. Een vlotte berekening
van die data vergt wel enige routine.

Mr. W. DOWN ER

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKINGSREGISTER (I)
Hoe openbaar en toegankelijk?

De laatste jaren hebben zich in Nederland niet onaanzienlijke veranderingen voltrok-
ken ten aanzien van de nationale bevolkingsadministratie, de burgerlijke stand en het
bevolkingsregister. Een belangrijke, zo niet overwegende achtergrond van deze veran-
deringen moeten wij zoeken in de toegenomen mogelijkheden van automatisering.
Daarnevens, en voor een deel ook daardoor, wijzigen zich de opvattingen in onze
samenleving en-wat zeker gewicht heeft m.b.t. het onderwerp 'bevolkingsboekhou-
ding'-verandert ook die samenleving door een voortdurende instroming van personen
die van buiten ons land en vaak van ver daarbuiten afkomstig zijn.

Nieuwe regelgeving leidt tot nieuwe vragen, ook onder genealogen. Heel vaak
worden aan bestuursleden, andere functionarissen en als enigszins met de stof bekend
geachte leden-lastige-vragen gesteld. Mag ik dit nu wel of niet inzien, wordt mij dit
terecht geweigerd, waarom handelt de ene gemeente anders dan de andere? In de
hiervolgende korte reeks bijdragen zal ik proberen om enige duidelijkheid te verschaf-
fen.
Omdat de Burgerlijke Stand in ons land van beide eerbiedwaardige overheidsinstellin-
gen de oudste is (daterende van 1811, onder erkenning dat enkele delen van ons
grondgebied er al iets eerder mee te maken hadden), begin ik met deze.

De Burgerlijke Stand
Om de aansluiting te vinden bij hetgeen vele lezers uit hun eerdere praktijk bekend is,
gaan we even terug naar het niet te verre verleden.

Toen ik beginjaren vijftig zelf met onderzoek begon, waren de Burgerlijke Standre-
gisters op de Rijksarchieven (de zogenaamde dubbelen) toegankelijk van 1811 tot
1842. In 1954 werd bij koninklijk besluit geregeld dat de periode 1843 tot 1882 daar-
aan werd toegevoegd. In die tijd gold ook artikel 24 van het toenmalige Burgerlijk
Wetboek, waarvan de aanvang luidde: Een ieder is bevoegd om zich door de bewaar-
ders der registers van den burgerlijken stand uittreksels uit die registers te doen afge-
ven. Deze bepaling is voor ons om twee redenen van belang. In de eerste plaats, omdat
die een beperking inhoudt van de vaak luid gepreekte openbaarheid van de burgerlijke
stand: immers, die openbaarheid betekent hier slechts dat sprake is van een recht op
uittreksels [voorheen werd in gebruikte formuleringen niet steeds een scherp onder-
scheid aangehouden tussen afschriften (de volledig overgenomen tekst van de akte (na
de komst van het fotokopieerapparaat omstreeks 1960 doorgaans in de vorm van een
fotokopie)) en uittreksels (extracten met weglating van ondergeschikte en/of niet-
relevante delen van de akte)].
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In de tweede plaats prent deze bepaling ons in, dat er een belangrijk onderscheid
bestaat tussen de begrippen openbaarheid en toegankelijkheid, waarover in het ver-
volg meer. Voorlopig zult u al hebben begrepen dat toegankelijkheid, het zelf mogen
inzien, verder reikt dan openbaarheid, het door de beherende instantie niet verborgen
mogen houden van de feitelijke informatie.

Mijn citaat van artikel 24 van het tot 1970 geldende Burgerlijk Wetboek was niet
volledig. Ik gaf slechts de inleidende volzin weeren onthield u de rest, waaronder het
interessante tweede lid: Van de akten van geboorten worden door de bewaarders
slechts uittreksels overeenkomstig het volgende lid afgegeven, tenzij de aanvrager
uitdrukkelijk een uittreksel uit het register verzoekt, gelijk bedoeld in het laatste lid
van artikel 25. Om u volledig te informeren: dat volgende (3e) lid (van artikel 24)

luidde: Het uittreksel bedoeld in het vorige lid vermeldt: jaar en dag der geboorte,
alsmede de gemeente waar zij is geschied, kunne, naam en voornamen, alsmede de
namen van vader en moeder; een en ander zoals blijkt uit de akte of uit latere kantmel-
dingen. Het uittreksel moet vermelden, dat het overeenstemt met de toestand op het
ogenblik van afgifte.

En dan nog het laatste lid van artikel 25: Geene uittreksels uit de registers van den
burgerlijken stand mogen worden afgegeven, ten zij daarbij worden gevoegd de aan-
teekeningen, welke zich op de kant van de akten mogen bevinden, alles behoudens het
derde lid van het vorige artikel (een terugverwijzing naar artikel 24, lid 3.).

De bijzondere regeling betreffende uittreksels uit de geboortenakten was met in-
gang van I januari 1935, in het BW gekomen. Vroeg men nadien zo'n uittreksel, dan
kreeg men een kort uittreksel, ook wel 'beredeneerd uittreksel' genaamd. U vraagt
zich-ook na aandachtige lezing van bovenstaande ingewikkelde wetsbepalingen-af
wat dat nu precies was. Een voorbeeld ter verduidelijking: een kind wordt geboren en
als natuurlijk (dus onwettig) kind ingeschreven in de geboorteakte. Na twee jaar wordt
het kind door de natuurlijke vader erkend. Deze trouwt vervolgens met de moeder en
doordit huwelijk wordt het kind een wettig kind van beide ouders (het wordt: geëcht).
In het beredeneerde uittreksel komt nu niet het hele onwettige voortraject tot uiting
(zoals wel in een volledig uittreksel het geval zou zijn), maar wordt slechts melding
gemaakt van de geboorte van het wettige kind, naarde toestand van het ogenblik van
de afgifte van het uittreksel.

Het voorgaande beschreef dus de periode 1935 tot 1970. Men ziet dat al van 1935
af een bijzondere regeling voor de geboorte-uittreksels van gelding is. De bedoeling
daarvan was ook toen al dat onnodige mededeling van voor bepaalde betrokkenen
minder aangename vermeldingen op die wijze konden worden vermeden. We zouden
kunnen spreken van een verre voorloper van onze privacy-regelingen. Dat de genea-
loog er in die tijd erg veel last van had, kan niet worden gezegd. Immers artikel 24,
lid 3 gaf hem de mogelijkheid om een volledig uittreksel aan te vragen. Hij moest dat
alleen wel weten!

De periode 1970 tot 1994
Op 1 januari 1970 werd boek I van het nieuwe Burgerlijk Wetboek van kracht, een
eerste concreet resultaat van de sinds 1947 in gang gezette her-codificatie van ons
burgerlijk recht.

Op het punt van de openbaarheid van de akten van de burgerlijke stand veranderde
er heel weinig. Maartoch iets! Van nu af werden in een beredeneerd geboorte-uittrek-
sel de namen van de ouders alleen nog vermeld, als de aanvrager dat nadrukkelijk
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verzocht. Vóór 1970 stonden die oudersnamen er altijd bij, ook in een beredeneerd
uittreksel. In 1987 volgt er weer een ingreep. Bij Wet van 13 mei van dat jaar wordt
bepaald dat aanvragers slechts dan een volledig uittreksel kunnen verkrijgen, indien
deze aantonen daarbij een gerechtvaardigd belang te hebben. De aanwezigheid van
zulk belang - maar dat staat niet in de wet, maar dat vindt men in de literatuur! - zal
de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf moeten beoordelen. In een bijdrage in 'Het
Personeel Statuut', 1987, pagina 93, lees ik: Op grond van genealogie en navragen
van geboortetijd (i.v.m. astrologie, RFV) zal iedere ambtenaar van de burgerlijke
stand zelf moeten afwegen of dit een gerechtvaardigd belang is.

Rond de geboorteakte wordt in de nu behandelde periode het net langzaam aange-
haald; de andere burgerlijke-stand-akten 'houden stand', alhoewel in de praktijk som-
mige gemeenten 'plus royaliste que Ie roi' blijken en aanvragers, zeker waar het hu-
welijksakten aangaat, graag het bos insturen. Een krachtig volhouden, aangevuld met
enig vertoon van kennis en vakkundigheid op het gebied van de Burgerlijke Stand is
meestal voldoende om het onwillige tij te keren.

Van 1995 af
Inmiddels passeren we de datum 21 oktober 1985, als staatssecretaris Korte-van He-
mel een Commissie Regelgeving Burgerlijke Stand instelt. Haar voorzitter wordt de
in juridisch Nederland niet geheel onbekende dr. A. Mulder, van 1965 tot 1978 secre-
taris-generaal van het departement van justitie, daarna tot 1984 lid van de Raad van
State. Het werk van deze commissie zal leiden tot de per 1 januari 1995 in werking
getreden Wet-Mulder. Tussendoor laat ik even niet onvermeld, dat deze dr. Mulder
ook zijn naam heeft meegegeven aan nog een tweede wet, welke overigens met een
knipoog naar het Latijn voortdurend en gemeenlijk de 'Lex-Mulder' wordt genaamd.
Genealogen met een auto kennen deze Lex vast wel als grondslag voorde fiscalisering
van hun opgelegde parkeerboetes, als het voertuig bij een archiefbezoek in een vreem-
de plaats per ongeluk in de fout gaat!

Zoals gezegd: op 1 januari 1995 werd de Wet-Mulder van kracht. Wat heeft deze
wet voor de openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand te betekenen? In
vergelijking met de eerder beschreven ontwikkeling lijkt er niet te veel veranderd.
Nog altijd wordt, nu in artikel 23, Boek I, BW de openbaarheid gewaarborgd, doordat
iedereen een afschrift of uittreksel van een geboorte-, huwelijks-, of overlijdensakte
bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan opvragen. Afschriften van deze akten,
alsmede afschriften van akten van erkenning/ontkenning e.d. worden slechts dan afge-
geven als de verzoeker kan aantonen (en zulks ook doet!) een gerechtvaardigd belang
bij de verkrijging van zo'n afschrift te hebben. In de meeste gevallen zal men als
genealoog wel geen gerechtvaardigd belang bij een afschrift kunnen aantonen en zal
men met een uittreksel genoegen moeten nemen. Zo'n uittreksel is weer een zoge-
naamd beredeneerd uittreksel en bevat slechts de gegevens uit het eerste deel van de
akte. U dient daarbij te weten, dat per 1 januari 1995, dankzij de Wet-Mulder, ook de
vorm en inhoud van de akte is veranderd. De oude vertrouwde 'relaas-vorm' is voor
de meeste akten afgeschaft en daarvoor is de 'staat-vorm' in de plaats gekomen. Als
zojuist sprake was van het eerste deel van de akte, dan slaat dat op het eerste deel in
de akte-nieuwe stijl.

Een verzoek om afgifte van een afschrift/uittreksel dient steeds betrekking te heb-
ben op bepaalde personen, in de aanvraag genoemd. Bijvoorbeeld akte van overlijden
van Willem Spaanbergen, overleden Arnhem 12 augustus 1995 en niet: alle op 14
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augustus 1995 in Arnhem opgemaakte overlijdensakten, dan wel alle overlijdensakten
van Spaanbergens die tussen 1990 en 1996 in Arnhem zijn overleden.
Samengevat en vereenvoudigd is de situatie na 1 januari 1995:
a. geboorte-akten: men kan een beredeneerd uittreksel krijgen en een afschrift alleen,

als men een gerechtvaardigd belang heeft;
b. huwelijks- en overlijdensakten opgemaakt vóór I januari 1995: men kan altijd een

afschrift krijgen;
c. huwelijks- en overlijdensakten opgemaakt na 31 december 1994: men kan een

beredeneerd uittreksel krijgen en een afschrift alleen, als men een gerechtvaardigd
belang heeft.

Uit uittreksels, na 31 december 1994 afgegeven, mag nimmer de afstamming van
degene(n) op wie de akte betrekking heeft, blijken.

Het zal uit deze laatste - voor ons rampzalig-klinkende-zinsnede en het zojuist
onder c. genoemde wel duidelijk zijn, dat de situatie er voor de genealoog na de in-
werkingtreding van de Wet-Mulder niet op verbeterd is. En van een massale actie naar
de ambtenaren van de burgerlijke stand toe, om hen te overtuigen van het steeds aan-
wezige gerechtvaardigde belang bij genealogen bij afschriften van akten, vrees ik ook
weinig te mogen verwachten ...

(Wordt voort gezel) R.F. VUI.SMA

ONBEKEND JAARTAL IN FAMILIEADVERTENTIES

De heer G.J. Bothof, hoofd van de Knipseldienst van onze vereniging, legde ons een
veel voorkomend probleem voor dat zich voordoet bij de sortering van familieadver-
tenties.

In de verzameling familieadvertenties van de Knipseldienst in het Verenigingscen-
trum bevinden zich namelijk duizenden berichten zonder jaartal vermelding, vooral
huwelijksadvertenties. Bruid en bruidegom kondigen dan aan dat hun huwelijk vol-
trokken wordt op bijvoorbeeld donderdag 16 februari a.s. Men noemt dus weekdag,
dagnummer in de maand en de maand zelf, maar geen jaar.

Voor de medewerkers, maar ook voor de gebruikers van de Knipseldienst, is het
gewenst te weten welk jaar of welke jaren in aanmerking komen. Eens in de zoveel
jaar valt een bepaalde dag van de maand weer op dezelfde weekdag. De heer Bothof
vroeg zich af of er een tabel of een formule bestaat die kan helpen bij het oplossen van
data zonder jaartal.

Mr. W. Downer, auteur van de reeks artikelen over de Kalender in Wegwijs, kon
desgevraagd het volgende antwoord geven:
Een zelfde datum valt 14 tot 15 maal per eeuw op dezelfde weekdag, met intervallen
van 6 tot 11 jaar. Hoe vinden we nu de jaren die voor een bepaalde gebeurtenis in
aanmerking komen als weekdag, nummer van de dag in de maand en de maand zelf
bekend zijn? We gaan uit van de tabel die in Geus Nostra van juli/augustus 1995 op
blz. 389 (rubriek Wegwijs nr. 12) is afgedrukt. We tellen de waarden van de bekende
gegevens op, dus van bijvoorbeeld donderdag 16 juni 19..
- We beginnen bij de eeuw: waarde voor 19.. N.S. is 2. De waarde van juni is 3 en

die van 16 is 1.
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- Opgeteld krijgen we 2 + 3 + 1 =6.
- Dan kijken we naar 'donderdag' en vinden de waarden 4, 11 en 18.
- We kiezen hieruit 11 omdat dit de eerste waarde is die boven de gevonden som 6

ligt.
- Dan maken we de aftreksom 11-6 = 5.
- Kijken we nu in de jarentabel, dan komen de volgende jaren in aanmerking: 05, 11,

16, 22, 33, 39, 44, 50, 61, 67, 72, 78, 89 en 95.
- Er is dus keus uit 14 jaren, de andere 86 zijn al uitgeschakeld.
- Als we naar de opmaak, het formaat en het papier van de advertentie kijken, komen

nog maar 2 of 3 jaren in aanmerking. Er worden dan nog eens minimaal 11 jaren
uitgeschakeld. Het echte jaar moet de genealoog dan zelf bepalen.

Een tweetal voorbeelden uit de praktijk ter verduidelijking:
1. J. de Boeren N. de Boer-Meter zijn maandag 6 september in deze eeuw 35 jaar getrouwd; schatting jaren

'50 of "60.
We krijgen 2 + 4 + 5 = 11.
Maandag geeft 1,8, 15 en 22.
We kiezen dus 15.
15-11 =4.
Mogelijkheden dus 1954 en 1965. Er hoeft nog maar een enkel jaar uitgeschakeld te worden.

2. J. de Boer en C.J. de Boer-Dik zijn zaterdag 9 februari in deze eeuw 45 jaar getrouwd.
We moeten rekening houden niet een schrikkeljaar.
We krijgen dan 1 of 2 + 2 + 1 = 4 of 5.
Zaterdag heeft als mogelijke waarden 6, 13 en 20.
We kiezen dus 6.
6 - 4 = 2; tweede mogelijkheid 6 - 5 = 1.
Opmaak en papier van de advertentie duiden op de jaren '60 of '70 van deze eeuw.
Voor het huwelijksjubileum komen in het eerste geval 1963, 1968 en 1974 en in het tweede geval 1969
en 1975 in aanmerking. De onderzoeker moet nu verder elimineren.

FAMILIE-ONDERZOEK IN DUITSLAND

Bij ons onderzoek naar de stamboom van de familie Oostendorp vonden we in het
Gemeentearchief Rotterdam dat een in Rotterdam gewoond hebbende en aldaar ge-
storven zijnde Johannes Rudolph Oostendorp, in 1762 zou zijn geboren in het plaatsje
Visbeck in Munsterland (Duitsland). In een oude atlas uit de bibliotheek bleek er
inderdaad een plaatsje van die naam te bestaan. Het is gelegen tussen Osnabrück en
Munster.

