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Inleiding
Deze genealogie is ontstaan als bijprodukt van een kwartierstaatonderzoek naar de
kwartieren van de in 1824 geboren schilder Jozef Israels [zulks op verzoek van de
redactie van Gens Nostra]. Hij bleek te stammen uit een sinds 1735 in de stad Gronin-
gen gevestigd geslacht, waarvan de stamvader een behoorlijke welstand wist op te
bouwen, op middelbare leeftijd door externe omstandigheden failliet ging maar nadien
toch weer terugkwam, hoewel zijn vermogen waarschijnlijk niet meer het niveau
bereikte van voorheen. De twee zoons over wie voldoende informatie te vinden is,
waren armlastig, althans toch zeker niet ver daarvan verwijderd. Enkele kleinzoons
deden het kennelijk weer heel goed, andere bleven kleine luiden.

De stamvader heette Israël Abraham Lazarus, geboren (waarschijnlijk in januari
1710) te Hamburg, overleden te Groningen, hoogbejaard, in mei 1800. Vanuit Gronin-
gen onderhield de familie vooral met Amsterdam nauwe banden; niet alleen Israël,
maar ook zijn kinderen en kleinkinderen vonden (een enkele uitzondering daargelaten)
in die stad hun levenspartner. De Amsterdamse ondertrouwregisters gaven dan ook
onmisbare informatie voor deze genealogie; deze gegevens zijn bijeengezocht door
mevrouw M. Vulsma-Kappers. Verder onderzoek in Amsterdam heeft overigens niet
plaatsgevonden. Ik had graag gebruik gemaakt van het boek van D. Verdooner en H.
Snel, Trouwen in Mokum 1598-1811, 2 dln ('s-Gravenhage 1992) doch dat bleek in
het noorden van het land nergens te raadplegen, ook een aanvraag bij het interbiblio-
thecair leenverkeer bleef vruchteloos.

Ik kan belangstellenden nog verwijzen naar een (vooroorlogse) publikatie over het
economische belang van de Amsterdamse Jodenbevolking en hun connecties met
andere Europese landen en steden, door Herbert I. Bloom, The economie activities of
the Jews of Amsterdam in the sevenleenth and eighteenth centuries (Williamsport,
1937; ongew. heruitg. Port Washington/London, 1969). Contacten met Groningen
worden daarin overigens niet of nauwelijks genoemd, met Hamburg wel.

Een oriënterend bezoek aan het Staatsarchiv in Hamburg leverde helaas weinig op.
Er is daar vrij veel materiaal aanwezig over de hoog-Duitse (Asjkenazische) combina-
tie van gemeenten of 'Dreigemeinde' Hamburg, Altona en Wandsbek (beide laatstge-
noemde met een dochtergemeente in Hamburg zelf), die in de loop van de 17e eeuw
ontstonden; zij vielen tezamen onder het rabbinaatsgerecht in Altona. Rond 1812, toen
Hamburg in het Franse keizerrijk werd opgenomen, werden deze gemeenten geheel
zelfstandig. De archiefbronnen zijn na de oorlog verdeeld over het instituut Jad Va-
shem in Jeruzalem en het Staatsarchiv in Hamburg; beide instellingen beschikken over
microfilms van het materiaal dat elders berust, zodat een volledig onderzoek op beide
plaatsen mogelijk is. Genealogisch gezien is de periode rond 1700-de stamvader van
deze genealogie is immers omstreeks 1710 geboren-te vroeg om zinvol onderzoek
mogelijk te maken; geboortegegevens zijn er vanaf 1769, huwelijken vanaf 1750. De
rekeningboeken en andere 'algemene' archivalia uit eerdere decennia zijn vrijwel
uitsluitend in het Hebreeuws overgeleverd en in later jaren niet van transcripties voor-
zien, zodat een diepgaand onderzoek is voorbehouden aan degenen die deze taal be-
heersen.

Voor oudere literatuur over Joods leven in Groningen zie men het artikel van I.
Mendels, De Joodsche gemeente te Groningen, in: Groninger Volksalmanak van
1907, pag. 37-129. Dit overzicht is later ook in boekvorm verschenen. Ook is gebruik
gemaakt van het artikel van H.P. Coster (eveneens in de Groninger Volksalmanak
verschenen, nl. de jaargang 1937, pag. 124-148), De 50 hoogst aangeslagene Israëlie-

106 Gens Nostra 51 (19%)



ten van de stad Groningen in 1812. Het hoogste bedrag aan belasting op deze lijst was
425 gld., de vijftigste betaalde toch nog ruim 16 gld.: de drie zoons van Levi Israels
(Ila), stonden resp. op de vierde, vijfde en vijftiende plaats.

