
GENS NOSTRA
MAANDBLAD DER NEDERLANDSE
GENEALOGISCHE VERENIGING
HOOFDREDACTEUR C.H. VAN WIJNGAARDEN

JAARGANG 51 - nr 2. FEBRUARI 1996

HET 'MEMORIE-BOEK'
VAN ADRIAAN VISSCHER

door A. MAKKINJE

Inleiding
Kort voor het overlijden van mijn schoonmoeder, Catharina Alida Geertruida Bom-
Stam, kreeg ik van haar een paar albums met foto's van de familie Stam en een schrift
met de titel 'Memorie-Boek bij mij Adr. Visscher'. Mijn schoonmoeder was een
kleindochter van Anna Maria Visscher, geboren op 1 januari 1841 als dochter van Jan
Visscher en Dieuwertje Molenaar.

Het schrift verhaalt de levensloop van Adriaan Visscher, zijn sollicitaties en geldza-
ken. Adriaans vader, Claas Visscher, was onderwijzer te Durgerdam en hield daar ook
het doopboek bij; misschien dat dit laatste Adriaan op het idee bracht zijn memorie-
boek te schrijven?

Sommige data in het schrift kloppen niet helemaal, wellicht doordat Adriaan veel
dingen van horen zeggen had, of omdat hij de gebeurtenissen pas veel later vernam.

J7 /"•y'ü JJi&^

Fragment uit het Memorie-Boek
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Transcriptie van het memorieboek

A° 1711, den 2 augustus is Claa.s Visscher met Jannitje Hogehoom getrouwt.
1712. den 5 meij. - ' s avonds 10 uren is haar eerste kind, zijnde een zoon. geboren, gent. Adriaun; overleden
na enige dagen
1713. den 15 nov:- haar 2C kind, zijnde een dogter, gent. Geertje, 's morgens ten 10 uren 1753. den I3nov:
's morgens ten 3 uren overleden
1718, den 8junij-haar3e kind, zijnde een dogter. gent. Neeltje, 's morgensten 9 uren. overleden 22octob:
1722 over 10 uren
1720, den 31 jann. - haar 4C kind, 's avonds 5 uren, gent. Trijntje, overleden aan de pokken 23 aug: 1730
's middags hall'3
1722, den 19 feb. - haar 5C kind en laatste kind, sijndeeen zoon genaamt Adriaan
1723, den 17 meij - 's avonds ten half' 12 is Jannitje Hogehoom overleden
1727, den 17 aug. - is Claa.s Visscher weder getrouwt met zijn nigt Geertrui] Visscher, dogter van Jacob
Visscher. in leven schoolmr te Diemen
1731. den 16 dec. -haar lc kind, sijnde een zoon, 's morgens half 8 uren, gent. Jacob, overleden I janw:
1732. 's midd. I uur
1731. do. 23 — is Geertrui) Visscher overleden 's midd. 1 uur
1733. den 14 jann.-is mijn vader Claa.s Visscher overleden 's midd: omtr. 1 uur

1742. j u 1 ij — ben ik, Adriaan Visscher, met Aalt je Gaaf.se getrouwt, in de kerk tot Monnikkendam
1747. aug: 11 tot Ouderkerk aan den Amstel - zijnde vrijdag is mijn kind geboren, zijnde een dogter ge-
naamt Jannitje, 's avonds ten 6 uren; overleden den 26 octob: 1758. donderdagavond 10 uur en brgraven,
den 1 nov: bij mijn huijsvrouw. N° 122
1752. decemb. 24 tot Purmerende-zijnde zondag, is mijn tweede kind geboren, sijnde een zoon, gent.
Klaas, 's middags, omtrent half 12. En gedoopt, den 26e. de 2e. Kersdag, nademiddag
1754. julij 19 - is mijn waarde huijsvrouw (zo ik niet zonder grond hoopc) in den Heere gestorven, oud
sijnde 33 jaar en 4 maanden sijnde geboren, den I9maart 1721. en begraven den 25 julij 1754. in de kerk
te Purmerende, in de zuijderkap, in 't graf. N° 122. het welk ik daar toe hebbe voor ƒ 14 gl
1757. 30 januarij - ben ik wederom hertrouwt met Aaltje van Vierhouten, jd. geboren tot Elburg. dog nu
wonende in deze stad. zijnde oud 36 jaaren, en enige maanden
1757. 2 novemb.-zijnde woensdag, namiddags ten half 3 uren is mijn huijsvrouw verlost van een dogter.
genaamt Annaatje. en gedoopt den 3C dito. op donderdag avond

A° 1758. octob. 10-dingsdag avond, omtrent 11 uren, is mijn vrouw verlost van een dood kind, zijnde een
welgeschapen zoon
A° 1760. junij 13.-vrijdag voormiddag, de klokke 11 uren, is mijn vrouw verlost van een welgeschapen
dogter; zijnde den 15 d° namiddag gedoopt en genaamt Jannetje, overleden op vrijdag, den 11 desemb.
1772 's avonds quartier voor 5 uren, oud 12 jaar 6 m: min 2 dagen en begraven den I6e d° woensdag, in
mijn graf N° 122
A° 1764. janw. l7.-dingsdag, namiddag, de klokke omtrent 4 uren, is mijn vrouw verlost van een welge-
schapen zoon: zijnde den I9e dito donderdag avond gedoopt, en genaamt Rijn

A° 1737. den 13 januarij-heb ik tot Diemen, (welke plaats vacant was) gezongen. ps.59 en gelesen P.S.68.
en tot een som gekregen de 15C uijt de Sinrijke vragen van Bartjens. En Jan van Aalst schoolmr. te Zunder-
dorp heeft de plaats gekregen
1737 den 17 feb: - kreeg ik tijding, dat ik tot Sunderdorp op de nominatie stond, en den 10 dito aldaar
gezongen. p\48 aan de paus. en Nehemia 4 gelesen en Jan Hals van Nieuwendam kreeg de plaats
1739. den 27 maart.-heb ik gesolliciteert. na het school van Monnikkendam. en mijne schriften overgegev.
den 12 april -gesolliciteert na Watergang; en Cornelis Stouting wierd aldaar beroepen
den 23 do.-kreeg ik een brief van Monnikkendam om op saturdagden 2 meij de clokke 10 uur tecompa-
reeren op 't stadhuijs, om daar blijken van mijn bequaamheid te geven en ben op die selve tijd. met meer-
derheijd van stemmen, tot schoolmeester verkoren oud zijnde 17 jaar en ruijm 2 m
1744. den 18 april. - na Ouderkerk aan den Amstel gesolliciteert, gelesen 2 Kon: 10, de 8 eerste vsn en
gesongen Psalm 146 vs 1 en 2, door 't lot
den 14 meij-sijnde Hemelvaartsdag, kreeg ik een brief van Ouderkerk.dat ik op de volgende zondag den
17e meij moest komen om op mijn beroep te zingen, ik las. Hand. 5 en zong p* 02: 9 & 10
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den 20 meij. - savonds ten 9 uren, kreeg ik vandaar nog een brief om met Jacob Tulp te loten, 't welk
geschieden moest, den 23 d° ten 10 uren aan 't huijs van de baljuw en door Gods bestiering viel het lot op
mijn
den 5 junij - ging ik na Ouderkerk, als schoolmr. den 7e song ik voor, en den 8 d° aanvaarde ik mijn school

1747 nov: 16-mijn eerste termijn betaald wegens de liberale gifte op 't regthuijs te Ouderkerk, hebbe het
selve aldus gerekent: mijn vaste goederen, bedragen ƒ 2307:5:- daarvan 1/50 is ƒ 46:3:-
mijn ampt getaxeert op 500 gl. daarvan de 50 penn: bedr. 10 gl. en dat 9 maal,.(omdat ik tusschen de 20 en
30 jaren oud was) ƒ 90:-:-
mijn lijfrente ƒ 700:-:- waarvan de laatste renten geweest zijn ƒ 39:7:- en dat 9 maal bel: ƒ 354:3:- waar-
van de 50 penn: is ƒ 7:2:-en dat 9 m: ƒ 63:18:-van de roerende goederen ƒ 14:19:-
dengeheele som ƒ 215:-:-in 4 termijnen bet. octr ƒ 53:15:-
1748. maart 21. -betaald de 2° termijn, die 3 gl meer geweest is, om dat ik toen ook mijn huijs moest meede
reekenen, 't welk ik genomen heb op 50 gl huur 's jaars, dat is 1 gl de 1/50 penn: en dat 9 maal bel: 9 gl:
door 3 gediv: is de 3 term: ieder 3 gl. meer en dus ƒ 56:15:—
junij 15.-betaald de 3e termijn ƒ 56:15:-
-sept: 10-betaald, de 4e termijn, die ik tot gerustheijd nog ƒ 1:17:- verhoogt heb en dus ƒ 58:12:-
in 't geheel betaald, tot de 1: gift ƒ 225:17:—
veraccordeert met de secretaris, om voor hem 't aantekenen van de bruijden en Christen lijken waar te
nemen mits daar voor genietend 's jaars ƒ 25:-:-

1748. decemb. 17.-tot remplacement van de afgeschafte pagten, op rekening betaald voor 6/m ƒ 15:-:-
ben voor 6/m getaxeert op ƒ 19:17:-
reste nog te betalen ƒ4:17:-
de andere 12/m betaald, den 23 aug: 1749, den 25 octob: 1749, en den 18 feb: 1750 ƒ 39:14:-
in 't geheel ƒ 59:11:- courtagie ƒ1:18:6
rest ƒ 57:12:10
novemb: 8-kreeg ik een brief van den ontfanger Cliffort dat ik was aangesteld tot collecteur van 't middel
op de ronde maat, de grove waren, den inkomende tabak en inkomende granen: en den 12C dito. in die
qualiteijt mijn eed gedaan, mijn collectloon sou sijn de 20 penn.
1749 decemb 26. - kreeg ik een brief van den ontfanger Cliffort dat ik was aangesteld tot collecteur over
alle de onbeschreven middelen, en den 29° dito mijn eed gedaan mijn collectloon sou sijn de 40 penn.
in meij - begonnen te contribueeren in de schoolm' wed. beurs zijnde mijn 1 e inleg ƒ 12:-:- en vervolgens
zo alle jaren

1751 den 22 august: - heb ik gesolliciteert, na het stads school van Purmerend, daar een tractement is van
400 gl. heb aldaar gelesen 1 Chron. 1 van vs 17 en vervolgs. en nog een gedeelte van 1 Sam. 16: 1-8. en
gezongen ps 27: 3,4 en nog nabelieven psalm 116: 1. ben aldaar's maandags en dingdags daar aan volgen-
de geexamin'. in de arithmetica, geometria, navigatie en boekhouden, door Lourens Praalder examinator,
van de stuurluijden tot Rotterdam
den 28: do. - kreeg ik vandaar een brief, dat ik door de Heeren Burgemrs en vroedschappen den selver stad
op de nominatie was gesteld, beneffens Dirk Groot, op de Helder, Sijmon Bakker tot Jisp en Claas van
Mechelen, in de Purmer
den 29C do: - quamen de hm burgen""", secretaris etc. alhier tot Ouderkerk in de kerk en in school om mijn
werk te sien en te hooren: nadat sij savonds van te vooren bij den predikant geweest waren om na mijn
persoon, en werk te vernemen •.'•'•'.
den 8 septemb: -quam bij mij de boode van Purmerend met een brief van de hrn burgenm' en vr" dat het
beroep den 7e op mijn was uijtgelopen: ik hoor dat Bakker van Jisp een stem heeft gehad; uijt de Purmer
ook een stem; die van de Helder 2 stemmen (is kort daar na overleden); en ik 9 stemmen (11 stemmen) en
zal in 't begin van octob: gaan vertrekken

1751 den 6 october- ben ik alhier tot Purmerende, met mijne goederen etc. gearriveert enmij vertoond aan
de hrn burgenmrs en op saturdag den 9C octob. in handen van de hrn burg: een eed'afgelegt, als secretaris van
de huwelijkse saken; en sal van den avond, den 9e in die qualiteijt fungeeren, en op morgen sijnde zondag,
den 10c mijn kerkendienst voor de eerste maal waarnemen, en na de kermis, te weten op maandag, den 18e

dito, het school
den 10e do. - heb ik voor de eerste maal, als gewone voorsanger van Purmerend gefungeert. ik las 's mor-
gens 1 Kon. 3: 1-14. en song 't vervolg ps 25 aan de pause. ik kreeg na ps 73:13. 's middags las ik op de 2e

beede Heb. 2 en song ps 26 aan 't beging, en kreeg na het 3e vs uijt 't gebed onses Heeren
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den febr: 1786 is overleden Adriaan Visseher
den 9 junij 1803 is overleden dcszelfs 2.de huisvrouw Aalt je van Vierhouten nalatende Klaas Visseher
(verwekt bij Aallje Gaafse) geboren 24 dec. 1752
Annaatjes Visseher geboren 2 novemb: 1757
Rijn Visseher geboren 17 jan. 1764
Annaatje Visseher getrouwd met Bessel Vlasman.ln dat huwlijk verwekt 5 dochters: als Elizabelh gehuwd
met Domine Toussainl te llpendam. Aallje ongehuwd overleden. Adriana ongeh. gestorven. Josina gehuwd
met Rademaker te Kampen en Gijsberlha gehuwd met A. Kaler te Purmerende. - hierbij verwekt een zoon
en dochter; de dochter getrouwd met L.G. Post boekhandelaar alhier

J. Visseher oud 77 jaar

den 28 dec: 1799 is getrouwt Rijn Visseher met Alie Krom
den I3januarij 1801 is geboren Adriaan Visseher Rijnszoon nademiddag4urenopdingsdag dog overleden
in het jaar 1826
den 27 jannuarij 1802 is geboren Jacob Visseher op woensdag s' morgens 10 uren
den 28 december 1802 is geboren op dingsdag voormiddag te 10 uren Jan Visseher
in 1803 zijn Adriaan Visseher en Jacob Visseher op de linkerarm met de koepokken door L. van Vierhouten
ingeënt in 1804 is Jan Visseher ingeënt
den 2 jan: 1804 s'maandags s'morgens I uur is geboren Aaltje Visseher
den 7 februarij 1805 vrijdags'morgens '/i een uur wierd geboren Geertje Visseher dog overleden 22 april
1806 (Red.: 7-2-1805 viel op een donderdag!]
den 7 junij 1806 is geboren zaturdag na de middag 5 uuren Geertje Visseher dog overleden in het jaar 1826

in 1807 is geboren den
later nog uit dit huwlijk geboren. -
Klaas doch jong overleden
Annaatje, overleden oud 9 jaren aan de roodvonk
Marijije, overleden oud 24 jaren aan het water
den 15 december 1814 geboren Klaas, gehuwd met Niesje Molenaar, verwekkende bij haar 2 dochters en
3 zonen, waarvan de jongste zoon Jacob Jan zeer jong is overleden
de oudste eene dochter genaamd Aafje (thans Indistruce [???] te Breukelen)
de tweede een zoon, gen. Nicolaas, hoofdonderwijzer te Zutfen
Rijn predikant eers te Aschen later te Gramsbergen
de jongste dochter, Calo, nog zonder beroep
de vader (Klaas Visseher) is kort na den dood van het jongste kind overleden en later hertrouwd met M.
Boekhorst van Elburg

J. Visseher oud 77 jaar

1825 -is getrouwd Aallje Visseher met Christiaan Oljes zoon van Pieter Otjes schoolmeester te Purmerland
welke zijn gaan wonen in een broodbakkerij te Zuiderwoude
1826 2 nov - is geboren Pi Otjes dog overleden den 24 april 1828

1827 15 april - is getrouwd Jacob Visseher met Barendina Schoen jonge dogter den 6 december 1802 te
Hoorn dog alhier woonagtig dogter van Dirk Schoen en Jannetje van der Zee waarvan de kinderen zijn
1828 24 februarij - is geboren Aafje Visseher op zondag 's avonds 10 uren
1830 24 october- is geboren Jannetje Visseher op woensdagmorgen 1 uur [Red.: 24-10-1830 was een
zondag; wellicht is bedoeld 20 oktober]
1832 29 december- is geboren Rijn Visscher_pp donderdag s'morgens 11 uur dog overleden 18 april 1835
zaturdag morgen 9 Vi uur |Red.: 29-12-1832 was een zaterdag!]
1834 6 jannuarij - is geboren Dirkje Visseher op maandag s'avond 6 uur dog overleden 27 aug. 1836 zatur-
dag morgen 9 Vi uur
1836 30 aug: - is geboren Dirkje Visseher dingsdagmorgen 9 Vi uur
1838 2 nov: - is geboren Rijn Visseher vrijdag morgen 1 uur
1840 6 maart - is geboren Aagje Visseher s'avonds 7 uur dog overleden 10 junij 1841
1843 - is geboren Aagje Visseher geboren 13 sept smiddag 1 uur
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Ik, Jan Visscher, kreeg in het hoofd om op mijn 77e jaar dit een en ander in te schrijven, mogelijk vind men
wel hier of daar hetzelfde aangeteekend.
In het jaar 1823 ondermeester zijnde bij den heer G. van Sandwijk vatte ik een vast voornemen op, mij in
de wereld te begeven, door te solliciteeren als hulponderw. naar hier of daar; na onderscheidene beproevin-
gen gelukte mij dit en wel te Twello bij Deventer, een aangenaam en welgelegen dorp op toentertijd aanne-
melijke voorwaarde. -
Den 1 april 1823 trad ik in het huis van den heer R. Buitenweerd in, een lief, beminnnelijk en bekwaam
hoofdonderwijzer, waarbij ik inzonderheid veel kon leeren, en vooral schoolhouden.
Elf maanden hierna werd ik verplaatst te Terwolde bij de wed. Keizer als waarnemend onderwijzer, alwaar
ik als zoodanig twee volle jaren met het beste gevolg werkzaam was en toen den le april voor mijn eigen
begon te werken als hoofdonderwijzer.
In julij daaraanvolgende werd mijn oudste broeder Adriaan ernstig ziek en stierf op het einde dier maand,
hij was de regterhand van mijn bejaarden vader. -
Kort na zijn dood werd mijne moeder ook ziek en stierf den 16en augustus, oud 48 jaar, mijn vader lag toen
ook ziek als ook mijne oudste zuster in huis, Geertje, toen de regterhand van mijn moeder die beide eerst
mijn vader op zondag middag te 4 uur en Geertje te 5 uur overleed. -
Men vond het bij mij te

Terwolde en Twello, waar de burgermeester woonde, om mij ten eerste te laten gaan, maar op mijn aandrin-
gen gaf men vrijheid naar Purmerende te trekken voor4a5 weken. Bij mijne komst waren al die dierbaren
overleden en toen ik dadelijk het voorstel ontving om als plaatsbekleeder in de uitgestorvene school gedu-
rende mijn zijn te treden, en zoo het examen af te wachten voor een nieuw te benoemen hoofdonderwijzer.
Dit viel mij ten deel, maar ik vond later tot mijn leedwezen mijn school te Terwolde meer dan tot op lA na
verminderd van leerlingen. -
Den 2 december 1827 trad ik in het huwelijk met Dieuwertje Molenaar geboren den 25 Octoberl803 op
de Beets in Noord Holland, die den 30e april 1866 overleed, voormiddag te 10 uur. -
Uit dit huwelijk zijn geboren:
1828 den 24 october 1828, Aafje
1830 den 9 februarij, Maartje
1831 den 19 november, Rijn
1834 den 18 januarij, Josina overl. 7 octob. 1864 's morgens te '/25 uur
1835 den 28 october, Leenden Joris
1837 den 3 october, Alida Geertruida overl. 12sept 1866 ' s morg. te II uur
1839 den 22 april, Jan Adriaan
1841 den 1 september, Anna Maria
1845 den 9 december, Joris, overleden 8 sept 1845 voormidd. te 8 uur •

' C> -v ft >S2-#-j **.
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VOORVADER ZIJN, DAT IS DE KWESTIE ...

door drs. P.G. HOEFNAGEL (f)

In Gens Nostra 52 (1992), pag. 296-297 verscheen het artikel 'Vader zijn of niet, dat
is de kwestie...' door mr. M. van der Leeuw. Het artikel heeft de verdienste grondsla-
gen van de genealogie aan de orde te stellen. Aan de orde stellen houdt de mogelijk-
heid van andere zienswijzen in. Prompt kwam dan ook in het eerstvolgende december-
nummer (pag. 558) een reactie met 'Moeder zijn, dat is de kwestie...' door Margot
Batlo. Haar mening komt heel dicht bij de mijne. Wel zal de juridische afstamming
veelal maatschappelijke invloed hebben en als zodanig kan zij vermeld worden. Ik zou
dus waar mr. Van der Leeuw de juridische afstammming handhaaft, maar opmerkt dat
de feitelijke afstamming altijd nog in een bijlage kan worden opgenomen, deze volg-
orde omkeren. Bovendien zou ik wat van de feitelijke afstamming bekend is, altijd
willen vastleggen. Dit geldt vooral als gegevens anders verloren dreigen te gaan. Uit
eigen ervaring ken ik hiervan twee voorbeelden. Ik ga hiervoor naar het allereerste
begin van mijn voorouderonderzoek, nu meer dan vijftig jaar geleden.

Van mijn grootouders was een echtpaar reeds overleden, het andere woonde in
Schoonhoven, waar ook nog ooms en tantes leefden. Zelf woonde ik in Den Haag.
Vaak logeerde ik in Schoonhoven, veelal ging ik dan op de heen- en terugreis in
Gouda aan bij een oom en tante uit de andere kant van de familie. Ik was bevriend met
een nog inwonende zoon, een neef weinig ouder dan ik. Met hem sprak ik over mijn
plannen tot voorouderonderzoek, hij had ook belangstelling en zou in eigen familie-
kring navraag doen.

In Schoonhoven begon ik een gesprek met mijn grootouders. Beiden vonden het
leuk om over vroeger te praten. Al gauw kwam er een doos met bidprentjes te voor-
schijn, waarbij verschillende uit de vorige eeuw. Snel had ik, met bijzonderheden,
gegevens over vier overgrootouders en zes betovergrootouders. Na een eerste orde-
ning van de verkregen gegevens, kwam ik terug op de ontbrekende betovergrootou-
ders. Toen vertelde mijn grootvader het volgende:
Op mijn zeventiende jaar was ik gedurende een jaar knechtje bij Piet de Jong, een
handelaar in galanterieën, die met een hondekar de dorpen rond Schoonhoven afreed.
Opeen keer in Jaarsveld werd ik nageroepen 'Morgan', althans zo had ik het verstaan.
Wat was het geval? De ouders van mijn grootvader waren Jan Hoefnagel en Jacoba
van 't Hoofd. Jacoba was een dochter van Johanna van 't Hoofd en Jacobus Morgan.
Jacoba was vernoemd naar Jacobus Morgan. Later stelde ik vast dat onder haar kin-
deren ook een Jacobus was, een naamgeving die niet uit andere familierelaties kon
worden verklaard. Dit verhaal werd bevestigd door mijn grootmoeder en een oudtan-
te.

Jacoba van 't Hoofd was geboren in 1826. Mijn grootvader werd nageroepen in
1878, het jaar waarin Jacobus Morgan ongehuwd, maar niet zonder nageslacht, over-
leed. Voor degenen onder ons die types ala Piet de Jong nog hebben meegemaakt,
toch niet zo vreemd. Zij waren nieuwsbrengers en -ontvangers. In feite was dat on-
derdeel van hun verkoopbeleid. Men kon ze nadat eerst de nieuwtjes waren uitgewis-
seld, niet zonder iets te kopen wegsturen. Als er dan een nieuw knechtje was, lag de
vraag voor de hand 'van wie is dat er een'. Als men dan hoorde 'van Jan Hoefnagel
en Jacoba van 't Hoofd', dan wist men wie het knechtje was. Daar kwam bij Aai Jaco-
bus Morgan in Jaarsveld, een kleine gemeenschap waar iedereen iedereen kende, een
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bekende figuur was, boer op de nog bestaande fraaie hoeve Zorgwijk, kort achter de
Lekdijk.