Tijdens een korte vakantie besloten we onze caravan op een camping bij Bad Iburg,
ten zuiden van Osnabrück gelegen, neer te zetten en een zoektocht te beginnen naar
de roots van Johannes Rudolph Oostendorp. Na enig telefoneren kwamen we aan de
weet dat we ons geluk het beste konden beproeven in het Diözesanarchiv, gelegen aan
de GroBe Domsfreiheit 10, in Osnabrück. We werden vriendelijk ontvangen, maar
hadden al spoedig door, dat we zelfs met de hulp van de dienstdoende man ter plek-
ke, niet veel verder zouden komen. Er bleek echter ongeveer 100 km noordelijker nog
een plaats Visbeck te bestaan in de buurt van Oldenburg. Ook dat plaatsje bleek in
Munsterland te liggen. Munsterland bestaat namelijk uit twee, door een ander gebied
gescheiden, delen. In het Noordelijk deel ligt bij Visbeck ook de plaats Vechta, alwaar
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in de VolpingstraBe 13 een officialatsarchiv gevestigd is. Een telefoontje daarheen
(04441-8720/331) leerde ons dat we welkom waren.

Bij ons bezoek aan dit zeer moderne gebouw kwamen we in een ruime kamer waar
tot onze verbazing geen lee.sapparaten stonden, maar wel van veel omliggende plaat-
sen en plaatsjes indexen van de doop-, trouw- en begraafregisters. In het boek van
Visbeck zoekend vonden we al spoedig de geboorte van de door ons gezochte per-
soon, zijn ouders, grootouders van beide zijden en van de grootmoederszijde nog een
generatie terug.

Voor ons was het dus een zeer vruchtbaar bezoek. Misschien zijn er leden die ook
profijt kunnen hebben van dit adres, vandaar dit verslagje.

Fam. J. STOFFER

RIJKSARCHIEF VOEGT IN OP ELEKTRONISCHE SNELWEG

Helaas (of misschien gelukkig) zijn we nog niet zo ver dat met een druk op de knop
hele stambomen op het scherm verschijnen. Wel wordt achter de schermen hard ge-
werkt om de informatie waarover de Rijksarchieven beschikken sneller en makkelijker
bij de bezoekers te brengen. Het Rijksarchief in Noord-Brabant is vanaf 1992 betrok-
ken bij de ontwikkeling van een computersysteem dat onderzoek per computer moge-
lijk maakt. De naam van dit systeem is LIAS (leeszaal /nformatie en Aanvraag Sys-
teem). In oktober werd het systeem voor het eerst in zijn geheel aan het publiek gepre-
senteerd.
Wat kan LIAS?
Veel. Alle indexen en toegangen die nu nog in de vorm van kaartenbakken en boeken
op de studiezalen staan en met de hand moeten worden doorgebladerd zullen in de
computer worden ingevoerd. U kunt aan de computer namen of trefwoorden opgeven
waarna deze razendsnel zoekt. U krijgt bijvoorbeeld in een mum van tijd een overzicht
van alle huwelijksakten waarin bepaalde namen voorkomen.

LIAS is verdeeld in twee groepen schermen, één voor genealogisch onderzoek en
de ander voor de overige soorten van archiefonderzoek. De schermen hebben een
duidelijke indeling zodat ook een beginnende onderzoeker met enkele trefwoorden
zijn zoekopdracht kan formuleren. Uiteindelijk zullen van alle veel geraadpleegde
genealogische bestanden zoals de memories van successie, de akten van de burgerlijke
stand en de doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken de indexen via de genealogi-
sche afdeling van het systeem te raadplegen zijn. Het is echter ondoenlijk al dit mate-
riaal in een keer in de computer in te voeren. Dit zal in fasen gebeuren. Eind 1995
zaten alle toegangen in de computer.

LIAS wordt in een drietal proeftuinen getest. In het Rijksarchief in Noord-Brabant
te 's-Hertogenbosch, in het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden en in het Rijksar-
chief in Drenthe te Assen krijgen bezoekers de kans om via terminals de LI AS-databa-
ses te bevragen. Een landelijk netwerk moet in 2002 klaar zijn.

(Bron: De Citadel, nieuws en achtergronden van het Rijksarchief in Noord-Brabant, september 1995)
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AANWINSTEN

Hebt u ook wel eens een uurtje over, of bent u moe van de genealogische speurtoch-
ten? Veel archieven krijgen of kopen in de loop der jaren materiaal dat uit erfenissen
of van veilingen afkomstig is, dan wel door ruil of schenking verkregen wordt. Om
dit gevarieerde geheel te inventariseren wordt er vaak een jaarlijks of periodiek regis-
ter op gemaakt, dat voor bezoekers in de vorm van 'Collectie Aanwinsten' te vinden
is. In Zaanstad raadpleegde ik de 'Aanwinsten' van het archief aldaar en vond zo o.a.
de volgende bronnen:
- Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1789-1983)
- Firma en familie Ebmeyer (1740-1842) (Henricus Ebmeyer tr. Lucia Flora, Oostzaan 1740)
- Boedel C. van der Stadt Wzn (1721 -1857)
- Testament Jan Volmer( 1793), 139 pagina's
- Familie Pidoux, Dordrecht (van Franse adel uit Poitou), gevlucht naar Zwitserland en Nederland, met

o.a. Christian Sauser, soldaat uit Bern (1796)
- Testament Tobias Sijdenhage (1777-1955)
- Vergunning voor de pastoor van Oostzaan tot uitoefening van de zielzorg en bediening van de sacramen-

ten in de kapel van Oostzaan (1419, 1440, 1464)
- Haardstedenregister Oostzaan (1644)
- Verponding Oostzaan (1731)

Al deze aanwinsten bleken interessante historische en genealogische gegevens te be-
vatten.
Probeert u het ook eens in uw favoriete archief!

Jos KALDENBACH

WELLICHT STREEKARCHIEF IN LEIDEN

Zoeterwoude is de eerste gemeente in de regio die samenwerking met Leiden heeft
gezocht om haar archieven daar onder te brengen. 'Wellicht sluiten andere gemeenten
zich aan, zodat we kunnen komen tot de realisering van een streekarchief', deze uit-
spraak werd gedaan tijdens de officiële overdracht van het historische archief van
Zoeterwoude naar Leiden.

De gemeente Zoeterwoude kampt al jaren met problemen om het archief op deug-
delijke wijze te beheren. Vooral de archiefbewaarplaats voldeed niet aan de eisen van
brandveiligheid en een goede klimaatbeheersing. Hierdoor zijn op dit moment zelfs
delen van het oud archief beschimmeld en zouden deze op den duur verloren kunnen
gaan.

De gemeentesecretaris beheerde in Zoeterwoude het archief. Hij bezit echter niet
de specialistische kennis van een archiefbeheerder. Voorts waren de archieven slecht
toegankelijk omdat er weinig 'geschoond' werd en een goede inventarisatie ontbrak.
Een ander probleem was dat een deel van het archief op verschillende plekken be-
waard bleven, zoals bij de kerken in Leiden en in Den Haag.

Op initiatief van ambtenaren-ditmaal dus niet door het bestuur-is contact gezocht
met de gemeente-archivaris van Leiden, de heer Schelhaas. Na overleg werd overeen-
stemming bereikt om het historische archief van Zoeterwoude over te dragen aan
Leiden. Behalve het beheer zal archivaris Schelhaas ook documenten uit het historisch
archief gaan restaureren.

(Bron: Leidse Post, 15 april 1995)
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KENDE ONS LAND VOOR 1795 EEN STAATSKERK ?

In het artikel Akten van indemniteit (III)1 werd gesproken over 'de bijzondere positie
van de Hervormde Kerk als staatskerk'. De hele zin luidde: De bijzondere positie van
de Hervormde Kerk als staatskerk maakte dat deze tot ver in de 18e eeuw haar zorg
tot alle armen moest uitstrekken.
In zijn algemeenheid is deze opmerking niet juist. Uit de eerste bijdrage in deze serie,
Akten van indemniteit2, blijkt al dat zowel overheid als kerk. armbesturen en diaconie-
en met de armenzorg waren belast. De gedachte dat ook de overheid een taak had in
de armenzorg was al in de zestiende eeuw ontstaan en vastgelegd door Karel V. Na
de invoering van de Reformatie is dit uitgangspunt gehandhaafd.

Dat de Hervormde Kerk staatskerk was, is een opvatting die veel voorkomt maar
die daarmee nog niet juist is. Bijzonder was de positie van de Hervormde Kerk tijdens
de Republiek zeker, maar staatskerk was zij niet. De verhouding tussen kerk en staat
is in Europa eeuwenlang punt van discussie geweest. Zo ging het bij de Investituur-
strijd in de elfde- en twaalfde eeuw om de vraag of het aanstellingsrecht van de bis-
schoppen aan de keizer of aan de paus toekwam.

Bij ons is de scheiding van kerk en staat thans algemeen aanvaard. Overigens is het
een uitgangspunt dat typisch is voor de westerse cultuurkring. Het is opvallend dat
landgenoten die hun wortels in andere culturen hebben grote moeite hebben deze
scheiding te begrijpen. Het misverstand over de positie van de Hervormde Kerk vloeit
voort uit de gedachte dat het beginsel van scheiding van kerk en staat de tegenhanger
is van het begrip staatskerk. Dit is echter niet het geval. Tegenhanger van de scheiding
van kerk en staat is de verwevenheid van kerk en staat. Die verwevenheid kan zich op
verschillende manieren voordoen. Eén van de vormen is de staatskerk, een andere is
de kerkstaat. De laatste vorm kennen wij in onze tijd nog in Vaticaanstad.

Wat is nu een staatskerk? Een staatskerk is een kerk waarbij het hoogste gezag over
kerk en staat samenvalt en door de staat over de kerk gezag wordt uitgeoefend. Het
voorbeeld bij uitstek is de Anglicaanse Kerk in Engeland. De koningin is hoofd, of
beter gezegd 'governor' van de kerk. Aanstelling van bisschoppen en dekens is een
koninklijk prerogatief. Belangrijke beslissingen over de kerkelijke organisatie worden
door het parlement genomen. Vergelijkbaar is de positie van de (calvinistische) Schot-
se Kerk, terwijl ook Zweden en Finland (nog) Lutherse staatskerken kennen. In Duits-
land herinnert de Kirchensteuer (de dooide staat geïnde kerkelijke belasting) aan oude
verhoudingen. Dit model van een staatskerk heeft men in de Republiek niet gekend.
Principieel stonden staat en kerk als onafhankelijke lichamen naast elkaar. De kerk
was vrij in haar inrichting, al probeerde de staat zeker invloed uit te oefenen. Omge-
keerd rekende de kerk op steun van de staat, al liet de staat andersdenkenden ooglui-
kend toe.

Een bijzondere positie had de Hervormde Kerk (toen Gereformeerde Kerk ge-
noemd) zeker. Zij was de publieke kerk die het openbare leven beheerste. Zo was zij
de enige kerk die rechtsgeldig huwelijken kon bevestigen, maar daarnaast was voor
anders-gezinden de mogelijkheid opengesteld op het stadhuis te trouwen. Zo was voor
vele openbare ambten het lidmaatschap van de Hervormde Kerk vereist, maar ook
deze regel werd zeker niet over de hele linie gehandhaafd. Dat er van verwevenheid
sprake was, is dus wel duidelijk. Tijdens de Republiek werd de Hervormde Kerk aan-
geduid als de heersende of bevoorrechte kerk. Dat is, in tegenstelling tot het woord
staatskerk, een correcte omschrijving.
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1. Gens Nostra 50 (1995), pag. 461.
2. Idem, pag. 161. Mr. B. VAN HAERSMA BUMA

SCHEEPSEIGENDOM

Hoe valt te achterhalen of een schip eigendom was van een schipper en zijn er koop-
of hypotheekaktes van schepen? Deze vragen werden gesteld in het mededelingenblad
van de NGV, afdeling Delfland.

De heer O. Lunshof te Middenbeemster heeft voor de beantwoording van deze
vragen een oud studieboek geraadpleegd en hij kwam tot de volgende bevindingen:
Algemeen bekend is dat de rechthebbenden van onroerende goederen (landerijen en
gebouwen) sinds 1832 in de registers van het Kadaster zijn vastgelegd. Maar hoe zit
dat met in wezen roerende zaken als schepen?

Een blik op de naam van het Kadaster van vóór de tijd van reorganisatie en privati-
sering geeft al een aanwijzing: toen moest men naar een kantoor van de Bewaring van
de hypotheken; het kadaster en de scheepsbewijzen!

De registratie van de eigendom van schepen blijkt te zijn gebaseerd op het Konink-
lijk Besluit van 21 juni 1836(Stbl. no.41), waarvanartikel 1 luidt: 'Deoverschrijving
van alle akten van eigendoms-overdracht, hetzij geheel, hetzij bij gedeelten, van zee-
schepen, van schepen en vaartuigen met zeeschepen gelijk gesteld, en van schepen en
vaartuigen, eene grootte hebbende van tien of meerdere lasten, welke uitsluitend tot
de vaart binnen 's lands zijn bestemd, zoowel op de stroomen, rivieren, kanalen en
vaarten, als op de binnenlandsche zeeën en meren en langs de wadden; zoo mede de
inschrijvingen welke op die schepen en vaartuigen volgens den eersten en laatsten titel
van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel kunnen genomen worden,
zullen plaats hebben op de Kantoren van bewaring van de hypotheken en het kadaster
in de hoofdplaats van elk arrondissement gevestigd, en op alle zoodanige plaatsen als
nader door Ons zullen worden aangewezen. De voorschriften, vervat in ...'.

Blijkens de voorschriften en voorbeelden, die in mijn bron een vijftigtal pagina's
in beslag nemen, is de opzet van de registratie van schepen en vaartuigen op eenzelfde
manier geregeld als die van onroerende goederen. Wel onderkent men verschillende
soorten schepen en vaartuigen: Zeeschip, Binnenvaartschip, Vissersvaartuig en Lucht-
vaartuig. In het Algemeen Register vinden wij de eigenaar, een omschrijving van het
schip of vaartuig en gegevens betreffende overschrijving (overdracht) en inschrijving
(van hypotheek).

In het gegeven fantasievoorbeeld van kantoor Tiel vinden wij in vak 1, dat Aarts,
Jasper, schipper te Varik het schip 'De Troost', een overdekte praam van 70 ton, met
brandnummer 1050 voor ƒ 3.000,-kocht op 1 oktober 1838, waarvan de akte is over-
geschreven in Deel I onder nummer 1. Op het schip zelf vinden wij dan aangegeven:
'B 1050 Tiel 1838'. Na of bij meting door de scheepsmeter is dit nummer op een
scheepsdeel ingebrand. De voorbeelden hiervan kunnen bij een gang langs een vaar-
water overal worden gezien.

Met dit onderzoek hoopt de heer Lunshof degenen die schippers onder hun voorou-
ders tellen een spoor voor nader onderzoek te hebben gewezen.

Geraadpleegde literatuur: A. Soutendijk, De Hypothecaire en Kadastrale Boekhouding en die der Schepen
en Vaartuigen in Nederland, 2e deel (2e druk bewerkt door J. Mulder), uitgave A. van Loon - Tiel - 1916.

(Bron: Mededelingenblad afd. Delfland maart 1995 en juni 1995)
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MISSCHIEN IS HET U OOK OVERKOMEN?

Op zeker ogenblik werd ik geconfronteerd met volgend probleem: tijdens opzoekingen
naar de geboorteplaats en -datum van een 'voormoeder' had ik de keuze tussen drie
'naamgenoten' identiek geschreven. Mijn voorkeur ging uit naar degene die qua ou-
derdom, woonplaatsen vooral de voornamen van haar ouders, de meeste aanknopings-
punten vertoonde. Slecht één ding stemde mij wantrouwend: haar jongste kind baarde
ze, toen ze 51 jaar oud was (1781). Nog verder in de tijd had ik hetzelfde probleem,
met dit verschil dat ik géén keuze had, slechts één naam en alles klopte; woonplaats,
voornaam ouders, doch zij baarde haar laatste kind toen zij 52 jaar oud was (1742).