Recenter is een ander artikel in dezelfde bron, de Groninger Volksalmanak van
1986, pag. 58-89, Geschiedenis van de joden in de stad Groningen vanaf de eerste
vestiging tot het midden der negentiende eeuw door E. Schut. Dezelfde auteur heeft
in de Groninger Historische Reeks zijn proefschrift over dit onderwerp doen verschij-
nen: De Joodse gemeenschap in de stad Groningen, 1689-1796, Assen 1995. Hierin
wordt de rol van de patriarch van de hier behandelde familie, Israël Abraham Lazarus,
vrij duidelijk uitgelicht, zij het zonder verwijzing naar de gegevens m.b.t. een eerdere
versie van dit artikel, die de auteur tot zijn beschikking heeft gehad. Omgekeerd kon
ik weer het een en ander aan deze bron ontlenen. Gezien mijn eigen - latere - vondsten
kan ik overigens niet volledig met hem meegaan in zijn conclusie dat genoemde Israël
het financiële debacle van 1763 (een internationale gebeurtenis) snel te boven is geko-
men.

Enkele algemene archiefbronnen van belang voor Joods onderzoek in de stad Gronin-
gen zijn verder: Besnijdenisboekjes (Ned. versie), GAG Retroacta B.S. no. 653 en
654; Rekeningen van de Joodse Gemeente te Groningen, GAG 152 rood na de reduc-
tie, 28 dln. vanaf 1777/78.

De heer D.F. Kuiken, hoofd studiezaal op het Gemeentearchief in Groningen, stelde
mij in de gelegenheid gebruik te maken van de door hem verzamelde notities over
Joden in de stad Groningen. Ook de heer W.G. Doornbos te Groningen stelde zijn
grote collectie aantekeningen dienaangaande ter beschikking. Aan beiden ben ik dank
verschuldigd; veel van het hier volgende is daaraan ontleend.

Genealogie
I. Israël Abraham Lazarus (zn. van Abraham Lazarus te Hamburg), geb. Hamburg
begin 1710, burger te Groningen tussen Vrijmarkt (in september) en Andreas (30
november) 1738, lid koopman- en kramergilde 30-3-1742, koopman te Groningen,
overl. ald. (oud 90 jr. en 4 mnd.) 22-5-1800, otr. (1) Amsterdam 21-7-1729 Eikel
[Elkala] Moses Goldsmith, geb. Amsterdam 1710/11, overl. (kort) vóór 1751, dr. van
Moses Goldsmidt Stadhagen en Judik Goldsmit; tr. (2) (ca. 1751?) Jittele [Judith]
Simons, afkomstig van 's-Gravenhage, overl./begr. Groningen zondag de 7e Tishri
5543 (15-9-1782), dr. van Simon Andries en Merle Salomons; tr. (3) (huwelijkse
voorwaarden Amsterdam 14-9-1786) Rachel Wolf Berlijn, overl. Groningen voorjaar
1805, eerder gehuwd met Arent [Aron?] Mozes.

Persoonlijk leven
Het proefschrift van Schut (A.w., pag. 197, 203; zie de inleiding) suggereert nog dat een Philippus
Abrahams (eerste vermelding 1720, laatste vermelding 1754 en toen oud-parnas) Israels broer is
geweest; ook hij was naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit Hamburg. De man (gehuwd en met
kinderen) was kassier in de Groninger bank van lening en had als zodanig in 1731 in Groningen
permissie tot inwoning gekregen. Vooreen dergelijke verwantschap vond ikzelf geen aanwijzingen.
Deze stamvader van het Groningse geslacht Israels moet al heel jong uit Hamburg naar Amsterdam
zijn gekomen, waar hij op zijn twintigste in het huwelijk trad met een Amsterdamse jongedochter.
Hun ondertrouwinschrijving ter plaatse gaf over de bruidegom de volgende informatie1: Israël Abra-
ham Lasarus van Hamburg, oud 20 jaar, in de Swanenburgstraat, onder vermelding van zijn vader
Abraham Lazarus tot Hamburg. De bruid was Elkela Moses Goldsmit van Amsterdam, oud 18 jaren,
op de Joodebreestraat, en vergezeld door haar vader Moses Goldsmit.

Na een kort verblijf in Meppel moet het jonge paar in 1735 of 1736 naar Groningen zijn gekomen.
Hij rekestreerde op 4 mei 1736 bij het stadsbestuur als 'de Jode Israël Abraham Lazarus woonagtig
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tot Meppelt in 't landschap Drenthe, versoekende alhyr te mogen wonen' en tevens om een 'salvum
conductum' voor zijn eigen persoon; burgemeesteren en raad difficulteerden hierin". Hij liet zich
daardoor klaarblijkelijk niet weerhouden en werd in het laatste kwartaal van 1738 zonder problemen
burger van de stad Groningen. In hel kwitantieboek wordt hij vermeld op 28 november 1738 als
'Abraham Lasarus geboortig van Hamburgh en alhier twe a drie jaaren hebbende gewoont, genegen
alhier coopmanschap te exerceren'. Hem werd het kleine burgerrecht 'als een vreemdeling' geaccor-
deerd. Pas op 30 maart 1742 werd hij ingeboekt in het register van het koopman- en kramergilde, met
zijn volle naam en wonende in de Poelestraat1. Hij had toen op 19 maart 1742 als 'de jood Abraham
Lasarus' aan de hervormde diaconie ƒ 12,- betaald voor de toelating4.