Later stelde ik vast dat de natuurlijke vader bij de inschrijving in het r.-k. doopboek
van IJsselstein niet werd genoemd. Wel heb ik uit de lidmatenregisters van Jaarsveld
kunnen vaststellen dat op Zorgwijk het aantal lidmaten lager was dan het aantal zielen,
het personeel zal dus waarschijnlijk rooms zijn geweest.

Johanna en Jacoba van 't Hoofd hebben nog gehoopt op een deel van de erfenis.
Die hoop was vergeefs. Er zijn hierover enkele opmerkingen te maken:
- Johanna werkte o.a. enige tijd in het Herenlogement in de Koestraat in Schoon-

hoven. Toen Jacobus Morgan daar een keer verscheen en net deed of hij haar niet
kende, gaf zij hem een klap in het gezicht.

- Hoogmoed, stands- en geloofsverschil en de toen veel voorkomende maatschappe-
lijke hardheid; Johanna b.v. werd met 100 gld. weggestuurd.

- Invloed van de familie. Een zuster van Jacobus was met ene De Groot getrouwd.
De kinderen van dit echtpaar, kregen om deze tak van de naam Morgan niet te laten
uitsterven, toestemming zich Morgan de Groot te noemen.

Hoe dan ook met een rijke oogst aan gegevens en een doos met bidprentjes keerde ik
terug. In Gouda bleek mijn neef minder fortuinlijk, hij was al bij een der overgrootou-
ders op moeilijkheden gestuit. Maar er leefde nog een oudtante en die zou hij eens aan
de tand gaan voelen. En ja hoor, enige tijd later kwam er een brief. De ontbrekende
overgrootvader was Leendert de Bruijn, kastelein te Driebrugge. Ook hier was sprake
van een dienstbetrekking. De moeder van Leendert verzette zich tegen een huwelijk.
Anders dan Jacobus Morgan, trouwde hij later wel, zelfs tweemaal en kreeg wettige
nakomelingen. Ik bewaar de brief bij mijn familiepapieren en een kopie heb ik bij de
persoonskaart gevoegd.

Ook hier bleek later ongeveer de gebruikelijke naamgeving te zijn toegepast. De
vader van Leendert de Bruijn heette Jan, het natuurlijke kind Johannes Boer. Johan-
nes noemde later zijn tweede zoon Leendert. Johannes werd te Gouderak geboren.
Hier zouden nog het doopboek Gouderak en wellicht de kerkeraadshandelingen van
Gouderak en Waarder nagezien kunnen worden. Veel kans op resultaat biedt dit overi-
gens niet, want met de invoering van de burgerlijke stand was een groot deel van de
vroegere redenen voor vermelding van de natuurlijke vader, vervallen.

Bij het voorgaande wil ik aan een drietal punten bijzondere aandacht geven:
- In beide gevallen bleek de naamgeving de mondelinge mededelingen te ondersteu-

nen, zij vormden een vingerwijzing naar de natuurlijke vader.
- Voor mij persoonlijk is de bewijskracht voldoende om mij de overtuiging te geven,

dat het hier om echte voorouders gaat. Naar buiten toe kan dit anders liggen, maar
ik heb niet alle bijzonderheden uitputtend weergegeven en de mogelijkheid blijft
open dat door mijn nakomelingen of anderen nadere gegevens (bijv. afbeeldingen)
worden gevonden.

- Als mijn neef en ik niet lang geleden schriftelijk hadden vastgelegd wat toen nog
bekend was, zouden nazaten die nu een onderzoek beginnen twee zwarte gaten
vinden, waar nooit meer licht over zou schijnen. Toch waren eens families-en in
het geval van Jaarsveld kennelijk een heel dorp-op de hoogte. Deze kennis bleef
echter in de mondelinge omgang steken en was daarmee gedoemd te vervagen en
uiteindelijk te verdwijnen.
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Wij kunnen hieruit leren dat waar zich dit soort gevallen in onze families voordoen,
het zaak is alles wat ons bekend is schriftelijk vast te leggen. Wij zijn dit m.i. het
nageslacht schuldig. Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan en onderzoekers die
zich met plaatselijke genealogie of geschiedenis bezig houden, vragen ook buiten de
eigen familie vast te leggen wat op dit gebied ter ore komt. Zonodig past men hierbij
voor een nader te bepalen aantal jaren een embargo toe. •

VAN DER VOORT (TWEEDE VOORTZETTING)

In vervolg op het artikel van A.J. Stasse in het oktobernummer van 1995 van Gens
Nostra1 kan ter verduidelijking van de transportakte uit 1704 toegevoegd worden dat
deze als minuutakte aanwezig is in de rechterlijke archieven van Gorinchem en het
Land van Arkel, tezamen met nog vier transportakten waarin dezelfde personen com-
pareren2. Hieruit blijkt dat er o.a. 2'/2 hond3 hennepland wordt verkocht en dat Hend.
de Clase inderdaad een verschrijving is van Hendrick Claesse.

De comparanten zijn de erfgenamen van Arien Roele. Uit de rekening van de 80e
penning blijkt dat deze de familienaam Stavast voerde. Zekere Arien Fransz. Stavast
benoemde op 3 mei 1688 tot erfgenamen zijn vader Frans en zijn broer Roei. Hierbij
getuigden LourensAriens, wonend op de Haar, en Cornelis Claesse, wonend in Schel-
luinen4.

De erfgenaam Cornelis van Lopik is waarschijnlijk dezelfde als Cornelis Willems
van Lopick, wonend te Hardinxveld, die op 13 juli 1693 tot erfgenaam benoemde
Tennis Ariens Campsteech, wonend aldaar, en Pieler Abrahams Baen, wonend te
Zwijndrecht, maar hen onterfde op 10 augustus 1695 en dan zijn vrouw Claesje Ger-
rits tot erfgenaam benoemde4. Op 2 oktober 1690 stelde Andries Willems van Lopik
een procureur aan in de zaak die hij voor het Hof van Holland voerde tegen Cornelis
Willems van Lopik5.

In de fragmentgenealogie dienen de volgende correcties te worden aangebracht:
Ib. Geertien Lourens van de Voort trouwde niet op 2-5-1693, maar op 11-5-1693.
Ig. Willem werd niet gedoopt op 5-20-1692, maar op 5-10-1692.
2d. Heette niet Jannegie. maar Aard.
2h. Laurens werd niet gedoopt op 15-10-1701, maar op 15-10-1702, evenals zijn onder 2i. genoemde

zuster Mettie.
4. Marichje Aeriens en Cornelis Crijnen testeerden niet op 8-10-1706, maar op 18-10-1706.
6. Het testament van 30-7-1663 is niet te vinden in de in noot 10 opgegeven bron (dit betreft een getuige-

nis van Hendrick Claessen van 1-10-1668), maar in ONA 3980.

R.F. VAN DIJK

Noten
1. A.J. Stasse, Van der Voort (voortzetting), in: Gens Nostra 50 (1995), pag. 493-495.
2. GA Gorinchem, recht. arch. 511, fol. 44-46.
3. Op pag. 493 van het oktobernummer 1995 staat '2ti'; dit is een zetfout (Red.).
4. ONA 4090.
5. ONA 4091.
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TOT WELKE GENERATIE BEHOREN
DEZE VOOROUDERS?

door H. ZANTING

In mijn deel-kwartierstaat komen in generatie X (kwartiernummers 640 tot en met
767) onder meer de volgende voorouders voor:
693 Suzaima Geugies, ged. De Wijk 31 -1 -1686, Ir. Hoogeveen 21-6-1705 Hendrik Hendriks Umenborg.
702 Gijben Geugies, ged. De Wijk 24-3-1689, tr. Grieljen Hendriks, geb. Zuidwolde.
749 Grietje Jans Troost, ged. Hoogeveen 31-5-1716, tr. Berend Roelofs Boer, geb. Koekange vóór 1713.
754 Reynt Jans Smit, ged. Hoogeveen 29-12-1720, tr. Geesje Out en, ged. 29-11 -1713.
De navolgende personen zijn gevonden als voorouders van de hierboven genoemden.
Dus allen behorend tot een generatie ouder dan de generatie X.
1386 Geuchjen Reynls. tr. de Wijk 21 -4-1679
1387 Annachjen Mentinck, ged. Hasselt 16-8-1657.
1404 = 1386 Geuchjen Reynts.
1405 = 1387 (Annachjen Mentinck.
1498 Jan Jans Smit of Troost, tr. (2) Hoogeveen 4-9-1711
1499 Femmegien Gosens.
1508 Jan Reynts Smits (Hap), otr. Ruinen 5-2-1718
1509 Aimegien Aalders, van 't Pesservelt.
2772 Reynl RoelefJ's, overl. tussen 1661 en 1664, tr.
2773 Aeltjen Jans.
2808 = 2772 Reynl Roelejfs.
2809 = 2773 Aeltjen Jans.
2996 Jan Everts Smit, tr. Yhorst/De Wijk 28-10-1666
2997 Grienen Reynts.
3016 Reynt Jans Smit, tr. Hoogeveen 7-12-1693
3017 Geesje Peters.
5994 = 2772 = 2808 Reynt Roelejfs.
5995 = 2773 = 2809 Aeltjen Jans.
6032 = 2996 Jan Everts Smit.
6033 = 2997 Grietien Reynts.
12066 = 2772 = 2808 = 5994 Reynt Roelejfs.
12067 = 2773 = 2809 = 2995 Aeltjen Jans.

Het valt op dat meermalen dezelfde personen onder verschillende kwartiernummers
voorkomen; genealogisch geen unicum. De oudtijdse relatief kleine en besloten woon-
gemeenschappen voorzien ons veelvuldig van gelijknamige voorouderparen via ver-
schillende lijnen. Dat daardoor soms ook de generatie-indeling 'zoek raakt' heb ik
proberen aan te geven in het hierbij afgedrukte schema. We zien daar onder meer dat
het echtpaar Jan Everts Smit x Grietien Reynts voorkomt onder de kwartiernummers
2996-2997 en 6032-6033. Tellend vanuit nummer 749 in generatie X behoort dit echt-
paar (via 1498-1499) met nummers 2996-2997 tot generatie XII. Gaan we daartegen
in generatie X uit van nummer 754 dan valt hetzelfde echtpaar (via 1508-1509 en
3016-3017) met de nummers 6032-6033 in generatie XIII.

Broers behoren normaliter tot eenzelfde generatie. Jan Jans Smit of Troost (num-
mer 1498) behoort tot generatie XI, maar zijn broer Reynt Jans Smit (nummer 3016)
valt in generatie XII.

Een nog grotere generatievariatie biedt het echtpaar Reynt Roelejfs x Aeltjen Jans.
Zij komen voor onder de kwartiernummers 2772-2773, 2808-2809, 5994-5995 en
12066-12067. Gaan we in de generatie X uit van nummer 693 of nummer 702 dan
behoren zij als 2772-2773 of 2808-2809 tot generatie XII. Nemen we in generatie X
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nummer 749 als vertrekpunt dan behoren zij als 5994-5995 tot generatie XIII. Begin-

nen we in generatie X bij nummer 754 dan behoort ditzelfde echtpaar met de nummers

12066-12067 zelfs tot generatie XIV.

Hel mag duidelijk zijn dat ik de spannende vraag 'tot welke generatie behoren mijn

voorouders' niet altijd zonder de nodige variatie kan beantwoorden! •

2772 = 2808 = 5994 = 12066 Reynl Roeleffs
ir.

2773 = 2809 = 5995 = 12067 Aeltjen .lans

2997 = 6033 Grieljcn Reynts
tr. 1666

2996 = 6032 Jan Everls Smit

1386= l4()4Gcuchjcn Reynls
tr. 1679

1.387 = 1405 Annachjen Mentinck

3016 Rcynl Jans Smit
tr. 1693

3OI7Geesje Peters

1498 Jan Jans Smit (Troost)
tr. (2) 1711

1499 Femmegien Goscns

1508 Jan Reynts .Smit
tr. 1718

1509 Anncgien Aalders

693 Suzanna Gcugies 702 Gijsberl Geugies 749 Grietje Jans Troost 754 Reynt Jans Smit
geel. 1686 ged. 1689 geel. 1716 ged. 1720

Variatie in generatie
de vier personen op de onderste rij behoren tol mijn generatie X;

daarvóór zijn meer generatie-niveaus in te vullen
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ZONEN MET GELIJKE VOORNAMEN IN EEN GEZIN

door dr. H. BENNINGA

Naar aanleiding van het artikel van drs. H.J.L.M. Boersma over het gebruik van de-
zelfde voornaam voor twee kinderen uit hetzelfde gezin, wil ik graag de aandacht
vestigen op het feit dat in sommige delen van ons land de wijze van naamgeving-het
vernoemen - zeer sterk aan regels was onderworpen'. Een aantal voorbeelden van dit
gebruik geeft C.J. Wegman in zijn boek over 'Westerwolders en hun woningbezit'2.
Problemen ontstonden vooral wanneer grootouders dezelfde voornaam hadden. Weg-
man haalt op pag. 253 van zijn boek zelfs een voorbeeld aan van drie kinderen uit één
gezin die allen de doopnaam Jan kregen. In dit geval ging het om kinderen uit twee
huwelijken van Jurjen Jans Ter Wisch; alle drie grootvaders heetten Jan.

In het voorgeslacht van mijn vrouw kwam ik twee keer deze gelijke voornamen in
hetzelfde gezin tegen, één van die gevallen was dank zij familie-overlevering nog be-
kend, het ontrafelen van het andere geval heeft mij echter heel wat hoofdbreken ge-
kost.

Geval l
Harm Boelems Buirs (zn. van Geert Wilts Buirs en Zwaantje Harms Boelems), geb.
Weende (onder Vlagtwedde) 13-1-1807, landbouwer te Jipsinghuizen, overl. ald. 7-1 -
1860, tr. Vlagtwedde 9-9-1831 Geertnticla Geerts Meems (dr. van Geert Hilverts
Meems en Grietje Roelfs Bruggers), geb./ged. Laude/Vlagtwedde 5-9/23-11-1811,
overl. Jipsinghuizen 8-5-1878.

Uit dit huwelijk, geboren te Jipsinghuizen gemeente Vlagtwedde3:

1. Geert Buir (roepnaam Geert Boer), geb. 24-10-1832, overl. Vlagtwedde 10-2-1905,
tr. ald. 1 -4-1854 Janna Wannemaker, geb. Vlagtwedde 2-6-1823, overl. ald. 15-5-
1896.

2. Geerf fin/r (roepnaam Geert Meems), geb 1-11-1834, overl. Weende 30-4-1903, tr.
Vlagtwedde 28-11-1860 Wupke Kristiaans, geb. Roswinkel 30-11-1838, overl.
Weende 7-6-1896.

3. Wilt Buir, geb. 29-12-1836, overl. Jipsinghuizen 24-4-1864.
4. Grietje Buir, geb. 29-3-1839, overl Vlagtwedde 20-3-1921, tr. (1) ald. 27-5-1863

Albert Jans Kraai, geb. Vlagtwedde 8-6-1834, overl. ald. 12-10-1887; tr. (2) Vlagt-
wedde 2-11 -1889 Harm Wubbes Niemeijer, geb. ald. 12-7-1847, overl. ald. 10-12-
1909.

5. Albert Buir, geb. 6-3-1842, overl. Vlagtwedde 29-1-1903, tr. ald. 22-5-1878 Grietje
Geerts Meems, geb. Vlagtwedde 14-8-1859, overl. ald. 31-5-1935.

6. Zwaantje Buir, geb. 29-11-1844, overl. Jipsinghuizen 2-10-1857.
7. RoelfBuir, geb. 6-7-1848, overl. Jipsinghuizen 7-6-1851.
8. RoelfBuir, geb. 23-8-1852, overl. Vlagtwedde 13-1-1927, tr. ald. 12-8-1886 Jaco-

bina Mulder, geb. Vlagtwedde 27-10-1856, overl. ald. 2-2-1932.
9. Harm Buir, geb. 7-6-1856, overl. Vlagtwedde 3-2-1932.
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Geval 2
Roei f of Roelof Jans (nam in 1811 de naam Middeljans aan, vermoedelijk omdat hij
het middelste van drie 'huissies of hutten' in het Buindermoeras- nu Buinerveen -
bewoonde, die alle drie als hoofdbewoner iemand met het patroniem Jans hadden4),
geb. Buindermoeras, ged. Borger 17-6-1759 (zn. van Jan Harms en Grietien Klasens),
landbouwer (keuter?) te Buinerveen,overl.ald. 7-6-1834, tr. Borger20-1 1-1791 Grie-
tien Jans (die later de naam Haspers aannam), ged. Gasselte 16-10-1763 (dr. van Jan
Jansen Haspers en Willemtien Geerts), overl. gem. Borger 11-5-1836.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Roelofs, geb./ged. Buinerveen/Borger 1/7-4-1799, landbouwer te Buinerveen,
overl. ald. 3-11-1842, tr. Borger 11-12-1828 Geertuid Harms Trip, geb. Drouwe-
nermoeras (nu Drouwenerveen) 1 -5-1805, overl. gem Borger 26-2-1866. De bruide-
gom tekent de akte met Middel Jans, zowel zijn vader als zijn broer tekenen met
Middeljans. Zij hertr. Borger 9-10-1843 Koenraad Kanninga, winkelier Drouwe-
nerveen, geb. Wildervank 28-3-1808, overl. Drouwenerveen 10-7-1882.

2. Jantien Roelofs, geb. Buinerveen 1-6-1801, bevalt
14-1-1826 ten huize van haar vader van een dochter, die wordt ingeschreven als
Anna Middeljans. Jantien Roelofs Middeljans overlijdt Buinerveen 3-4-1834, nala-
tende man, Jan Laninierts, en drie kinderen.

3. Jan Roelofs, geb./ged. Buinerveen/Borger4/30-7-1803, landbouwerte Buinerveen,
overl. gem. Borger 21-1-1846, tr. Borger 30-1 -1839 Trientien Ottens, geb. Gassel-
ternijveen 19-5-1805, overl. Borger 17-4-1889.

4. Klaas Roelofs, geb. 1807 of 1808, arbeider/landbouwer te Buinerveen, tr. Borger
23-8-1838 Fennechien Johannes Vo(r)steveld, ged. Borger 15-7-1810.

5. Roelof Roelofs, geb. gem. Borger 1-7-1812, landbouwerte Buinerveen, overl. 4-8-
1880, tr. Borger 27-8-1836 Grietje Wiering(a). m

Noten
1. H.J.L.M. Bnersmu, Jansen en Janssen, in: Gem Noslra Al (1992), pag. 555-558.
2. C.J. Wegman. Westenvolders en hun woniiijibezil van /JócS' lol 1H29: Hel kerspel Selïmgen, Enschede

1991.
3. Met dank aan mevrouw G.P.J. Hiskes-Knigge Ie Wildervank en de Afdeling Burgerzaken van de ge-

meente Vlagtwedde voor een aanlal nadere gegevens (1993).
4. Mededelingen van de heer A. Smegen te Rolde (1992).

DOOPBOEK TOLBERT 1751

Den 25 april is gedoopt Jan soon van Pieter Jans, Tijsse, soon van Tonnis Tijsses,
Jacob soon en Martien dogter van Hindrik Geers.
De twee laaste sijn tweelingen.
Noch nooit sijnde behalven dese 4 kinderen 4 tegelijk van mij gedoopt in de gantse
tijd van mijn 33 jarige dienst.
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KWARTIERSTAAT VAN TRIJNTJE AUKES BOSKMA

door JAN SCH. WOLF

In Gens Nostra 45 (1990), pag. 287-297, werd de kwartierstaat gepubliceerd van
Trijntje Auk.es Boskma (1882-1991). Omdat in de kwartierstaat van mijn vrouw de
naam Boskma opduikt, heeft de kwartierstaat mijn interesse: Johannes Wybes Zwaag-
stra trouwt met Hieke Gerbes Boskma. Helaas zijn er in de publikatie twee kleine
foutjes geslopen, die ik graag wil corrigeren.

De onder nummer 8 genoemde Gerben Klases Boskma, geboren Veenwouden 14
november 1772, is overleden op 22 augustus 1849, niet te Veenwouden. In de overlij-
densakte, waarvan een afschrift in mijn bezit is, opgemaakt door de assessor-ambte-
naar van de Burgerlijke Stand van Dantumadeel, Willem van Riesen, staat dat Pieter
T. Pranger, landbouwer, en Willem S. Duyff, veldwachter, buren van de overledene,
op 23 augustus 1849 aangifte doen van het overlijden van Gerben Klases Boskma, oud
76 jaren, geboren te Veenwouden, wonende onder Rinsumageest (enz.), op 22 augus-
tus 'des namiddags ten drie uren' onder Rinsumageest.

Gerben is ook bekend onderde naam Gerben Goddeloas, tolman van het 'Goddloas
Tolhüs'. In publikaties komt hij er niet te best af: een ruwe klant. Er zouden zelfs
mensen vermoord zijn bij het tolhuis. De bijnaam Gerben Goddeloas past bij hem.
Echter, kloppen de verhalen? Neen!

De meesten in het begin van de 19e eeuw moesten vechten voor hun bestaan, ook
Gerben die derhalve geen 'doetje' zal zijn geweest. Het zal ook niet eenvoudig zijn
geweest de passanten van het tolhuis te laten betalen; er zal wel eens een worsteling
hebben plaats gevonden. Het tolhuis lag aan de Schwarzenbergsingel, bij de brug over
de Valomstervaart. De singel voerde van Rinsumageest naar het jachthuis in Kuikhor-
ne, dooreen niet erg 'gecultiveerd' gebied-door een 'van God verlaten', een 'Godd-
loas' gebied. De singel had de bijnaam 'Goddloase Singel', zoals het tolhuis 'Godd-
loas Tolhüs' werd genoemd. Een vrouw bij het tolhuis verklaarde later aan Waling
Dijkstra dat Gerben wel wat vreemd was, maar dat hij de bijnaam had van het tolhuis,
niet omgekeerd zoals krantenartikelen suggereerden.

Natuurlijk is er rond het tolhuis wel eens wat gebeurd. In de winter van 1842/43 is
Gerbens dochter met man en kinderen op het ijs. Wat er precies gebeurde, is niet meer
na te gaan, wel dat ze alle vier verdronken. Gerben zal er 'wat vreemd' door zijn ge-
worden. Na zijn overlijden verdrinken nog twee volwassen kleinzoons van hem, op
één en dezelfde dag, in de Valomstervaart. Zes doden rondom het tolhuis, uit één
familie, dat vraagt om mythe-vorming.