Ten einde raad schreef ik een befaamd dokter-gynekoloog-verloskundige aan en
legde hem het probleem voor. Ik ontving van hem navolgend antwoord:
Wat uw specifieke vraag betreft of een vrouw op 51- respectievelijk 52-jarige ouder-
dom nog zwanger kan worden en een kind hebben, moeten wij u hier met een zeker
tikkeltje reserve antwoorden. Het is ongetwijfeld mogelijk dat op 51-, 52-jarige leeftijd
een vrouw nog zwanger kan worden. In deze tijd zoals we nu leven, lijkt het mij meer
dan waarschijnlijk dat dit zich zou voordoen.
Het is geweten dat vroeger de menopauze op veel jongere leeftijd, met name reeds
halverwege de 40 optrad. Het is dus niet waarschijnlijk dat in die tijd mensen op hun
52-ste jaar nog zwanger werden. Toch is dit niet absoluut onmogelijk.
Bron: Vlaamse Stam 30 (1994), nr. 10, oktober. P A U L CREVELS

ARCHIEFNIEUWS

Zeeuwse emigranten Rijksarchief in Overijssel publiceert gegevens
De gegevens over alle Zeeuwen die tussen 1839 en over 25.000 personen, boerderijen en landerijen
1900 de provincie verlieten om elders een nieuw Mr. E.D. Eijken. oud-rijksarchivaris in Overijssel,
bestaan op te bouwen, zijn terug te vinden in de zo- heeft uit de originele protocollen het 'Repertorium
genaamde 'staten van landverhuizers'. Dankzij deze op de Overstichtse en Overijsselse lecnprotocollen,
registratie is van iedere emigrant bekend: de naam. 1379-1805' samengesteld. In dit repertorium staan
zijn ol' haar beroep, leeftijd, godsdienst, 'klasse van over een periode van meer dan vier eeuwen de bele-
gegoedheid', het aantal met het gezinshoofd vertrok- ningen van ongeveer 2500 boerderijen en landerijen
ken familieleden, de vermoedelijke reden van vertrek in de drie Overijsselse kwartieren Salland. Twente
en de plaats waarheen men vertrok. Sinds kort zijn en het Land van Vollenhove en daarnaast in Drenthe,
alle namen die in deze staten voorkomen door me- Gelderland en het graafschap Bentheim. Per schout-
vrouw S. Oudes alfabetisch gerangschikt tot een in- ambt of richterambt en daarbinnen per buurtschap
dex. Hierin wordt de naam van de emigrant vermeld worden de leengoederen (erven, percelen en de tien-
en verwezen naar het jaar waarin men vertrok. Zo den daaruit) opgesomd. De uitgave is voorzien van
kan de emigrant snel in de desbetreffende staat wor- een alfabetische index op ongeveer 25.000 personen
den opgezocht. en plaatsnamen.

(Bron: Nieuws uit hel Rijksarchief in Zeeland, nr.34) (Bron: Rijksarchief in Overijssel, persbericht d.d. 13
oktober 1995)

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

[ 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
W. en M. Doornenbal, Familieboek Doorne(n)bal, Kockengen 1995 (correspondentieadres over dit boek:
W. Doornenbal, J. Kostelijklaan 32, 1981 CG Velsen-Zuid).

De eerste uitgave van deze genealogie, verzorgd door N. Plomp, verscheen in 1962. Sindsdien zijn er heel
wat meer gegevens aan het licht gekomen en die zijn hier in een overzichtelijk geheel verwerkt. Weliswaar
is hier een nieuw nummeringssysteem bedacht, waarover wij in principe niet enthousiast zijn, maar het
betreft hier een variatie op het meest toegepaste systeem. Bovendien maken de toegevoegde schematische
overzichten veel goed. De oudst met zekerheid bekende stamvader is Willem Adriaensz. (Doornebal), die
trouwt te Rhenen op 12 november 1643 met Corneliske Tymens. Merkwaardig is de toevoeging 'getrouwd
in huis vanwege de dodelijke ziekte van de bruidegom'. Zo erg dodelijk was die ziekte niet; er worden uit
het huwelijk vijf kinderen geboren en op 22 november 1663 trouwt Willem Adriaensz. voor de tweede keer,
nu met Mechteld Peters van Son. Alvorens hij kort voor 2 december 1693 overlijdt, worden er uit dit huwe-
lijk nog drie kinderen geboren. De genealogie ziet er, ook voor wat betreft de 'état-présent' compleet uit.

P. en J.H. van Luttervelt, Van Lutterveld-van Lutterveld. Een geslacht uil de Neder-Betuwe, Eindhoven
1994 (nadere inlichtingen: J.H. van Luttervelt, Frans van Thoorlaan 19. 5626 HD Eindhoven).

In de inleiding wordt onder andere ingegaan op de betekenis van de naam; Lutterveld betekent vermoede-
lijk eenvoudig 'Kleinveld'. Er lag vroeger in de gemeente Buren ook een buurtschap met de naam Lutter-
veld. Na een wapenbeschrijving begint de 'parenteel' (in werkelijkheid de genealogie of stamboom) met
Willem Jansz., eigenaar van de hofstede Luttelveld, overleden tussen 1659 en 1669 en getrouwd met Anna
Cornelisdr. Hij trouwt (2) Lienden 7-2-1641 Cornelia Reijensdr. De hofstede Luttelveld lag onder Meerten,
2 km zuid van Lienden. Overzichten van gebruikte bronnen en nog niet te koppelen nazaten (naamgeno-
ten?) besluiten deze overzichtelijke uitgave. In een afzonderlijk deel is een namenindex toegevoegd.

R.G Louw en J.C. van Blaarderen. Genealogie van de geslachten Van Bla(a)deren. Gouda 1995 (te bestel-
len door overmaking van ƒ 85.- op postrek. 4821645 t.n.v. de eerstgenoemde samensteller. W. Barentszlaan
12,2803 XP Gouda).

In Nederland zijn drie geslachten Van Bladeren waarvan naamdragers in leven zijn, t.w:
1. Een familie stammende uit het Noordeind van Portengen, waar eind 17e eeuw de stamouders Elbert

Hendricks en Neeltje Gijssen woonden. Hun afstammelingen verspreidden zich via Amsterdam en Am-
stelveen over Nederland.

2. Een familie met als stamvader Gerrit Jansz. van Bladeren, die als jm van Nijmegen tr. Vianen 29 april
1729 met Hendrikje Gijsberts van Veen. De familie vestigde zich later in Lopik en Jaarsveld.

3. Op I januari 1822 werd te Amsterdam een vondeling aangetroffen die de naam Jan van Bladeren ontving.
Hij vestigde zich in de toenmalige gemeente Sloten. Zijn biologische vader is vermoedelijk Jan van
Bladeren, geb. Baambrugge 134 april 1800, die tr. ald. 7-4-1824 met Barbara Verburg.

In de genealogieën zijn ook de kinderen van dochters Van Bladeren met hun echtgenoten vermeld. Het 522
bladzijden tellende boek is keurig uitgevoerd, voorzien van een persoonsregister met ruim 1200 verschillen-
de geslachtsnamen en gebonden in een linnen band.

A. de Goor, Het geslacht Van Goor in Drenthe, Boyl 1995 (verkrijgbaar door overmaking van ƒ 25,- op
postrek. 69.21.08.513 t.n.v. de samensteller, De Brink 15, 8392 MB Boyl).

De genealogie vangt aan met Albert Gerrits, die vermoedelijk op 19 februari 1690 gedoopt werd in de
gereformeerde kerk van Goor als zoon van Gerrit Stegeman en zijn vrouw Geese. Behalve deze genealogie
bevat het boek nog een familie van die naam, waarin de nakomelingen van zijn dochter Annigje Alberts
van Goor, die op 26 augustus 1739 in De Wijk trouwt met Gerrit Jans Frijlink. Dit echtpaar en hun nakome-
lingen gaan zich namelijk ook Van Goor noemen. De uitwerking van de families gaat tot omstreeks 1900.
Een eenvoudige uitgave die in overzichtelijke vorm hier en daar meer biedt dan alleen genealogische basis-
gegevens.

W.J. Brusse, Genealogy and history of the descendants of Hendrik Brusse from Varsseveld, thisfamily is
also known as the Brusse family from Amsterdam, Calgary (Alberta, Canada) 1993 (adres van de samenstel-
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Ier: 2331 Decrside Drive S.E. Calgary, Alberta, Canada. T2J5L7).
Gelukkig is de samensteller van een familieboek wanneer hij. zoals in dil geval, kan beginnen aan de

hand van een oud geschrift over de familie. Hel gaat hierom een handgeschreven boek samengesteld door
Hendrik Jan Brusse( 1763-1846) met uitvoerige gegevens over hemzelf, zijn lien kinderen en 65 kleinkinde-
ren. De nummering en rangschikking in het boek zijn duidelijk en ook bij een slechts summiere raadpleging
(al of niet via de toegevoegde index) vindt men gemakkelijk zijn weg. Bovendien zijn er schematische
overzichten toegevoegd. De genealogie vangt aan met Hendrik Brusse. mogelijk een zoon van Derk Brusse.
overleden Varsseveld 10 april 1722 en getrouwd met Gerritje Colenbrander. Een (Indische) tak van deze
familie voert de naam Asbeek Brusse. Een goed opgezette genealogie zowel voor wat betreft de inhoud als
de uitvoering.

J. en P. Bousema. De Bousema's. Groningen 1988/1994 (reacties over deze uitgave aan mevr. Paulien
Bousema. Van Ketwich Verschuurlaan 283, 9721 SM Groningen).

In twee dikke delen, totaal 1498 bladzijden, worden voor een groot deel in de vorm van een soort per-
soonskaarten, enorm veel gegevens vermeld over-volgens het boek-achttien generaties Bousema. Acht-
tien generaties is wat overdreven: de oudst vermelde personen met deze naam vertonen namelijk geen
blijkbaar verband met elkaar en met de hier behandelde familie. De 'persoonskaarten' zijn aangevuld met
veel gegevens, uit vele verschillende archivalia afkomstig, en vele afbeeldingen en facsimile's van akten.
Het is wel erg jammer dat de omvang niet nog wal extra is uitgebreid met de opname van persoonsregisters.

F. Alons. Op z.uik naar de Woildels. Een genealogisch onderzoek van de Familie Alons. z.pl. 1995 (adres
van de samensteller: Ludekenskamp 55. 8014 ES Zwolle).

In de inleiding slaat: 'Het is te hopen dal de echte Groningers onder ons niet teleurgesteld zijn dat niet
het hele boek in het Gronings is geschreven'. Wij menen echter dat dit erg jammer geweest zou zijn want
het vele goeds dat hier bijeengebracht is, zou voor velen een stuk minder toegankelijk geweest zijn. Stamva-
der van deze familie is Louis Allons, geb. Curacoaca. 1755. Hij kwam naar alle waarschijnlijkheid in 1768
in Sappemeer aan. Aanvankelijk vermeld als bediende, later als koetsier en arbeider. Hij was tweemaal
gehuwd en had tien kinderen.

Er zullen niet veel Nederlandse families zijn met een dergelijke allochtoone achtergrond. Stamvader
Louis Allons was namelijk een neger, vermoedelijk oorspronkelijk een slaaf, toen hij op 13-jarige leeftijd
dooreen Groningse familie uit De West werd meegenomen naar Kleinemcer. een onderdeel van Sappemeer.
De behandeling van de diverse generaties wordt voorafgegaan door enkele historische achtergronden. Eén
lid van de familie. Daniel Allons, geb. Zuidbroek 27 december 1863. emigreerde naar de Verenigde Staten
van Amerika. Aan hem en zijn nageslacht is een apart hoofstuk gewijd. Het boek maakt, ook wal betreft
de jongste generaties, een complete indruk. Diverse indices maken het geheel goed toegankelijk. Tenslotte
nog één opmerking: Op blz. 12 wordt de burgelijke stand en het bevolkingsregister door elkaar gehaald.
Persoonskaarten behoren tot het bevolkingsregister, niet tot de burgelijke stand.

PJ. van Wermeskerken e.a.. Vier eeuwen geslacht Van Wermeskerken Nederland (correspondenlieadres
van de Familicvereniging Van Wermeskerken: Mevr. E.A. Waislisz-Van Wermeskerken. 't Zwaantje 11.
Ridderkerk).

De genealogie vangt aan met Peter Jansz. van Wermenskerck die. als soldaat, op 23 november 1628 te
Utrecht trouwt (1) met Aeltjen Aerts van Wierten (2) mede aldaar 12 november 1638 met Grietjen Peters.
Zijn herkomst is niet bekend, maar kan uileraard heel goed Wermelskirchen in Duitsland zijn. Nader onder-
zoek is hier zeker op zijn plaats. Het omvangrijke boek (486 blzn.) bevat uitgebreide gegevens over de
leden van deze familie. Twee dingen vinden wij jammer, n.l. het ontbreken van een index en de uitvinding
en toepassing van alweer een nieuw nummeiïngssysleem. Daardoor ontstaan er persoonsnummers als
###bmbdgdo.

C.W. DI;I.I :OKÏ'I;RIE

B.J. Kam. Haas, planter en handelsman op Deli 1881-1905, met genealogische notities over Di Gazar,
Zeeuw van der Laan en Van Zijp. Zwolle 1995 (inlichtingen bij de auteur. Thorbeckegracht 38-c. 8011 VN
Zwolle).

Genealogisch onderzoek kent vele facetten. Veel beginners streven ernaar om zo snel mogelijk zo ver
mogelijk in het verleden door te dringen. Dal er ook andere manieren zijn om zinvol genealogisch onder-
zoek Ie verrichten, bewijst de auteur met dil boek over het leven van zijn grootvader Jacob Herman (ook
wel Jaeques genaamd) Haas in Indië. waarover aanvankelijk weinig bekend was. Door minutieus bronnen-
onderzoek (o.a. het napluizen van de Deli Courant) en literatuuronderzoek weet de schrijver heel wat feiten
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boven water te krijgen, waarmee hij een treffend beeld oproept van het koloniale leven van zijn grootvader.
Deze uitgave is een mooi voorbeeld van genealogisch onderzoek in de breedte en vormt een aansporing
voor iedere genealoog om vooral ook het recente (familie)verleden vast te leggen. Toegevoegd zijn een
aantal overzichten van aanverwante families (zie titelbeschrijving) en voorts van de families Wieringa.
Nolte, Van der Voort van Zijp en Van Buuren-du Mosch. Hel boekje ziet er eenvoudig maar verzorgd uit
en is voorzien van foto's, tabellen en een naam- en zaakindex.

B.J. Kam. Brieven aan Adèle Cartier van Dissel (1872-1929). Zwolle 1993.
Recente familiegeschiedenis is ook het thema van dit brievenboek. In een zestal hoofdstukken zijn brie-

ven gerangschikt, die licht doen schijnen over een bepaalde periode uit het leven van Adèle Cartier van
Dissel (later gehuwd met de Zwolse huisarts Everhard Klinkert), o.a. de meisjestijd, tijd van engagement,
de twee ziektes van haar kinderen Etienne (1903) en Marietje (1910). Aan ieder hoofdstuk gaat een korte
inleiding vooraf en de brieven worden uiteraard van verklarende noten voorzien. Een index (op namen en
zaken) ontsluit het geheel. Hoewel de correspondentie slechts van één zijde bewaard is gebleven, geeft het
boek toch een aardig beeld van het leven van onze voorouders uit een nabij verleden.

J.J.E.M. de Visser, Genealogie van de familie De Visser uit Boxtel, Wijchen 1995 (inlichtingen bij de
auteur, Babborgaplein 4, 6909 DW Babberich: prijs ƒ 79,50).

Een kloek uitgegeven en rijk geïllustreerde publikatie over een familie De Visser die zijn oorsprong vindt
in Boxtel. Deze genealogie is in zekere zin op te vatten als een vervolg op het boek "Boxtel binnenste
buiten', waarin de geschiedenis van dit dorp uit de Meierij behandeld wordt. Na een aantal informatieve
hoofdstukken (o.a. over het familiewapen) begint op pag. 39 de eigenlijke genealogie. Dankzij een koopakte
uit 1475 kan een zekere Aert als de oudst bekende stamvader opgevoerd worden. De uitwerking van de
stamboom is overzichtelijk. ledere tak heeft een eigen kleur gekregen. Naast het persoonsregister verdient
het pro memorie register (data van geboorte/doop en overlijden/begraven in chronologische volgorde)
afzonderlijke vermelding.

Matthijs A. Struijs, Abraham van der Linden, leven en werk van een belangrijke achttiende-eeuwse Vlaar-
dinger, Vlaardingen 1995 (uitgave van de Vereniging Vrienden van het Visserijmuseum, Hoogendijkreeks
nr. 1; prijs ƒ 27,50).

Abraham van der Linden werd op 10 september 1684 te Vlaardingen gedoopt als zoon van Cornelis
Pietersz. van der Linden en Heyltje Cornelisdr. Fortuyn. Hij overleed op 9 december 1767 te Vlaardingen
en trouwde tweemaal: (1) met Alida van Terie en (2) met Agneta van Reewijk. Hij was werkzaam als
touwslager en reder en werd geleidelijk een belangrijk ingezetene van Vlaardingen (was 44 jaar lang lid van
de vroedschap). Naast hoofdstukken over zijn leven, zijn economische activiteiten en maatschappelijke
funkties bevat het boek een afzonderlijk hoofdstuk over de bouwgeschiedenis van zijn huis 'Het Huis met
de Lindeboom', waar thans het Visserijmuseum van Vlaardingen gevestigd is. Voorts zijn opgenomen een
schepenlijst (overzicht van schepen en scheepsparten, waarin Abraham van der Linden c.s. belangen had-
den), een tweetal rekeningen van haringreizen. een fragmentgenealogie Van der Linden en een persoonsin-
dex. Het boek telt 31 illustraties.