Zijn eerste schoonvader was Moses Goldsmith, ook Moses Goldsmith Stadthagen, woonachtig te
Amsterdam. Deze was op 28 november 1738 'voor cenige dagen lot Amsterdam overleden' en de
beide dochters Eikel, gehuwd met Israël Abraham Lazarus, en Beeldje [ Belethe, BelitjeJ gehuwd met
Isaeq Joseph Cohen, rekestreerden op genoemde datum bij het Groninger stadsbestuur om een offici-
ële missive aan de magistraat van Amsterdam te zenden, aangezien een zwager van hun overleden
vader zich met de boedel bemoeide5. Dat zal niet gunstig zijn geweest voor hun financiële aanspraken,
want op 30 oktober 1739 probeerden de twee echtparen opnieuw via B & R van Groningen hun deel
van de erfenis op te eisen door bemiddeling van burgemeesteren en regeerders van Amsterdam6.
Mozes was medio 1737 voornemens geweest te Groningen als koopman het burgerrecht en de koop-
man- en kramergilde te winnen7; Isaack Joseph Cohen had overigens al in 1736 getracht hem toeko-
mende gelden van zijn in Amsterdam verblijvende schoonvader los te krijgen8. Deze schoonvader was
identiek aan de Mozes Goldsmidt Stadthagen, die in 1732 te Groningen de bank van lening hield9;
hij had verscheidene kinderen, o.a. een zoon Levi Goldsmith Stadthagen, genoemde dochters Elkala
en Belitje, een dochter gehuwd met Joseph Meyer, een dochter gehuwd met Michael Jacob God-
schalk, en een zoon Joseph Moses Goldsmith10. Executeurs testamentair waren Zacharias Kaltlinger
en consorten; hun taak was ingegaan in 1742. O.a. maakte de dochter Beeltje aanspraak op 1/10 part
van de revenues van de Groninger leenbank". Overigens blijkt dat hij op 8 december 1738 nog een
h'deï-commis had gevestigd op het erfdeel van deze beide te Groningen woonachtige dochters: zij
zouden alleen de vruchten kunnen trekken, de hoofdsom kwam aan hun kinderen12. De afhandeling
van leenbankzaken met een grote Goldschmit-familiekring vond o.a. nog plaats op 17 november
I755'\

Een preferentie-oordeel van de penningen spruitende uit de verkochte goederen van J.M. Goltsmit van
20 februari 1776 blijkt nog jarenlang een bron van strijd: Isaac Cohen als voormond, Machiel Levy
en Zadok Josephs als voogden over de kinderen van Israël Abraham Lazarus en wijlen Eikel Moses
Goltsmit appelleerden onmiddellijk nadien tegen de voogden van het Heilige Geest Gasthuis14. Nog
in 1782 was dit proces gaande, nog steeds met dezelfde voogden , hoewel de kinderen toen allang
meerderjarig geweest moeten zijn15. Ook de vermelding van deze voogden is kennelijk uit een veel
eerdere fase van het proces blijven hangen, want toen beide partijen van een sententie van 11 juni
1777 bij de Hoge Justitiekamer appelleerden, waren Michiel Levi en Sadok Josephus al dood ,..16.
De sententie in kwestie beslaat twaal f bladzijdenl7 en werd gewezen tussen Isaac Cohen als voormond
over de kinderen van Israël Abraham Lazarus bij wijlen Eikel Mozes Goldsmit (zijnde zijn consorten
de voogden Michiel Levi en Zadok Josephus beiden overleden) en aan de andere kant de voogden van
het Heilige Geest gasthuis. Het ging nog steeds over een verdeling van leenbankbezittingen, zoals
gezegd een appel van een eerder afgegeven preferenticoordeel. Dit werd in zoverre gereformeerd dat
de preferentie van de kinderen vóór die van het gasthuis ging. Uit de penningen van de verkochte
goederen van Joseph Meijer Goldsmith kregen zij ƒ 1325.16.0 in verminderinge van 2000 gld. Daar-
mee was toch kennelijk geen van beide partijen gelukkig en binnen tien dagen gingen zij wederzijds
opnieuw in beroep18. Zodoende was het proces nog in 1782 gaande ...