Trijntje Klases Veenstra, nummer 9 in de kwartierstaat, geboren te Veenwouden op
31 oktober 1765, is niet de 4e september 1826 overleden. Haar overlijdensakte vertelt
dat Jan Biense Visser, veenbaas, en Sjoerd Lieuwes Huisman, arbeider, buren van de
overledene, verklaren dat Trijntje Klases Veenstra, oud 60 jaren, geboren te Veenwou-
den, woonachtig onder Rinsumageest, huisvrouw van Gerben Klases Boskma, tolman
onder Rinsumageest, 'op den tienden der maand september, des voormiddags ten vijf
uren' onder Rinsumageest is overleden. •
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NACHTWAKERS BIJ DE ACHTKANTE MOLEN
TE ZEGWAART

door L.J. ROGGEVIIEN

Op 8 januari 1673 deden de schout van Zegwaart, Wybrandt van der Stoppel, en de
molenmeesters van de Binnewegse polder. Claes Gerritsz. de Vrienlen Pieler Jansz.
de Hey, een ordonnantie uitgaan, waarbij 108 personen de opdracht kregen om in
groepen van vier 'rotten' de watermolen van de Binnewegse polder 's nachts te bewa-
ken. Blijkens kaarten uit 1635 en 1647 stond de molen aan de landscheiding tussen
Rijnland en Schieland, tussen de Hooffkade en de Oostkade. De 108 personen waren
daarbij voorzien van "een roer ofte pieck neffens goet zijd' geweer'. Het stond een
ieder vrij een andere 'bequame persoon boven de achtien jaren oudt in hare plaetse te
stellen'.

In het rampjaar 1672 was de Republiek de oorlog verklaard door Frankrijk. Enge-
land en de bisschoppen van Munster en Keulen. In Den Haag vielen de gebroeders De
Witt ten offer aan de woede van het gepeupel. Onder de druk der omstandigheden
werd. na een stadhouderloze periode, opnieuw een Oranje (Willem III) tot stadhouder
uitgeroepen. Grote stukken geïnundeerd land. de Hollandse Waterlinie, hielden de
Franse troepen tegen, tot de vorst de mogelijkheid tot doortocht bood. Door de kort
daarna invallende dooi werden ze tot de terugtocht gedwongen.

Geen wonder dat in de ordonnantie wordt gesproken van 'periculeuse ende gevaer-
lycke tijden" waarin het van het grootste belang is 'de watermolen van brant. dieverye
ende geboefte bevrijt' te houden. Een transcriptie van de 'rolle' van de aangewezen
bewakers volgt thans:

Rolle van de personen geordonneert lol nuchtwake entic bewaringe van de achtkanle watermolen van de
Binnewegse Polder in Zegwaert (8 januari 1673)
Beginnende vant suytwesteynde van de Roekeveen ende voorts als voleht

1 e rodl
corporael Jan Jansz Brouwer. Milbrant Aericnszde Bruijn. Jacob Hendri.xsz Dwalingh. Jacob Vrancken van
Velsen
2e rodt
corporael Hendriek Jacohsz Dwalingh. Pieler Cornelisz Broer. Jacob Jansz Robol. Wouter Jansz
3e rot
corporael Dirck Wouters/. Roggeveen. Joosl Dingenaerls. Jan Wouters/. Roekeveen. Direk Joosten van
Rat'f'a
4e rot
corporacl Claes Cornelis Buijs. de wcdue van Joo.sl Direxsz van Ralïa. Jasper Maertensz. Joghum Pielcrsz
5e rodl
corporael Cornelis Meesen Roekeveen. de wedue van Arij Pietcrsz Segwaerl. Aericn Pouwelsz. Aerien
Jansz Clock
6e rot
corporael Jan Pielersz Hofflant. Dirck Jansz Cebel. Willem Leendertsz Coningh. de wedue van Pieter
Schoutge
7e rot
corporacl Corn|eli |s Janssz Cebel, de wedue van Cornelis Gerritsz Roggcveen. Vranck Cornelisz Westlan-
der. Pouwels Aeriensz Roekeveen
8e rot
corporael Willem Westhouck. de wedue van Louris Pielers van Hoorn. Gysbert Toornvliet. Antonis Pielersz
van Tol
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9e rot
coiporael Lenen de Cocq, Sara Adriaens, d'erfgenamen van Leenden de Coeqs huijsvrou, Cornelis Corne-
lisz Dieloff
lOerol
corporacl Jacob Adriaensz Clock. de wedue van Louris Joosten Suylen, Pieter Hendrixsz Leeu, Cornelis
Cornelisz Roggeveen
I I e rot
corporael Harnien Elsenhoff aen de Hoorn, Pieter Lourisz van Hoorn, Claes Gerritsz de Vrient. Maerten
Jansz Cebel
12e rot
corporael Conelis Gerritsz Verheuvel. Abraham Leendertsz Rockeveen. Jacob Dircxsz Cruijningh. Aerien
Jansz Bien
13e rot
corporael Pieter Aeriens Bien, Jan Aeriensz Bien, Leenden Aeriensz Schipper, Cornelis Aeriensz Schipper
14c rot
corporael Davit Willemsz Berckel, de wedue van Jacob Cornelis Vrancken, Jan Aeriensz Clock. Aerien
Jansz Schipper
15e rot
corporael Adriaen Adriaensz de Soon, Cryn Jansz Broer. Willem Pietersz Berckel, Tymon Tymontsz van
der Does
16e rot
corporael Leenden Tymontsz van der Does, Jacob Pietersz van der Chijs, Huych Tymontsz van der Does,
de kinderen van Pieter Claesz Keij
17e rot
corporael Cornelis Symonsz Bon. Jacob Claesz Bos, de wedue van Dirck Bijl, Antonis Hendrixsz van der
Does
18e rot
corporael Jacob Claesz de Vrient. Pieter off Frans Cornelisz Bon. d'erfgenamen van de wedue van Domine-
cus Willems. de wedue van Aerien Pietersz Kout
19e rot
corporael Cornelis Leerdertsz Cruijning, Dirck Aeriensz Rockeveen, Jan Cornelisz Bon, Claes Cornelisz
van Alphen
20e rot
corporael Claes Claesz Robol, Pieter Claesz Robol, Jacob Claesz Robol, Pieler van der Wilt
21 e rot
corporael Jan Jacobsz Groote Jaep voor sijn moeder. Claes Jacobsz Hos. Cornelis Cornelisz Bon, Leenden
Pietersz Kout
22e rot
corporael Conelis Jacobsz Brouwer, Claes Jansz Hasersou, Claes Amen. Willem Aeriensz Clock
23e rodt
corporael Pieter Aryensz Geeleveen, de wedue van Arij Claesz van Inge. Cornelis Gerritsz Speek, de wedue
van Cornelis Pietersz Conijnenburgh
24e rot
corporael erfgenamen van Heijltge Jogems, Cornelis Gerritsz Slick, Leenden Sijmontsz, Karel Abrahamsz
de Heij
25e rot
corporael de soon van Dirck Crijn Bassen voor sijn moeder, Leenden Jansz Schipper, Pieter Jansz de Heij,
de wedue van Aerien Huyge
26e rodt
corporael Pieter Aeriensz Clover, Aerien Aeriensz Clover, Cornelis Cornelisz Ruycht, Jan Jacobs van der
Vree
27e rot
corporael Vranck Cornelisz Houtniet, Jan Cornelisz Houtniet, Claes Jansz Verduijn, Claes Jansz Starren-
burch. •
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OP ZOEK NAAR DE VOOROUDERS VAN JACOB BUYS
(ca. 1730-1787)

door drs. W.J. SPIES

Inleiding
Wie wel eens gezocht heeft naar voorouders in Nederlangbroek komt al snel vast te
zitten. Het doop- en trouwboek van de hervormde (gereformeerde) gemeente in dit
dorp begint pas in 1739 en bevat hiaten. Voor families van roomskatholieke huize zijn
weliswaar wat meer mogelijkheden tot verder onderzoek voorhanden (bijvoorbeeld
in Werkhoven en Wijk bij Duurstede), maar ook dan stuit men vaak snel op proble-
men door onvolledigheden in de roomskatholieke registers. Bovendien is het archief
van het dorpsgerecht zeer onvolledig bewaard gebleven. In feite kunnen alleen de
archivalia vanaf 1785 geraadpleegd worden, omdat het oudste deel met aktes uit het
tijdvak 1659 tot en met 1664 (en 1683) wegens slechte staat al jaren niet meer ter
inzage wordt gegeven. Van de periode tussen 1665 en 1785 is niets meer aanwezig in
het dorpsgerecht.

Het ontbreken van met name de doop- en trouwregisters in de eerste helft van de
18de-eeuw blijft een hindernis, die moeilijk te nemen is. Het heeft mij althans vele

jaren van onderzoek gekost, vaak op basis van wankele hypothesen, om de voorouders
van Jacob Buys op het spoor te komen. Gelukkig bleek er in andere archieven nog wel
het een en ander te vinden over inwoners van Nederlangbroek, zoals uit het volgende
relaas zal blijken.

Jacob Buys en zijn gezin
Op 20 oktober 1763 wordt in het kerkje van Nederlangbroek een dochter gedoopt van
Jacob Buijs en Adriaantje Nieukerk. Zij krijgt bij haar doop de naam Grietje. Hierna
volgen nog drie dochters, te weten Jacoba die op 7 april 1765 in Nederlangbroek ten
doop wordt gehouden, op 15 november 1767 volgt de doop van Zophia en op I april
1770 die van Jannigje. De eerste zoon komt twee jaar later ter wereld. Hij wordt bij
zijn doop op 19 april 1772 Andries genoemd. Meer kinderen van dit echtpaar heb ik
niet aangetroffen in het doopregister van Nederlangbroek.

Het is moeilijk na te gaan, wanneer het huwelijk tussen Jacob Buijs en Adriaantje
Nieukerk precies gesloten werd, aangezien het trouwregister van Nederlangbroek
ontbreekt over de jaren 1761-1765. Toch lijkt het mij wel aannemelijk om het huwe-
lijk op ca. 1761/63 te stellen en wel op grond van de volgende overweging: Adriaantje
Nieukerk overlijdt (als Jaantje Niekerk, weduwe van Jacob Buis) op 81 -jarige leeftijd
in Langbroek op 27 november 1815 (jammergenoeg zonder vermelding van de namen
van haar ouders). Zij moet bijgevolg omstreeks 1734 geboren zijn en dan is een huwe-
lijk tussen 1761 en 1763 beslist niet uitzonderlijk. Als wij van een gemiddelde situatie
uitgaan, zou het geboortejaar van Jacob Buijs tussen ca. 1730 en 1735 gesteld kunnen
worden. Echter, met deze (deels geschatte) geboortejaren loopt het verdere onderzoek
meteen vast, aangezien het doopregister (geref.) eerst in 1739 aanvangt. De r.-k.-regis-
ters in de omgeving van Nederlangbroek gaan wel verder terug in de tijd, maar voor
een roomskatholieke achtergrond is geen aanwijzing voorzover het Jacob Buijs be-
treft'. Van een omvangrijk archief van Nederlangbroek is al evenmin sprake, zodat
dit alles weinig perspectief bood op een succesvol verloop van het onderzoek naar de
voorouders van Jacob Buijs.
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Toch werd in de laat 18de-eeuwse archivalia van Nederlangbroek een eerste aanwij-
zing gevonden over zijn herkomst. Op 22 april 1788 wordt de minuut van een akte
geregistreerd, waarin Comelia Voorvat [- Vervat], weduwe van Jacobus van Nijkark,
wonende binnen Utrecht, bekent verkocht te hebben aan Johannes van der Schouw,
wonende in Overlangbroek, 'zekere huijzinge en opstal met een mergen land, gelegen
onderden Gerechte van Nederlangbroek, strekkende voor uytde Langbroekerwetering
tot aan 't land van 't Capittel ten Dom, belend boven de Heer Milan Visconti en bene-
den Andries Buijs ...'2. Het transport van deze verkoop volgt op 4 december 1788 en
bij die gelegenheid wordt de belending omschreven als 'daar boven d'erven van wijlen
den Hoog Ed. Geb. Heer de Milan Visconti en beneden d'erven van Jacob Buis naast
geland zijn ...'2. De laatste beschrijving blijkt bijzonder accuraat, want Jacob Buijs
overleed op 11 maart 1787 te Nederlangbroek en werd op 19 maart in een kerkgraf
begraven. Bovendien blijkt de grond, waarop het huis en de opstal staan, erfpacht te
zijn van het Domkapittel.

Andries Buys mogelijk vader van Jacob Buys?
Uit het bovenstaande kan objectief worden afgeleid, dat Andries Buijs een stukje
grond in Nederlangbroek bezeten heeft, dat is overgegaan op Jacob Buijs, die als
(oudste?) zoon een Andries laat dopen. Subjectief ligt een (voorzichtige) conclusie
voor de hand : Andries is de vader van Jacob. Het is heel verleidelijk om aldus een
afdoend bewijs voor deze filiatie geleverd te achten, maar wij mogen niet uitsluiten,
dat er een andere relatie tussen Andries en Jacob heeft bestaan. Het is bijvoorbeeld
zeer wel denkbaar, dat Andries Buijs een (veel) oudere broer van Jacob is geweest.

De vraag is dus: hoe is het aannemelijk te maken, dat Andries Buijs de vader van
Jacob is. Een akte, waarin zij onomstotelijk als vader en zoon vermeld worden, heb
ik helaas (nog) niet gevonden. Wel vond ik in het archief van het Domkapittel te
Utrecht drie charters, die betrekking hebben op de erfpacht van 1 morgen land in
Nederlangbroek. Op 20 januari 1766 wordt dit stuk (wei)land in pacht gegeven aan
Dirk van Niekerk voor de somma van 12 gulden per jaar. Als belendingen worden
vermeld: Andries Buijs en Milan Visconti. Tien jaar later, op 16 januari 1776, gaat de
pacht over op Jacobus van Niekerk, zoon van Dirk van Niekerk en wordt Andries Buys
nog als belender genoemd. De hierboven vermelde Comelia Vervat, weduwe van
Jacobus van Niekerk, doet op 28 april 1788 vrijwillig afstand van de eeuwigdurende
erfpacht3. Veel duidelijkheid bracht deze aanvulling echter niet.

Nu wil het geval, dat in het archief van het huis Lunenburg te Nederlangbroek drie
kohieren van belasting op grond en huizen en dergelijke bewaard zijn gebleven. Op
23 januari 1770 voldoet Andries Buijs ƒ 9-10-12 in de consumptieve middelen van
Nederlangbroek over de periode 1 mei 1768 t/m 30 april 17694. Jacob Buis voldoet
op 8 februari 1772 een bedrag van ƒ 10-0-4 over 1770/71 in de consumptieve midde-
len van Nederlangbroek5. Ook in de legger van het oudschildgeld uit 1765 komt An-
dries Buijs voor. Op 6 mei 1765 betaalt hij ƒ 11-1-8 over 1763 voor 300 roeden land
in Nederlangbroek6. Dit moet haast wel het bewuste perceel zijn, dat grenst aan die
morgen weiland van de familie Van Niekerk, hoewel deze familie meer land blijkt te
bezitten. Uit dezelfde legger van het oudschildgeld komt naar voren, dat het perceel
van Andries Buijs in 1599 deel uitmaakte van een stuk land van 16 morgen in het bezit
van de Heren van St. Pieter, dat in 1765 als volgt was opgedeeld : de heer Ram van
Schalkwijk 7,5 morgen, Gosen van Blankenstein 5,5 morgen, Jacob Dirkse van Nijker-
ken 2,5 morgen en Andries Buijs 0,5 morgen6. Op 8 februari 1772 voldoet Jacob Buijs

GensNostraSI (1996) 77



6 stuivers grondbelasting over 300 roeden land gelegen onder Nederlangbroek*.
Bovenstaande gegevens bieden enige verheldering in de verhoudingen. Andries

Buijs bezit in 1763/65 in elk geval een stuk land van 300 roeden in Nederlangbroek.
Naar alle waarschijnlijkheid is hij omstreeks 1770/71 overleden, want begin 1772
voldoet Jacob Buijs zowel de aanslag voor de consumptieve middelen als de grondbe-
lasting. Doorslaggevend voor de bewijsvoering van de filiatie is dit echter niet. Daar-
voor moeten meer gegevens over bijvoorbeeld het stukje land naar boven gehaald
worden. Het ontbreken van het transportregister van Nederlangbroek in deze periode
maakt dat niet gemakkelijk, maar via een omweg, namelijk het archief Lekdijk Boven-
dams, bleek het toch mogelijk een overzicht samen te stellen van het grondbezit van
de familie Buijs in Nederlangbroek.

Op de monsterrollen kon het perceel van 300 roeden (oftewel 0,5 morgen) vanaf
1711 worden getraceerd. In dat jaar staat zekere Aelberi Buijs met 0,5 morgen en
zekere Cor(nelis) Buijs voor 2,5 morgen op de rol. Dit tweetal wordt ook vermeld in
1714 met dezelfde percelen. In 1720 wordt alleen Aelbert Buijs met 0,5 morgen ver-
meld, en dit blijft ongewijzigd in de jaren 1721. 1727. 1731. 1735 en 1737 (de mon-
sterrollen van tussenliggende jaren ontbreken). Aalbert (ook wel Alben) Buijs wordt
in 1739 opgevolgd door Andries Buijs. die ook in 1745 en 1770 wordt vermeld met
0.5 morgen. In 1743 en 1749 is er sprake van Dirk Buijs met 0,5 morgen land. Deze
Dirk Buijs- mogelijk een broer of een zoon van Aalbert-ben ik elders nog niet tegen-
gekomen. Een afdoende verklaring voor de afwisselende vermelding van Aalbert en
Dirk Buijs tussen 1739 en 1770 op de monsterrol heb ik echter niet kunnen vinden.
In 1771 en 1772 wordt Jacob Buijs met 0.5 morgen vermeld7. Uit deze reeks gegevens
kan met iets meer zekerheid worden afgeleid, dat Jacob Buijs een zoon van Andries
moet zijn geweest. In elk geval blijkt Andries in 1739 meerderjarig en theoretisch
moet het dus mogelijk zijn geweest dat hij in de jaren '30 kinderen heeft gekregen.

Handtekening van Aelbert Cornelijssen Hnvs, anno 1715
(GAU, nol. arch. UIJ9a()05)

Vader en zoon: Aalbert en Andries Buys
Interessant is ook, dat Andries op zijn beurt een zoon zou kunnen zijn van Aalbert
Buijs. Deze mogelijkheid was ik al in een eerdere fase van mijn onderzoek op het
spoor gekomen8 via een notariële akte d.d. 17 mei 1720, waarin Maria Comelisse van
Nijkerken, laatst weduwe van Thomas van Rhijn, wonende te Werkhoven testeert uit
kracht van octrooi d.d. 21 februari 1673. Een legitieme portie wordt toebedeeld aan
Sophia Peters van Vulpen, gehuwd met Aelbert Buijs. 'des testatrices dogter in huwe-
lijck verweckt bij haer eerste man zal(ige)r Peter Ponssen van Vulpen'. Aan de on-
mondige kinderen van haar zoon Tennis Stevense van Leersum bij haar tweede man,
Steven Tennissen van Leersum, kent zij eveneens een legitieme portie toe. Tot haar
universele erfgenamen benoemt zij haar vijf kinderen, t.w. Gerrid Stevense van Leer-
sum, Barbara Stevense van Leersum, gehuwd met Pons Joosten van Agthoven (bij
Steven Tennissen verwekt) en Cornelis Thomassen van Rijn, Cornelia Thomassen van
Rijn, gehuwd met Cornelis Antonissen de Roy en Maria Thomassen van Rhijn (ver-
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wekt bij Thomas van Rijn)9.
Opvallend is de voornaam van de vrouw van Aelbert Buijs, Sophia, die ook voor-

komt onder de kinderen van Jacob Buijs. Heeft hij één van zijn dochters vernoemd
naar zijn grootmoeder? De woonplaats van Maria Comelisse van Nijkerken, Werkho-
ven, gaf in elk geval een nieuw aanknopingspunt voor verder onderzoek. Het archief
van het dorpsgerecht Werkhoven is weliswaar uiterst schamel (bestaat uit twee stuk-
ken uit resp. 1803 en 1810), maar de doop- en trou wregisters van die plaats gaan terug
tot 1669. In dat jaar, en wel op 8 augustus, werd Fijtye gedoopt als dochter van Peter
Ponsen van Velpen. Ook het huwelijk van Fijtje/Sophia werd snel gevonden in Werk-
hoven: 'den 10e april 1692 in den houwelijke staat bevestigt Albert Cornelisse Buijs.
j.m. met Fijtje Peters van Velpen'. Kinderen uit dit huwelijk zijn jammergenoeg niet
te Werkhoven gedoopt. Kennelijk zijn zij alleen in de woonplaats van de bruid ge-
trouwd en hebben zij zich metterwoon in Nederlangbroek gevestigd.

Maria Cornelisse van Nijkerken is wel in Werkhoven blijven wonen. Op 5 oktober
1673 trouwt zij te Wijk bij Duurstede als weduwe van Peter Ponssen, 'woonende tot
Werckhoven' met Steven Teunisse van Leersum,].m. tot Doorn. Haar derde huwelijk
met Tomas Cornelisse van Rijn wordt op 24 oktober 1680 ingezegend in de kerk van
Werkhoven. Op de lijst van lidmaten te Werkhoven van 1722 komt zij nog voor als
Maria van Niekerk, weduwe van Tomas van Rhijn (met de vermelding gestorven).

Het geboortejaar van Sophia van Velpen geeft de mogelijkheid om haar vruchtbare
jaren af te bakenen. In 1720, het jaar waarin haar moeder testeert, is zij ca. 50 jaar en
het lijdt geen twijfel, dat kinderen uit haar huwelijk met Aal bert Buijs vóór 1720 gebo-
ren moeten zijn (en uiteraard in of na 1692). Dit gegeven maakt het een stuk waar-
schijnlijker om de geboorte van Andries Buys (zo hij al een zoon van dit echtpaar is)
tussen 1700 en 1710 te stellen, al blijft theoretisch een geboortejaar te verdedigen in
de periode 1715-1720 (ervan uitgaande, dat Andries Buijs in 1739 meerderjarig is).

y
Handtekening van Aelbert liitys

en de merken van zijn zoons Pi(e)ter en Andries, anno 1736
(GAU, nol. arch. UI39aO21)
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Aan de gissingen omtrent de filiatie van Andries Buijs kwam een eind door een
toevallige vondst van enkele aktes over de familie Buijs in het notarieel archief van
Utrecht. Sinds een paar jaar is men druk doende het notarieel archief geautomatiseerd
te ontsluiten en tot mijn geluk vond ik onder de naam Buijs(ch) ook een viertal aktes,
die ik anders niet zo gemakkelijk op het spoor was gekomen. Op 28 april 1736 ver-
schijnt Albert Cornelisz. Buijsch, wonende te Nederlangbroek, voor notaris J. van den
Doorslagh te Utrecht. Hij bekent schuldig te zijn aan Trijntje van Venlo de somma van
100 gulden, die ten dele zijn gebruikt ter voldoening van de uitkoopsom aan zijn doch-
ter Maria voor haar moeders erfdeel. Mede compareren Pieter Buijs en Andries Buijs,
die zich borg stellen voor hun vader10. Uit deze akte blijkt overduidelijk, dat Andries
een zoon is van Aalbert Buijs, die nog een zoon P(i)eter en een dochter Maria gehad
heeft. Zijn vrouw, Sophia van Velpen, moet vóór 28 april 1736 zijn overleden.