W.J. SPIES

Kwartierstaten
G.M. Berger, Rond de 64 Berger-kwartieren. Amstelveen 1995 (prijs ƒ 35.- incl. verzendkosten, over te
maken op postrek. 3793584 t.n.v. de samensteller te Amstelveen).

Het boek bevat de kwartierstaat (nrs. I t/m 127) van de kinderen van de samensteller, de desbetreffende
gezinsbladen, extra gegevens over broers en zussen en een naamsregister (inclusief de patroniemen). Een
keurig en overzichtelijk geheel.

C.W. DELFORTERIE

Hollands Noorderkwartier. Kwartierstaten deel 4, Z. pi. 1995. Uitgave Nederlandse Genealogische Vereni-
ging; contactadres: mevr. A. van Koersveld-Groeneboom. Breedelaan 57. 1851 MB Heiloo.

Evenals in de voorgaande delen zijn de opgenomen kwartierstaten veelal samengesteld uit kwartieren,
die in het Hollands Noorderkwartier gesitueerd zijn. In totaal zijn tien kwartierstaten opgenomen, t.w.
Gonies, Groen, Luppens/Bakker, Nomes, De Boer/Bakker. Dinkla. Kikkert, Ludeke. Stavenuiten en Hoog-
land. Uiteraard ontbreekt het naamregister niet in deze verzorgde uitgave.

W.J. SPIES
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Geschiedenis
W.H. Lenselink en A. Rot (red.). Professie doende van de Remonstrantse religie. 375 jaar Remonstranten
in Amersfoort. Amersfoort 1994 (prijs ƒ 36,-. hiel. verzendkosten, te bestellen bij Doopsgezinde en Remon-
strantse gemeente Amersfoort. Postbus 3101. 3760 DC Soest).

Voor het schrijven van deze geschiedenis van de Remonstranten in Amersfoort is vooral gebruik gemaakt
van het archief van de Remonstrantse gemeente, dat bewaard wordt door de gemeentelijke archiefdienst
van Amersfoort. De geschiedenis van deze gemeente wordt geschetst tegen de achtergrond van de politieke
en religieuze verhoudingen in de stad. Het boek bevat ook vrij veel gegevens over vooraanstaande Remon-
strantse families. Wij denken daarbij vooral aan de familie Van Ring. Jammer dat een uitgave waarin zoveel
nemen voorkomen niet is voorzien van een index.

C.W. DP.I.FORTI'RIE

C. van Silfhout-van Ravenswaaij. Van Ravenswaaij en Van Rabenswaaij, Surinamers mei een Veens verle-
den. Geschiedenis en fragnienl genealogie ter gelegenheid van 150 jaar boerenkolonisalie in Suriname.
Ede 11995|: prijs ƒ 35.- (excl. portokosten): inlichtingen bij de auteur. Verf Maanderweg 168. 6713 LN
Ede. tel. 0X380-19700.

Een bijzonder hoek overeen onbekend, maar historisch interessant onderwerp: de hoerenkolonisatic in
Suriname. Op 20 juni 1X45 zetten de eerste Nederlandse kolonisten voet aan wal in Nederlands Guyana
oftewel Suriname. Onder hen bevonden zich een kleine vijftig leden van de familie Van Ravenswaaij
(Rabenwaaij) uil Veenendaal. De drijvende kracht achter deze onderneming is ds. Arend van den Brandhof.
die steun krijgt van zijn collega's Dirk Copijn en Johannes Hendrikus Betting. De auteur geeft op basis van
diepgaand archiefonderzoek veel achtergrondinformatie over de moeizaam verlopen vestiging in Suriname.
In het tweede gedeelde volgt een fragment genealogie Van Ravenswaai j-Rabenswaaij (stamvader: Johannes
Jansen van Ravenswaeij, geb. ca. 1650, overl. na 17-12-1716 en gehuwd met Elisabcth Anthonis (ook wel
Lijsbet Raepl). Bovendien wordt er enige aandacht besteed aan de familie Tammenga uit Groningen (vanaf
de 19e eeuw). Het boek is ruim van illustraties voorzien en bevat een lijst van kolonisten en een register
op familienaam.

A.M. Bosters. Parochie Nieuw-Vossemeer 200jaar. Nieuw-Vossemeer 1995 (uitgave van het kerkbestuur
van de parochie H. Joannes de Doper; inlichtingen bij de auteur. Koningin Julianalaan 339. 2273 JJ Voor-
burg).

In de 17e en ISe eeuw gingen de rooms katholieken inwoners van Nieuw-Vossemeer in Halsteren ter
kerke, omdat er ter plaatse geen eigen kerk was. Pas in oktober 1795 wordt er een eigen parochie gesticht
met een schuurkerk en een pastoor. Het boekje is ruim geïllustreerd en geeft een overzicht van de geschie-
denis van de parochie sinds 1795, waar tol heden tien pastoors werkzaam zijn geweest. Een belangrijk
onderdeel is het hoofdstuk over priesters en religieuzen afkomstig uit Nieuw-Vossemeer (met biogralisehe
gegevens). Voorts is opgenomen een lijst van kapelaans, kerkmeesters/bestuursleden en kosters.

W.J.SIMI:S

Diversen
P van Oosterom. Dossier Saphier. Amsterdam 1995.

Het betreft hier een lijst van Hoogduitse Joden, waarvan een huwelijksvoorwaarde en/of testament,
boedelbeschrijving enz. gevonden is. Daar zijn andere gegevens, zoals huwelijksdatum. bijgezocht. Er zijn
tot nogtoe ruim 15.000 dossiers gevormd. Het onderzoek wordt nog voortgezet en in de toekomst zullen
ook gegevens over Portugese Joden worden genoteerd.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Bureau de Brede Beek. dossier Saphier. Catharinaslraat 3. 3860
BP Nijkcrk. Deze dienstverlening is niet gratis, met de opbrengst wordt verder onderzoek gelinancieerd.
Het is. zo lezen wij in het voorwoord, een proefuitgave. Wij hopen dat in een volgende uitgave de tekst op
de linker en rechter bladzijde niet meer tegengesteld afgedrukt zullen zijn, waardoor bij raadplegen, het
lastige draaien van het boek niet meer nodig zal zijn.

Adri P. van Vliet (eindred.) en Leo Adriaenssen en Rob van Drie (red.). Brabanders gezocht, gids voor
stamboomonderzoek in Noord-Brabant. 's-Hertogenhosch. Rijksarchief in Noord-Brabant en Den Haag.
Centraal Bureau voor Genealogie. 1995 (prijs ƒ 34.50 (excl. verzendkosten).

ledere streek kent zo zijn eigen mogelijkheden en beperkingen voor genealogisch onderzoek. Algemene
inleidingen op het gebied van stamboomonderzoek kunnen aan al deze bijzonderheden weinig aandacht
schenken. Daarom is het verheugend dat er de laatste tijd gidsen verschijnen, die zich speciaal richten op
genealogisch (historisch) onderzoek in een bepaalde provincie. In deze trend past het boek 'Brabanders

4 6 GcnsNnMra.ïl (l')%)



gezocht' uitstekend. Op bondige wijze wordt eerst een overzicht gegeven van het opzetten van een genealo-
gisch onderzoek en vervolgens komen allerlei genealogische bronnen aan de orde (bevolkingsregistratie,
rechtspraak, notariaat, registratie onroerend goed, defensie, onderwijs, belastingen en kerkelijke zaken).
Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd familiewapens en bronnen buiten Noord-Brabant. Over elk onder-
werp wordt de lezer volgens een vast stramien nader geïnformeerd. De historische ontwikkeling, de aard
en de gebruiksmogelijkheden van de bron passeren de revue. Bovendien is er aandacht voor beperkingen
en de beschikbaarheid van bepaalde bronnen, uiteraard toegespitst op de situatie in Noord-Brabant. Een vast
onderdeel van de bespreking van de bronnen vormt het literatuuroverzicht, waarmee de onderzoeker zich
verder kan verdiepen in een bepaald onderwerp. Zowel de beginnende als de meer ervaren genealoog kan
in deze uitgave aanwijzingen vinden om zijn familiegeschiedenis verder te onderbouwen en vorm te geven.

C.W. DELFORTERIE

J. van Beynum, W.A. Wijburg en Catherine van Hattum. Regesten van Hattum/Hatlem, verzameld door
W.A. Wijburg. Deel I: Gerichtsignaat Kesteren, Bergen (NH)/Utrecht 1995. Deel W.Neder-Betuwe. Bergen
(NH)/Utrecht 1995 (inlichtingen bij mevr. C.R. van Hattum. Prins Bernhardlaan 36, 1862 EP Bergen (NH).

De genealoog wijlen ir. J. van Beynum uit Arnhem heeft in de jaren zestig en zeventig gegevens verza-
meld over de familie Van Hattem/Hattum uit de Betuwe in Arnhemse archivalia. Deze gegevens zijn door
de heer W.A. Wijburg, bekend genealoog uit Utrecht, geordend. Op basis van dit materiaal heeft hij werk-
schema's Van Hattem samengesteld, die zich bevinden in het dossier Van Hattem bij het Centraal Bureau
voor Genealogie te Den Haag. In deze publikaties zijn alleen de regesten (samenvattingen van de akten)
opgenomen, die op de PC bewerkt werden door Catherine van Hattum. Deel I bevat 850 regesten over de
periode 1558-1677 en deel II 897 regesten over de periode 1534-1810. Een nuttige uitgave (voorzien van
goede indices) voor ieder die in deze familie is geïnteresseerd.

B.J. Kam, De b(o)uren van de O.L.M.. Zwolle 1993.
Een groep Overijsselse boeren richtte in april 1896 de huidige Overijsselsche Landbouw Maatschappij

(OLM) op. die de belangen van de agrariër op allerlei gebied gediend heeft. De OLM is thans gevestigd te
Zwolle. In het boekje wordt vooral aandacht besteed aan de bewoners van het boerenland, die de oorspron-
kelijke b(o)uren van de OLM zijn geweest. Aan de orde komen de families Bongers. Snel. Sch(o)oten,
Goossen Velthuis, Van der Kolk en Hofman. Het boekje (met tabellen en index) verscheen bij het afscheid
van de auteur als medisch adviseur bij OLM-verzekeringen.

H. Huygens-van Kollenburg, Inventaris van het archief van de Vereniging tot Stichting en instandhouding
van een diaconessenhuis te Breda 1890-1987 (1992). Breda 1994 (uitgave van het Gemeente Archief
Breda).

Een diacones is een protestantse vrouw, ongehuwd of weduwe, die zich wijdt aan de verpleging van
zieken en aanverwante taken. In deze zin waren er vanaf 1844 diaconessen in Nederland. Een belangrijk
onderdeel van een diaconessenhuis was een ziekeninrichting. In Breda zijn bijna 100 jaar diaconessen
werkzaam geweest. Over hun leven en werken geeft de inleiding een goed beeld. De eigenlijke inventaris
omvat 1141 nummers over uiteenlopende zaken als documentatie, organisatie, vermogen, personeel, taken,
zieken- en verpleeghuis. Met deze inventaris is interessant historisch materiaal (deels echter nog niet open-
baar) ontsloten voor de geschiedschrijving van de ziekenzorg op locaal niveau.

W.J. SPM-S
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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, 141 I RC Naarden. De aan-
maak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken wor-
den niet uitgeleend.

Nederland
Amswl Mare (Ver. Historisch Amstelveen; ƒ 30.-: secr.: Pandora I h. I 183 KK Amstelveen), jg. 6. nr. 3.
sepl. 1995. H.C.J. Grootveki. Een laatste rustplaats, de begraafplaats Zorgvliet 1870-1995: Jeugdherinnerin-
gen-G.F. Streefkerk (t 1995) |Weteringhuurt|; A.C. Bijsinans: Een korte geschiedenis van het "Heilich
Cruijsgilddijckcamp' in Amstelveen [Van der Beeck (1607-10). Boot. Slickvangcr|: I'. van Schaik: Jucob
van Blaaderen |geb. Mijdrecht 1787, o.a. raadslid, ouderling, tr. (I) 1809 Maria van Elven. tr. (2) 1835
Trijntje Kaper|. Kroniek 1990-1995 [geschiedenis van de VHA|.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Gescliiedenis der Nederlanden. dee\ I 10 (1995). all. 3. R. Slein:
Brabant en de Karolingische traditie. Over hel ontstaan van een historiografische traditie: M. de Keizer:
'Mission impossible'. De bemiddelaarsrol van Frans Goedhart in het Nederlands-Indonesische conflict.
1945-1947.

The Caledonian Society, Med. 19e jg.. no. 3. sept. 1995. Militaire huwelijken Oudewater (Collectie Wol-
ters) | 1626-I636|: Verv. Doopboeken Gorinchem [Parker t/m Willemson]: C. Hmchison: Resultaten van
het computeronderzoek [Britten (Schotten en Engelsen) in Zwijndrccht: 1601-1622].

Comelis Donnés, nrs. 28 (juli 1970)-45 (nov. 1976). De Poolschoener 'Willem Barents' 11878-18841 (in
nr. 34); De hevolkingsontwikkeling van Oost-Tcrschelling in de vorige eeuw (nrs. 35 t/m 39): In memoriam
1940-1945 |lijst van (oud-) leerlingen-oorlogsslachtoffers] (nr. 39): Scheepvaart in 1825 |schepen en hun
Terschellinger kapiteins, die Alkmaar passeerden door het pas geopende Noord-Hollandsch Kanaal | (39):
De zeebrieven van Oosterschelling [chronologische lijst 1744-49) (41); Honderdjaar school |mel lijst
leraren 1875-1975 ] (42): Ruzie om kapen op Terschelling |kaap: tonnen zectcken; 1545: Amsterdam tegen
de Heer van Zevenbergen (tevens Heer van Terschelling)] (42): De zeevaartschool in sociaal en economisch
verband (42): Terschellinger visserschepen (42): Schippers en commandeurs op Tersehellng (42); De eerste
schippers jaren van de Terschellinger Louris Feijckes (Haan) | tevens ruilhandelaar: 1708-15] (42): Uit het
journaal van het barkschip A.R. Falck. Kapitein Tjaard Anes Ruyg |geb. 1839: bemanning] (42): Comelis
Danielszoon Bos. wie was die man? |geb. Landerum I735| (42): Waarom trouwden zovele Schellingers
in Sloterdijk1.' [regesten huwelijken van Terschellingers te Sloterdijk 1620-1793. te Buiksloot 1681-1786.
te Nieuwendam 1706-1825. te Schellingwoude 1690-1811] (42): Louris Feijkcs (Haan) en de doorhem
genoemde Terschellinger schipper Gau we Jellcs Spaniert (43): Pieter Kater en de wijn van 'De goede hoop'
[ 1782] (44): Een loods is ook een mens | namen van loodsen met jaar. 1724-17421 (45).

Cultureel Historisch Jaarboek voor Flevoland. 1991. R. Chandair. De stichting van nieuwe dorpen in de
Wieringermceren de Peel: A.J. Gcurts/B.A.J. Klappe: Pastoor in eenzaamheid. Het verblijf van J.de Swart
op Schokland (1842-1845): A.F.L. van Holk: Wieringer lichterlieden rijden een scheve schaats [schipper
Christiaen Lemke c.s. 1668|.

Fotios bulletin. I |okl. 19951. K. Reinders: Op weg naar de ontsluiting van de 'Fotocollectie Nederland' |hel
landelijke inventarisatie- en registratieproject Fotios heeft tot doel alle fotocollecties in Nederland in kaart
te brengen; criteria. Fotios-database|.

Genealogie zonder grenzen, nr. 27. sept. 1995. Verv. Transcriptie Registers Walen Dragonders in Staatse
Dienst [ 1779-891: Verv. Register van familiearchieven (RA Hasselt) [Sc|uadent/mTiecken;nielo.a. Staden.
Stockhem. Van der Stracten. Swennen. Tayen|; Verv. Inventaire gcnéral des archives de families [Selys t/m
Tirsay: met o.a. De Seraing. (de) Steel, Stéphani. Streel. De Tiège|.
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Genealogische Bijdragen Leiden e.o., jg. 9. nr. 6, okl. 1994. Verv. Voorgeslacht Neeltje Bateluan; Een
vaderschapsactie anno 1531 [Jan Jansz-Murijtgen AerntsdochterJ; Verv. Kantebeen; P..I. den Hoed: Uit
het archief van het Groene Kerkje te Oegstgeest [transcriptie van een gered papier uit het weeshuisarchiel;
I776-79|: Verv. Leidse Correctieboeken [ 1515-271; Verv. Rinse Penningen [transcriptie Kohier 100e pen-
ning 1675-1699; nogal wat erfgenamen woonden in Amsterdam, en elders in het land. zodat het doornemen
van deze publikatie nut kan hebben].