Elkala zal wel in 1750 zijn gestorven; de voorstanderen werden in december van dat jaar aangezwo-
ren, de afkoop met de kinderen dateert van begin januari 1751. Niet alleen dat, maar vele jaren later
blijkt nog dat Israël Abraham Lazarus in 't jaar 1751 een grafzerk had besteld (evenals overigens drie
andere personen) en deze heeft laten behouwen, waarna de zerk werd getransporteerd naar 'het kerk-
hof in den dwenger alhier'. Zo'n grafsteen kostte ƒ 19,- ".
Zoals gezegd maakte Israël Abrahams Lazarus op 14 januari 1751 een afkoop met Isaac Joseph Cohen
voormond, Michael Levi (Leive?) en Zadock Joseph voogden over de (dan| zes minderjarige zoons
bij wijlen Eikel Moses Goltsmit2". Deze voormond was Israels zwager, de rabbi Isaac Joseph Cohen
die met Beletje Goldsmid was gehuwd. Zij waren aangezworen op 15 december I75O21. De vader
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behield de gehele boedel en zou de kinderen bij hun meerderjarigheid, behalve een uitboedeling, in
totaal ƒ 1252.2.4 uitkeren (hierbij inbegrepen ruim 200 gld. voor het moederlijk lijfgoed). Die meer-
derjarigheid lag overigens opvallend laat: de vader stelde zich verantwoordelijk voor het opbrengen
tot hun 22e jaar. Bovendien zou hij de zoons laten leren lezen en schrijven 'en verder lot komanschap
en negotie bekwaam te maaken'. Aansluitend moet Israël zijn hertrouwd; de dochter Mietje moet uit
dit tweede huwelijk zijn geboren, aangezien in de vermelde afkoop uitsluitend zes zoons werden
genoemd. De inventaris vermeldt alleen huisraad, waaronder veel zilver, en lijfstoebehoren22.

Schut (A.w.,p. 250) taxeert het tweede huwelijk op ca. 1756, maar dan zou de dochter Mietje bij haar
huwelijk wel erg jong zijn geweest. Ik houd het erop dat Israël niet lang na bovengenoemde afkoop
zal zijn hertrouwd. De ouders van Judith worden genoemd in een akte van 176823. De vader, Simon
Andries, was een welgestelde Hoogduitse jood uit Den Haag. Deze was kort tevoren overleden en
Abraham machtigde zijn vrouw Judik Sijmons om met haar mede-erfgenamen de scheiding en afkoop
'op z'n Hollands' af te handelen; bovendien stelde hij nadrukkelijk dat zij reeds waren voldaan en
betaald voor haar erfportie in de boedel van Judith's overleden moeder, Merle 'Salamons'.
Of er meer kinderen uit dit tweede huwelijk waren, vond ik niet, maar er was in elk geval de genoem-
de dochter Mietje Israël, aan wie de beide ouders in 1775 hun huis overdroegen24. Zij hadden dit in
1754 aangekocht voor ƒ 3500, met een hypotheek verschaft door raadsheer Tiaden groot ƒ 2625. Het
ging om een woning aan de Noordzijde van de Vismarkt, tegenover de A-kerk waaraan het huis
ƒ 5.8.0 grondpacht schuldig was25. De bovenverdieping hiervan werd apart verhuurd, in 1768 aan de
hopman H. Stenhuis voor ƒ 60 per jaar26. Mogelijk was het deze bovenwoning waarvoor Izaak Joseph
en vrouw in 1764 ƒ 37.10.0 huurschuld aan hem hadden; of had Israël nog meer onroerend goed in
bezit?27.
In 1779 (tijdens een conflict met een buurman, de zilversmid Ter Huisen, over een [schotel?]bank die
aan diens muur bevestigd was) verklaarde Israël hier al 26 jaar zo gewoond te hebben en dat genoem-
de bank bij aankoop van het huis al niet nieuw meer was28. De kluftheren (d.w.z. de toenmalige
wijkraad) wezen de vordering van buurman om de bank te verwijderen dan ook af.