De drie andere aktes hebben betrekking op Peter Buijs. Op 4 januari 1715 worden
voor notaris J. van den Doorslagh de huwelijkse voorwaarden gepasseerd tussen Peter
Alberts Buijs, geassisteerd met zijn vader Albert Cornelisse Buijs, en Engeltje Jans
van Hulst, weduwe van Henrick Stevens van Spithovenu. De bruidegom en zijn vader
wonen te Langbroek en de bruid te Wulven. Daar zet het echtpaar het boerenbedrijf
voort, dat mogelijk eerst door Engeltje en haar overleden man gepacht werd. In elk
geval pacht Peter Aelbertse Buijs, gehuwd met Engeltje Jansen van Hulst op 29 no-
vember 1727 'een hofstede off bouwhuijs' met 65 morgen land te Wulven van de
familie Van der Graeff de Vapeur12. Op 9 juni 1742 pacht Peter Buijs van Jasper
Scheurwater 'een huijsinge, hofstede en boomgaard met 53 morgen wei- en bouwland
onder Oudwulven, Weijden en Houten' '3. Gezien zijn huwelijksjaar is Peter kennel ijk
de oudste zoon van Aalbert Buijs en Sophia van Velpen en werd hij vernoemd naar
zijn grootvader Peter Ponssen van Velpen. Dochter Maria zal waarschijnlijk ver-
noemd zijn naar Maria Cornelisse van Nijkerken. Zij is mogelijk omstreeks 1736, het
jaar waarin zij haar moederlijk erfdeel ontving, getrouwd met Sijmen Aarts van Die-
ter. In het doopregister van Nederlangbroek wordt althans in februari 1740 (geen dag
vermeld) de doop aangetekend van Sijmen, zoon van Sijmen Aarts van Dieter en
Maria Buijs, met de vermelding, dat de vader Rooms is'4.

Andries is denkelijk een jongere zoon, die mogelijk vernoemd is naar de grootvader
van Aalbert Buijs, zoals wij nog zullen zien. Het feit, dat hij al in 1736 als borg op-
treedt en dus meerderjarig moet zijn, ondersteunt de suggestie dat zijn geboortejaar
op 1710 of eerder gesteld mag worden en dat maakt de vader-zoon relatie tussen An-
dries en Jacob Buijs weer wat aannemelijker. De mogelijke twijfel over deze filiatie
kon ik definitief terzijde schuiven, toen ik onlangs-weer bij toeval-op het (tweede)
huwelijk stuitte van Andries Buys. Hij hertrouwt namelijk op 30 januari 1735 te Leer-
sum als Andries Aalbertsen Buys, weduwnaar van Grietje Jacobsen de Jong en wo-
nende te Nederlangbroek, met Grietje Jans van Veenendaal,]A. wonende te Darthuy-
sen. Gezien haar patroniem moet Grietje Jacobsen de Jong wel haast de moeder zijn
van Jacob Buys, die dus zijn oudste dochter naar haar heeft vernoemd. Hij kan dus
heel goed omstreeks 1730 zijn geboren. Met de vondst van dit huwelijk vielen de
stukjes van de puzzel in elkaar: Aalbert Cornelisz. Buys was de vader van Andries
Aalbertsz. Buys en Jacob Buys weer de zoon van Andries.

80 Gciis Niiscra 51 (19%)



Tweemaal de handtekening van Cornelis Andrissen/Buys
op dezelfde dag: 20 januari 1685

(RAU, arch. Herv. gein. Nederlangbroek, nr. 46)

Voorvaders van Aalbert Buys
De aktes uit het notarieel archief hebben het beeld van het gezin van Aalbert Buijs
enigszins verhelderd, maar wie was hij zelf? Gelukkig is zijn patroniem bekend. Aal-
bert is een Corneliszoon en uit de monsterrollen van de Lekdijk te Nederlangbroek is
een Cornelis Buijs bekend, die in 1692 wordt vermeld met 2,25 morgen land. De
grootte van het perceel varieert weliswaar van 2,5 tot 2,25 morgen bij vermeldingen
van Cornelis Buijs op de monsterrol in de jaren 1697, 1698, 1701, 1709, 1710, 1711
en 1714, maar veel belang hoeven wij daar mijns inziens niet aan te hechten7. Het ligt
voor de hand om in Cornelis de vader van Aalbert te zien, maar een afdoend bewijs
is niet aanwezig. Van belang is wel, dat het hier gaat om een familie Buijs die al gerui-
me tijd in Nederlangbroek woonachtig is. Een nader bewijs voor de honkvastheid van
deze familie bleek te vinden in het archief van de hervormde gemeente te Nederlang-
broek, dat gelukkig vanaf 1640 bewaard is gebleven. Aan dit archief zijn de volgende
gegevens ontleend.

In 1683 wordt Cornelis Aerts Buijs vermeld als diaken en in 1686 als ouderling te
Nederlangbroek. Cornelis Arisz. Buijs wordt in 1688 'gecontinueerd als ouderling,
terwijl Aart Volckerts van Nijkercken en Willem Rijkcks. nieuw in deze hoedanigheid
worden verkozen. Jan Cornelisz. Blanckesteijn vervult in dat jaar de funktie van dia-
ken15. Tot mijn grote verrassing vond ik in dit notulenboek ook een Aris Cornelisse
Buijs vermeld. Op 21 juni 1646 blijkt hij 50 gulden tegen interest schuldig te zijn aan
de diaconie van Nederlangbroek15. Deze schuld wordt ook op 7 juni 1647 geboekt en
blijkt in 1649 te zijn aangegroeid tot een bedrag van 60 gulden15. Teruggaande van
Aalbert, die in 1692 trouwt en dus omstreeks 1665/70 geboren zou kunnen zijn, blijkt
de opeenvolging der generaties chronologisch aardig te kloppen. Het geschatte ge-
boortejaar van Cornelis Arisz. Buijs kan althans zeer wel op ca. 1640 gesteld worden
en dat van Aris Cornelisz. Buijs op ca. 1610.

Opvallend is de vermelding (begin 17de-eeuw) in een andere bron, van zekere
Wouter Cornelisz. Buijs te Nederlangbroek. Op 27 november 1602 wordt Wouter
Cornelisz. beleend met een morgen lands 'metseeckerehuijsinge,daerJan vanBroek-
huijsen boven en beneden Anthonis van Velpen naast geland zijn', na opdracht door
Johan Eelgisz. Een paar maanden later vestigt Wouter Cornelis Buijs (nu voluit) een
plecht van 200 gulden op dit land t.b.v. Willem van Otterspoor, aan wie hij dit leen op
18 oktober 1604 opdraagt16.

Bij gebrek aan nadere gegevens valt op dit moment niet uit te maken of deze Wou-
ter Cornelisz. Buijs de grootvader,dan wel een broer van Aris Cornelisz. Buijs is ge-
weest. In ieder geval blijkt het geslacht Buijs stevig te zijn geworteld in Nederlang-
broek. Het lijkt mij dan ook geen gewaagde stelling om de voorouders van Aalbert
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Cornelisz. Buijs in directe mannelijke lijn in deze familie te zoeken. Dit is zeker van
belang omdat in de omgeving van Nederlangbroek (o.a. in Zeist, Wijk bij Duurstede,
Amerongen en Amersfoort) de naam Buijs (van oorsprong een patroniem) veelvuldig
voorkomt, zonder dat nu op eerste gezicht een onderlinge relatie duidelijk is. Een
uitzondering is naar alle waarschijnlijkheid BaatjeArris Buijs, die in het nabijgelegen
Doorn woonde. Zij was getrouwd met Goosen Tlieunisz. Kool, weduwnaar van Neel-
lien Gijsberts Griffioen. Dit huwelijk werd op 18 februari 1672 ingezegend in de kerk
van Cothen, op attestatie van Nederlangbroek. In het lidmaatregister van Driebergen
uit 1674 komt Baetgen Erriss Buijs, huisvrouw van Gosen Kool voor, met de aanteke-
ning dat zij is vertrokken. Op 27 maart 1676 wordt te Doorn een zoon Anthony ge-
doopt van dit echtpaar, gevolgd door een dochter Hendrickje op 23 juni 1678, een
dochter Marij op 22 februari 1680 en een zoon Everl op 18 september 1687. Als moe-
der is Baetge» of Baetie Aris Buijs vermeld. Baelgen wordt Andriesdr. genoemd in
een akte uit 1719, waarin haar kinderen bij Gosen Kool (als erfgenamen van hun ou-
ders) opgesomd worden, namelijk : Anihonie Kool, Andries Cool, Evert Cool, Necllje
Cool gehuwd met Gijsben van Leusden, Cornelia Cool gehuwd met Meerten .lans
Plomp, Hendrickje Cool gehuwd met Gijsberi van der Swaen en Maria Cool, gehuwd
met Bastiaen de WitK. Het is heel goed denkbaar, dal Baatje een dochter is geweest
van Arris Cornelisï,. Buijs (die ook wel Andries werd genoemd) gezien de naam van
Andries Cool en Andries Buijs, respectievelijk zijn vermoedelijke klein- en achter-
kleinzoon. De verwisseling Arris-Andries komt overigens wel vaker voor.

In het doopregister van Nederlangbroek trof ik nog een opmerkelijke Buijs-inschrij-
ving aan. Op 9 juni 1743 wordt de zoon van Cornelia Buijs, weduwe van Dirk Slruyk.
gedoopt. Hij krijgt de naam Frans. Uit een aantekening bij deze doop valt af te leiden,
dat Frans als een onecht kind wordt beschouwd. Dirck Slruyck blijkt in hel voorjaar
van 1741 bedeeld te worden door de diaconie van Nederlangbroek en uit latere reke-
ningen komt naar voren dat ook Cornelia Buijs ondersteuning ontvangt van de diaco-
nielx.

Met zekerheid valt echter vooralsnog weinig te zeggen over de oudste generaties
Buijs in Nederlangbroek. Vast staan de filiaties van Jacob, Andries en Aalberi Buys.
Voor het overige zijn de relaties mijns inziens wel heel aannemelijk, maar nog niet
afdoende bewezen.

Samengevat volgt hieronder een overzicht van de (deels vermoedelijke) kwartieren
van Jacob Buijs over vier parentaties19. Aanvullende gegevens over de familie Buys
in Nederlangbroek zijn grotendeels ontleend aan het archief van de Hervormde Ge-
meente aldaar en met name de rekeningen van de diaconie, waarin ook de inkomsten
van de begrafenissen worden verantwoord.

Kwartierstaat van Jacob Buys (ca. 1730-1787)
I. Jacob Buys, geb. ca. 1730, schepen (1770, 1772-1776, 1779, 1780-1784) en

kerkmeester (1770, 1771, 1773) te Nederlangbroek, in 1783 genomineerd als
scholarch (schoolopziener), overl./begr. (kerkgraf) ald. 11/19-3-1787, tr. ws.
Nederlangbroek. ca. 1761/1763 (trouwregister van Nederlangbroek ontbreekt
over de jaren 1761/1765) met Adriaanlje Nieukerk, geb. ca. 1734, overl. Lang-
broek 27-11-1815 Cop 81 -jarige leeftijd)20.
Uil dit huwelijk bekend, gedoopt te Nederlangbroek:
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a. Grietje Buys, ged. 20-10-1763, woont te Overlangbroek (1799), tr. vóór 17-2-1799 Cornelis
Verkuil.

b. Jacoba Buys, ged. 7-4-1765. winkelierster,overl. Langbroek 4-4-1824, tr. Nederlangbroek 1-10-
\186 Antoni van Doorn, ged. ald. 1-5-1757, winkelier te Nederlangbroek. overl. tussen 1824 en
1848, zn. van Claas Janse van Doorn en Hillegonda Gerrits van Niekerken21.

c. Zophia Buys, ged. 15-11-1767.
d. Jannigje Buys, ged. 1-4-1770, overl. Langbroek 1-3-1824, tr. Nederlangbroek 10-5-1787 Har-

men Tijsseling, ged. Renswoude 18-5-1760, molenaar te Nederlangbroek, diaken (1790) en
ouderling (1792, 1796) ald., overl. Langbroek 16-1 1-1833, zn. van HarmenTeunissen Tijsseling
en Annetje Harmsen Hennekamp/Hindekamp.

e. Andries Buys, ged. 19-4-1772, overl./begr. (kerkgraf) Nederlangbroek 28-1 1/7-12-1790.
2. Andries Aalbertsen Buijs, geb. ca. 1700/1710, woont te Nederlangbroek (1735,

1736), bezit halve morgen land ald. (1739), ws. overl. ca. 1770/1771; otr./tr. (2)
Leersum 8/30-1-1735 Grietje Jans van Veenendaal, j.d. woont te Darthuizen
(1735); tr. (1)

3. Grietje Jacobsen de Jong, overl. vóór 1735.
Uit dit huwelijk bekend:
a. Jacob (= nr. I).

4. Aalbert Cornelisz. Buijs, geb. ca. 1665/1670, overl. in of na 1737, bezit halve
morgen land te Nederlangbroek (1711-1737), tr. Werkhoven 10-4-1692

5. Sophia (Fijtje) Peters van Velpen, ged. Werkhoven 8-8-1669, overl. vóór 28-4-
1736.
Uit dit huwelijk bekend (in willekeurige volgorde):
a. Peter Aalbertsz. Buijs, geb. ca. 1693, boer te Wulven/Houten, overl. na 9-6-1742, tr. (huw.

voorw. voor nots. J. van den Doorslagh te Utrecht d.d. 4-1-1715) Engeltje Jans van Hulst, wed.
van Henrick Stevens van Spithoven.

b. Maria Aelberts Buijs, geb. ca. 1700/1710, overl. na augustus 1740, tr. (mogelijk in \136) Sijmen
Aerts van Dieter .

c. Andries (= nr. 2).
d. mogelijk Cornelia Buijs. mogelijk gehuwd met Dirk Strtiyck (doop onechte zoon Frans te Neder-

langbroek 9-6-1743).
e. mogelijk Margarita Buijs, tr. Schalkwijk (r.-k.) 23-2-1734 Cornelius van Neerlambroeck | =

Neerlangbroek].
8. ws. Cornelis Arisz. Buijs, geb. ca. 1640, diaken te Nederlangbroek (1683,1685),

ouderling ald. (1686,1688,1694, 1698,1704,1708,1711,1712), bezit 2,5 mor-
gen land te Nederlangbroek (1692-1714), begr. ald. tussen 16-2-1716 en 23-2-
1716 (ontvangen 11 stuivers)22, tr.

9. AW.
Kinderen bekend (in willekeurige volgorde):
a. AW, begr. Nederlangbroek juni 1684 (ontvangen op de begrafenis van 't kint van Corn. Buys

ƒ 0-11-0)22.
b. ws. Aalbert (= nr. 4).
c. mogelijk Jacobje Buys, begr. Nederlangbroek tussen 16-4-1719 en 23-4-171922.
d. mogelijk Gerrighie Buys, begr. Nederlangbroek tussen 13-7-1721 en 20-7-172122.
e. mogelijk Cornelia Buys, overl. vóór 12-10-1718, tr. Claas Willems de Kruyf. Hij otr. (2) (als

weduwnaar van Cornelia Buys) Doorn 12-10-1718 Elisabeth Claas van Velpen, j.d. van Doorn
(1718).

10. Peter Ponssen van Velpen, woont te Werkhoven, op 20-6-1668 opvolger van
zijn oom Dirck van BemmelopDeRhijn (Dom 2368-8), overl. vóór 21-2-1673,
tr. vóór of in 1669

11. Maria Cornelisse van Nijkercken, overl. na 1722, woont te Werkhoven (1673),
testeert 17-5-1720 voor nots. E. Vlaer te Utrecht. Zij tr. (2) Wijk bij Duurstede
5-10-1673 Steeven Antonisse van Leersum,ym. tot Doorn (1673); tr. (3) Werk-
hoven 24-10-1680 Tomas Cornelisse van Rijn.
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Uit dit huwelijk bekend:
a. Fijtye (= nr. 5).
b. Peter. ged. Werkhoven 27-7-1673 ('.').
NB: op 21-2-1673 krijgt Maria Cornelis van Nijkerck. weduwe van Peter Ponsen van Velpen oc-
trooi om te mogen testeren. Mede gelet op de datum van haar tweede huwelijk is er mogelijk sprake
van een verschrijving van de doop van Peter. Het doopboek van Werkhoven lijkt althans veel op
een afschrift van een eerder register vanwege het regelmatige handschrift en de indeling.

16. ws. Aris (Anclriex) Cornelisz. Buijs, vermeld te Nederlangbroek in 1646/1649,
tr.

17. NN.
Kinderen bekend (in willekeurige volgorde):
a. mogelijk Cnmelis (= nr. 8).
b. mogelijk Baetgen Aris (Andries) Buijs. tr. Colhen, 18-2-1672 (met attestatie van Nederlang-

broek) Gnosen Theunissen Kool. wedr. van Neeltien Gijsberts Griffioen (uit dit huwelijk worden
tussen 1676 en 1687 kinderen gedoopt te Doorn).

20. Pons Petersen van Velpen, woont in 1628 te Werkhoven, schepen ald. (1662);
tr. (2) Jannigje Bunt; tr. (I) vóór 4-12-1633

21. Sophia Anthonisdr. van Bemmel.
Uit het eerste huwelijk bekend (in willekeurige volgorde)'1 ' :
a. Peter (= nr. 10).
b. Lijsbeth Ponsen vun Velden, tr. vóór of in 1650 Cornelis Tennis:.. Hos. Hij tr. (2) Lijsje Peelen'.

tr. (3) Neeltje Huihcrtscn ToP.
c. Anthonis (Anlhony) Ponsen van Velpen. j .m. van Werkhoven (1671), overl. vóór 7-7-1678. Ir.

Beusichem 2-9-1671 met Burbara Reijs. beiden wonende te Beusichem (1671).
d. Cornelia Ponsen van Velpen. tr. Cothen 4-4-1669 (met attestatie van Werkhoven) Cornelis

Tennisz. Cnivff.
Uit het tweede huwelijk bekend:
e. Gijsben Ponsen van Velpen. Ir. vóór 21 -12-1689 Jannitje Huyberts.
f. Splinter Ponsen van Velpen, op 2-7-1678 een halve broer en mede-erfgenaam van Anthonis

Ponsen van Velpen genoemd24.

22. Cornelis Folkertsz. (van Nijkercken), naar alle waarschijnlijkheid identiek met
Cornelis Folklertsz., timmerman en diaken te Nederlangbroek (1642, 1646),
ouderling ald. (1650)25, overl. vóór of in 1670, tr.

23. Merrichje Gerritsdr., leeft nog in 1670.
Uit dit huwelijk bekend (in willekeurige volgorde):
a. Anthonis Cornelis-.. van Nijkercken. diaken te Nederlangbroek (1666), schepen ald. (1679).
b. Maria, zij wordt in 1673 Maria Cornelis Folkerts van Nijkercken. wed. van Peter Ponsen van

Velpen genoemd26 (= nr. I I).
c. ws. ook: Gerrit Cornelis van Nijkercken. verwikkeld in een proces met Brant Cornelisz. van

Blanckesteijn te Doorn vanaf 1669.
d. mogelijk Roelof Cornelis:.. van Nijkercken. diaken te Nederlangbroek (1681).

•
Noten
RAU = Rijksarchief Utrecht; GAU = Gemeentearchief Utrecht; n.a. = notarieel ar-
chief; CBG = Centraal Bureau voor Genealogie.

1. In 1771 treedt Jacob Buys op als kerkmeester in Nederlangbroek (RAU. Heerlijkheden en huizen.
Huis Lunenburg, no 37).

2. RAU. Dorpsgerechten Nederlangbroek, no 1568.
3. RAU, Aren. Domkapittel, nr. 1241.
4. RAU, Heerlijkheden en huizen. Huis Lunenburg. nr. 36.
5. RAU, Heerlijkheden en huizen, Huis Lunenburg, nr. 37.
6. RAU. Heerlijkheden en huizen. Huis Lunenburg. nr. 34.
7. RAU. Archief Lekdijk bovendams, nr. 1557, monslcnollen Lekdijk Neerlangbroek.
8. Mededeling van mr. C. van Schaik te Utrecht, die ik hiervoor hartelijk dank zeg.
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9. GAU. n.a. U166a001, nots. E.Vlaer.
10. GAU, n.a. UI39a02l, nots. J. van den Doorslagh.
11. GAU, n.a. U139a005, nots. J. van den Doorslagh.
12. GAU, n.a. UI49a002, nots. H. van Beek.
13. GAU, n.a. U139aO25. nots. J. van den Doorslagh.
14. Op 23-8-1740 komt de kwestie van de doop van het kind van Sijmen Dieten, 'Paeps', en 'Maria van

Buis, sijn vrouw sijnde geref'ormeert' uitvoerig aan de orde in de vergadering van de Classis Rhenen-
Wijk (RAU, Arch. Classis Rhenen-Wijk, nr. 7).

15. RAU, Arch. Herv. Gem. Nederlangbroek. nr. 1, notulen kerkeraadshandelingen 1642-1743.
16. RAU, Utrechtse leenhoven, nr. 194, repertorium Gaasbeekse lenen, fol. 104.
17. RAU, Dorpsgerechten Doorn, nr. 528.
18. RAU, Arch. Herv. Gem. te Nederlangbroek, nr. 48, rekeningen van de diaconie.
19. Mijn hartelijke dank gaat uit naar de heer M.S.F. Kemp te 's-Gravenhage voor zijn hulp en belangstel-

ling bij mijn onderzoek naar de kwartieren van Jacob Buys. In Gens Noslra 39 (1984), pag. 78-79,
wordt op basis van nadere gegevens van de heer Kemp de Kwartierstaai Van Hunnik uitgebreid met
de voorouders van Peter Ponssen van Velpen, de vader van Sophia.

20. Over de herkomst van Ariaantje Niekerk valt weinig met zekerheid te zeggen. Zij wordt nergens met
een patroniem vermeld. Bovendien wordt het onderzoek bemoeilijkt door het gebrek aan bronnen en
de uitgebreide vertakkingen van de familie (Van) Niekerk/Nijkerken in Nederlangbroek en omgeving.
Toch heb ik een vermoeden omtrent haar afstamming, dat ik graag als stimulans voor verder onder-
zoek naar voren wil brengen. De oudste dochter van het echtpaar Buys-Niekerk wordt vernoemd naar
de moeder van Jacob Buys, kennelijk omdat Grietje Jacobsen de Jong al vroeg is overleden. Het is
dus aannemelijk, dat de tweede dochter naar de moeder van Ariaantje wordt vernoemd. In dat geval
zou zij Jacoba geheten hebben. Zoals bleek, was het niet ongebruikelijk in de familie Buys om kinde-
ren naar hun overgrootouders te noemen. Sophia heet bijvoorbeeld naar de grootmoeder paternel van
haar vader. Op deze 'regel' doorredenerend zou de naam van hun vierde dochter Jannigje kunnen
verwijzen naar de grootmoeder maternel van Adriaantje. Binnen dit netwerk van vernoemingen past
het echtpaar Jacob Dircks van Nijkercken en Jacobje Aris van Donselaar, die tussen 1714 en 1720
gehuwd moeten zijn. Jacobje Aris van Donselaar is een dochter van Arien Elberts en Jannighjen
Jochems uit Overlangbroek. Ook chronologisch kan de hypothese kloppen. En dat niet alleen. Er is
meer 'circumstantial evidence'. Adriaantje (geb. ca. 1734) zou als één van de laatste kinderen uit het
huwelijk van haar ouders best vernoemd kunnen zijn naar haar tante Ariaentgen, zuster van haar vader
Jacob Dircksz. van Nijkerkcken. Hij is bovendien identiek met Jacob Dirkse van Nijkerken, die in
1765 genoemd wordt als eigenaar van 2.5 morgen land te Nederlangbroek en hij is de vader van Dirk
van Niekerk. die land bezit naast dat van Andries en later naast dat van Jacob Buys. Ook uit het kohier
op de consumptieve middelen blijken Dirk van Nijkerk en Jacob Buys (in mijn veronderstelling dus
zwagers van elkaar) vrijwel naast elkaar te wonen, ervan uitgaande dat de opeenvolging van namen
in dit kohier niet willekeurig is. In de consumptieve middelen over 1770/1771 bijvoorbeeld volgt
onder nummer 84 Dirk van Nijkerk, onder nummer 85 Gerrit de Bruyn en onder nummer 86 Jacob
Buys (RAU, Heerlijkheden en huizen, Huis Lunenburg, no 37). Het is dus heel goed denkbaar dat
Jacob Buys zijn bruid dicht bij huis gevonden heeft. Om verder onderzoek te bevorderen laat ik
hieronder een beredeneerd kwartierstaatje volgen van Adriaantje Niekerk. In de al eerder (door J.C.
van Oeveren) bekritiseerde (Gens Nostra 47 (1992), pag. 290-295) Kwartierstaat Hofstee-De Blieck
(Gens Nostra 46 (1991), pag. 314 e.v.) wordt onder nr. 355 Ariaantje Gerrits Nijkerk (Van Niekerken)
vermeld, gehuwd met Jacob Buis. Haar patroniem is pertinent onjuist en waarschijnlijk ontleend aan
het dossier Van Niekerk op het CBG te 's-Gravenhage, waarin meer gegevens door elkaar zijn ge-
haald.