Idem, nr. 7. nov. 1994. J.P. van Braket: (Bijna) allemaal Kattekers: de kwartierstaat van Dirk Ouwehand
[ 1849 Katwijk aan zee 1922; (6 gen.)-. Vanden Bergh.Nijgh. Kruyt|; Leidse genealogische lectuur;/ T. G.
Leuns: Verv. Stamreeks De Bolster |de eerste zeven generaties; te Breda. Amersfoort en Leiden]. Stamreeks
Lchnis-Lenis-Leunis-Leune[te Witterda(Saksen), Zegwaard. Leiden; 17e-2()eeeuw|;M. Lulnfs: Kwartier-
staat Abraham de Mare [ 1802-1890: eigl. kwst. van diens vader Joh. Philippus de Mare. 1770-1841: - . Van
Pottenhoven. Vielijn (Vilijn, Vilain). Hubert]; Verv. Rinse Penningen.

Idem, nr. 8. dec. 1994. G.P.A. l'Ecluse: Stamreeks (De) L'Ecluse. Amsterdamse tak [l9e-20eeeuw|; B.
Slaiius: De oudste generaties Marbus [17e-18e eeuw]; Het geslacht Steenbergen uit Leiden-Deventer-
Vaassen; Rinse Penningen, 1625-1675 [uittreksels uit de lijst van wijzigingen op het kohier van 1623],

Idem.jg. 10, nr. 1, jan. 1995. Verv. Leidse Correctieboeken; P.J.M, de Baar. Dorpsheraldiek: G. Vegt-
Snel: Kwartierstaat Snel [Gerardus Pieter Snel tr. Delft 1932 Philippina van der Eijk; Snel (te Woerden),
De Gunst, Van der Velden. Bontenbal, Van der Eijk. Van Dijk. Huijsman. Sonneveld]; E. van der Hoeven:
Automatiseringsproject Leiden ondertrouwklappers 1575-1811: Verv. Rinse Penningen.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant,jg. 10, nr. 4. okl. 1995. P.L. Legel-Knijlen & J.N. Leger. Van
Aken te Oostelbeers [Beijens, Baijens. Beyers. Boudewijns. alias Block; 16e-18e eeuw]; Aanv. Kwsl.
Strijbosch [o.UKVan den Santfoirt/Versantfoirt, Van Vlercken, Van den Bleec, Van Haeswinckel];^.C.M.
Neggers: Afstammen van de Byzantijnse keizers [afstanimingsreeks van Elisabeth van Cuyck. overl. vóór
1468, tr. Willem van de Borchacker. Prof. W. Ludwig schrijft in Genealogie Heft 5-6/1995 dat volgens
modern onderzoek wordt aangenomen, dat Theophanu de dochter was van Konstantinos Skleros (ca. 930-
991) en diens vrouw Sophia (dr. van Leon Phokas). De hier opgevoerde ouders Romanus II x Theophano
[de oudere] waren mogelijk dooppeten! ]; Verv. Nakomelingen van Aeb Teunissen [Aben, Wijnen, Van
Els, Verheijen]; Verv. Kwst. Coolen: C.R.W. van den Berg-van Sambeek: Stemgerechtigden in het Kanton
Boxmeer (circa 1830) [naam, woonplaats, beroep]; Verv. Sociale voorzieningen te 's-Hertogenbosch [o.a.
Harnier. Crabbe, Weijgergancks. De Gruijter]: Sprokkels (117) [ Vcrrijt te Asten 1685]; Th.P.J. van Herwij-
nen: De weigering van een huwelijksconsent te Maren (1752) [Godefridus Hack - Hillegonda Gijsbert
Gijsberts de Weerd]; Antw. Broeren [te Gassel].

Gens Data, 12de jg., nr. 5, sept. 1995. W.J. Scholl: GensData/D90 1.5 [invoergedeelte drastisch veranderd];
J.H. Wissink: Hel GDK-afkortingenbestand; ,IW. Koten: Wijst Vlaanderen ons de weg; F.J. van Bodegom:
MACtivileiten. Reunion; JW. Koten: REUN1ON: een lovende bespreking uit Genealogical Computing;
Idem: ASKSAM, het favoriete database programma van de Nederlandse archievenwereld; Gebruik maken
van eikaars bestanden (2) [Wisselservice]: J.F. Sloutjesdijk: Problemen met het Genealogisch Overzicht.

Gens Gennana (WGOD), jg. 21. nr. 3, sepl. 1995. Verv. Hanau, ontwikkeling van een Nederlands-Waalse
vluchtelingenkolonie rond 1600: Verv. Genealogie Ehinger: Kwartierstaai Johan Lodewijk Berkenvelder
[geb. Haaksbergen 1797; Birkenfelder, Wencker/Wenneker. Sachse, Tormin]; J. Kaldenbach: Wetenswaar-
digheden [bespreking Franz Baaden, Landganger. Botschafter des Kannenbackerlandes; met namen van
Hollandgiinger]. Kartotheek Supplement 1995 [Contactdienst WGOD].

Gens Humana, nr. 32, 9e jg., nr. 3. sepl. 1995. A.J. van den Eist: Brouwerij de Witte Vosch [te Utrecht];
F. Vandenbosch: GENUS. Een Fins genealogieprogramma onder Windows in de Nederlandse taal: P. De
Clerck: Het afsplitsen van deelbestanden in het programma PRO-GEN; De "Collectie" Booth [GA Utrecht]:
Verv. Schippers in Utrecht (1529-1811) [Van Eist t/m Kelffken]: Verv. Kwst. Oudman.

Geschiedenis van Abbckerk (Stichting Historisch Abbekerk; secr.: G. Koster, Kosterkring 10. 1657 LL
Abbekerk). deel 7 (1995). P. Krom: De molens van de Bennemeer [in 1630 drooggemaakt]: G. Koster:
Vondelingen, wezen en bedelaars [weesmuseum Van 't Lindenhout te Neerbosch; armenvoogdij op het
platteland, burenhulp in Abbekerk]: P. Krom: Een ijselijk verhaal [ijsvoorziening t.b.v. hel 'Witte Kruis'
te Spanbroek: 1892-I923|: P. Kat: Sier en status (3) [de 'makelaar', verbindingsstuk bij puntgevels vaak
sierlijk bewerkt]; P. Krom: Toezicht op het slachten en de vleesverkoop.
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Heemtijdinghen. 31c jg.. nr. 3. sepl. 1995. J.A. Storm van Leeuwen: De afwatering van de Bijleveldse
landen in de lale middeleeuwen (II) |college van dijkgraaf en heemraden. houw sluizen en bruggen, onder-
houd enz.|: Verv. Aklen van indemniteit van Waarder [ 1763-1777: o.a. Oudenes. Van Leeuwen|.

Historische kijk op Weesp (Hisl. Kring Weesp: secr.: A. Schulp, Dr. J.A. Fijnvandraatlaan 9. Weesp). 10e
jg.. no. 2. maart 1995. G. Meulmeester. Louis Diederik Taunay (IHI7-I902) van directeur lot slotvoogd:
Namen der steenleggeren |van een nieuwe sluis: I8I6| .

Idem. I lejg..no. l.sepl. 1995./.. Over de Linden: 400 Jaar beiaardiers in Weesp: G. Meulmeester. Hoe
de voormalige porseleinfabriek weer een jeneverstokerij werd 11827 vroeg A. Schelhaas een vergunning
aan|.

Historisch Genootschap Midilen-KennemerlandI'Museum Kennemerland. ledenbulletin 19. dec. 1994. A.
Schweitzer: De grenzen van de openbare orde in Beverwijk rond 1840 Ijuridische aspecten van het dagelijks
leven. 'Reglement van Plaatselijke Policie'. met o.a. onderhoud onroerend goed. bevolkingsregistratie,
horeca, scheepvaart];./. van der Linden: Vrijheid. Gelijkheid en Broederschap |te Wijk aan Zee: Cornclis
Coster. geb. Avenhorn 1760. schout I798|.

Kondsclwp (Brederwiede: Postbus 24. 8325 ZG Vollenhove). jg. I I . nr. 3. sept. 1995. l'.R. Steeman:
Tumult in de synagoge, een boze koster [Mozes Abraham had bezwaar tegen de aanstelling van Jacob van
Meppel tot directeur van de joodse gemeente van Blokzijl]; I'. Dutema: De erfenis van een 9-jarig meisje.
De begraafplaats op het Heetveld |Antoinette Greve (geb. 1852. dr. van Jeltje Post) tr. 1874 Willem van
't Oever]: K. Boes: Kwst. Hendrikje Mooiweer|geb. Leeuwte 1951; - . Voerman. Apperlo, Van der Woude
(te Zwartsluis)|: H. van de Weijde: Frederik Drok. een vergeten oefenaar |geb. Sint-Jansklooster 1800. zn.
van Frederica Lassche|.

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 23 (1995). nr. 3. H.C.J.M. Kreijns: Een veiling op een boerderij
in de achttiende eeuw |I763 sterfhuis van Barbara Limpens weduwe Reinier Smeets|: F.F..I. Franssen:
Chirurgijns in het Land van Valkenburg gedurende de zeventiende eeuw. met bijzondere aandacht voor de
familie Franssen: Stamreeks Engelen |te Kessel en Steyl: 18e-2(le eeuw|: Aanv./corr. Kwst./Gen. Lemmens:
Verv. Voormalig kerkhof te Venlo; M. Quaedfiieg: Anlhonius Quallijg en Clara Jonghen van Schaesberg
(1607) of: een gezin bij elkaar gesprokkeld; N.A. Hamers: Verklaringen voor de Vrederechter als genealo-
gisch bewijs |18O7-I84I: namen en geboorte- of woonplaats aanvragers akten van bekendheid uit inv.
Hardcnbcrg kanton Oirsbeek: verklaringen onder ede en diversen].

Mei dansen Trou (Onsenoorl), 45e jg.. nr. 9. sept. 1995. Verv. Hedikhuizen begin vorige eeuw. Taxatie van
gebouwen |met naamlijst]: De twee eerste generaties Kuijs [Cuijs. Cousten. Cuijsten: te Vlijmen: 17e
eeuw|: Het testament van een 15-jarige |Heijman Anlonisse van den Bram: Vlijmen I669|.

Misjpoge. jg. 8 (1995). nr. 4. Verv. Mozes Goldsmit |overl. 1738: zijn testament uit I736|: N. Mayer-
Hirsch: Jonas Daniël Meijer, een vergeten genie |geb. Arnhem 1780: afstamming, studie, openbare func-
ties].

De Nederlandsche Leeinv.jg. CXII . nr. 7-9. juli-sept. 1995. J.G. Smit: Raadsels rond een Zeeuws wapen-
bord |mogelijk I7e-eeuws en wellicht gefantaseerd I.b.v. de familie Van Tuyll van Serooskerken|: Verv.
Het Friese geslacht Vitringa | I8e-2()e eeuw: helaas geen état present: Bijlage II I : niet aan Ie sluiten Vitrin-
ga's uit Workum]: W..I. Spies: Blanckesteijn tussen Doorn en Amerongen: een onderzoek naar enkele
families (Van) Blanckesteijn in de 16de en 17de eeuw: D. van Baalen/M.J. Bok: Fragment-genealogie van
een familie Van Cordenoort (Van Coddenoor(d)t) |te Utrecht en Wijk bij Duurstede]; M.l'. Neuteboom-
Dieleman: Perikelen vaneen Wouwsesecretaris. Jan van Elsacker 1644-1651 |ged. Loenhoul I6l4.tr. 1651
PetronellaCoenen, dr. van Jan Coenen. secr. van Wouw(overl. ca. 1638)]:.AC. Klesser: De oudst bekende
Van Heusden. De voornaam van de mogelijke stamvader van het geslacht van de heren van Heusden: H.J.
Pabbmwe: De oudste Amsterdamse tak van de familie Pabbruwe (Padbrue. Patbrue): Aanv. Stachouwer:
J.H. Hanssen: De familie van de Venlose schepen Pelgrom Huyghens [overl. 1635: zn. van Antony H. en
Hendricxken Muijs. won. Heusden|: S.A.C. Dudok van Heel: Hel Lap van Waveren-kwartier op hel rouw-
bord van Wivina Cornelia van Nacrden in de kerk van Abcoude en de Weesper familie Cuyp |reactie op
het artikel 'Rouwborden in de provincie Utrecht (NL. nov.-dec. I994)| met een Naschrift van J.G. Smit:
J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Isselt. 1433-1801 |o.a. Botter. Reepmaker. Van Brinc-
kestein. Van Dashorst. Van Muilwijk. Van RuigemJuisl. De Wijs. Van Wcstreenen. Van Dolre, Groen|:
Familieaantekeningen Van der Mij l |Johannes van der Ni ij ] I tr. Delft 1619].
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Een Nieuwe Chronvke voor her Schennereilaml e.o. (Oudheidkundige Vereniging Graft-De Rijp en de
werkgroep Schermerhorn: secr.: mw. M. Stijkel. Zuideinde 3. 1483 BZ De Rijp: contr. ƒ 15.-). jg. 12, nr.
2. april 1995. Herdenkingsnummer Tweede Wereldoorlog.

Idem, nr. 3. juni 1995. J. Pielage: Maatschappij tot bevordering van post en telegrafie; J. W. ren Veldhuys:
De gezondheidszorg in de Schermer vanuit Oterleek en Schermerhorn [met lijst gemeenteartsen 1875-
heden].

Idem, nr. 4. sept. 1995. Jb. Blaauw Az.: De metaalthermometer van C. Admiraal: A. Pauw-Dekker/C.
Booy. Waarom hoorde Cornelis Dekker bij de Slootens van Zuid- en Noord-Schermer |geb. 1847. zoon van
Aaltje Dekker weduwe Dirk Slo(o)ten (tr. Grootschermer 1830)1; Uit het Rekeningboek van Hervormde
Gemeente De Rijp; Salomon van Rusting: een 17e eeuwse arts uit Grootschenner.

Old Ni-js (Heemkundekring Bergh; contr. ƒ 35.-; secr.: J. Lukkezen, Stadswal 16, 7041 AM 's-Heeren-
berg). jg. 13, nr. 32, juni 1995. Themanummer 1940-1945 [ervaringen, verteld o.a. betr. familie Giezen.
Bart van der Heijden tr. 1932 Marie Fenneman. Walter Honig, drie Duitse militairen (Johannes Muller.
Johann Huber, Karl-Heinz Rühl), Oswald Dijker (oorlogsdagboek)].

De Omroeper, jg. 8, nr. 3, juli 1995. Gustav Mahler in Naarden; Tekeningen van een 18e eeuwse schooljon-
gen uit Naarden [Age Volkers, 1780-81; kostschoolhouder Tobias Phillipson (overl. 1804)]; Het eerste jaar
van de Bataafsche Vrijheid te Naarden; Bastion Katten [geschiedenis tot in de 19e eeuw].

Idem, nr. 4, okt. 1995. H. Schaftenaar/J.A. Versteeg: De Naardense veemarkt; F. Udo: Het Brieglebhuis
aan het Roelofslaantje [vakantiehuis sinds 1930]; Verv. Bastion Katten [organisatie Genie, ontwerpen,
uitvoering van de werken].

Ons Erfgoed, 3e jg.. nr. 5. sept. 1995. J.W. Kolen: Militaire rangen (I); H.M. Lups: Het Rijksarchief in
Zeeland [met beknopte weergave van bronnen]: Verv. Wapenregistratie in Nederland. Fryske Rie foar He-
raldyk; Verv. Notariaat in de noordelijke Nederlanden; Verv. Genealogische woordenlijst (coll-cons); Verv.
Beroepen van toen (glei-gou); WJ. Scholl: Familie Stamboom [programma onder Windows 3.IJ.

Oud Alkmaar (secr.: K. Brandsma. Kennemerpark 16, 1811 DD Alkmaar), 19e jg. (1995), nr. 3. Wie was
mevrouw Bertha van de Vuurst? [overl. 1993]; W.A. Fasel: Het bewogen leven van Maartje Karssen [ged.
Alkmaar 1688, dr. van Thomas Willemsz (Kars/Karsen) en Maartje Jacobs (Kist); tr. (1) 1712 Anthony
Pothoff wedr. Eva Langereys; tr. (2) 1715 Barend Wijnholt; tr. (3) 1720 Jan Muntendam]; Een zeshoekige
vloertegel [Klaas Bakker Dz (1853-1930). architect].

Oud Hoorn, 17e jg.. nr. 3, sept. 1995. H. Lansdatil: Wim Bongers, de Canadees, is een echte Horinees
gebleven [geb. 1933; kleinzoon van Jacob Appelman x Maria van Harlingen]; Verv. Bedaarde Hollandse
revolutie. III. Hoornse radicalen [in voetnoten gegevens betr. o.a. Way. Schaina. Vreede, Van Exter, Lange-
wagen, Groenwoudt, Starre, Hulleman, Breebaert).