In de jaren daarna overleed zijn tweede vrouw. 'Jittele dochter van Simon echtgenote van de parnas
Israël' overleed in 1782, volgens haar grafzerk29.
Op 3 juli 1794 verklaarde Israël als boedelhouder van wijlen zijn ehevrouw Judith Simons dat hij in
1775 aan hun dochter Mietje Israels en haar toenmalige eheman Moses Berlijn zijn behuizing ten
noorden van de Vismarkt tegenover de A-kerk voor ƒ 3000 had verkocht30. Desgewenst zou hij deze
koop tegen dezelfde prijs mogen terugdraaien, maar nu hij dat wenste te doen, kon hij geen antwoord
van haar krijgen. Hij verkreeg desgevraagd van het stadsbestuur een 'weetebrief' om aan schout en
schepenen van Amsterdam te zenden. Dat gebeurde nog dezelfde maand31. De remonstrant 'hoog
bejaard zijnde zoude graag hebben dat zulks nog bij zijn leven wierde geperfecteerd'. De zaak werd
inderdaad nog in datzelfde jaar geregeld, al kwam Mietje er niet voor naar Groningen; zij machtigde
op 9 september 1794, voor notaris E.M. Dorper te Amsterdam, de opperrabbijn Levij Hartog Glogaw
[Glegova| hiertoe32. De koopsom werd verrekend met de hypotheek groot ƒ 2625 uitstaande bij aan-
vankelijk de raadsheer Tjaden, later diens dochter, de weduwe van de raadsheer R. Emmen, alsmede
de restitutie vaneen wisselbrief groot ƒ 375 door Mietje en haar eerste echtgenoot op 31 januari 1775
afgegeven.
Wanneer na Israels dood de kleinzoon Jacob als executeur testamentair het huis aan de weduwe
overdraagt, wordt dezelfde koopdatum opgegeven33. Hij zal hier inderdaad tot zijn dood toe zijn
blijven wonen: nog in 1798 werd de koopman Israël Abraham Lazarus 'wegens sijn behuisinge achter
Aa Kerkhoff eigenherig een nieuwe potkast te hebben gezet' met vijf gulden gebreukt (beboet) door
de wijkmeesters34. Het slachtoffer betoogde van de geëiste goedkeuring onkundig te zijn en mocht
uiteindelijk volstaan met de betaling van 2 'visiten' (vóór de kluftheren een oordeel gaven, brachten
zij een persoonlijk bezoek aan het desbetreffende object, waarvoor dan een visite in rekening werd
gebracht).

In 1773 blijkt Israël van Roelf Bebing een lot in de nationale loterij gekocht te hebben waarop een
prijs groot ƒ 500 was gevallen: 'in de 6e lijst laatste klasse 56e Generaliteitsloterij briefje 24761', om
precies te zijn. Maar aangezien het lot vervalst was en de firma De Groot in Amsterdam niet wilde
uitbetalen, vorderde hij de koopprijs terug35. B & R stelde deze zaak in handen van de raadsheren van
het Nedergericht. Wel won kort daarna een minderjarige kleinzoon een fors bedrag (1/8 deel van
20.000 gld.), waarvan in 1775 de grootvader nog ƒ 1400 in beheer had36. Waarschijnlijk had Israël
de loten zelf gekocht en ze op naam van de diverse familieleden laten stellen, een gebruikelijke han-
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delwijze. De ouders van de jongen, Levij Israël en Froutje Jacobs, probeerden van hel geld ƒ 400 los
te krijgen, zijnde 'bezwaard met een groot huisgezin en zeven kinderen' (in 1789 zal blijken dat de
vader dronk en weinig bijdroeg aan het levensonderhoud). Levi Israël probeerde een jaar later nog
eens om Israël Abraham Lazarus te dwingen tot uitkeren van ƒ 1000 restant van meerder 'als insinu-
ants zoon Jacob Levi op 1/8 lotbriefje inde57egeneralitei(sloterij derclasseno. 37125 heefl getrok-
ken', dus kennelijk hadden ze de eerste vierhonderd gulden inderdaad weten te bemachtigen37.

Reeds bejaard, zeker 75 jaar oud, trouwde Israël nog een derde maal. De gelukkige was ditmaal
Rachel Wolf Berlijn, zelf ook eerder gehuwd geweest en op dat moment woonachtig in Amsterdam,
waar ook de huwelijkse voorwaarden werden gesloten. Denkelijk was zij een zuster van Israels gestor-
ven schoonzoon Mozes Wolf Berlijn (die familie was oorspronkelijk van Berlijn geboortig). De
bruiloft van 'I.A. Lazarus' vond overigens in Groningen plaats, want in 1786 leverde dat aan de
Joodse gemeente ƒ 1.18.0 op-en dan nog eens ƒ 13.8.0 'voor het trouwen'. Ineen boedelscheidings-
akte van 1801 wordt bovendien de datum van het huwelijkscontract genoemd met de vermelding dat
zij boven het huis uit de boedel verkreeg ƒ 3083, waaronder de ƒ 1500 in die voorwaarden bedongen.
Zij bleef na haar mans dood nog enige tijd in de stad woonachtig; de weduwe Israël werd sindsdien
voor plm. ƒ 26 aangeslagen inzake zitplaatshuur en offergeld in de sjoel. De laatste vermelding daar-
van was in de rekening van 1803; in die van mei 1804/mei 1805 is vermeld 'De erven wed. I.A.
Lazarus ƒ 22.15.0', zodat ik het erop houd dat zij begin 1805 is overleden. Zeker was zij op 28 mei
1806 overleden, want zekere Andries Hertog regelde toen de afbetaling van de hypotheek van 1754.
Dat zal ongetwijfeld dezelfde zijn geweest als de aangetrouwde neef Andries Hartog Hart, die verder-
op ook genoemd wordt bij de tweede vrouw van Abraham Levi Israels (Illb).