Kwartierstaat van Adriaantje Niekerk (ca. 1734-1815):
1. Adriaantje Nieukerk, geb. ca. 1734, overl. Langbroek 27-11 -1815 (op 81-jarige leeftijd), gehuwd

met Jacob Buys (zie hierboven).
2. mogelijk Jacob Dircksz. van Nijkercken, geb. ca. 1685/90, meester-timmerman te Nederlangbroek

(1733), diaken (1721) en ouderling (1739) ald., gegoed te Nederlangbroek (3,5 morgen in totaal),
tr. tussen 1714 en 1720

3. Jacobje Aris van Donselaar, geb. ca. 1690 (is in 1714 omtrent 24 jaar).
Uit dit huwelijk bekend:
a. Dirck van Nijkercken, beleend met 1 morgen land onder Nederlangbroek (1766), mogelijk

identiek met Dirk Jacobs van Nijkercken, die tr. Nederlangbroek, 3-5-1759 Samlrina van der
Horst, j.d. van Jutphaas.
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Uil dit huwelijk hekend:
aa. Jucohiis. ged. Nederlanghroek 13-4-1760. mogelijk identiek met Jacobns van Niekerk. zoon

van Dirk van Nickerk. die heleend wordt met I morgen land onder Nederlanghroek (1776).
wiens weduwe Cornelia Verval dit land in I78S verkoopt.

Vergelijk: Jucolms van Nienwkerk. woont te Ulreehl op de Oude Graehl hij de Gaardhrug (1785.
1787). lidmaat ald..begr. Utrecht (Buurkerk) I -4-1787 (nalalende vrouw en onmondige kinderen).
Ir. Utrecht (Janskerk) 1782 (geen datum vermeld) Conwliu Verval, (geh. Julphaas). lidmaat te
Utrecht, ws. dr. van Cornclis Vervat en Elsehel Hermsen van Kooien. Uit dit huwelijk hekend:
Dirk. ged. Utrecht (Dom) 9-7-1783. en Cornelis. ged. Utrecht (Dom) 4-9-1785.
h. mogelijk Ariaanlje (= nr. I).

4. Dirk Aans van Nijkerken. Ie Nederlanghroek. diaken ald. (16X6). overl. vóór 10-8-1726. ir. Ame-
rongen. 13-5-1683

5. Gecrtruy Jacabsdr.. ged. Amcrongen. l-l 1-1657. overl. Leersimi. 2-9-1724 (zie verder Gi'n.s
Nosira 39 (1984). pag. 284-285).

6. Arifn Elherls van Uomselour. j.m. van Ncderlanghroek (1674). overl. vóór 7-6-1714. olr./tr. Wijk
hij Duurstede, juni (geen dag vermeld) 1674

7. Janniaje Jochems. j.d. van Wijk (1674), overl. na 14-6-1720. NB: zie over Van Domselaar: Velmv-
se Geslachten (1991). pag. 186-187 en 254-255.
7-6-1714: Uitkoop tussen Jannegje Jochems, weduwe en hoedelhoudster van Arien Elherts. Ier
eenre en Cornelis Aerts van Pappelendam als vader en voogd van zijn onmondige kinderen ver-
wekl bij Neeltjc Ariens. Teunis Gijsbens als man en voogd van Goossentje Ariens. Elbcrt Ariens
en Jacobje Ariens. oud 24 jaar en daarom geassisteerd door Jan Wouters van Soest en Hendrik
Elberts. haar ooms en bloedvoogden. ter andere zijde. Jannegje Jochems doet haar goederen over
aan haar zoon Elberl Ariens. die zijn zusters zal uitkopen voor ieder 212 gulden en (soms) nog 190
gulden als vaderlijk erfdeel (RAU. n.a. WYO()9a()()2. nots. Bastiaan van Schalkwijk te Wijk bij
Duurstede).
14-6-1720: Uilkoop tussen Jannighjen Jochems. weduwe en boedelhoudsler van Arien Elberts
zaliger, ter eenre en Cornelis Aerts Pappelendam als vaderen voogt van sijne onmundige kinderen
in echte verwekt bij Neeltje Aricnse. dochter van eerste comparantc bij Arien Elberts zaliger, item
Tennis Gijberls (van Velthuyseii) als man en voogt van Goosentje Ariens. Elberl Arisz. en cijnle-
lijck Jacoh Dircxz. van Nijkerken. gehuwd met Jacobje Aris, ter andere zijde (RAU. Dorpsgerech-
len Overlangbroek. no 1676).
Uil dit huwelijk bekend:
a. Neellje Ariens. overl. vóór 6-7-1714. Ir. Cornelis Aerts Pappelendam.
b. Goossentje Ariens. tr. vóór 6-7-1714 Tennis Gijsbens;.. (van Veltlinyzen).
c. Elberl Ariens van Doncelaer (Donselaar). overl. Overlangbroek 2-1 1-1729. tr. Elisabetli An-

Ihonis van Koten, overl. na 12-2-1733.
12-2-1733: Uitkoop lussen Elisabelh Anthonis van Koten, weduwe en boedelhoudsler van Elhert
Aris van Doneclaer. moeder en monibcrse over 6 onmondige kinderen, met name Anlhonie. Cor-
nelis. Jochem. Nicolaesen Elbert. en Jacoh Dirxen van Nijkercken. meester-timmerman Ie Neder-
langbrock. als oom van vaderszijde en Nicolaes van Koten, meester-hoefsmid. mede Ie Nederlang-
broek. als oom van moederszijde, beiden als voogden over de minderjarige kinderen. Elbert Aris
van Doncelaer blijkt op 2-11-1729 te zijn overleden (RAU, Dorpsgerechten Overlangbroek. no
1676).
d. Jacobje (= nr. 3).

21. Zie Gens Nosira 46 (1991). pag. 320 en 323.
22. RAU. Aren. Ned. Herv. Gemeente Nederlangbroek, nr. 46.
23. C.J. van Hunnik. Kwanierstaat Van Hiinnik. in: Gens Nosira 35 (1980). met name pag. 301.
24. RAU. n.a. WOOIaOOl.
25. RAU. Aren. Ned. Herv. Gemeente Nederlangbroek, nr. I.
26. RAU. Dom 2368-8.
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WEGWIJS nr.17

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

Toegankelijkheid
Als ons geen afschriften worden uitgereikt en de wel uitgereikte uittreksels misschien
toch net te weinig inhoud tonen, kunnen we nog wachten tot het ogenblik, waarop we
de akten in de archieven mogen inzien. Ik schreef al dat in 1954 die toegankelijkheid
in de rijksarchieven werd uitgebreid tot 1882, maar zal nu niet uitgebreid ingaan op
de regelgeving van later jaren. In de jaren 1983 en 1984 kwamen er van de Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur licht verontrustende berichten. Deze minis-
ter was in 1983 akkoord gegaan met het voorstel van de Minister van Justitie om aan
de aan de rijksarchieven overgebrachte dubbele registers van 50 jaar en ouder een
beperking van de openbaarheid te verbinden (en nu is bedoeld: de openbaarheid krach-
tens de Archiefwet-1962). Registers van geboorten zouden eerst na 100 jaar en regis-
ter van huwelijken en echtscheidingen zouden eerst na 75 jaar voor het publiek toe-
gankelijk worden. Voor overlijdensakten bleef de termijn van 50 jaar ongewijzigd
gelden.

Voor wat betreft de 'originele', bij de gemeenten berustende registers verleende
dezelfde Minister in 1984 aan de gemeentebesturen een machtiging om de overbren-
ging naar hun gemeentelijke archiefbewaarplaatsen op te schorten met inachtneming
van dezelfde termijnen. In de praktijk pakte de situatie nog iets ongelukkiger uit, daar
de op de registers slaande tien-jaarlijkse tafels niet alleen verwijzingen geeft naar
bijvoorbeeld geboorteakten van 100 jaar geleden, maar ook naar die van ruim 90 jaar
geleden. Pas als de jongste akten in ouderdom ook de eeuw hebben gepasseerd, kan
de hele collectie worden aangevuld; de oudste hebben dan 110 jaar moeten wachten!

De Wet-Mulder heeft ook in dezen enige verandering gebracht. De gemeentebestu-
ren zijn nu niet meer gemachtigd om overbrenging uit te stellen, maar zijn daartoe
verplicht! Nadrukkelijk wordt aangegeven dat deze verplichting samenhangt met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De tijdsduren geboorte 100 jaar, huwe-
lijken 75 jaar en overlijden 50 jaar zijn gehandhaafd.

Het Bevolkingsregister
Leek de Burgerlijke Stand aanvankelijk een toonbeeld van vrijgevigheid, waaraan in
de loop van de tijd sluipenderwijs steeds verdergaande beperkingen werden opgelegd,
het Bevolkingsregister was al van ouds, althans veel vroeger een wat terughoudender
instantie, als het aankwam op informatieverstrekking. In theorie althans, want de ver-
halen van gastvrije ambtenaren die lustig in de hen toevertrouwde registers lieten
zoeken, meest op kleinere secretarieën, deden in genealogisch-Nederland royaal de
ronde!

We gaan maar weer even terug in de historie. Het Besluit Bevolkingsboekhouding
van 31 maart 1936 (Stbl. 342), kende een artikel 103, waarvan het eerste lid begon
met: Het gemeentebestuur is behoudens het nader bij dit besluit bepaalde, bevoegd
uit het bevolkings- of verblijfsregister inlichtingen te verstrekken, dan wel zonder
opgaaf van redenen geheel of ten dele te weigeren ofte doen weigeren.

GcnsNoslraSl (19%) 87



In 1967 werd het Besluit Bevolkingsboekhouding vervangen. Het nieuwe besluit,
daterend van 29 augustus 1967 (Stbl. 442) kende een soortgelijke bepaling. Inhoude-
lijk stond er hetzelfde, maar u gelieve eens te letten op de toonzetting. Het artikel is
nu nummer 90 geworden: De in de bevolkings- en verblijfsregisters vastgelegde gege-
vens zijn geheim. Hel gemeentebestuur is niettemin, behoudens het nader bij dit be-
sluit bepaalde, bevoegd uit het bevolkings- of verblijfsregister inlichtingen te verstrek-
ken. Gehele of gedeeltelijke weigering van de verstrekking van een of meer inlichtin-
gen kan zonder opgaaf van redenen geschieden.

Welke gegevens konden we dan eventueel krijgen? Artikel 92 licht de sluier op. De
geslachtsnaam, de voornamen, dag, maand en jaar van geboorte en reden van afvoe-
ring van het persoonsregister, alsmede dag, maand en jaar van overlijden van een
persoon, en in geval van een gehuwde vrouw of weduwe, de geslachtsnaam en de
voornamen van de echtgenoot, respectievelijk de overleden echtgenoot. Mocht men
nog meer willen weten, dan moest men aantonen bij die verkrijging een gerechtvaar-
digd, niet-commercieel belang te hebben. Over verblijf in gevangenissen, psychiatri-
sche inrichtingen e.d. kreeg men nimmer inlichtingen.

In de periode na 1967 kon men in de praktijk een zekere verschuiving waarnemen.
De gemeenten gingen allengs kritischer reageren op aanvragen uit het bevolkingsre-
gister. Het woord 'privacy' kwam steeds vaker in de correspondentie voor.

Een tweetal eigen ervaringen uit de jaren tachtig wil ik u niet onthouden. In augus-
tus 1985 vroeg ik om inlichtingen inzake een reeds overleden ver familielid, aan het
bevolkingsregister van Haarlemmerliede en Spaamwoude. Het antwoord, onder mijn
eigen brief gesteld, luidde: Ter verkrijging van nadere gegevens omtrent bovenvermel-
de persoon gelieve u zich in verbinding te stellen met zijn zoon. Bereidwillig was diens
telefoonnummer er bij geplaatst! Dat was natuurlijk niet mijn bedoeling!

Nog een stapje verderging de gemeente Bussum. In oktober 1986 vroeg ik om een
overlijdensdatum van iemand en binnen enkele dagen kreeg ik bericht dat de gemeente
contact had gehad met de weduwe en dat ik via een zoon (van wie nu niet het tele-
foonnummer, maar wel het adres werd gegeven) verdere contacten kon leggen. En dat
was natuurlijk al helemaal niet mijn bedoeling! Ik heb toen in een brief aan Bussum
getracht uit te leggen dat privacy nog een andere zijde heeft, en wel die van de aanvra-
ger! Deze kan om hem moverende redenen geen contact met de familie wensen en er
al helemaal niet op gesteld zijn, dat deze via het bevolkingsregister te weten komt, dat
hij aldaar om gegevens omtrent deze of gene heeft aangeklopt.

(Wonll voortgezet) R.F. VUI.SMA

NOGMAALS GENERATIEVERWARRING

De bijdrage Generatieverwarring (Gens Nostra 50 (1995), pag. 393-394) n.a.v. een
ingezonden stuk van de heer L.A. van der Woerd uit Bussum, heeft nogal wat pennen
in beweging gebracht. Kennelijk leeft dit onderwerp onder de NGV-leden. Het is
ondoenlijk om alle bijdragen integraal in Wegwijs op te nemen. Daarom volgt hieron-
der een uitgebreide samenvatting op de belangrijkste standpunten en voorstellen.

De heer P.H. letswaart uit Ermelo, die al eerder in Wegwijs schreef over kwartier-
herhaling en kwartierverlies (Gens Nostra 49 (1994), pag. 284), is bij de bron te rade
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gegaan. Hij zocht in verschillende woordenboeken op wat het woord generatie bete-
kent. Uiteraard zijn er varianten in de gevonden omschrijvingen, maar in de kern wordt
het begrip generatie gedefinieerd als mensen van ongeveer dezelfde leeftijd, die in de-
zelfde tijd leven, tijdgenoten dus. Dit woord tijdgenoot duikt ook in andere reacties op
ter onderscheiding van het genealogische begrip generatie. Het woord 'band', dat de
heer Van der Woerd voorstelt als aanduiding van een 'kwartierstaatgeneratie' vindt
echter geen genade in de ogen van de heer Ietswaart. Hij stelt het woord 'geslacht'
voor, dat zowel vooreen genealogie/parenteel, als vooreen kwartierstaat te gebruiken
is.

Het verschil in presentatievormen van genealogisch onderzoek komt in een tweetal
reacties naar voren als de kern van de spraakverwarring rond het begrip generatie:

De heer B. Bolsius uit Bathmen brengt dit als volgt onder woorden: '...in tegenstel-
ling tot een stamreeks en een parenteel, waar men uitgaat van een stamvader/moeder
en waarbij men de volgende geboorte-generatie zoekt- daar genereren ouders kinde-
ren-gaat men bij een een kwartierstaat uit van de kwartierdrager, dus nummer 1, en
zoekt dan diens voorouders. Hier is dus geen sprake van genereren: de kwartierdrager
genereert-verwekt-zijn voorouders niet, hij stamt van hen af!'. Hij vervolgt dan:
'Het woord generatie is hier niet op zijn plaats. Maar wat dan? Het woord parentatie,
waarin parens, ouder en in ruimere zin voorouder, opgesloten zit, ligt meer voor de
hand. Nieuw is dit trouwens niet, Meer dan vijftig jaar geleden schreef Jurriaan van
Toll in zijn boekje Van Eenen Bloede het volgende: Daar de kwartierstaat uitgaat van
den kwartierdrager, noemen wij elke opklimmende verder teruggaande reeks zijner
voorouders parentatie; bij de stamreeks gaat men uit van den stamvader en noemt
men elke afdalende reeks zijner nakomelingen, generatie'. De heer Bolsius maakt een
onderscheid tussen de genealogische term generatie en de algemene term generatie (in
de betekenis van tijdgenoten). Hij definieert generatiegenoten als personen, die even-
veel geboorten verwijderd zijn van de stamvader/moeder. Dus ook al is oom jonger
dan het oomzeggertje, hij blijft een geboorte dichter bij de stamvader en behoort dus
tot een andere, oudere generatie in genealogische zin, al is hij in algemene zin een ge-
neratiegenoot (of liever tijdgenoot) van zijn neefje of nichtje.

De heer Bolsius vreest dat het woord parentatie weinig ingang zal vinden, omdat
het woord generatie zo is ingeburgerd. Als samenvatting geeft hij drie verschillende
omschrijvingen van de term generatie:
- in algemene zin: een verzameling willekeurige tijdgenoten
- in genealogische zin: de in de tijd gelijkgeborenen in parenteel en stamreeks
- de in horizontale reeks verenigde kwartieren in de ascendanten-tafel.

De heer H.L. Asser uit Heemstede wijst eveneens op het verschil tussen een kwar-
tierstaat met voorouders en een parenteel met afstammelingen. Als programmamaker
(GENEAC) heeft hij het probleem moeten oplossen van de nummering van personen,
hun generaties en de plaats binnen hun generatie. Asser stelt dat in een parenteel de
vaderregel consequent toegepast moet worden binnen een genealogisch computerpro-
gramma. Dan ontstaat er geen verwarring. Een persoon heeft dus altijd een generatie-
nummer dat één hoger is dan het nummer van zijn vader. Hij voegt hier overigens aan
toe dat deze vaderopbouw vrij arbitrair is, want in een joodse genealogie zou men de
moeder vermoedelijk prefereren. Hij geeft enkele voorbeelden. Een neef (generatie
is bijvoorbeeld 8) trouwt met zijn tante (generatie 7). Hun kinderen krijgen dan gene-
ratie 9, d.w.z. moeder en kind verschillen niet 1 maar 2 generaties. Een ander voor-
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beeld: nicht (generatie is 12) trouwt met oom (generatie 11). Hun kinderen hebben
generatienummer 12, d.w.z. moeder en kind hebben hetzelfde generatienummer.

Vooreen kwartierstaat geldt echter een ander verhaal. Essentieel is volgens de heer
Asser, dat in verband met inteelt het woord generatie in de kwartierstaat niet goed is
te handhaven. Als een nicht met een oom is getrouwd, staan zij in deze opstelling in
dezelfde band (om het woord van de heer Van der Woerd maar eens te gebruiken),
maar zij zijn uit een oogpunt van genealogische afstamming zeker niet van dezelfde
generatie. Hij zou hiervoor een descriptief woord als kwartierband, kwartierlevel of
kwartierniveau willen introduceren. Het bestaan van twee definities van het begrip
generatie is niet alleen voordecomputergenealoogeen probleem, maar ook voor elke
andere genealoog. Hij vervolgt met een aardige stelling:'... misschien zijn er wel twee
distincte soorten genealogen, t. w. de kwartierstaatgerichte versus de parenteelgerichte,
die in twee onderscheiden werelden leven en derhalve best ieder hun eigen definitie
kunnen hebben. Dat zou te betreuren zijn'.

In de reactie van de heer P.C.J. Bijl uit Assen komt het verschil in betekenis van de
term generatie in algemene en genealogische zin naar voren. In het alledaags spraak-
gebruik kan men zeggen dat iemand van zijn eigen generatie is en daarmee bedoelt
men, dat de respectievelijke geboortejaren niet al teveel verschillen. In genealogische
zin bestaat er een scherpe grens tussen de generaties, namelijk de generatie-kloof
tussen ouders en kinderen. Deze generaties hebben geen verband met jaartallen. Hij
acht het weinig zinvol om genealogische generaties met geboortedata te koppelen aan
jaartallen. Hij vervolgt: 'Het lijkt mij hoogst ongewenst een andere term voor genealo-
gische generatie tezoeken. Alseral verwarring mocht ontstaan, gebruik dan het woord
tijdgenoot voor die leeftijdgenoten maar houd vast aan generatie bij genealogische
toepassingen.'

Al eerder viel het woord parentatie als vervanging van de voorgestelde term band
ter aanduiding van een kwartierstaatgeneratie. Overigens moet hier opgemerkt wor-
den dat het aantal parentaties in een kwartierstaat altijd één minder bedraagt dan het
aantal generaties, omdat de parentatie uitgaat van de voorouders van een bepaald per-
soon, waarbij hijzelf niet wordt meegerekend (zie: C. Pama, Prisma van Heraldiek &
Genealogie, 2e herz. dr. 1990, pag. 252).

De heer C. Gouw uit Schiedam geeft ook deze suggestie. Hij schrijft onder meer:
'Gebruikt het woord parentatie. Het woord kan mutatis mutandis in vele talen ge-
bruikt worden, zodat het ook aan de eis van internationale acceptatie voldoet'. Ook de
heer H.C. Zorn uit Enschede wijst op het begrip parentatie. Overigens heeft hij nog
een wens t.a.v. het woord kwartierstaat. Voor een niet-genealoog is dat een onbegrij-
pelijk woord. Het is volgens de heer Zorn 'typisch Nederlands' in vergelijking met
buitenlandse termen als Ahnentafel, Ancestor Chart, of Table d'Anchêtres, en hij
vraagt zich af waarom wij in navolging niet hetzelfde woord vooroudertabel gebrui-
ken.

De heer W.M. Kalmijn uit Vlaardingen is zich ervan bewust dat zijn reactie eerder een
bijdrage levert aan het probleem dan aan de oplossing. Hij geeft als voorbeeld een
fragment uit zijn kwartierstaat, waarin kwartierherhaling voorkomt. Dezelfde voorou-
ders komen dus voor in verschillende generaties of banden. Voor de term band kan
hij echter geen alternatief aandragen. Dit in tegenstelling tot de heer R.C. Engelberts
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uit Utrecht, die op creatieve wijze voorstellen aandraagt om de verschillende beteke-
nissen van de term generatie in andere begrippen te vatten. Naar analogie van geogra-
fische termen als isobaar en isotoop kwam de heer Engelberts aanvankelijk uit op
isotax (van iso = gelijk en taxis = (rang)orde). Het is wel interessant om een gedeelte
uit het vervolg van zijn betoog te citeren: 'Een isotax zou dan een lijn zijn, die in dit
geval voorouders verbindt, die dezelfde plaats innemen in de reeks ouders, grootou-
ders, overgrootouders enz. Een bezwaar daartegen zou kunnen zijn dat deze woorden
met iso- de nadruk leggen op het begrip lijn en niet op de door die lijn verbonden
entiteiten. Verder staan de woorden generatie en isotax qua. klank (uiterlijk) en her-
komst wel ver van elkaar af. Daarom dacht ik aan lineatie. Dit heeft dezelfde uitgang
als generatie en doet mij denken aan nadere min of meer genealogische termen als
parentatie en qffiliatie (misschien zijn er nog meer). Lineatie heeft het voordeel dat
het zonder meer omgezet kan worden in de gangbare moderne talen. Alleen het Engels
kent bij mijn weten al een woord lineation dat liniëring betekent (...). Wel zou men
als soortgelijke tegenwerping kunnen maken als bij isotax: lineatie roept misschien
bij enig nadenken eerder de gedachte op aan een lijn (evt. omlijning) dan aan voorou-
derlinie.'