Oud Meppel, jg. 16, nr. 3, jan. 1995. Roelof van Urk [overl. Java ca. 1948]; De Zilvervloot [groep woon-
schepen]; Sluis en sluisbrug.

Idem. nr. 4. mei 1995. Meppel in de jaren 1910; Chris de Jong op zijn praatstoel [geb. 1914: scheepvaart];
Herinneringen van een onderwijzer in oorlogslijd [S. Russchen|; R. van den Berg: Genealogie Van den
Berg. oproep voor (Oud-) Meppeler familieleden: Brocades & Stheeman: problemen rond 1918; Fragment
Wieten [Wijthen, Wijtten; 18e eeuw te Meppel].

Idem.jg. 17, nr. 1 Juli 1995. Galmanspad e.o. [Jan Galman (1807-1891), aannemer]; Johannes Hoogland,
zilversmid te Meppel [geb. Steenwijk 1677; zn. van Sara van Enst].

Idem, nr. 2, sept. 1995. Th.J. Rinsema: Het Burgerweeshuis. Armenzorg in Meppel rond de eeuwwisse-
ling; De Grote Oeverstraat.

Oud-Scherpenzeel (secr.: mw. E. Bitter. Eikenlaan 99, 3925 VJ Scherpenzeel: contr. ƒ 20.-), 7e jg.. nr. 2.
juni 1995. A.C. Woldringh-Renes: Het geslacht Renes. Stamreeks [vanaf Willem Thonisz, op boerderij
Renes, lidmaat pasen 1630]; E.J. Wolleswinkel: De portrettekenaar (Rienk Jelgerhuis werkte rond 1800 te
Scherpenzeel. Portretten gezocht).

Idem, nr. 3. okt. 1995. H.M. van Woudenberg: De Lindenboom [smederij, gekocht in 1777 door Wilem
Geurt Renes en Gerrit Keijzer, weer verkocht aan Hendrik van Voorst uit Renswoude]:Caecilia [geschiede-
nis muziekvereniging].
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I'RO-GEN. Genealogie a la Carte. Nieuwsbrief [ nr. 3 ]. sept. 1995../. Mulderij: Telefoonnummer wijziging
per 10-10-1995 Igedetailleercle beschrijving conversie|: A. van Zwol: Selecteren relaties van kinderen: C.
l'aarlberg: PG23 foto-collage (reactie): /. Gilisen: Update PRO-GEN 2.2.-> 2.3.a (2) (reactie); Idem: Da-
lumconversie DBase/Pro-Gen; F. Manche: Genealogische documentatie toegankelijk gemaakt.

Tussen Vecht en Eem. 13e jg.. nr. 3. sept. 1995. P.H.D. Leupen: De Erfgooiers: vrij of onvrij? Een probleem
nader bekeken: E.N.G. van Damme: De Hinderdamse tol: M.J.A. van der Heide: Hans de la Rive Box.
Goois veelschrijver |geb. Amsterdam 1906].

Tweestromenland. nr. 84. 15.VII. 1995. Kwst. van Wilhelm van Eek |geb. Dreumel 1895:-, Vanden Hurk.
Van Fulpen. Van Wolferen]: Vicaris Hermans vormt Johanna Melssen |Ewijk 1833|: De verdwenen wind-
molen van Lamers in Woe/.ik.

Van 't Erf van Ennel. nr. 9, okt. 1995. Verv. Beek: //../. van Heek: Een industrie waar een luchtje aan /.at
... leendenhouderijen; met naamlijst eendenbedrijfhouders in 1938]; H. van Dijk: Boerderijen in en om
Ermelo |de Klinkenberg in Horst; eigenaars vanaf 1820: Van Geus. Van Loo]; A. Sulnian: Burgemeester
H.H. Vilringa en het burgerlijk beschaving* offensief |burgemeester van Ermelo 1851-1875].

Van Zeeuwse Stam. nr. 88. maart 1995../. de Jonge: Genealogie Anthonis Pieters Lecieris | fragment (2
gen.); 17e eeuw|; L.M. Hollestelle: Andere bronnen voor genealogisch onderzoek in het Rijksarchief in
Zeeland |bewerking van een lezing: behandeld worden zgn. 'tertiaire' archieven, waaruit gegevens geput
kunnen worden om vooroudesen verwanten 'aan te kleden'; bijv. het Vredegerecht. kadaster, hypotheekbe-
waarder. Rekenkamer (leenregisters. belastingen)!: Verv. Genealogie Oranje; Verv. Parenteel Evcraard(ts)
|Mast. Nobels, Hoornick] en Aanv.; W. Sacré: De Zeeuwse familie Tromp [vermoeden van herkomst uit
Leiden; genealogie Tromper te Leiden en Rotterdam: 15e-16e eeuw].

Idem. nr. 89. juni 1995. H. van Felius: Fonteijne. De afstamming van deze Schouwse familie kritisch
bekeken 116e-17e eeuw];./. Doornbosch: Van der Welle, een familie van meckrapdrogers |te Poortvliet en
Si. Annaland: 17e-19e eeuw]: Verv. Tromp(cr) |alias Van der Duijn: met o.a. Kievit. Huylgenshoeck.
Moeyt|: Vraag: Van Laren |fragment: te Breskens; 17e eeuw|; J.C. Huiszoon: Aanv. Kwst. Scheybeler
|betreft De Wit(te) te Wissenkerke: 18e eeuw].

Idem. nr. 90. sept. 1995.1'.J. Uillei hoeve: Huwelijksketen 1696-181 I |te 's-Gravenpolderen Hoedekens-
kerke: o.a. Van den Broek. Almekinders. Westdorp. Chiïsti. Uijterhoeve. Pover. De Winter]: Verv. Van der
Welle; Verv. Tromp(er) (met Van Suijtwijck. Bilderbeecq, CockAde) Cocq]: /V/V: Genealogie Menhee
|te Heinkenszand; 17e-19e eeuw|; Antw. Looys. Backer |Kempe. Beuckelaar].

erc

Van Zoys tot Soest. 16e jg.. nr. 2. herfst 1995. G.J.M. Derks: De 'oude pastorije' van Soest (1642-1757)
|grond eigendom familie Schaeij 1536-1642: predikantenlijst 1632-17621: Verv. SoesterNatuurbad:./. van
Steemlelaar: Amersfoort 'stal' vooral stuk Soester historie [annexatie van Soester grondgebied (1938) trof
ook de kapel van Isselt (in 1339 gesticht door Dirk Cosijn van lsselt)|.

Weslerwolde.jg. 16. no. 3. sept. 1995. IX Valck Lavassen: Westerwolder import I. Voorouders van Trijntje
Peters Brunts. e.v. Hindrick Menncs (Bruns, Bronts. Bronsema. Brontsema. Vinckers; met aantekeningen
uiteen bijbel. 16e-18eeeuw]:./../. Kuiper: 'Wegensschenken nadiebegrafenisse'; E.G. Schrage: Allochto-
ne tam i lies in Westerwolde | samen vatting lezing; Addinga. Haselhoff. Smedes, Gansevoort. functionarissen
bij de belastingheffing en in het bestuursapparaat. predikanten|.

Westfriese families. 36e jg.. no. 3. sept. 1995.1'. Dekker. Het geslacht Dekker uit Wijdenes 117e-19e eeuw];
./. Appelman: Familie Sprong (RK). vanaf 1700; J.W. Joosten: Een familie de Boer |te Zuid-Scharwoude:
18e-2()e eeuw].

IJsselakademie. 18e jg.. nr. 3. sepl. 1995. Steenwijks belegering en ontzet 1580-1581: In Komaf: Kwst.
Hendrik Jan Brilman |geh. Almelo 1921:-. Ridderinkhoff. Edelijn. Van Wetcring|.

Uit onze afdelingsbladen:
Amstelland. nr. 18. aug. 1995: nr. 19, okt. 1995. F.H. Boer: Een zeeman gaat naar Noorwegen, een zoon
komt weerom |Friis. Fries; eerste helft 19e eeuw]: l'. Verdonk: Genealogie van Jean Francois Joseph Ver-
donck |lr. Antwerpen 1804 Maria Maclelaine Huysmans]: J.B. Berns: Hel P.J. iVleertens-Instituut; Verv.
Vreemde namen |Johanna Oenout. ged. Amsterdam 1754. overl. Leiden 1844].
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Delfland, jg. 4, no. 4, sept. 1995. A.H.G. Verouden: Stamreeks Van der Kaaij [te Buren en 's-Gravenzande;
17e-20e eeuw|; Een nieuwe koperen kroon in de kerk te Pijnacker [lijst van personen, die een financiële
bijdrage leverden; 1664],
NoordKOPstukken (Den Helder), 9e jg., nr. 4, sept. 1995. Verv. Clara van Sparwoude [Ter Keurst, Breet.
Numeijer, Krommedam, Tijsen, Lont]; Verv. Transportregisters van Huisduinen en Den Helder [1785];
Sprokkelingen in het Alkmaarse Gemeentearchief [1602-26]; Monsterrollen in Zeeuwse archieven.

Uit Familiebladen:
De Beukers Bode. 7e jg.. nr. 3, okt. 1995. Bijdr. betr. Beukers te Utrecht en Bunschoten [18e-20e eeuw];
Verv. Kwn. Beukers [stam 'Schipluiden']; Persoonskaarten Beuker(s).
Blanckensteijn bulletin, 7e jg., nr. 2, herfst 1995. W. Spies: Blanckesteijn tussen Doorn en Amerongen, deel
1. Genealogie (Van) Blanckesteijn te Doorn in de 17e eeuw.
Bulletin familie 'de /fai.v', jg. 8 (1994), nr. 4; jg. 9 (1995), nrs. 1 en 2 |in alle afl. verv. genealogie De
Heus]; nr. 3, okt. 1995. Verv. Genealogie De Heus; G. de Heus: Verhalen rond de scharen in ons familiewa-
pen; G. van Dam: Je bent jong en je wil wel eens wat anders [ Johannes de Heus, geb. Arnhem 1860; kwam
in 1882 niet terug van het passagieren]; Idem: 'De droncken martschipper' [verklaring van o.a. Anthonis
de Heus; 1686].
't Calkoentje (Calkoen), 14e jg. (1994/1995), nrs. I, 2. 3; nr. 4, aug. 1995: Arsenius Franciscus Blonde,
kapitein ter zeevisserij. 1880-1971; Kwst. (5 gen.) Stijn Ampe|geb. 1989:-,Dermui, lnghelram,Dekeyser|.
Hierbij in: Toe prees (Duprez). 5e jg. (1994/1995), nrs. 1, 2, 3. 4.
Het Didden-blaadje, jg. 8, nr. 3, sept. 1995. J.W.F. Soeters: Didden in Gulpen [notities uit DTB 1675-
1798|.
De Dobbel-beker. 25ste jg., nr. 3, 3de trim. 1995. Dobbelaere's in de gemeente Evergem; Verv. Dobbelare
te Adegem; Stamboom De Dobbeleer [o.a. te Kester, Tervuren; l8e-20e eeuw],
Familienblatt Thelen-Herhalm-Katterbach, Nr. 50, Weihnachten 1986. Gegevens van 'Thelen' -vrouwen,
die meer dan acht kinderen kregen; Die Escher Linie [Johann Joseph Hubert Thelen tr. 1849 Maria Anna
Brabender, eigenares van de Nonnenhof'l; Bürgermeister Adolf Kilian Herhahn aus Wollersheim [overl.
1898, tr. Elise Züll ]: Die Geschichte der Familie Katterbach im Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach.
Familiestichting Huyser, nr. 31, 9e jg., sept. 1995. Huijzers en het water [stamreeks Huyser/Huijzer; te
Ridderkerk e.o.: 17e-20e eeuw]; Boerderijen in de Numanspolder onder Numansdorp [HuisertJ; Het ge-
slacht Huijserte Heerjansdam [18e-19e eeuw]; Hoe een vispartij op een vechtpartij uitliep. Klundert 1711
[Dirck Bastiaens Huijsers, Cornelis Meermans en Nijs Jagers]; P.M. Struijk: Hoe de Nieuwe Kerk te Zierik-
zee roem en ondergang betekende voor de bouwmeester Pieter Huijser.

Geskes-kusjes. 6de jg., 3de ed., oct. 1995. Beknopte kwst. Erik en Pauline Geskes [geb. 1987 resp. 1989;
- , Stoop, Kars, Van der Meijde].
De Halsbergier/L 'Haubergier, 14e jg. (1995), no. 1-2. Gegevens uit parochieregisters van Gent 1596-1795
[Halsbeerghe, Alsbeerch. Aelsbergh enz.].
Hamers Bulletin.}g.4(\988),m. 2. Het gezin Jan Hamers (alias Nuchelman/Nucheljan] en MeijkenSchou-
telen |erfdeling 1662]; Verv. Biografie Limburgse Hamers; De Ubachsbergstam; Stamreeks Hamers [te
Brunssum]; Hamers alias Stalman(s) [te Kerkracle]; Verv. Not. Archief: o.a. te Kerkrade 1817-47. Kerkrade-
Rolduc 1797-1808, Maastricht 1811-39. Meerssen 1804-41. Noorbeek 1816-22, Schimmen 1799-1840,
Simpelveld 1777-96 en Klimmen 1823-32. Nr. 3: Stamreeksen Hamers [te Voerendaal en Klimmen resp.
Munstergeleen]: Verv. Biografie; Verv. Not. Archief: te Sittard 1799-1830. Nr. 4: Verv. Biografie; Militair-
dienstplichtigen in Limburg [vanaf ca. 1815]: Haamers, Haemer(s) en Hamers; Een bokkerijder als voorva-
der? | Antonius Hamers, ged. Schinnen 1721]; Bigamie? [twee gelijknamige halfbroers Lambert Hamers,
ged. 1791 resp. I81O|. Nr. 5: Op zoek naar de voorouders van Joannes Petrus Wilhelmus Hamers, geb.
Sittard 1720 [uitvoerige beschouwing]; Stamreeks Hamers [te Laurensberg (B) en Kerkrade]; Verv. Dienst-
plichtigen [Hamers, Hammer(s); met naschrift]; Verv. Not. Arch.: o.a. te Sittard 1806-40; Verv. Biografie.
Nr. 6: Stamreeksen Hamers [te Maastricht] en Ham(m)ers [te Horbach (D) en Kerkrade]: Poging tot recon-
structie van een proces: Servaas Hamers contra Reiner Scheiller 1715-18.