Kerkelijk/maatschappelijke betrekkingen
Israël Abraham Lazarus werd al snel een vooraanstaand man in de plaatselijke Joodse gemeenschap
en behoorde meer dan vijftig jaar tot de opzieners daarvan. Voor zitplaatshuur en offergeld in de
synagoge betaalde hij 15 st. per week, soms nog wel wat meer. Ook voldeed hij vanaf 1777-'78
bedragen ten behoeve van 'zijn kleinsoon', misschien niet steeds dezelfde18. In 1779 werd deze klein-
zoon namelijk Jacob genoemd; het lijkt mij dat dit zijn favoriete nazaat Jacob Levi Israël geweest
moet zijn (die ook zijn executeur testamentair zou worden). Maar die komt op den duur zelfstandig
in de lijsten voor, terwijl Israël zitplaatshuur vooreen kleinzoon blijft voldoen; zou hij betaald hebben
voor de achtereenvolgende zoons uit het gezin van zijn armlastige zoon Levie?
Vaak werd hij in functie van opziener der Joodse natie genoemd, al dan niet expliciet. Heel duidelijk
is dat in 1754, wanneer de nieuwe synagoge van de grond komt. In augustus van dat jaar" eiste Izaak
Israels diacon van de Joodsche Gemeente van Israël Abraham Lazarus 'om rekeningc te doen van
ontvangsten en uitgaven nopens de administratie der penningen zo onder dezelve wegens de diaconie
zijn berustende, alsmede niets te inlenteren van inhuiringe of kopinge eniger goederen waartoe gem.
penningen mogten worden geemplojeert, aangezien ingevolge Joodsche Reglement daartoe niet is be-
voegt'. Niettemin droeg enkele maanden later zekere Jacobus van der Lip aan Izaac Joseph Cohen, Da-
vid Arends, Joseph Meyer Goldsmit, Israël Abraham Lazarus, Michiel Levi van Ameland mede voor
hun huisvrouwen, over een behuizing en hovinge op de Nieuwe Stad, op eigen grond voor ƒ 280040.
Dat viel klaarblijkelijk duurder uit dan was gepland, want driejaar later leenden zij van Theodorus
van der Haven en Maria van Bolhuis ƒ 3000 tot afdoeninge van schulden wegens aankoop van een
huis en annexen en van een nieuwe aangebouwde synagoge op de hoek van de Nieuwe Straate en
Volteringe straat, waartoe zij zich 'zelfschuldige' borg stellen, dus op persoonlijke titel41. Bij die
gelegenheid werden ook de echtgenotes genoemd: Isaak Joseph Cohen (en Beletje Goldsmith), David
Arents (en Hanna Jona Goldsmith), Joseph Meyer Goldschmit (en Kaatje geboren Cohen), Michiel
Levie van Ameland (en Rosie Abrahams) alsmede Israël Abraham Lazarus (en Judie Symons) opzich-
ters van de Joodse gemeente alhier ter stede.

Het (ver)bouwen ging door en in 1759 werden nog meer schulden geregistreerd42: Israël Abraham
Lazarus en Izaak de Vries diaconen van de Joodsche gemeente leenden toen van Gerrit van Delden
ƒ 200 (waarvan ƒ 88.12.0 spruitende uit geleverde verfstoffen 'tot de joodse kerke geemplojeerd', de
rest voor andere onkosten dienaangaande). De akte werd ondertekend door Izaak de Vries, Isaak
Joseph Cohen, Israël Abraham Lazarus, Maghiel Levij van Ameland en Joseph Meyer Goldsmith.
Kort daarop (maar nu zonder Izaak de Vries) werd nog eens een schuldbekentenis getekend43 'aan de
coopman Geert Hovinga en vrou Willemina Radijs ƒ 760 rest van meerder, wegens geleverde en
ontvangen materialen tot timmeringe van de Jooden kerke in Groningen, alsmede ƒ 80 achterstallige
interest', dus totaal ƒ 840. Deze beide schulden werden in resp. 1780 en 1781 afgedaan.
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Na verloop van tijd kreeg de synagoge problemen met de buurman 'de coopman Israël Abraham in
qlte. als diacon van der Joden synagoge aan het einde van de Volteringestraat contra de messeschiede-
maaker Filippus Herman met zijn woning daarbij, die vuil en onrein water opsloeg in een dobbe op
zijn eigen terrein'44. Zodra deze overliep kwam het onder de schutting van de sjoel door en veroor-
zaakte ongemak en 'incommoditcit'. Philippus werd gelast de dobbe weg te nemen; een oplossing
voor zijn eigen problemen werd niel aangedragen. Bovendien stookte gedaagdes 'meijerof huirman'
vuur in een hoek onder een afdak bij de synagoge. Hiermee mocht hij doorgaan "mits een halfsteens
muur tegen de plancketting optrekkende'. Wat de afwatering van de pannen aangaat moest hij de goot
schuin laten aflopen.
Daarnaast moet er een proces aan de gang zijn geweest tussen de kerkelijke bestuurderen Maghiel
Levij van Ameland en Israël Abraham Lazarus als'parnassijn'en penningmee.sterderjood.se gemeen-
ten en de weduwe Daniel 1 zaaks45. Genoemden waren in 1774 'geconvenieerd' inzake hun procedure
over een behuizing met bad (hel Joodse rituele badhuis?). De weduwe mocht die nu nog drie jaar
gebruiken voor ƒ 80 per jaar.
Zekere Levi Isaaks was kennelijk door het kerkbestuur lastig gevallen en het daar niel mee eens46: hij
eiste van Israël Abraham Lazarus als penningmeester om reden te geven voor de pandhaling door de
raadsdienaar op 13 september 1775. In actis werd getekend 'dat de insinuant, als onder de macht der
creditoren geraakt zijnde, zich met dezen moest sterken'.