Bij wijze van proef heeft de heer Engelberts het woord lineatie al gebruikt: 'hij/zij
behoort in deze kwartierstaat tot de lineatie van de overgrootouders'. In een PS merkt
de heer Engelberts tenslotte nog het volgende op: 'Bij het spreken of schrijven over
beide soorten generaties zou men nog een mooi onderscheid kunnen maken tussen
isochrone generaties (tijdgenoten) en isozone generaties (die in een kwartierstaat in
dezelfde zone (Grieks woord) thuishoren. Isozoon is ook een neologisme.'

Uiteraard dankt de redactie alle inzenders voor hun bijdragen, die hopelijk in het bo-
venstaande in hun essentie zijn weergegeven. Uit de verschillende voorstellen valt een
voorzichtige conclusie te trekken. Als alternatief voor het voorgestelde begrip band
scoort de al bestaande, maar weinig gebruikte term parentatie de hoogste ogen. Nieuw
is de term lineatie. Dit is ongetwijfeld een mooie vondst, maar het lijkt er veel op dat
lineatie en parentatie in hoge mate synoniem zijn.

ws

BEMANNING MIDDELBURGSE COMMERCIE COMPAGNIE

Het wereldberoemde archief van de 'Middelburgse Commercie Compagnie' wordt
vaak geraadpleegd voor onderzoek naar de Zeeuwse slavenhandel. Maar ook over de
bemanning van de schepen zijn vele nog niet eerder geraadpleegde stukken overgele-
verd, zoals monsterrollen, soldijboeken, scheepsboeken en maandgeldboeken.

U kunt nu op een snelle manier nagaan of een bepaalde persoon dienst heeft gedaan
aan boord van één van de schepen van de Commercie Compagnie. De heer P.F. Poort-
vliet heeft alle gegevens uit de periode 1721-1803 betreffende de bemanningsleden,
waaronder vele Zeeuwen, bij elkaar gebracht. Het resultaat is een vijf delen omvattend
overzicht per schip en per reis van alle bemanningsleden, van de kapitein tot en met
de scheepsjongens. Wat verdienden zij, wie maakten promotie, welke bijzondere ge-
beurtenissen ondergingen zij, al deze gegevens zijn nu met behulp van een index snel

GensNostra51 (1996) 9 1



in dit overzichtswerk terug te vinden. Aan de hand van de verwijzingen kunnen deze
zaken in de betreffende archiefstukken worden opgezocht.

In het archief van de Commercie Compagnie bevinden zich ook vele testamenten,
procuratiën, volmachten en assignaten van de bemanningsleden. Samen met mevrouw
H. A. Gijsbertsen heeft de heer Poortvliet hiervan uittreksels gemaakt en deze op naam
geïndiceerd.

De bewerkingen zijn gepubliceerd door de 'Prae 1600 club' van de afdeling Zee-
land van onze vereniging en zijn op de studiezaal beschikbaar als nadere toegangen
nrs. 161 en 162.

(Bron: Nieuws uit het Rijksarchief in Zeeland, nr. 32)

EEN DAGJE TERNEUZEN
... of wat je in een gemeente-archief ook nog kunt vinden

Van de Biervlietse tak van onze familie, aldaar gevestigd sinds 1844, ontbraken nog
altijd enkele persoonsgegevens en adressen. Uit het boek De Archieven in Zeeland
was ik aan de weet gekomen dat de gemeente Biervliet, na de fusiegolf van 1970, deel
uitmaakte van Terneuzen. De overweging dat er misschien meer te vinden zou zijn
dan alleen maar persoonsgegevens en adressen, bracht me er toe de gegevens niet
schriftelijk op te vragen, maar zelf maar eens rond te neuzen in Terneuzen. Na een
uurtje had ik alles wat ik in eerste instantie zocht, gevonden in de registers van de
Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister.

Hoe nu verder? Ja, er was een inventaris gemaakt van het archief van de vroegere
gemeente Biervliet. Zoals meestal: jammergenoeg daarop geen index van persoonsna-
men. Bij het doorlopen van de niet al te omvangrijke inventaris vond ik vier maal de
naam Van Poucke. Natuurlijk de stukken opgevraagd. Waarmee ging ik naar huis?
- Een aanstelling uit 1877 van August van Poucke tot 'doodgraver van het oostelijk deel der algemeene

begraafplaats voor de roomsch catholijken bestemd'.
- Een vergunning uit 1905 voor 'den verkoop van alcoholhoudende drank anders dan sterken drank in de

rechter voorkamer' van perceel D63 in Biervliet verleend aan Charles Louis van Poucke 'van beroep
bierhuishouder'.

- Eenzelfde soort vergunning uit 1908 voor zijn zoon Achilles, van beroep wagenmaker, maar voor een
ander perceel, namelijk 'eene wagenmakers werkplaats'.

- Een verzoek van dezelfde Achilles uit 1923 'om vergunning tot het plaatsen van één Electromotor van
3 PK.' in dezelfde wagenmakerswerkplaats. Daarin was vermeld dat 'de krachtinrichting is ten dienste
voor het in beweging krijgen van één zaagmachine, een draaibank, en één slijpsteen voor houtbewer-
king'. Bijgevoegd was een plattegrond van de werkplaats op schaal, waarop de opstelling van het machi-
nepark was aangegeven.

Niet ontevreden ben ik 's avonds met deze vondsten, die deel uitmaken van de petite
histoire van onze familie, naar Maastricht teruggereden.

J.J. VAN POUCKE

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
J.J. van der Schuit, Kroniek en genealogie van hel geslacht Van der Schui(j)t (Werkendam en De Werken),
Alkmaar 1995 (adres van de samensteller: Haydnlaan 37, 1817 GP Alkmaar; te bestellen door overmaking
van ƒ 50,- (incl. verzendkosten) op postrek. 4285797).

Deze omvangrijke publikatie (244 blz.) is samengebracht in een 4-ringsband. Het boek is amengesteld
uit de volgende onderdelen:
- Een algemeen deel met een overzicht van de familie, een toelichting op de familienaam en het een en

ander over familiewapens. Voorts een overzicht van de geschiedenis van de dorpen Werkendam en De
Werken, een aantal biografieën en een lijst van naamgenoten.

- De eigenlijke genealogie die aanvangt met Cornelis Jansz. Schipper, gehuwd met Janneke Gerritsdr. Hij
is een zoon van Jan en Lijske Jacobsdr., geb. Werkendam, 28 maart 1637. Het geheel maakt een goede
en complete indruk, voor voor wat betreft de 'état-présent'. Er wordt veel achtergrondinformatie ver-
strekt.

- Schematische overzichten.
- Diverse indices.

J. en J.A. Verheul, Het geslacht Kooijman, Kooyman, Kooiman rond Vianen in de Vijjlierenlanden, Woer-
den 1995 (adres van de samenstellers: Esdoornlaan 20, 3442 HC Woerden).

De genealogie vangt aan met Pieter Kooyman, wonende in de Bommeler- of Tielerwaard, waaruit onder
anderen Jan Kooyman, geb. vermoedelijk in Leeuwen en getr. Haatten (geref.) 22 februari 1691 met Corne-
lia de Goeij. Van dezelfde schrijvers het hierna besproken boek; de daar vermelde opmerkingen zijn onver-
kort van toepassing op deze uitgave.

J. en J.A. Verheul, Het geslacht Den Hollander rond Bodegraven in de Rijnstreek, Woerden 1993.
De oudst bekende generaties van deze familie woonden in de omgeving van Oudewater. De genealogie

vangt aan met Jacob Willems, die in Papekop woonde en op 5 mei 1648 in Oudewater werd begraven. Een
uitgave als deze heeft uiteraard, behalve voor de familie zelf, waarde voor een ieder die bij zijn genealo-
gisch (kwartierstaat) onderzoek de betreffende naam tegenkomt. Wat dat betreft is het toe te juichen dat de
auteurs reeds na drie jaar onderzoek het resultaat hebben vastgelegd. Vooral omdat zij op het titelblad
vermelden ' 1 e druk' volgt hier enige kritiek, zodat bij een volgende uitgave daar wellicht rekening mee kan
worden gehouden: Er is een nummering gebruikt die afwijkt van de internationaal meest gebruikte (zie
bijvoorbeeld Nederland's Patriciaat); Beroepen worden niet vermeld, ook niet bij de nu levende generaties;
De namen van de ouders van de aangehuwden ontbreken overal; Bij de gegevens afkomstig uit 'secondaire'
bronnen had de vindplaats (soort archief, inventaris en deelnummer, blz. of folionummer) vermeld moeten
worden; Een aanwijzing waarom een aantal gezinnen zich in Frankrijk vestigde, missen wij zeer. Juist hier
zouden beroepen interessant zijn. De plaatsnamen in Frankrijk zouden wij graag gevolgd zien door de
namen van de départements, geplaatst tussen haakjes; Het verdient aanbeveling om, behalve een index op
de achternamen van de aangehuwden, een index op de voornamen van Den Hollander's op te nemen.

Tenslotte adviseren wij de schrijvers wat extra aandacht aan de werkwoordsvormen te geven (bijv. 3e
persoon meervoud). Wellicht ten overvloede: deze 'kritiek' is op meer uitgaven geheel of gedeeltelijk van
toepassing, maar wordt, om niet telkens in herhaling te vervallen, niet altijd geuit.

L. de Lange, Genealogie De Lange. De nakomelingen van Danie'l Willemszoon en Engeltje Corsensdochter
Peerboom, Den Haag 1995 (adres van de samensteller: De Sellestraat 12a, 2593 TZ Den Haag).

De in de titel vermelde stamouders woonden in Langerak, waar Daniël Willemsz. in 1692 als armmeester
wordt vermeld. Op een enkele uitzondering na (zoals een uitvoerige boedelinventaris uit 1858) worden
alleen primaire genealogische gegevens vermeld. Die gegevens echter maken een volledige indruk, ook
voor wat betreft de nu levende generaties en dat is, zoals een ieder weet die zich daarmede heeft bezigge-
houden, heel veel werk. Een eenvoudige uitgave met een overzichtelijke lay-out.
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C. Goedhart e.a., Familieboek Goedhart-Seyimis. Feiten, verhalen, overlevering, Bussum 1995 (adres:
Const. Huygenslaan Ie, 1401 AK Bussum).

In hel voorwoord staal: 'We hebben van dit boek geen wetenschappelijke uitgave willen maken, maar
een gemakkelijk leesbaar boek...". De samenstellers zijn er zeker in geslaagd een interessant en lezenswaar-
dig boek samen te stellen. De eigenlijke publikatie wordt voorafgegaan door beschouwingen over vormen
van genealogisch onderzoek (een parenteel is echter iets anders dan een stamboom!), familienamen, beroe-
pen, gemiddelde leeftijd, woonplaatsen enz. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan het echtpaar
Goedhart (1906-1977) - Seymus (1909-1990), waarin veel achtergrondinformatie over dit echtpaar is
vermeld. Ook in de volgende hoofdstukken over de families Goedhart (oorspronklijk Nieuwer-Amstel en
Amstelveen) en Seymus (ook Sijbens enz. afkomstig uil de Belgische Kempen) vinden we veel achter-
grondinformatie. Aan de pleegouders van Annie Seymus (die in 1931 met Christiaan Goedhart trouwde)
wordt eveneens een hoofdstuk gewijd. Zij namen Anna op vijfjarige leeftijd als Belgische vluchtelinge in
1915 in hun gezin op. Het boek is keurig uitgevoerd, voorzien van foto's (zelfs in kleur), facsimile's van
akten, pentekeningen en schematische voorstellingen.

F. vanden Dool. Genealogie Van den Dool. Een Alblasserwaards geslacht (2 delen), Sliedrecht 1995 (adres
van de samensteller: Abr. Kuyperstraat 7, 5344 GA Oss; prijs ƒ 100,- (incl. verzendkosten), te bestellen
bij H. van den Dool, uilgever/drukker. Dr. Langeveldplein 7, 3361 HE Sliedrecht).

Een zeer fraaie uitgave, 907 blz. groot! Jammer dat alweer een nieuw nummersysteem is gebruikt, waar-
door persoonsnummers onstaan als 2312563434. Waarom toch niet gewoon het internationaal meest ge-
bruikte systeem toegepast, zoals bijvoorbeeld gebruikt in Nederland's Patriciaat en in Gens Nostra? De
boeken, die op zich overzichtelijk ingedeeld zijn. zouden nog gemakkelijker raadpleegbaar zijn geweest.
Voor het overige niets dan lof voor deze uitgave, waaraan een index op de ruim 3200 namen is toegevoegd.

C.W. DEI.FORTHRIE

Heraldiek
L.J. Barkey. Familiewapens van Europeanen uil het voormalige Nederlands Oost Indië (7i delen). Rijswijk
1986. 1990, 1994 (eigen uitgave).

Als wapentekenaar heeft de heer Barkay heeft dit werk in de eerste plaats gemaakt ten behoeve van het
Indisch Familie Archief. De verspreiding van deze wapenboeken wil de auteur beperken tot vakbibliothe-
ken. Uit de overzichtslijst in deel 3 blijkt dat ca. 1150 familienamen in de drie delen worden behandeld. Van
alle families is het volledige wapen door de auteur in zwart-wil getekend, wordt de blazoenering gegeven
alsmede de bronvermelding. Daarnaast worden per familie genealogische kerngegevens van de bewoners
ter plekke gegeven, vaak van meer generaties. We zouden dit werk kunnen beschouwen als een gedegen
uitdieping, uitwerking en voortzetting van de wapentekeningen van Dirk Rühl en van de bijbehorende
bespreking in de jaargangen 1938-1940 van De Indische Navorscher.

ERIK VAN DRIESUM

PERIODIEKEN

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

Nederland
Caert-Thresoor, 14e jg. (1995), nr. 3. J. Otten: Kaarttekenaars en kaartafzetters in de dagboeken van Pieter
de Graeff (1638-1707) [Romeyn en Maria Romana de Hooghe, Johannes Leupenius, David Reerighj; B.
Van der Herten: De connectie tussen Jacob van Deventer en Viglius van Aytta in de jaren 1530-1540: Een
hypothese; P.C.J. van der Krogt: De foliokaart van de Nederlanden.
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Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 2 (1995). H.M. Luning: De familie Lunsche [15e-18e eeuw; de vele
gegevens worden op een lezenswaardige wijze gepresenteerd en de diverse niel aan elkaar te passen frag-
menten verduidelijkt door schema's: familie Lunsche in Peizerwold: nageslacht van Reinder Lunsche
(overl.ca. 1654) tot op heden]; A. Smegeir. Huisingeen Buitinghete Buinen [nageslacht van Johan Buitin-
ghe/Jan Buytinck, ette van 1609 tot 1639, tr. een Huisinge-dochter]; P. Kiers/P. Albers: Een tak van het ge-
slacht Kiers uit Dalen [oudst bekende: Roelof Kiers tr. Dalen 1752 Grietje Luin]. Bijlage I: Enkele notities
over het geslacht Paping. Bijlage II: Inventaris van een kist vaneen boerenknecht (1815): B. Jonker. Asser
Parentelen. Parenteel van Jan Pathuis [Hendrikje Pathuys tr. (2) 1729 Roelof Arents; Winters!. Parenteel
van Albert Harm en Cornelisjen ten Oever [Dassen, Sikkens. Oortwijn, Weber, Homan, Hilbrants], Paren-
teel van Jan Claes Haeck [tr. Meppel 1626 Beerte Dirx; Haak, Wolderinge, Nassingh, Oosting. Thiessing.
Denekamp, Romijn, Klaucke. Talens]. Parenteel van Egbert Swiers [lidmaat 1712; Zwiers, Van Dalen,
Zwarts, Stoker]; Verv. Drentse kolonisten (/veroordeelden) in Veenhuizen en Ommerschans 1896-1901
[Kampstra t/m Zwikke; met foto's]: A. Smegen: De tafelgoederen in het kerspel Borger na de Reformatie
| met fragmenten Gorting en Tingen \:A. Vehinan: Blunders in een dooreen bureau uitgevoerd familieonder-
zoek |Veltman, Veldman].

Gelders Erfgoed. 1995-5. Burgemeester: Edel Achtbare Heer [onderscheidingstekenen: het ambtskostuum
en de ambtsketen]; Vijf burgemeestersbenoemingen [Van Meurs, De Meester, KempersJ; Brummen 1850-
1900 opgetekend in het gemeenteverslag en andere bronnen [mogelijkheden en beperkingen van historisch
onderzoek in archieven van de lokale overheid].

Genealogische Bijdragen Leiden e.o.,]g. 10, nr. 2, febr. 1995. Wie helpt: Van Dissel [gevraagd voorge-
slacht van Ruth van (den) Dissel tr. 1695 en 1697]; Verv. Rinse Penningen 1625-1660; Bladen van Histori-
sche Verenigingen in Rijnland.

Idem, nr. 3, maart 1995. Verv. Rinse Penningen; H.J. Trap: Patriot en stadsdrukker. Een oprechte Leie-
naar tijdens de Bataafse Republiek [Pieter Hendrik Trap, ged. Leiden 1764].

Idem, nr. 4, mei 1995. P. Kriek: Herkomst van het Leidse geslacht Kriek [afk. van (Valkens-?)Waard;
17e-19e eeuw]; P.W.C, van Kessei. Stadslucht maakt vrij. of juist niet? [Cornelia Voorn (tr. 1684 Jan Louis
Syen) had problemen met de verzorging van schoonzus Emmerentia Sijen (geb. 1679)]; Verv. Rinse Pennin-
gen; Aanv. Van Egmond uit het Lageland van Warmond [Bordelaer; 17e eeuw].

Idem, nr. 5, sept. 1995. Verv. Leidse Correctieboeken; T.W. Prins-de Haan: Kwartieren van Elisabeth
Houweling [geb. Haarlem 1765; - , Geerloff, Van Es (te Tuyl), Kruyck]; M. van de Voord: Genealogie van
de familie Van Benten [ 17e-19e eeuw]; Verv. Kwst. Van Hooidonk; P. Kriek: Kwartierstaat Kriek-De Wilt
[Paulus Nic. Kriek tr. Amsterdam 1952 Constance W.M. de Wilt;-, Plantfeber. Oostveen. De laCourt.-,
Van Merkensteijn, De Kamps, Woltz]; J.J. Sloos: Ida van Outeren [tr. 1649 als Ida Jacobs van Houten met
Mouringh Corsz van Onderwater].

Historische Kring Eenmes, jg. 17, nr. 3, okt. 1995. 'Oude Eemnesser..." [E.J. Tak, geb. 1937; exm. Eek];
H. van Hees/B, van Wijk-BIom: Korte geschiedenis van de familie Seldenrijk in Eemnes [nageslacht van
Mei jndert Zeldenrijk (ged. Nieuw-Loosdrecht (NL) 1726), zoon van Pieter Rutten Z. Deze Pieter werd ged.
NL 31 -1 -1694 (doopgetuige o.a. Marretje Jans), zus Stijntje ald. 1 -1 -1701 en broer Hendrik vermdl. te Oud-
Loosdrecht (OL) 10-12-1690 (moeder dan foutief: Wiltien; van zus Marretje en broer Rut geen doop kun-
nen vinden), kinderen van Rut Hendriks en Aeltje Pieters. Zij is ws. als Aeltje Pieters Kroon diverse malen
doopgetuige bij kleinkinderen. Dan ged. OL 28-11-1666, dr. van Peter Peters (Pieter Pietersen Croon tr. OL
1666 Marretien Jans Visscher). Te Breukelen nageslacht van Jacob Meyns/Meijnderts (Seldenrijk), uit de
Loosdrechl, tr. Breukelen 1676 en 1680. Hij zou een zoon kunnen zijn van Meijns Jaep Meijns en Stijntje
Jans, die te NL 1646 zoon Frans laten dopen. Deze Frans Meijns alias de snijer otr. OL 1675 Jannetje
Adriaens; hun kinderen noemen zich Seldenrijk. Hoe de samenhang met de 'Rut-stam' is, is nog niet duide-
lijk. Er is nog een groep Seldenrijk'en. teruggaande op Jacob Tijmens, van Muijdevelt, tr. OL 1681 Teuntje
Teunis (van Velsen), wed. Steven Jans [van Naarden?]. Misschien weet men er bij de Historische Kring
Loosdrecht meer van?].

Holland, 27e jg., nr. 4/5, okt. 1995. Themanummer Vreemdelingen in Holland. A. Knotten Vreemdelingen
in Amsterdam in de 17e eeuw: groepsvorming, arbeid en ondernemerschap [besproken worden de immi-
granten, die zich permanent vestigden m.n. Joden, Zuidnederlanders, Hugenoten; immigranten op economi-
sche basis w.o. Noorse zeelieden]; P.J.M, de Baar. Leiden, stad van vluchtelingen [met onderzoek naar
enkele families: Stoute(n) (oorspr. Hardy) en Voorzaat (oorspr. Vossaert/Vosaert]; J. Liicassen: Tijdelijke
of permanente vestiging van Duitsers in Holland; L. Liicassen: Het paspoort als edelste deel van een mens.
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Een aanzet tot een sociale geschiedenis van het Nederlandse vreemdelingenbeleid; B. Henkes: Zedelijkheid
en vaderlandsliefde bij de migratie van Duitse dienstmeisjes naar Nederland.

Het Kromme-Rijngebied, jg. 29, nr. 3, sept. 1995. L de Keijzer (t): De verdwenen hofstad Tiellandt in
Houten [met lijst van leenmannen en eigenaars]; H. Reinders: De Prins te Vechten: Eigenaren en bewoners
van een herberg-boerderij | v/h Rijsoort; Raymaecker, Kip, Van Doorn, De Cruyff, Van Miltenburg, Middel-
weert, De Wit, Hasselman, Van OostromJ; De herberg De Stalen Boog.

Kronieken, 4e jg. (1995), nr. 4. A.C. Macaré: Het Walchcrse geslacht Willeboorts ter Stoepe [enkele leden
van de familie verbleven in Azië; 16e-17e eeuw]; L. van der Meer. Kwartierstaat Van der Meer-Pleune
[Leendert van der Meer tr. Den Haag 1951 Jannigje Pleune; Van der Meer ('s-Gravenhage), Hopman, Gout,
Michel (Dieden, Noordwijk), Pleune (o.a. Tholen), Haak (Zevenhuizen), Both (Polsbroek, Berkenwoude,
Stolwijk)].

Nederlands Archievenblad, jg. 99, nr. 3, sept. 1995. O. Vlessing: De archieven van de joodse gemeente
Amsterdam [de Portugese, de Nederlands-Israëlitische en de Liberale gemeenten, en van organisaties].