HaselhoffBulletin. 6dejg., nr. 2, okt. 1995. Ds. Conradus Haselhoff in opspraak [1765-71]; een 18de-eeuws
voorval in het borggraafhuis te Wedde f ds. Theodorus Schmaal. 1781 -82, enkele gevallen van zijn openbare
dronkenschap].
Helm-nieuws, 1 Ie jg., nr. 1, winter 1994. Idem, nr. 3, zomer 1995. 'n Portret van Cornelia [van der Helm]
(1631 -1684) en haar familie. Idem, nr. 4, herfst 1995. Voorvaderlijke boerderij uit 1814 verkocht!! [gekocht
in 1814 door Arie van der Helm. geb. Pijnacker 1786; vererving].
Hollandsche Nieuwe, nr. 11, jg. 8, juni 1995. Klooster Beinwil (Zwsl.); Genealogisch nieuws [fragment
Vredenburg te Naarden; 18e-19e eeuw|.
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Horsting & Horslink, jg. 6, nr. 3. sept. 1995. Heeckerense molen te Goor: Molen te Bornerbroek | Frans
Horstink kocht 1801 de halve koorn-windmolen van Berent Bolscher|: Watermolen te Diepenheim [pachter
Gerrit Horstink, zoon van Frans (1817)]; Molen te Zelhem | Hendrik Coops (1738-1819), mole-
naar/koopman; nazaat van een Horstinck te Doetinchem].
Informatieblad Rasecht, nr. 10, jg. 3, maart 1995; nr. I ljuni 1995. Idem, nr. 12,jg. 3, sept. 1995. Op zoek
naar Hendrik Ras [geb. De Wilp 1905].
Jongens familiebrief, nr. 26, 7e jg., juni 1995. Hilletje Jongens (geb. 1913) en Jan Wegenen Jan Jongens
(1878-1941); nr. 27, sept. 1995.
De Kruijdboom, jg. I I, nr. 2 (nood), aug. 1995. Genealogisch nieuws uit Leiden betr. Cruyt.
Laansma-koerier, nr. 14, sept. 1995. Van Hollandsche Baptisten Gemeente tot Highland Hills Baptist
Church: 1894-1994; Pyttrick Sjoerds droeg een chatelaine [tr. 1674 Jan Gerbens]; Een A of een E? [Sybren
Jetzes nam in 1811 de naam Laensma aan. Zijn overlijden in 1827 te Sneek werd ingeschreven onderde
naam Leensma].
Loo-kroniek. no. 43, mei 1995. Een portret van Karl Gottfried baron von Loë [1653-1715; loopbaan];
Asperden am Niederrhein. Herinneringen aan onze jeugd aldaar. Idem, no.44, mei (!) 1995. Verv. Asperden.
Marutgen. Familieblad Rutten, afl. LXXIX, maart/juni (aug.) 1995. Niet verwante Rutten's te Maastricht
117e eeuw]; Serie (huwelijks-) foto's van de familie; Verv. Genealogie Rutten fo.a. Henricus Ruiten tr. 1722
Maria Haenen en hun nalatenschap].
Het Noordse Broedertje (Cleyndert), no. 27, aug. 1995. Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nieuwen-
dam. Idem, no. 28, sept. 1995.
Olsthoom kroniek, 9e jg., no. I, jan.; no. 3, juli; no. 4, okt. 1995. Jan Cornelisz bij Sammersbrugge, deel
2 116e eeuw].
Onder de lep. Familieblad Van I-E-IJ-Y-PEREN, jg. III, nr. 1, maart 1995. Inhoudsbeschrijving van te
bestellen uitgaven; nr. 2, juli 1995. Molen De Hoop te Zaandijk 1679 [Cij/Sij, Yperen, Smit|; Genealogi-
sche nieuwtjes; nr. 3. okt. 1995. Louwrens van Uperen (1879-1950), kunstschilder.
Het Patenje.jg. 1 I. nr. 1, maart 1995; nr. 2, juni. B.W. Pater: Nicolaas Pater |overl. 1706, 1694 te Naar-
den]; nr. 3, sept. 1995. Verv. Pater prov. Groningen en Pater-Amerongen.
Het Peilglas, 2de jg.. nr. 4. [okt. 1995J. Kwst. (6 gen.) Hendrikus Pegel [geb. Rotterdam 1925;-. Beukers,
Mulder. Van Zuilenkom; moeders kant nauwelijks uitgewerkt],
Poelgeest familie kontakten, 15e jg., juni 1995; okt. 1995. Veel tweelingen bij de Van Poelgeesten?; Beant-
woording van vragen door Aleid van Poelgeest; Verv. Uw voorouders in dit blad. De tak van Symon Dirck
Adriaensz. [15e-17e eeuw; Van Poelgeest te Achthoven (Leiderdorp) e.o.|.
Pors Post, nr. 60, 19e jg., 2e en 3e kw. 1995. Clement Lenaertszoon Pors maakt ruzie met de chirurgijn
[1641; doctor Dirck Sismus en meester Aert de Roij].
Ribbens kroniek, nr. 7. jg. 4 (1995). Jan Ariens Ribbens tr. Capelle 1646. Idem.jg. 4, nr. 8 (mei); nr. 9
(okt.): Verv. Stamvader B [Jan Ariens. won. 's-Grevelduin-Capelle, tr. Mayken Stoffels; 17e eeuw; Ribbe].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 52, juni 1995. G.M. Mesland: Een jarenlange procesgang... [Anna Ruychrock
van de Werve wed. Dirck van Leeuwen, zoon Pieter. schoonzoon Cornelis Kievit: 1579]; Idem: Een aan-
zienlijke zoon van Jan Ruychrock [Philips tr. 1458 Janna van Schagen|; R. Ruigrok van de Werve: Een
uitgestorven Ruychrock-tak [Anthonis Ariensz R.. overl. Wassenaar 1649, en gezin]. Idem, nr. 53, sept.
1995. Philips' brief aan Jan | Philips Jansz Ruychrock van de Werve 1479]; Van Duyvenvoirde- Ruychrock
van de Werve [kinderen van Dirck van Duvenvoorde, overl. ca. 1555].
De Schildknaap, Ie jg., no. 3, sept. 1995. Van der Knaap in Wereldoorlog II: Cornelis van der Knaap (geb.
Rotterdam 1916, overl. 1943|; Van der Knaap stamboom E, tak El [nageslacht Leenden Krijne van der
Knaap tr. 's-Gravenzande 1726 Hilletje Jans van Lien],
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 4, nr. 2, juni 1995. Herinneringen aan Fokke Drost: Beschouwingen
n.a.v. enkele vondsten in het Gemeentearchief te Harlingen. Idem, nr. 3, sept. 1995.
De Stijnman's kroniek, nr. 10, juni 1995. Kwst. (5 gen.) kinderen Theodorus Stijnman x M.M. Verhoeff
|tr. Zoetermeer 1870; - , Lommerse, - , Van der Knaap].
Ter Pene. 5e jg., nr. I, lente 1995. Geheel gewijd aan Francis Vandeper [geb. Roeselare 1707, overl. 1791:
erfenis van nicht Marie Jeanne Muilier uit Rijsel]. Idem, nr. 1, zomer 1995. Augustinus Aurelius Vandeper
[Roeselare 1670-Duinkerken 1719; met transcriptes van alle relevante akten].
Thoentertijd, nr. 36. jg. 18 (1995). P.J.M, van Giesen: Thoenen in de Goudse pijpmakerij ['t Hoen: 18e
eeuw]; 7" v.d. Graaf: Zijn de familie(s) van 't Hoen/van T(h)oen van Westlandse afkomst? [voorlopige
reeks].
Het Trejfertje, 24ste jg., no. 2, juni 1995. Treffers-afstammingsreeks van L.M. de Graaff. Idem, no. 3, sept.
1995.
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 11, nr. 2, april 1995. Idem, nr. 3, juli
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1995. De Amsterdamse vertakking van het Brusselse geslacht Vanden Bempde. Deel 1 [Joos(t) van den
Bembden otr. Keulen (Holl.) 11-11-1606 Catharina de Windel; tussen 1607 en 1629 werden 12 kinderen
te Keulen gedoopt]. Idem, nr. 4, nov. 1995. Verv. Van den Bempden te Amsterdam.
Van Mecken tot Mekke, 1 lejg., no. 1, april 1995. Idem, no. 2, aug. 1995. Verv. Wetenswaardigheden fami-
lie Westerman te Amsterdam; Verv. Kwst.: Van de Erff, De Hoogh (te Utrecht).
Vegl's chronicle/(Van der) Vegl'kroniek, jg. 9. nr. 3, sept. 1995. Verv. Familie Vegt te Leiden [17e eeuw];
Kwn. Johannes Vegt (1707 Leiden 1755]; Boedelscheiding [tussen Dirkje Schuring wed. Heimerig Egberts
van der Vegte en kinderen; won. Zwollerkerspel 1861]; Kwn. Leentje Schaap [Katwijk 1809-Noordwijk
1876;-, Ouwehand, Hoek, Van Heijningen].
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 16, jg. 5, nr. 1 [april 1995]; blad 17, jg. 5, nr. 2 [juni 1995]. De
kranten van Van Hilten [Jan van H., 1603-1655]; Toevallig? [gegevens 1711-1715 betr. ds. Tymon van
Hilten, doopsgez. predikant]. Idem, blad 17 [!], jg. 5, nr. 2 ['bis', okt. 1995]. Van Hilten en de Kop van Jut
[Hendrik Jacobus Jut, geb. Den Haag 1851; zijn halfzuster Cath. Maria Haffner tr. Amsterdam 1879 Adolf
van Hilten].
Wiarda Mededelingen, an\ 16, mei 1995. De geschiedkundige Tileman Dothias Wiarda en de keuze van
een leraar in Leer [ 1823; leraar werd Johann Jurjen Wilhelm Winter, geb. Emden 1794].
WiegelWetensWaardigheden, nr. 36, 10e jg., nr. 2, 1995. Wiegels in het InterNet; Aanv. Genealogie Wiegel.

België
Arca Lovaniensis. Artes atque historiae reserans documenta. De vrienden van de Leuvense stedelijke musea.
Jaarboek 1980. De steenweg Diest-Leuven (1777-1797) [aanleg, beheer, beheerders, en personeel, belastin-
gen, het verkeer en economische achtergronden].

Idem, Jaarboek 1981. De Leuvense standbeelden.
Idem, Jaarboek 11 (1982). L. van Buyten: De Leuvense Stadsfinanciën onder het Oostenrijks Regiem

(1713-1794) [basiskenmerken, de Magistraat (o.a. functiebeschrijvingen), controlelichamen, aanleg Leuven-
se Vaart, boekhouding, stedelijk belastingwezen].

Ons Heem,)g. 49, nr. 3 en 4, sept./dec. 1995. Themanummer Olieslagmolens. Hierin o.a. Olieslagerij te
Hamont (Limburg); Koolzaadwinning ... in Midden-Brabant; Pachtcontract van de oliewindmolen te Zo-
mergem in 1535 [Margritte vanden Henden wed. Jan Goet(h)als en zoons]; Economische doorlichting van
de Vlaamse oliemolens in 1764; Vlaamse olieslagers in 1832; Middeleeuwse oliemolentermen in het graaf-
schap Vlaanderen; F. Debrabandere: De oliemolen en familienamen.

Vlaamse Stam, 3 Ie jg., nr. 9, sept. 1995. Verv. Carolus Franciscus Laleman en zijn afstammelingen [nage-
slacht van David Hosten tr. 1845 Jeanne Laleman]; M. van Trimpont: Archiefstukken over de Geraardsberg-
se Burgerwacht in het 'Fonds de la Garde Civique' [1989-1913]; Verv. Volkstelling Hoboken 1796.

Idem, nr. 10, okt. 1995. J. Caluwaerts: De Westbrabantse familie Raes, later De Roos [te Mazenzele; 16e-
19e eeuw]; Verv. Demografie; J. Willems: De naam Lambier oorspronkelijk Langbeen? [verslag onderzoek
naar herkomst van Omer Lambier, geb. Ghoy 1853]; E. Ossieur. Het dubbelgraf Van Loo - De Battice op
het Campo Santo te Sint-Amandsberg (Gent); Verv. Volkstelling Hoboken 1796.

Westhoek (v/h Westhoek-info). Tijdschrift voor geschiedenis & familiekunde in de Vlaamse & Franse
Westhoek,jg. II (1995),nrs. 1-2. L. Vandamme: Een gesprek met Jacques De Caestecker bij zijn afscheid
als hoofdredacteur van Westhoek; J. Desreumaux: Pachters en eigenaars in Dikkebus in 1572 [fragment
van een tiendepenning kohier; met o.a. De Puudt, De Blieck, De Quicke, Rabau, Van Elverdinghe, Priem];
M. Backhouse (f): Een probleemgeval in de Vlaamse kerk te Sandwich: predikant Petrus Domselius (1656-
1657) [met namen van de leden die Pieter Domsel uit zijn ambt wilden ontzetten]; K. Papin; Enkele kriti-
sche bedenkingen bij de bevolkingstellingen in de kasselrij leper op het einde van de 17de eeuw [Bijlage
1; telling te La Motte; Bijlage 2: Vergelijking bevolking te Beselare, 1694-1698];/ Caillau: De opkomst
van de Hollandse kaas in de kasselrij Sint-Winoksbergen sinds het einde van de 16de eeuw [komst van
Noordnederlanders, vooral uit de Kop van Noord-Holland]; P. Douche: Een crimineel jachtmisdrijf [vier
officieren: de zoon en een neef van commandant MacKay, Louis H. de Courty en Jan Vincent Donche;
17691.

Duitsland
Familienforschung in Mitteldeutschland, 36. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1995. G. Alpermann: Die Familie Salig
in Burg in Verbindung mitdem von ihrgestiftetenLegatfürStudierendedesGeschlechts [acht genealogie-
en of fragmenten Salig(e); 16e-19e eeuw]; Verv. Familie Gaitzsch [ook Gatsch; stamreeks; te Leisnig; 16e-
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18e eeuw]; Verv. Thüringische Pastoren (XVIII). Matthaus Krantz (1570-1642).

Liibecker Beitriige, Heft 37. Sept. 1995. Wismars Einwohner im Jahre 1819: Straffa'llig gewordene Lübec-
ker [1804-18I6|; Eine Ehe-Staffel mit tuni' Personen [Kohlbacher, Rummel, Koch, Straub, Reeg; 18e
eeuw].

Zeitschriftfiir Niederdeutsche FamUienkunde. 70. Jg.. Heft 3. 3rQuartal 1995. W. Bonorden: Die Griiber
im Bremer St. Petri-Dom fproject beschrijving begraven personen (biografisch, genealogisch, sociologisch
en heraldisch); voorbeelden: de broers Jobst en Dietrich von Galen (overl. 1601 resp. 1602), Georg Bern-
hard von Engelbrechten (1658-1718), Engelbert Wippermann (ca. 1550-1621)]; Verv. Kuriositiilen und
anderes Originelles aus der Genealogie [o.a. v. Burgsdorf, v. Bredow. Gebauer, Hans Christoph Schütze
(1687). Daniel Brodhage (1723)]; Verv. Stammtafelbild der Familie von Ohlensdorff (1885): W. lullig: Die
Schulzeit eines Pastorenkindes zu Anfang des 17. Jahrhunderts-am Beispiel des 1613 in Stade geborenen
MeinhardNicolaus Krüger: Hinweiseauf die Familie des Johann Grolrian [Groteian, Grotejan. Grotjohan;
eind 16e eeuw|.

Groot-Brittannië
The Coat of Anus, N.S. Vol. XI, No. 171, Autumn 1995. J. Camphell-Kease: Some seventeenth century
decorations at Derby Place. The Commissioners and fheir arms. The Kings of Arms and their shields. The
arms of the Seven Kingdoms; J. Nickels: One Big Happy Family or baptisms at St Benet's, Pauls Wharf
relating to persons associated with the College of Arms: 1620-1.844; J.J. Fitzpalrick Kennedy. The emer-
gence of some heraldic customs in the Order of St. John of Jerusalem, Cyprus, Rhodes and Malta.

Computers in Genealogy, Vol. 5, No. 7, Sep. 1995. P. Cooley: Family History by Electronic Coinmunica-
tion [modems en software, Internet. Phone/Fax. E-mail]; An information service for United Kingdom &
Ireland genealogy based on the Internet's World Wide Web; R. Claylon: Converting IGI from CD-ROM-
IGIREAD.

Pntceedings of the Hugiienot Society ofGreat Britain & Ireland, Vol. XXVI, No. 3, 1995. Defending the
faith in 16th-century France; A Huguenot scholar... Andrew Coltee Ducarel 1713-85; The Hugiienot Socie-
ty and its library; An unpublished letter from Robert [Ie Macon. heer (van)] de La Fontaine to Philippe du
Plessis-Mornay [1604].

Scandinavië
Genos (Finland), Arg. 66. 1995-2. Bronnen betr. kasteel Tavastehus; Stiidernas acta [serie, bewaard in RA
Stockholm; genealogische aantekeningen uit het deel betr. Abo; o.a. Finckenbergl; Familie Ridder | Ritter,
Rytter, Reuter, Reiterenz.; inde 18e eeuw onder de namen Ridderen von Ritter opgenomen inde Baltische
adel: stamvader Klaus Ridder zou behoren tot de Schotse familie Ruthven; vier generaties Ruthven in de
16e eeuw|; Aanv. Families Niska en Lukkari; Transcriptie van teruggevonden huwelijksaankondigingen
vanPojo 1781-1788: Huw. 1778-1819 van Petajavesi.

Sliikt och Hiivd (Zweden), Nr. 2, 1995. Genealogieën Dahlström en Mühlenbruch; Marten Hörling [geb.
Abo 1623, zoon van Hans Hörnigk (van Breslau); nageslacht]; Verv. Personeel Norra Skanska Kavalleri-
regementet.

Noord-Amerika
Families (Ontario), Vol. 34 (1995), no. I: The Maritime History Archive. Memorial University of New-
foundland: sources for research; The use of the Internet in doing genealogical research. No. 2: The Clan
MacLachlan Society. No. 3: Ahnentafel: Donald Wilfred Carpenter |geb. Bickford ON 1943;-, O'Hare,
Sheffer, Chrysler|. Newsleaf. Vol. XXV (1995), Nos. I, 2, 3.

Library of Congress, Inf. Bulletin Vol.54,No. 12, June 12, 1995. Special issue: The National Digital Library
Program [o.a. Getting the Digital Library On-Line, Legal Networking, The Guts of the Digital Library,
Copyright in the Digital Age. Internet resources for the public].

klem. No. 15, July 24, 1995. The French Collection: Treasures from the Bibliothèque Nationale.

The New York Genealogical & Biographical Record, Vol. 26, Nr. 3. July 1995. Frederick Byrd/Bird [19e
eeuw]: Some observations on the Du Bois family |te Leiden, afk. van Wicres; 17e eeuw]; Verv. German

56 Gens Noslra 51 (1996)



Reformed Church of New York City [huw. 1767-1772]; Verv. Waldron: Lernout faniily of Amsterdam fafk.
van Deulemont]. De Monstreul family oi Antwerp and Amsterdam [16e-17e eeuw]. Goverts fumily of
Amsterdam [ 16e-17e eeuw|; Verv. Townsend; Verv. Allaire.