Nog steeds bleef Israël aktief in verband met 'de Joden synagoge an het einde van de Volteringe-
straat'. In 1775 verzocht hij als penningmeester van de Joodse gemeente aan het stadsbestuur om hem
van die functie te ontheffen, 'hebbende al vijfjaar gefunctioneerd en om zijn hooge jaren ...' (hij was
toen ongeveer 65 en had nog 25 jaar te leven!)47. Dat was niet voor niets, want in die tijd waren de
zaken van de Joodse gemeente in disorde geraakt en een van degenen die hiervoor verantwoordelijk
werden gesteld, was Israël, de penningmeester. Er was overigens geen sprake van fraude: eerder van
slapheid en onachtzaamheid. Er werd een raadscommissie ingesteld die de zaken moes! rechtzetten48:
in 1776 deelden de 'raadsgecommitteerden tot redres van het iinanciewesen en de vervallen zaken der
Joodsche gemeente alhier', ingesteld bij resolutie van B & R d.d. 20-12-1775, aan het stadsbestuur
mee dat zij de rekeningen van mei 1772 t/m januari 1776 hadden afgehoord in bij wezen van de af-
gaande penningmeester Israël Abraham Lazarus en vijf nieuw aangestelde opzichters.
Het eindsaldo is licht positief: de ontvangsten bedroegen ƒ 2784.8.3, de uitgaven ƒ 2186.14.3. Veer-
tien dagen later kondigde de stad een 'Ordre' op de Joodsche (kerkelijke) gemeente af49. Hieromtrent
moesten een aantal [alle?! Joodse gezinshoofden in de stad verklaren dat zij deze belastingen aanna-
men. Ondanks de administratieve problemen werd Israël als een der volmachten opgevoerd50: deze
groep bestond ingevolge procuratie 22 december 1775 uit Israël Abraham Lazarus, lzak Model, Izak
El ias en Mozes Freerks. Onderde volmachtgevers waren Levij Israels en Lazarus Israels, ongetwijfeld
zijn zoons. Of de bij deze gelegenheid genoemde Aaron Israël eveneens een zoon was, betwijfel ik
(er waren meer personen met die voornaam in de stad, o.a. een - ook in deze lijst voorkomende -
Israël Daniel).

Sinds de stichting in 1744 tot de inwerkingtreding van het nieuwe reglement in 1776 werd de Joodse
gemeente geleid door een kleine groep nauw verwante parnassim, meest verwant aan de Goldsmid-
familie. Hieronder was dus, zoals reeds is gebleken, Israël Abraham Lazarus. Tijdens de financiële
crisis van 1763 (die verderop nog ter sprake komt) is dit groepje voor korte tijd uitgebreid, o.a. door
Levie Israels als volgende generatie. In 1776 bleef van deze oligarchie vrijwel alleen Israël Abraham
Lazarus aan, ondanks zijn protesten en ook ondanks zijn mede-verantwoordelijkheid voor de genoem-
de wanorde. Zo zien we hem in 1777 nog als penningmeester genoemd51 toen Levi Izaaks van Israël
Abraham Lazarus als penningmeester redenen eiste voor de pandhaling ter waarde van ƒ 30.4.0 op
13 september 1775 gedaan, of teruggave van het geroofde. En een jaar daarna eveneens, toen hij de
kluftheren verzocht om de gevel en rollage voor '3 naest eikanderen staende huisen bij de Joode kerk
op de Nieuwe-Stad in de voorige roijinge' te mogen laten vernieuwen52.
Op 28 april 1796 mocht hij het eindelijk wegens ouderdom en zwakheid definitief opgeven53. Hij
werd toen als penningmeester opgevolgd door zijn kleinzoon Jacob Levi Israels; hij was door het
stadsbestuur regelmatig in die functie bevestigd voor de tijd van mei tot mei54.