Ons Voorgeslacht, no. 463,50e jg., sept. 1995. K.J. SHjkerman: De afstamming van het geslacht (Den Boer)
In 't Velt te Kleine-en Groote Lindt f te Ridderkerk, Barendrecht, IJsselmonde; 16e- 17e eeuw]; A.B. Malie-
paard: De kinderen van Cornelis Cornelisz. Vrijland van Dijk te Pemis [tr. ald. 1637 Adriaentje Jacobs
Porre; Van Dijk|; Verv. Heer Nicolaas Tol.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 12, nr. 4, nov. 1995. 'Wortels in de
Achterhoek': afl. I. Marskramer Jan Tinneveld (1878-1957); all. 2. Hofs: van boer tot hofgouverneur
[Gerrit Jan Hofs, geb. Dieren 1835]; Verv. Genealogie Derk Leurink; H.J.Chr. Buker: Begon hun geschie-
denis in Grol? [genealogie Buecker, Beucker, Beuker(s), Boeckers, Bucker enz.; te Groenlo; 17e-19e eeuw]:
J.Th. Gantvoort: Het geslacht Gantvoort [oorspr. Te Ganckfort/-voort; te Aalten, Groenlo, Neede; 17e-19e
eeuw]; G.J. Goorman: Aanzet tot de genealogie Gerrit Schipper [te Bathmen; 18e eeuw; nageslacht noemt
zich ook Schuilenberg en Groot Klauwenberg]; CA. Besselink/J. Renema: Stamreeks Besselink (Van de
Achterhoek naar Australië); A.H. Bos: Kwartierstaat Jacomina Klein Haneveld [1891-1976;-, Huiskes,
Schoneveld, Roskam];/ Renema: Naamgeving en Naamsaanneming [akten van naamsaanneming van 1812
en 1826 te Vorden nader bekeken]; Aanv./verb. o.a. Kwstn. Huinink en Terwel.

Oud Ritenen, I4ejg., no. 3, sept. 1995. Verv. Straten-en wegennamen van Rhenen; H. Dekker: Melkfabrie-
ken in Rhenen; W.H. Strous: Een vakantietocht in 1783, aangevuld met aantekeningen over Rhenen uit
1624-1630; H.P. Deys: Hoe Rhenen Veenendaal kwijt raakte.

Het Rectorshuis (Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, Korte Prinsenstraat 2,7607 JB Almelo), 18e
jg. (1995), no. 1. Historische optocht te Almelo in 1913; S.L. Dronkers: De 'Katoenmaatschappij' [Gebroe-
ders Scholten; l9e-20eeeuw|.

Scarpenzele (red.: J.C. Klesser, De Kleine Haar 4, 3925 MT Scherpenzeel), jg. III, nr. III [sept. I995]./C.
Klesser: De eerste Van Scherpenseels in Gelre [14e-15e eeuw]; Idem: De St. Paulusabdij; W.H.M. Nieuwen-
huis: De Heerlijkheid Woudenberg, 1300-1700. Het Huis en de Heerlijkheid Woudenberg onder de Van
Woudenberghs. Fragmentgenealogie Van Rijningen/Woudenberg [ 13e-14eeeuw]; Mem: Fragmentgenealo-
gie Van Leusbroek/Van de Stulp/Van Lambalgen/Van Leusden [17e-18e eeuw].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ottder-Amstel (corr.: J.C. Niesthoven, Swanevelt 22, 1191 PH
Ouderkerk a/d Amstel), jg. 11, nr. 3, okt. 1995. P.M. Boomars: Een bijzondere atlas [Atlas van Schoemaker;
met de hand geschreven boeken over steden en dorpen in Nederland; in bezit van het Kon. Oudheidkundig
Genootschap te Amsterdam]; P. van Schaik: De oude wortels van een slagerij fin de Dorpsstraat; Spaarwa-
ter, Jurrien, Heineman, Post, Stronkhorst]; Verv. Franse Tijd; M. van Dijk: Amstel en Dijk-Nieuwenhoek
-Ruijmzicht-Vrijlust-Amstelvreugd [eigenaren/gebruikers; 17e-19e eeuw; o.a. Van Neck, Bunel, Van
Groen, Matthes, Oldenhoven Vrij].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 90, jg. XXXI, okt. 1995. J. Buylinckx: De bevolking van de Bommeler-
waard in 1810 [gemeentelijke indeling, achtergrond volkstelling, overzicht bewaard gebleven registers
enz.]; DJ. Smeenk: 'Treurige toestanden', de verslagen van de Gezondheidscommissie te Zaltbommel
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1903-1934 [o.a. privaten en mestvaalten zorgden voor veel overlast; besmettelijke ziekten, drinkwatervoor-
ziening, slagerijen]; Nieuws van het Streekarchief [o.a. collectie Rueb, waarvan het grootste deel bewaard
wordt bij de Historische Kring Bommelerwaard en een klein deel bij het CBG].

Veluwse Geslachten, jg. 20 (1995), nr. 4. Verv. Kwst. Hendriksen of Hendriks; R. Ch. Verschuur. Schuure,
Van Schuur en Verschuur. De nakomelingen van Peter Everts te Garderbroek [18e-20eeeuw];7. WE. Post:
Kwartierstaat Johannes Post [ 1886-1966; Post (te Varsseveld, Ede), Braafhart, Rothuizen, Joosten (te West-
zaan)]; Verv. Genealogie Terwel; Familiewapens op archiefstukken (coll. Muschart): 't Loo, Wageningen,
Epe; Kwartierstaat Van Brakel [Antje van B., 1868-1915; (5 gen.)-, Wiggers, Van Amerongen, Hendriks
(te Ede)]; D. Leurink: Genealogie Derk Lurink [te Epe, Oldebroek; 18e-20e eeuw]; Aanv. Kwst. Gerdina
Slijkhuis; Antw. Van Asselt-Van 't Hoog.

Idem, nr. 5. Jubileumnummer 1975-1995. G.M. Jochems: Het verpondingskohier van het Ambt Apel-
doorn 1648-1650 als bron voor historisch en genealogisch onderzoek; G. Kouwenhoven: 'Eecternarius
ontfanck van oepenen en de groeven en lueden'. Overlijdensgegevens in Hattem voor 1766; Idem: De bur-
gerlijke stand van de mini-gemeenten Veessen e.d. 1811-1817; C.-Chr. van der Woude: Reconstructie
huisnummering gemeente Ede tussen 1818en 1962 [1995]; P.T.M, van Hezik: De archieven van de Memo-
ries van Successie; J. Duinkerken: Genealogische bronnen in Harderwijk; G. Kouwenhoven: Draagkracht
van de Heerdenaren in het begin van de negentiende eeuw; S.R. Straub: Het Burgerweeshuis en de Weeska-
mer van Amersfoort; P. van Beek: Archief van het Richterambt Oldebroek als bron voor genealogisch en
heraldisch onderzoek in 17e en 18e eeuw; D.A.A. vanHooren: Het archief van de schout van Nijkerk; 7./t.
de Ruiter: Genealogische bronnen Streekarchief Oost- Veluwe; G. Kouwenhoven: Het naamsaannemingsre-
gister van Epe; / Seekles: Een belangrijke bron voor genealogisch en boerderijonderzoek in het Zwolse
gemeentearchief; M. Kok: Tynsen op de Veluwe.

Vereniging OudMonnickendam (secr.: Noordeine 37, 1141 GA Monnickendam), jaarverslag 1994. Tradi-
tiegetrouw worden bij dit verslag enkele historische studies opgenomen, die door de vele details en vermel-
de personen de geschiedenis van stad en behandeld onderwerp toegankelijk maken: C.A.E. Groot: Daar
komen de schutters ... Een impressie van de schutterij van Monnickendam in de 18e eeuw met een histori-
sche inleiding [Bijlagen: naamlijsten van schutters 1734]; L Appel: De lijnbanen van Monnickendam. 'n
Bijdrage zonder spanning, intriges en conflicten, dus zonder 'plot', eenvoudigweg over 'n toeleveringsbe-
drijf [beginnend in de 19e eeuw teruggaand in de tijd; het touwslagersgeslacht Groenewoud (toch een
affaire in 1883!); voorts o.a. (met enkele schema's) Arbman, Costerus, Schut, Wrocht, Donker, Winkes,
Baen/Baan (oorspr. Baanman), Fudts/Futs; connecties met Amsterdam; touwslagersberoep].

Waterland (Streekarchief Waterland, Waterlandlaan 63/Postbus 188, 1440 AD Purmerend), jaarboek en
jaarverslag 1994. N.Th. van der Lee: Korenmolen 'de Nachtegaal' [in de Beemster; eerste vestiging, ver-
plaatsingen, molenaar Hendrik Jansz van Baar, families Zomerdijk, Van der Lee en Bijman; met vele (ook
genealogische) details]; ƒƒ../.A #/nge/('ng: Uitdammer ambtsdragers en beroepsbeoefenaars [namen, jaren].

Zijper Historie Bladen (Postbus 14, 1750 AA Schagerbrug), 13ejg.,nr. 3,okt. 1995. W. Siewertsen: Petten
in de jaren 1300-1400; Verv. Zijper jaren: 1871; J.T. Bremer: Het Buitenveld wordt Koegraspolder; Werk-
groep Boerderijnamen: 'Croon en Bergh' te Burgerbrug [Theodorus (van) Heymenberg tr. 1699 Clara
Croon; o.a. Van Westhoven, Spierdijk, De Sonnaville]; H. Schoort: Waar is de grensscheiding tussen
Callantsoog en Huisduinen, Heersdiep of Buizegat? Een conflict tussen Brederode en Egmond 1526 [na-
tuurlijke ontwikkeling tussen 1470-1526, strandingen van schepen].

Uit onze afdelingsbladen:
Genealogica (Flevoland), jg. 11, no. 2, okt. 1995. M.M. Portegies: De gezondheid van de Nederlandse
soldaten en het beleid hierin van het opperbevel te 's-Hertogenbosch, 1813-1840; L. Slager: Op zoek naar
Maria Reijnders [tr. Muiden 1747 Gerret Splint; afk. vanGramsbergen;kwn. vanMarrigjen Reinners, ged.
ald. 1731]; T. enJ. van Doren: Ruyter zwaar verwond na ruzie in herberg [Philip Ariensz Verdoorn, 1686],
Hollands Noorderkwartier, nr. 25, jg. 9, nr. 4, nov. 1995. Antw. Krefft [met o.a. Overman, Noorderhaven,
Pop, Carlier]; Regionaal nieuws; G. Telman: 'Wm Telman Vt dag a 26 st.' [molenmaker(sknecht) te Nieuw-
koop 1803-1819; namen van molenmakersknechten 1813].
Koggenland, jg. 10, afl. 1995/3. Beroemde Commandeurs [Nicolaas Adriaan C, geb. Wognum 1907,
priester]; Verv. Kwst. Pannekeet; Verv. Ontsaggelijke Barent Bakker; J.C.A. Schokkenbroek: Nederlandse
walvisvaart in de 17e en 18e eeuw [samenvatting lezing].
Kwartier van Nijmegen, jg. 4, nr. 4, nov. 1995. Diverse bijdragen gewijd aan het zilveren jubileum van de
afdeling en de historische-genealogische markt 1995.
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Stichtsè Heraut, nr. 30, nov. 1995. Verv. Adrianus de Bruijn [geb. Utrecht 1779; 6 kwn]; H.J. Postema:
Huwelijksbijbel Ds. Jacob Cornelis van Slee (1841-1929);/ Bader. Zoektocht naar de oorsprong van de
familie Bader [afk. uit Hamm]; Heindrich Christoffel van Beilwit [ged. Kermt 1675, ingeschreven in Ame-
rongen]; R. Hofman: Doopsgezinde 'broeders' in 1658 [stad Utrecht],
Twente Genealogisch, I Ie jaar, no. 4, okt. 1995. Markeboek Lonneker [reacties op oproep om hulp bij
vertaling/uitleg woorden]; Med. betr. Herman Hoedemaker (overl. Enschede 1814) en Hendrik Klopper
(overl. Weerselo 1813; 104 jaar); Verv. Bijnamen in Vriezenveen; Kwst. Alink [Evert A., geb. Goor 1850;
- , Waanders, Pot (te Holten), Struik (id.)|; Stamreeks Hendrikus Johan Breukink [te Markeloen Almelo];
Stamreeks Berend Jan Jansen [o.a. te Borne, Deventer]; Aanv. Kwst. Scholten [te Beuningen],
West Noord Brabant, jg. 5, nr. 4, okt. 1995. L.C.J.M. Knitel: Voorschot op het huwelijk [Van Vlimmeren;
1669, 1688]; Verv. Kwst. Goorden/Gorden; C.AM. Nagelkerke-van der Riet: Langs de matriarchale lijn
[Van Ginneken-Van der Riet-Looijen-Buijsen-Schoutens-Martelmans-Smits-Van der Wegen-Van Hove
(te Wouw)]; D.P.M. Machielse-Schouteren: De aardappels worden duur betaalt [Steenbergen 1862].
Ussellanden, nr. 34,9e jg., 4e kw. nov. 1995. J. Donner: Het Gesprek ... met mw. A.J. de Vries [geb. Deven-
ter 1931; kwst.: De Vries (oorspr. Vriesemate Hoogezand), Grunefeld, Vorsteveld, Venema (te Hemrik)].

Uit familiebladen:
2e Bondte reunie, 9 sept. 1995. Stamreeks (Van) Wrekenhorst/Frekenhorst [te Veenendaal; 17e-20e eeuw];
Stamreeks De Bondt [Cornelis Roelofsen de Bont tr. ca. 1700 Japikje Thijssen Lagerweij; te Veenendaal
en Renswoude; nageslacht De Bond(t)].
Casa Clutia, nr. 27, IOejg.,okt. 1995. F. Kluit: De Amsterdamse hortus en Augerius Cluyt; Op de Zuidhol-
landse eilanden: Kluit versus Kluit; Brielle en Dordt [Ludovicus Kluit (1786-1868), Joannis Kluit (1800-
1887)].
Familieblad Verniers, nr. 33, jg. 9, okt. 1995. In memoriam Pieter Jan Verniers (1897-1975) [stamreeks
en naaste familie]; nr. 34, okt. 1995.
Familievereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief 1986-1987, 1987, jan. 1989, okt. 1989, nov. 1990, nov.
1991, nov. 1992 [drie generaties Wormskerk, Werme(r)skerk(en) enz.; eind I8e-eerste helft 19e eeuw; te
Middelburg], nov. 1993 [inhoud familiearchief, ondergebracht in het Streekarchief te Tiel], nov. 1995.
Hamers Bulletin, jg. 5 (1989). Afstammingsreeksen en Biografieën Limburgse Hamers, voorts in Nr. 1:
Aanv. Bidprentjes Hamers, Hammers, Haamers, Haemers; Aantekeningen bij de volkstelling van 1799 in
het kanton Sittard. Nr. 2: Een brief van Pieter Casper Hamers, soldaat in het leger van Napoleon [geb.
Munstergeleen 1789]; Verv. Uittreksels Not. Archieven; Parochianen van Schinnen in 1761; Verv. Bid-
prentjes; Aantekeningen bij een lijst van parochianen van Schinnen rond 1890. Nr. 3: Honderd jaar Vaessen
op Vlengendaal in Bocholtz [Joh. Hubert Vaessen x Maria Cath. Hamers, tr. Voerendaal 1853]; Kwst. (5
gen.) Jan Joseph Hamers [ 1792-1871; - , Lintiens, Kisters/Custers, Ot(t)ermans]; Andere tijden - andere
normen (Rutger Hamers) [ged. Munstergeleen 1785; 1835 ruzie met Jan Willem Keesmeckers]. Nr. 4: Jan
Hamers de alde, zijn kinderen en kleinkinderen [won. Geleen, tr. vóór 1611 Itgen Claessen (Henckens)].
Nr. 5: Jan Hamers de jonge [won. Lutterade-Geleen, tr. ca. 1605 Metgen Hamers]; Hamers alias Broüt. Nr.
6: Broers en zusters van Jan Hamers de alde.
Lansdaal Journaal, nr. 6, 2e jg., maart 1995. Schema met 7 gen. Lansdaal; nr. 7, 3e jg., okt. 1995. Willem
Lansdaal (1737) was niet bepaald een lieverdje; messentrekken, schulden maken, dronkaard.
Stekeltjes, 7e jg., nr. 7, okt. 1995. Afstammelingen van Antony van Dooren en Johanna Elisabeth Korstens
[tr. Zeelst 1877; te Strijp, Eindhoven e.o.'l; Jan van Dooren tr. 1856 Maria Cath. Steenbakkers [hun kinderen
en verder nageslachtj.
Timmers Koerier, 5e jg. (1995), nr. 2. Aanv. Genealogie Timmers;Timmers te Schimmen [18e-19e eeuw].

Gaarne attenderen wij u op twee nieuwelingen in deze rubriek:
•De Boertje(n)(s)\ nos. 12 (1994) en 13 (1995).Red./secr.: A.C. Boertjes, Snoodijkstraat 2, 4424 ET We-
meldinge. In deze afleveringen notities betr. Boertje(s), Boerkens, Boerties uit Noord-Holland, de Hoeksche
Waard en West Brabant.
De La?et Cazette, Vol. 1, Nr. 2, mei 1995; Nr. 3, aug. 1995. Contact-adres: R.Th. Lazet, Fonteinbos 17,
2715 XB Zoetermeer. Bijdr. betr. Carolina Lacet [geb. Haarlem 1856], familie Laset(h)/Lacet te Tiel.

België
Le Parchemin, No. 300,60eannée, nov.-déc. 1995. Francois-Xavier Rase(1804-1853); Recueils biographi-
ques belges; Chev. le Pas de Sécheval: La familie Favreal de Xhéneumont [ook (Bastin) de Montfort; 15e-
16e eeuw]; Verv. De Stexhe-De Cerf [met fragment Everard; 16e-17e eeuw]. La familie Hamal [17e-18e
eeuw]; Héraldique vivante: Hermanns en Mathot; Antw. o.a. De Hane, Bauwigney.
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De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1995, nr. 3 (sept.). Bella gerant alii... [fragmenten Pelenders, Smeets,
Van Swartenbroeck; 18e eeuw]; Verv. Regesten Schepenbank Borgloon [1671-1692]; Verv. Limburgers
poorter van Antwerpen [ 1655-1726]; Verv. Taalgidsje voor genealogen [ecclesia juris patronatus t/m exerci-
tus].

Duitsland
Computergenealogie, Heft 33, 11 (1995). Ein Computerprogramma für die quantitative Genealogie; Zur
Erfassung alter Quellen mit Computern; Zur Schreibweise und Codierung von Kalenderdaten in der Com-
putergenealogie.

Genealogie, Bd. XXII, 44. Jg., Heft 9/10, Sept.-Okt. 1995. Die Brandenburger Dompröste und ihre
Lehnschulzen von der Reformation bis zur Allodifikation; Bodo Friedrich Sievers (1745-1813) ... 1778-
1813 Pastor zu Schnega [met kwst.; o.a. v. der Hude].

Mosaik, Heft 3/1995. Kirchenbuch niederlandisch reformierte Kirche Gendt Niederlande 1653-1744. Aus-
zug; Kwst. (6 gen.) Rudolf Veltkamp [geb. Goch 1933;-, Sass, Schonhoven, Thönnissen (te Kessel-Nerge-
na)]; Kwst. (5 gen.) Heinrich Joseph Moll [geb. Duisburg 1921; - , Peters (te Twisteden), Rühl (te Helsum),
Ingenbleek]; Volkszahlung Ottersum 1799 [o.a. naam, geboortejaar en jaar van vestiging].

Roland (zu Dortmund), Bd. 10, Jg. 29, Heft 3/1995. Wiedenbrücker Geburts- und Freibriefe 1630-1635
[o.a. Degens, Hartkamp, Mollenbrock, Hölscher, Rentrup]; Brockhaus (19e eeuw]; Von Abgaben, Steuerlas-
ten und NutznieBern in frü'her Zeit [Hofmarcher ca. 1700]; Die Familie Bönninger aus Horde [18e-20e
eeuw]; Ahnenliste Loefke-Teilliste Elverfeld,Teil 1 (ook Elberfeldt, met o.a. Andrée, Aschoff, Balke, Ba-
tenhorst, Bertram (te Geseke)].

Idem, Heft 4/1995. Eine DortmunderSchreineramtsbescheinigung 1797 [in RA Den Haag; betreft Joseph
Lips, leerling van Joh. Henrich Flasche te Dortmund]; Hexerei zum Tode gestraft [1658 Christina Spiering,
Barbara Wenzelin]; Verv. Ahnenliste Loefke [met o.a. Biermann, Bodde, Bonnermann, Diepenbrock, Druf-
felj; Akten aus Klostergrab in Böhmen aufgetaucht; Brockhaus [19e eeuw].

ZeitschriflderGesellschaftfurSchleswig-HolsleinischeGeschichte,Band \20(\995).H.-O.Gaelhke:Kr\Uii
VI. und Waldemar II. von Danemark und Nordalbingien 1182-1227. Teil II. 7. Behauptung und Ausbau
desdanischenOstseereichesunterWaldemarll.S.DieinnerenVerha'ltnisseNordalbingiensunterda'nischer
Herrschaft 1203-1225; voorts een bijdr. betr. de koopmansfamilie Christiansen te Flensburg [18e eeuw].

Frankrijk
Cercle généalogique d' Alsace, Bulletin No. 111, 1995-3. Verv. Contrats d' apprentissage St.-Marie-aux-
Mines (1662-1711); Sources généalogiques pour la région de Seltz; Verv. Alsaciens au bagne de Brest;
Protestants au chateau de Morhange 1690-1720; Bijdr. betr. Bippert en Zoller; Mariages Strasbourgeois d'
immigrés de moyenne et haute Alsace 1686-1713.

Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 47, juillet-sept. 1995. Kwst. Fanien/Swartvagher [Flament, Swartvagher,
Dewailly, Sarrazin; kwn. o.a. te Caumont, St. Omer, Hardinghen]; Nous sommes tous cousins [via Payen
en Masset]; Verv. Héraldique [cygne t/m yeux]; Verv. Families Artésiennes; (Le) Bouchier [ 16e- 17e eeuw],
(De) Bassecourt [16e-17e eeuw; met o.a. Cuvelier]; Diverse klappers op huwelijken.

Héraldique & Genealogie, No. 136, XXVIe année, No. 3, juillet-sept. 1995. Bijdr. betr. o.a. Charil, Index
de la série AP [Archives Personelles et Familiales; A t/m J; o.a. Bonaparte (Louis, Roi de Hollande)], Leroy
[te Riom; 18e eeuw], Loger, Salins [14e-16e eeuw], (De) Beaupoil [13e-20e eeuw].

Stemma (Ile-de-France), Cahier No. 67, 17e année, tome XVII, fase. 3, 1995. Bijdr. betr. Familie Monneau
te Montlignon [17e-20e eeuw]; Verv. Baptêmes d' enfants dont le patronyme est d' origine suisse [Hasse-
ler/Hasler t/m Ladregarde; met o.a. Heurlet/Hurlet, Josse].