The NYC&B Newsletter. Vol. 5 (1994). No. 3 (Fall); No. 4 (Winter). Vol. 6, No. 2, Summer 1995: New
York families and sources in National Genealogical Society Quarterly [naam- en bronnenlijst met verwij-
zing]; The Wardwell Collection of genealogical notes on local families at the Brooklyn Historical Society
| naamlijst.). Vol. 6, No. 3. Fall 1995: Presbyterian records of New York City in the NYG&BS library; The
Gardely Collection at the Brooklyn Historical Society [William A.D. Gardeley (1870-1935). genealoog;
naamlijst van zijn nooit gepubliceerd onderzoeksmateriaal].

Zwitserland
Associalion Valaisunne d'études généalogiques/Walliser Vereinigung Jiir Familienforschung (Red.: Ber-
nard Truffer. Archives cantonales. Rue des Vergers 9. 1950-Sion). Bulletin I (1991). Entstehung und
Veriinderung der Familiennamen des Oberwallis im 14. Jahrhundert; Les Dussex (originaires d'Ayent):
Verzeichnis der Kopien derTauf-Ehe-und Sterbebücherausden Walliser Pfarreien im Staatsarchiv in Sitten
[= Sion: opgave jaren en gemeenten, soms vermelding van de plaats waaronder een parochie vroeger ressor-
teerde; in de kolom Opmerkingen beknopte opgave van reeds op enigerlei wijze bewerkt genealogisch
materiaal]; Neue Familienwappen; A la recherche de nos émigrés en Amérique du Nord.

Idem, Bulletin 2 (1992). Verv. Familiennamen des Oberwallis: La familie Raymond, de Saillon; Die
Zivilstandsregister und die Zivilstandskreise des Kantons Wallis [na een inleiding over toegankelijkheid
en regels voor aanvragen (die iedere genealoog moet kennen om niet teleurgesteld te worden) volgt een
alfabetische lijst van gemeenten, de plaats waarde Burgerlijke Stand zich bevindt, het district en de namen
van de ambtenaren]; Neue Familienwappen: Nos émigrés en Amérique du Sud; Arbre généalogique [De
Preux; 18e eeuw].

Idem, Bulletin 3 (1993). Verv. Familiennamen des Oberwallis; Casse-tête [twee gelijknamige echtparen:
Jean-Claude Gaillard x Anna-Marie Gaillard. tr. 1758 resp. 1765; notariële akte bracht uitkomst]; Divers
Valaisanscondamnésen Paysde Vaud( 1833-1865) [namenen verdere details]; Ein inbekantes Perrigwap-
pen |Jakob von Stockalper tr. Glis 1666 Anna Maria Perriguit BrigJ; Nouvelles armoiries; Volkszahlungs-
register als Quelle fiir den Familienforscher [tellingen begin 19e eeuw voor genealogen niet interessant:
alleen de telling van 1880 is nagenoeg compleet; latere werden vernietigd|.

Idem. Bulletin 4 (1994). Genealogie et succession [successierecht-systeem]; Neue Wappen; H-R. Am-
iminn: Die Lehenserkanntnisse: eine Quelle fiir die Familiengeschichte [Archivalische Quellen zur Ge-
schichteder Familiennamen; Methodische Auswertung der Erkanntnisse. Anlieger. Zeugen]; Genealogische
Umfrage [lijst van gezochte namen, plaats, naam en woonplaats onderzoeker; m.a.w. contact gezocht!].

Verder ontvingen wij:
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, jaargids 1995.
Familiekontakten Galle, nr. 51, 13e jg., lente 1995; nr. 52, zomer; nr. 53. herfst 1995 [verb./aanv. Galle,
Gallé].
Family Tree Magazine, Vol. 11(1995), No. 7. May [Some observations on Irish family history research]:
No. 8, June [Archives of the British Post Office]: No. 9, July; No. 10, Aug. [Genealogy Packages tbr DOS];
No. I l.Sept. [Windows 95 and Family History Applications]; No. l2,0ct. [Crime and punishment in 18th
century Scotland; Britain's black African ancestors],
Fe.slina lente, nr. 17, maart 1995 |verv. Rijnstreekse Van der Bijlen].
Friesland (NCV-afd). Med.Jg. l.nr. l.aug. 1995.
Gelders Erfgoed, 1995-1 |Mondriaan; glas-in-lood]; 1995-2 [Conservering Tielse Watersnoodvlag (1855);
Een hervonden prijsvlag (gemaakt door scheepsschildersbedrijfElbers te Zwartsluis: eerste helft 19e eeuw):
J. Trijsburg: Gelders Vlagvertoon (de geschiedenis van de Gelderse vlag)]. Idem. 1995-3 [klimaatbeheer-
sing in musea; Bijbeltegels| en 1995-4.
Gemeentearchief Leeuwarden, jaarverslag 19941 niet verslag van onderzoeksprojecten naar de marktpositie
van het Leeuwarder gemeentearchief].
Genealogie (CBG), jg. 1, nr. 3, sept. 1995 [Allemaal familie. Een kijkje op de set van een populair televisie-
programma].
Geneeskundig Adresboek Nederland. '92/'93; "93/'94.
Gens Gelriae.jg. 5 (1995). no. I (febr.), no. 2 (sept.).
Gereformeerde Kerk Garderen, jaarboekje 94/95 [o.a. samenstelling kerkeraad, commissies: de leden van
de kerk in alphabetische volgorde met gezinnen en geboortedata].
Geschiedenis in Zuid-Holland. Nieuwsbrief PGZH. nr. 6. voorjaar 1995 [sponsoring: onderzoek naar be-
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drijfsmonumenten]: nr. 7. najaar 1995 |Van nieuwsbriel' tol jaarboek. Hel belang van een eigen periodiek
voor historische verenigingen: Historische tijdschriften in Zuid-Holland].
Gids van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1985.
Haagsche Post Jaarboekje voor 1924.
Heemkunde Hattem. nr. 62, maart 1995 |verv. diverse artikelen |.
Kropman kroniek. 18de jg.. nr. I. mei 1995 [laatste afl.|.
De Kruijdboom (Kruit), jg. 10, nr. 4, dec. 1994; jg. 1 I. nr. I, maan 1995.
Umd van Cuijk en Ruvenslein. nr. 9. febr. 1995. Catalogus afdelingsbibliolheek.
Leids Jaarboekje. 87 (1995). Themanummer: Tweede Wereldoorlog in en om Leiden.
Limburg, jg. LXX1V. arl. l.jan.-maart 1995.
Loeach 5755 (1994-1995).
Mars et Historia. 29e jg.. nr. 3. juli/sept. 1995 | Verv. Strijd om de Zeeuwse eilanden in mei 1940: Ameri-
kaanse Ridders van de Militaire Willemsorde].
De Miedhrhiger, jg. 34 (1995), no. 129, juni [H.J. de Feyfer (t): Terschelling en het geslacht Eschauzier;
eerder gepubliceerd in I976|: no. 130. sept. [verv.].
Nederlands-Ziiidafrikaan.se Vereniging, jaarverslag 1994.
Nieuwsbrief voor de afstammelimgen van Louis en Filleke Van Dooren-Willems. nr. 3. Jan. 1994.
Nijmeegs Katern, jg. 9. nrs. I. 2, 3; nr. 4, okt. 1995 [N.A. Hamers: Dochters der wijsheid in herinnering.
1966/1995: de Filles de la Sagesse; H. Bekkers: C.A.P. Ivens ijverde voor de toekomst van zijn stad|.
Officieel Jaarboek van hel Bisdom Antwerpen 1978.
De Oorsprong (Gen. Ver. Velsen). 8e jg. (1995). no. 2 [A. Puls: Strandvonderij op Terschelling (JJ. Pais.
1877); C. Meijer-Luil: Moeilijk zoeken (familie Luijt alias Nannis alias Benningbroek; 17e eeuw in West-
friesland)]; no. 3 [Verv. Bolland|; no. 4 [Zomaar een trouwakte (Jan Hendrik Prinsen x Hendrikje Spijker;
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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.

VRAGEN

848. TERPSTRA
Gevraagd ontbrekende overlijdensgegevens van onderstaande echtparen:
- Eelke Gerrits Terpstra (zn. van Gerrit Eelkes Terpstra en Dirkje Rinses Terpstra), geb./ged. Birdaard 14-

2/9-5-1802, gardenier, tr. Ferwerd 27-6-1828 IJtje Annes Bouma, geb./ged. Vrouwenparochie 27-10-
1798/16-6-1799, dr. van Anne Klases Bouma en Riemke Folkerts. Had dit echtpaar kinderen?

- Jitze Eelkes Terpstra (zn. van Eelke Wijtzes en Wijtske Piebes). geb./ged. Wanswerd 18-7/13-9-1772.
gardenier te Hallum, overl. na 1839, tr. Birdaard 14-5-1792 Antje Oebeles van der Woude, overl. na
1829. Uit dit huwelijk elf kinderen, van vijf' zijn de gegevens bekend. Gevraagd aanvullende gegevens
betreffende Foekje Jitses. geb./ged. Birdaard 21-2/24-3-1793; IJtje Jitses, Birdaard 11-10/16-11-1794;
Wijtske Jitses. Roodkerk 15-9/20-1 1-1796; Froukje Jitses. Roodkerk 16-1/18-3-1798; Michiel Jitses,
Marrum 20-1/17-2-1805; Martzen Jitses. Roodkerk 27-7/26-8-1810.

- Eelke Jitses Terpstra (zn. van Jitze Eelkes en Antje Oebeles van der Woude). geb/ged. Birdaard 20-9/10-
11-1799. gardenier, overl. Hallum 24-3-1852. tr. Ferwerd 5-8-1830 Riemke Nutters Botma. geb./ged.
Hallum 27-4/31-5-1807. overl. Hallum 1-9-1852, dr. van Nuttert Johannes Botma en Trijntje Jobs Dijk-
stra. Uit dit huwelijk acht kinderen, van vier zijn de gegevens bekend. Gevraagd aanvullende gegevens
omtrent Piebe Eelkes, geb. Hallum 1-12-1833; Botte Eelkes, geb. Hallum 4-10-1835; Antje Eelkes, geb.
Hallum 4-4-1839 en Froukje Eelkes. geb. Hallum 6- II -1841.

- Ruurd Oebeles Terpstra (zn. van Oebele Jitses en Willemke Ruurds Akkerman), geb. Hallum 15-11-
1831, tr. (I) Ferwerderadeel 7-7-1855 Maaike Feikes Akkerhof, geb. Hallum 14-3-1831. overl. Hallum
13-4-1859, dr. van Feijke Folkerts en Baukje Jans Andra; tr. (2) Ferwerderadeel 21 -5-1864 Tjitske Sijtzes
de Vries, geb. Marrum 3-11-1828. overl. Wanswerd 11-6-1865. dr. van Sijtze Upes en Trijntje Sakes de
Vries; tr. (3) Ferwerderadeel 27-1-1866 Sjoukje Pieters de Jong, geb. Hallum 28-8-1841, dr. van Pieter
Sjoerds de Jong en Trijntje Klazes Jellema. Uit eerste en derde huwelijk resp. twee en zeven kinderen,
allen geboren te Hallum, waarvan vier jong overleden. Aanvullende gegevens gevraagd omtrent Oebele
Ruurds 26-6-1856; Pieter 31-7-1868; Willem 24-12-1873: Klaas 6-1-1877 en Trijntje 18-1-1880. Is dit
echtpaar wellicht naar Amerika geëmigreerd?

N.A. KOSTERS, Sleen

849. VAN ALPHEN
Dirk van Alphen, overl. Beusichem 1-9-1875, tr. Johanna van Asch. geb. Ravenswaaij, ged. Maurik 13-3-
1791. Uit dit huwelijk één kind bekend: Gerrit Johannes, geb. Beusichem, ged. Rijswijk (Gld) 19-4-1812.
Volgens de overlijdensakte zou Dirk van Alphen in 1791 geboren zijn te Amsterdam als onwettig kind van
Geertruy van Alphen; in Amsterdam echter niets te vinden. Ook de bijlagen van het huwelijk van zoon
Gerrit in 1837 leveren geen nadere informatie op. Gevraagd geboortegegevens van Dirk, alsmede huwe-
lijksgegevens van Dirk en Johanna.

J.G. VAN ALPHEN, Zoetermeer

850. KOOISTRA-DANTUMA (BARTELS-EELKES)
In Aalsum (bij Dokkum) laten Hendrik Bartels en Trijntje Eelkes dopen: Tjetse 22-3-1794, Leentje 22-6-
1796, Eelke 16-6-1798 en Eelkje 25-12-1799. Hendrik en de kinderen komen later onder de naam Kooistra
voor en Trijntje als Dantuma. Van dit gezin zijn geen gegevens van vóór 1794 en na 1799 bekend. Ge-
vraagd nadere informatie (evt. nog andere kinderen?) over, en voorgeslacht van dit gezin.

T. KROOK. Apeldoorn
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851. BROUWER
Jan Berents(Brouwer)tr. (I) Nieuwe Pekela 18-12-1733 Hindrikje Abrahams; tr. (2) JantieOttes. Gevraagd
doop en overlijden van Jan Berents. Hindrikje Abrahams en Jantie Ottes. alsmede gegevens evt. kinderen
uit het tweede huwelijk. Uil eerste huwelijk o.a. Harm Jans Brouwer, ged. Nieuwe Pekela 3-10-1745. Jan
Berents kan de zoon geweest zijn van Beerent Harms: deze tr. Oude Pekela 14-1-1694 Jantijn Hindriks.
Gevraagd bevestiging van deze veronderstelling, alsmede aanvullende gegevens over het gezin van. en
voorgeslacht van Beerent Harms en Jantijn Hindriks.

P. BROUWER. Veenendaal

852. Pranger
Gevraagd aanvullende gegevens van en familieverband lussen:
- Hendrik Pranger, uit het Brandenburgse. attestatie 21-3-1736, Lutherse Kerk in Purmerend:
- Hans Hendrik Pranger, geb. Ameninghausen bij Minden (Dld). geh. met Jannetje Hagedoorn/Hooge-

doorn. won. Hobrederweg in de Beemster. Attestatie 15-12-1745. Lutherse Kerk te Purmerend (Minden
-Nord Rhein Weslfalen);

- Danicl Johannes Pranger, geb. Gul/en bij Minden (Dld). geh. met Grietje Hagedoorn/Hoogedoorn.
Altestatie 16-12-1745. Lutherse Kerk te Purmerend: won. in de Beemster:

- Gerrii Jansz. Pranger, geb. ca. 1720 Minden (Dld). tr. (I) ca. 1745 Stijntje Diedclshof (mog. 4 kinderen);
tr. (2) ca. 1752 Stijntje Kals; tr. (3) ca. 1755 Hillegond Huibers (mog. 4 kinderen). Zij woonden in Mid-
delie (NH). op de plaats van de kalkovens. De eerder genoemde vrouwen Hagedoorn zijn doopgetuige
bij kinderen van Gerrii;

- Jan Hendrik Pranger, geb. Kammer. Schaumburg. Minden (Dld). Attestalie I 1-4-1751. Lutherse Kerk
te Purmerend:

- Jan Gerrits Pranger, tr. Beemster 5-3-1780 Antje Poulis Doets:
- Antje Pranger, geb. ca. 1788. tr. Jan de Boer (dochter van Jan Gerrits?);
- Lena Pranger, otr. Amsterdam 5-8-1745 (oud 26 jr. van Weeniger. won. op de Cingel. ouders dool. geads.

mei haar motje Atjc Andriese) Gerbrand Smit. Is zij dezelfde Lena Pranger, die voorkomt in het register
'Aanstellingen van voogden lussen de jaren 1741 en 1766' te Hoorn?

J. PRANGER. Ede

853. VERBRAKEN/VAN DEN BRAAK/VAN DER BRAEK(EN)
Petrus Verbraken, ged. Slralum 24-8-1746. tr. Liempde 14-12-1768 Henrica (Gerdina) van den Dungen.
ged. Liempde 21-9-1747. Hieruit tenminste drie kinderen: Petrus van der Braeken. Liempde 1771 (hiervan
uitgebreid nageslacht bekend onder de naam Van den Braak); Joannes van de(r) Braeken. Liempde 1776
en Lambertus van den Braek, Esch 1779. Gevraagd verdere informatie over Joannes en Lambertus. alsmede
hun evi. nageslacht.

C. VAN RAAD. Zevenaar

854. MILITAIREN IN DIENST VAN HET FRANSE LEGER
In mijn bezil zijn kopieën van een zgn. 'Liste alphabetique des conscrits' en een 'Journal du maire pour
servir a l'inscription des conscrits" van de stad Axel uit 1814. Hoe en waar is ie achterhalen of de daarin
genoemde personen inderdaad in dienst van het Franse leger zijn geweest?

R. MARTENS. Dordrecht

Aan dit nummer werkten mee:
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