Verder ontvingen wij:
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen, Mitt. 6. Jg. (1995), Nrs. 32 t/m 35.
Archivaria. Periodiek van de stichting 'Vrienden van het archief van Alkmaar e.o.', le jg. (1988), nr. 1
[gesprek met J. Belonje; collectie Ripping-Bunnik]; 2e jg. (1989), nr. 1 [Jan Philipsz Schabaelje (geb.
1592)], nr. 2 [gesprek met Th.P.H. Wortel]; 3e jg. (1990), nr. I [gesprek met Gerrit Valk; Een echtschei-
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dingszaak in het 'Register van termijnen in scriptis' (Margaretha Winder - Lucas Knuyse; 1734-37], nr. 2
[gesprek met Chris Streefkerk; De collectie almanakken in het GA Alkmaar]; 4e jg. (1991), nr. 1 [gesprek
met Benita Jansma].
Backten de kupe, 37e jg. (1995), nrs. 1 t/m 4, 5 [uit de oudste overlijdensregisters van de St. Niklaaskerk
teVeurne; 1615-1644], 6.
It Beaken,jg. 56 (1994), nr. 4.
Blijbomen (Blijboom), nr. 2, april 1995.
De Bothof-Bode, jg. 3, nr. 1, voorjaar 1995.
Caert-Thresoor, 14e jg. (1995), nrs. 1,2.
Familia de Broco (Vandenbroucke), nr. 43 [febr. 1995].
Familie-archief'Ten Koppel, nr. 13, 4e jg., nov. 1995.
Feuilletsdes 'Archives verviétoises', Bulletin 1995, Nos. 16 t/m 19.
Gens-Dunia (Verduin), 32e jg. (1995), nrs. 1 t/m 4.
Historisch Magazine Voor Noord-Holland, 4e jg., nr. 4, okt. 1995.[A. Aerts/J. Otten: De Provinciale Atlas
Noord-Holland: Een schat aan topografisch-historisch beeldmateriaal].
Klooster-stam (Kloosterboer), llejg.,jan. 1995.
Loage-Tijdschrift (Louage), jg. 10 (1995), nrs. 39 t/m 42.
DeMiedbringer,]g. 9 (1970), nr. 3 t/m 18 (1979).
Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft fiir Familienkunde, Bd. 37, Jg. 83, Heft 3, Juli-Sept. 1995.
[Das Burgtor in Nickenich (von der Leyen; 17e eeuw)].
NHG-Nieuws,]g. 2 (1995), nrs. 1,2,3 [onderzoekschool mediëvistiek; New Netherland Project in Albany],
4.
Nieuwsblad Holland, jg. 8 (1995), nrs. 31 t/m 34.
Noordbrabants Historisch Jaarboek, 11 (1994).[studies betr. de lokale situatie, illegaliteit en militaire
operaties in 1940 en 1944].
De Panne (Ver. Oudheidkamer Aalten; secr.: Meidoornstraat 17,7121 AV Aalten), 15e jg. (1995), nrs. 1,
2, 3 [Aalten aan de rails; Haardplaten van Georg F. graaf van Waldeck, 1620-1692], 4 [de Aaltense kunste-
naars Pie van Lochem-ten Heuvel en Bert Wevers].
De Patteette (Patteet), 17de jg. (1995), nrs. 65 t/m 68.
't Pioentje (Cornelis), nr. 6, jan. 1995.
Stichts historisch contact, nieuwsbrief nr. 13, winter 1995. [De bron: P.T.M, van Hezik: De Code Pénal en
het Franse strafstelsel].
Streekarchief Regio Eindhoven, jaarverslag 1994 [o.a. faciliteiten studiezaal (bestand microfiches), aanwin-
sten, gereedgekomen toegangen].
Suurland 's Gemeente Gids Utrecht, twaalfde uitgave, 1988.
't Vandermeulenkrantje, 17e jg. (1995), nr. 34, mei; nr. 35, nov. [Jan Baptist Vandermeulen, geb. Kortrijk
1739, tr. Otegem 1761 Anna Maria van Overbergh; nageslacht].
Trajecta (Geschiedenis Kath. leven in de Nederlanden), 4.1995.1 [De geneeskunde en de R.K. Kerk (1830-
1940); Henry Carton de Wiart (1869-1905; politicus en literator)]; 4.1995.2 [Religie thuis: Religie beleving
in het katholieke huisgezin rond 1900].
Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 88, jg. XXXI, maart 1995. Themanummer 1940-1945.
Van Helden en Heldinnen, no. 28, 12de jg., mei 1995; no. 29, sept. 1995 [Verv. Genealogie Van Helden;
te Wijken Almkerk],
Van Schild en Vaan. Vlugschrift van de Noordbrabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde, jg. 1
(1994),nrs. I t/m4;jg. 2(1995), nr. I. [bijdragen van J.Th.M. Melssen betr. o.a. enkele gemeentewapens
en vlaggen, een 18de-eeuwse bokaal (met wapens De Merode en Sweerts de Landas), familiewapen Cuy-
len].
Veluwe (NGV-afd.), nieuwsbrief jg. 1995, nr. 2.
Vereniging Haerlem, Nieuwsbrief voor de leden, jg. 4, nr. 1, maart 1995.
Uit Eijsdens verleden, nr. 68, mei 1995 [Zinkwitarchief gered; H. Boersma: Zoeaven. Joannes Nicolaas
Peusens (1833-1899) en Franciscus Hubertus Wouters (geb. Eckelrade 1848)].
De Zandloper (Ver. Oud Ede), nr. 1, maart 1995 [Zijn Hessenwegen misschien ouder dan de weg naar
Rome?].
Zuid-Limburg, Med., febr. 1995.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

365. VAN HOLT(EN) (XLVI (1991), p. 468)
Een kleinzoon van het echtpaar Govert en Maria van Holt, Arien van Rijckhuijsen, schrijft over de herkomst
van zijn grootvader dat Govert Hendriks van Holten 'was uit Duytslandt om 't gelooff moeten vlugten, uit
een stadt of sterkte die Holt of Holten hiet'. Govert vestigt zich als kleermaker te Herwijnen en wordt daar
verliefd op Maria Alaerts Rosa, dochter van Alaert Gijsberts Rosa en Metje Walravens. In 1630 schaakt hij
haar en trouwt vervolgens met haar te Deil (1630) op voorwaarde dat hij geen kleermaker blijft, maar
schoolmeester zal worden. Hij wordt eerst (op voorspraak van zijn schoonouders) benoemd te Geldermal-
sen, later (1640) te Deil, waar hij bovendien secretaris wordt. Uit hun huwelijk worden zeven kinderen ge-
boren: Aaltje, Hendricus, Gijsbert, Cornelis, Johannis, Geertruyd en Metje (geboortedata onbekend). Govert
overlijdt te Deil ca. 1670/1671. Zijn weduwe vestigt zich daarna weer in Herwijnen, maar wordt in 1681
te Deil begraven. De familie gaat met paard en wagen naar de begrafenis, maar onderweg krijgen ze een
ongeluk, waardoor ze heel wat vertraging oplopen. De dragers kortten zich het wachten met diep in het
glaasje te kijken. Eén of twee van hen waren zo dronken dat ze met de kist in het graf vielen.
Bovenstaande informatie komt uit de 'Copye-Brieven (dl. I) van Gijsbert van Rijckhuijsen', in te zien op
het gemeente-archief Leiden. Over dit handschrift is een publikatie in voorbereiding.

Mw. drs. H.A. DE BRUIJN, Ernst

698. BROUWER-JURRIENS (XLIX (1994), p. 513 en 50 (1995), p. 179 en 465)
Kwartier nr. 20, Wijnand Hendriks, is vlg. de gezinsbladen, in beheer bij het streekarchivariaat Doesburg
& Liemers, geboren te Ooij en gedoopt (geref.) te Zevenaar 29-8-1751 als zoon van Reiner Hendriksen en
Berendje Lippers. Hij is dagloner te Oud Zevenaar en doet belijdenis op 24-8-1770.

A.H.M. THUUS.Wehl

713. R.-K. DOPEN TE COEVORDEN (XLIX (1994), p. 516)
Nadat in 1592 de vesting Coevorden was veroverd door Prins Maurits, werd in 1598 bepaald dat in Drenthe
alleen de gereformeerde kerk mocht dopen, trouwen en begraven. Verondersteld wordt dat kinderen van
r.-k. ouders bij gelegenheid heimelijk werden 'omgedoopt'. Gekerkt werd in Emlichheim en in het Laar,
vlak over de Duitse grens, waarbij desertie voorkwam (akten van Emlichheim (Emmelenkamp) en Laar/
Vechten bevinden zich in het Staatsarchiv Osnabriick). Door de bevelhebbers van de vesting werd herhaal-
delijk aangedrongen op een soepeler regeling. Eindelijk in 1721, besloot de Synodale Vergadering dat de
' Roomschgezinden' niet gedwongen konden worden hun kinderen protestant te laten dopen, maar het moest
dan wel buiten het landschap gebeuren (dus buiten Drenthe). De bevelhebbers bleven aandringen, terwijl
de desertie toenam. In 1786 besloot de Drentse Landdag, op last van de Raad van State, dat in Coevorden
een schuilkerk kon komen. Over de koop van een woning (K418) door de Katholieke Kerk in 1786 zie H.
Brandsma, 'Gebouwen binnen de vesting Coevorden - no. 4 (Het Proviandhuis-beneden)', 1993 (Zie H.D.
Minderhoud, 'Coevorden, Stadt en Heerlickhheyt', Coevorden z.j. (1978)).

Mw. M.J.A. BOTERENBROOD, Bilthoven

796. MEIJNMAN/MEUNTMAN (50 (1995), p. 344)
Lidmatenboek Ellekom en Spankeren vermeldt: met attestatie van ds. Simonides, predikant te Naaldwijk,
aangenomen: april 1700, Melchior Meijntman. De lidmatenlijst van 1728 (Spankeren) vermeldt hem niet
meer. Inwonerslijst ambt Apeldoorn 1747, buurtschap Noord-Apeldoorn en ' t Loo: 'den hovenier Melchior
Meinckman, wedr., inwonend: 1 dochters kind, een meid en drie knechten'. Zie ook arch. Nassausche Do-
meinen (ARA Den Haag), rentmeestersrekeningen 't Loo, waar Melchior genoemd wordt als Hovenier op
't Loo.

E. DE JONGE, Ernst
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811. VAN DER MEULEN-BERTUN (50 (1995), p. 446)
Petrus van der Meulen en Jacomina de Thriu (Detrie) laten in 's-Hertogenbosch r.-k. dopen: Antonius 31 -3-
1676, Joannes 24-10-1680, Franciscus 27-3-1683, Joanna Margaretha 13-8-1686 en Joannes 14-1-1688.
Charel Bertin, geb. Grenoble in de Dauphiné, poorter van 's-Hertogenbosch 6-3-1687 (legt 25-6-1687
poortereed af), otr. voor schepenen ald. Cornelia Peters, j.d. van Maastricht. Zij laten r.-k. dopen te 's-Her-
togenbosch (ook wel onderde naam Bertijn): Sebastianus 10-6-1681, Gabriel 4-12-1683, Joanna 5-12-1688
en Joanna Barbara 29-11 -1691. Charles Bartijn volgt op 24-9-1688 Laurens van Damme op als korenmeter
(GA 's-Hertogenbosch, OAA 178 fol. 233). Joannes van der Meulen en Joanna Barbara Bertijn (otr./tr.
's-Hertogenbosch (schepenen) 30-7/14-8-1712) laten r.-k. te 's-Hertogenbosch dopen: Petrus Carolus 15-3-
1714, Maria Elisabeth 1-12-1715, Carolus 15-3-1717, Jacoba 7-10-1719, Joannes Franciscus 29-7-1722,
Anna Cornelia 22-7-1725, Anna Christina 25-12-1727 en Christiaan Mattheus 20-9-1730.

J.N. LEG ET, Oss

823. SCHERMERS (50 (1995), p. 527)
Volgens een fragmentgenealogie Schermers (Ned. Leeuw 87 (1970), kol. 166-171) was Gerardina van der
Wey dochter van Jacob Florisz. van der Wey en Elisabeth van Maerlant, 'brouwster in de brouwerij daar
nu de roode Leeuw uyt hangt' (niet vermeld waar, maar verin, te Buren of te IJsselstein).
I. Marten Jacobsen Schermer, schepen van Sint Maartensdijk 1626, tr. (I) tussen 1608 en 1611 Neelken

Adriaensdr., wed. van Boudewijn Loisen (hieruit vier kinderen w.o. Jacob Schermer, in 1658 won. in
Dordrecht); otr./tr. (2) Scherpenisse 7-10-1627 Sint Maartensdijk z.d. (na 4-12-1627 ingeschreven)
Geertruid Michiels, geb. Sint Annaland. Hij was 'van Sint Maartensdijk', zij weduwe van Jacob Mari-
nusse Helle, won. Westkerke. De zieke Geertruid Michiels, wed. van de penningmeester Marten Ja-
cobsen Schermer, testeert voor schepenen van Sint Maartensdijk 24-4-1661 (RAZE5351 fol. 53). Ze
legateert de twee nagelaten kinderen van haar zoon Michiel Schermer, m.n. Justus Gerrit en Michiel,
samen 800 carolusgulden en benoemt haar zoons Abraham Schermer en Benjamin Schermer tot voog-
den over deze kinderen en tot universeel erfgenaam. Kinderen uit het tweede huwelijk: Michiel, volgt
II; Abraham, geb. Sint Maartensdijk ca. 1630; Benjamin, ged. Sint Maartensdijk 21-9-1632.

II. Michiel Maartense Schermer, ged. Sint Maartensdijk 25-8-1629, overl. vóór 24-4-1661, tr. Gerardina
van der Wey. Zij kwamen als Catarina van der Wey huisvr. van Michiel Schermer op 14-7-1655 als
lidmaat te Sint Maartensdijk (herkomst niet vermeld).

III. Joos Gerard Schermers, ged. Zehlendorph (bij Berlijn) 2-2-1656, deed belijdenis te Sint Maartensdijk
tussen 21 -10-1673 en 22-1 -1674 (datum niet vermeld).

Mw. A.J. GILJAM, Dreischor

Christina Bastiaense Chevael, geb. Amsterdam 1640, overl. Rotterdam 2-2-1696, tr. (1) Amsterdam 21 -5-
1662 Jan van der Wallen, geb. Rotterdam 'zaterdagavond 14-11-1637 tussen 6 en 7 uur', overl. vóór 1678,
zn. van Pieter Pietersz. van der Wallen en Arendje Michielsdr. Pijnacker. Zij tr. (2) Rotterdam 14-8-1678
Joost Gerard Schermers, overl. ald. 27-9-1717, regent van het Werkhuis 1698/1699, regent van het Wees-
huis 1700, Leproosmeester 1702-11, rentmeester der Hervormde Kerken te Rotterdam.

Mr. B. ZANDVLIET, Amsterdam

825. KNIPHUIZEN (50 (1995), p. 527)
Het Historisch en Geographisch Woordenboek van Servaas de Bruin (uitg. eind 19e eeuw) vermeldt:
.'KNIPHAUSEN, heerlijkheid in het groothertogdom Oldenburg, ruim 3/4 vierk. mijl groot, met 3200
bewoners (hoofdplaats het dorpje Kniphausen met 50 inw. en kasteel), vormde vroeger met de heerlijkheid
VAREL een grafelijk aldenburgsch fidei-commis, dat in de 18e eeuw door huwelijk van de erfdochter van
den laatsten graaf van Aldenburg overging aan de engelsche linie van het geslacht Bentinck. De heerlijkheid
Kniphausen was het kleinste onafhankelijke rijkje, dat deel uitmaakte van het (in 1806 teniet gegane)
Heilige Roomsche Rijk. In 1806 werd K. aan de Kroon van Holland getrokken, en met het department Oost
Friesland vereenigd; in 1810 bij het Fransche keizerrijk ingelijfd, maakte het deel uit van het dept. der
Ooster-Eems. In 1813 werd het door de groothertog van Oldenburg bij diens rijk ingelijfd, waartegen echter
geprotesteerd werd door graaf Bentinck, aan wien het 1826 werd teruggegeven; de kwestie der al of niet
onafhankelijkheid bleef echter nog 30 jaren lang een punt van rechtsgeschil, totdat graaf Bentinck in 1856
tegen schadeloosstelling zijn rechten afstond.aan den groothertog van Oldenburg.'. . >

Kramers' Geographisch Woordenboek der Geheele Aarde - Tweede Druk - door J. Jurrius (Gouda 1880)
- Letter A'- K (blz. 569) vermeldt: ' ' . .
'KNIPHAUSEN. Voorm. soevereine heerlijkheid des graven van Bentinck (over welke echter de gr.hertog
van Oldenburg de hoogheidsrechten uitoefende), gelegen aan de mond der Jahde, 8 1/4 u. N.Oldenburg,
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groot (zonder de mede daartoe behoorende heerl. Varel) 0,85 vierkante mijl, met 3.200 inw. Tot haar be-
hoorden ook 't bevestigde slot Kniphausen, zetel der graaflijke kamer en kanselarij. 2 u. ZO. Jever; en de
dorpen Fedderwarden, Accumm en Sengwarden, met paardemarkten. In 1807 werd deze heerl. met Holland
en in 1814 met het gr.hertd. Oldenburg vereenigd.'.
Kniphausen vormt thans een onderdeel van de huidige Noordduitse stad Wilhelmshaven.

K. VAN DER BAAREN, Morrisburg, Canada
M. JONGKOEN, Zwolle

J.N. LEGET, OSS

P.J.K VAN WERKHOVEN, Hilversum

VRAGEN

855. ADELER-VAN ES/VAN ESCH
Gevraagd ontbrekende gegevens (doop, huwelijk) van het echtpaar Hans Adeler, overl. Utrecht 14-4-1664
en Magdalena Hendriksdr. van Es(ch), overl. Utrecht 30-9-1693. Tevens gevraagd voorgeslacht van Hans
Adeler. Voor het voorgeslacht van Magdalena van Es, en het nageslacht van genoemd echtpaar zie Gens
Nostra 44(1989), p. 80-81.

W.B. ADELAAR, Arnhem

856. KR1JNS
Gevraagd aanvullende gegevens en verder voorgeslacht van onderstaande personen:
I. Derk Jans, overl. Westerwijtwerd 28-4-1716, tr. Grietje Haijes/Gaijes;
II. Crijns Derkx, geb. Westerwijtwerd, ged. Middelstum 25-11-1714, tr. Claaske Jans;
III. Pieter Krijns, ged. Westerwijtwerd 25-10-1744, overl. na 22-6-1800, otr. (I) Amsterdam 26-11-1773

Johanna Hogenweg; otr./tr. (2) Amsterdam 21-10/6-11-1791 Johanna Christina Eijllers, ged. Amster-
dam 11-5-1753, overl. 19-11-1812;

IV. Pieter Krijns, ged. Amsterdam 22-9-1793.
J. KRIJNS, Wormer

857. VAN DER VOORT
Theodorus (Dirk) van der Voort otr. Den Haag 14-4-1748 Divertje Jansse Vinkesteijn, van Voorschoten.
Hij woont dan in Den Haag en zegt geboren te zijn in Gemert/NB. Aldaar en in verre omstreken geen doop
te vinden. Volgens zijn overlijdensakte (Den Haag 1800) zou hij ca. 1715 zijn geboren. Gevraagd juiste
geboortegegevens en voorgeslacht.
VINKE/FINCKE/VINK
Hermanus Vinke, volgens zijn zeggen geboren te Eversberg in Duitsland, otr. Amsterdam 7-6-1754 Geer-
truy Wayenbeek (Wijnbeek) [Red.: vermoedelijk dr. van Izak Wijnbeek, wedr. van Elsje van der Velde],
Hij moet zijn overleden vóór 1778. Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht.
BUGGE
Henrick Arentz. Bugge tr. (1) Sara van Voormont; otr. (2) Amsterdam 27-11 -1671 Margrieta van Gronsvelt,
begr. Amsterdam 12-11-1699, wed. van Paulus van Someren. Uit het eerste huwelijk zoon Adrianus, geb.
ca. 1648, overl. 1694, otr. Amsterdam 29-11 -1675 Elisabeth Jansdr. de Neeff. Zij hertrouwt Gerrit van den
Idsent/Idsert. Adrianus krijgt twee zonen: Leendert en Jan, beiden later zilver- en goudsmid. Gevraagd
nadere gegevens.
Vanaf ca. 1400 tot 1800 woonde een zeer uitgebreide en welvarende familie Bugge in Delft; leden van deze
familie zijn naar Haarlem en Amsterdam vertrokken. Er is overeenkomst in namen en beroepen tussen de
Amsterdamse en de Delftse familie Bugge. Wie kent gegevens, die deze beide families aan elkaar koppe-
len?

P.A.M, VAN DER HELM, Geldrop

858. VAN DUGTEREN
Dirck Roelofsz van Dugteren, loopmaker, smid, begr. Amsterdam 3-11-1726, tr. (1) Annetje van Dugteren;
tr. (2) Amsterdam 18-6-1694 Catharina Jans van Werkhoven (ook: Catrina Uijtmans), geb. Culemborg
1671; tr. (3) Amsterdam 20-12-1711 Annetje Assings, geb.Grol ca. 1670. Kinderen o.m.: Jan 11-5-1695,
Jannetje 1698, Dirk 1702. Gevraagd nadere gegevens, ouders en grootouders van Dirck Roelofsz. van
Dugteren. '
[Red.: bij otr. in 1694 staat heel duidelijk bij Dirck 'afkomstig van Deventer'; in 1711 heet hij 'DirkRoelfse
van Duchteren, afk. van Duchteren'. Annetje van Dugteren werd begr. te Amsterdam op 11-11-1693]

P. RUUSCH VAN DUGTEREN, Borger
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859. HOGERVORST-VAN DER WERF
Willem Bartseri Hogervorst, j.m. van Warmond, otr. ald. 13-5-1713 Jannetje Aelberts van der Werf, j.d. van
Warmond. Willem Baltsen had een broer Bart Bartsen Hogervorst. Van de drie genoemde personen geen
doop gevonden te Warmond. Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van het echtpaar Hogervorst-Van
der Werf.

J. KRUIT, Dordrecht

860. WIETEN/W1ETTEN/WIJTEN/WIJTHEN ETC.
Gevraagd nadere gegevens betreffende:
1. R.-k. ged. te Raalte 7-9-1769: Gerardus, zoon van Gerardi Joannis aan de Vlietgraaven en Joanna Gerar-

di, buurtschap Pleegste onder Raalte. Deze zoon van 'Gerardus Joannie op 't Wieten', tr. als weduwnaar
Raalte 28-7-1793 Wilhelmina Alberti, Heeten.

2. 'Jan Wijten in Lenthe' en Janna Berents. Deze Jan Wijten wordt ook 'Jan Derksen op 't Wijten' ge-
noemd. Hun kinderen (bekend) werden gedoopt in Heino in de periode 1730-1745.

3. Wijte Evers, wordt in het markeboek van Den Ham (O) genoemd in 1607. Eén van zijn nazaten, Wicher
Wijthen, vertrekt eind 17e eeuw naar Meppel.

B. WIETEN, Naarden

861.HANSE
Jacoba Hanse krijgt, 28 jaar oud ongehuwd, op 12-2-1814 in Delft zoon Leendert. In Delft is zij verderniet
bekend. Leendert tr. Amsterdam 27-3-1844; in de huwelijksbijlagen ontbreekt een doodcedul van Jacoba.
Ook in Amsterdam is zij niet te vinden. Gevraagd nadere gegevens van Jacoba Hanse.

Dr. L.G.Chr. GRABANT, Diepenheim

862. DE JONGE
Jan Jurjens, j.m. van Nieuwe Pekela, tr. ald. 20-11-1791 Geessijn Pieters Soldaat; het nageslacht noemt zich
De Jonge. Is Jan een zoon van Jurjen Roelofs (de Jonge) en Wijpke Abels, die in Wildervank laten dopen:
Roelof 1767 en Rijnke febr. 1770?

E. DE JONGE, Ernst

863. GAVRIJ-BREVOORD
Pieter Jansse Gavrij tr. Noordwijk 2-5-1713 Aaltie Cornelisse Brevoord (waarsch. afkomstig van Dor-
drecht). Gevraagd hun doopdata en voorgeslacht.
DOM
Geertie Jansdr. Dom, overl. Wateringen 7-10-1709, tr. ca. 1650 Pieter Leenderts Tetteroode. Gevraagd
doopdatum en voorgeslacht van Geertie.

G. NANNINGA, Wijhe

864. VAN SCHENDEL-VAN LEUWEN
Arent (Arend, Arnoldus, Adrianus) van Schendel, ged. Maasland 23-8-1763, overl. 's-Gravenhage 17-5-
1809, is zoon van Pieter van Schendel en Jacoba van Leuwen. Gevraagd gegevens en verder voorgeslacht
van Pieter en Jacoba.

P.C.A. VAN SCHENDEL, Zoetermeer
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