Zakelijke betrekkingen
Een aantal vermeldingen uit 1751 en 1752 wijzen op een conflict met Manem (na de eerste vermel-
ding verder steeds Mars) Carsten Levi(n)55. Meteen bij de eerste vermelding wordt de zaak uiteenge-
zet: Levin sprak Israël aan vooreen bedrag van 3000 marken banco, wegens een 'sola' door Israël
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afgegeven en geaccepteerde wissel op Levin om negen maanden na dato te betalen -en wel te Ham-
burg op 11 juli 1732, dus twintig jaar eerder, in de periode tijdens zijn omzwervingen tussen Amster-
dam en Groningen. Levin moest voor de voortzetting van deze aktie een borg of'pand stellen, waartoe
hij geen kans zag. Nadien heeft hij kennelijk toch wat weten te regelen, maar Israël verklaarde geen
genoegen te nemen in de procuratie op de procureur Soeneveldt door Salomon Abrams afgegeven en
geproduceerd, 'verzoekende beter order en securiteit'56. Hel werd een gebed zonder einde57 tot eind
176258. Uiteindelijk werd besloten dat de zaak van Mars Carslen Levi enige tijd van de rolle zou
blijven (ik vond geen hervatting meer).

In de tussentijd had zich echtereen soortgelijk geval, uit dezelfde periode, voorgedaan59: Isaak Salo-
mon junior in qlte. (als houder van de originele wisselbrieven, recht hebbende bekomen van Lefman
Samson Hertz) eiste van Israël Abraham Lazarus betaling van twee geaccepteerde wisselbrieven, de
een van 27 september 1732 'groot 1200 Mark Boneko' en de ander van Hamburg 15 oktober 1732
'groot 600 rijxdaalder Frans geld', aangezien deze zonder betalingen zijn teruggekomen. Verzocht
werd het omstreden geld in rechtshanden te deponeren. De eiser woonde elders, namelijk te Aurich
in Oostfriesland, daarom moest hij 'als.een vreemdeling' domicilium citandi (een adres waar hij
gedaagd kon worden) zowel als borg voor de kosten stellen60. Izaak Salomon protesteerde tegen deze
vertragingstactiek, maar de eis werd inderdaad toegewezen61 zodat hij aansluitend domicilium citandi
stelde ten huize van de procureur Van Loenen62.
Een dr. Harringa had zich kort nadien als borg opgeworpen; hij moest aantonen genoegzaam als naar
rechte te zijn gekwalificeerd63. De gedaagde accepteerde de borgstelling niet, en dr. Harringa trok
deze weer in64. In plaats daarvan bood Izaak Salomon ƒ 200 aan, die uiteindelijk onder de secretaris
kwamen te berusten65.
Een uitspraak vond plaats eind 1762 waarbij eindelijk de zaak duidelijk wordt uiteengezet66. De twee
partijen hadden vóór 27 a 28 jaren beiden tot Hamburg gewoond en aldaar had Israël conform Ham-
burger wisselstijl twee wisselbrieven afgegeven. 'De gedaagde heeft zich daarna te zoek gemaakt,
totdat impetrant eindelijk door een annunciatie uit de courant is ontwaar geworden dat hij hem alhier
kwam op te houden'. Gezien de overgelegde papieren lijkt de eiser in zijn recht te staan, maar burge-
meesteren en raad wezen niettemin de aanklacht af. Pas zes jaar nadien kwam Izaak in beroep, het-
geen ook weer verzandde in juridische spitsvondigheden67. Zo werd de door Izaak afgegeven vol-
macht aangevochten, aangezien die niet gerechtelijk was vastgelegd maar door appellants eigen cachet
bekrachtigd, '[welk overzulx van geene de minste valeur is'. Op den duur vergden B & R inderdaad
een betere volmacht, maar dr. Harringa kon toen geen contact meer met zijn opdrachtgever krijgen68.
Er ging aansluitend een acte van décharge uit naar de regering van Oostfriesland69. Uiteindelijk kreeg
Israël zelfs de onder raadsheer Trip berustende borgtocht van zijn opponent groot ƒ 200 nog uitbe-
taald, 'aangezien het appel op 25 oktober 1769 is desert verklaard'70.

Deze twee affaires tezamen genomen, geven een wat dubieuze indruk van Israel's zakenpraktijken
uit het begin van zijn loopbaan. Dat hij in beide gevallen aan het langste eind trok, heeft niet zo veel
te maken met recht of onrecht, inaar des te meer met het feit dat het stadsbestuur gemakkelijk de eigen
inwoners het voordeel van de twijfel gunde en het de buitenwereld zo moeilijk mogelijk maakte om
aan zijn recht te komen.
Een volgende affaire lag dichter bij huis: in 1789 blijkt Israël aangesproken te worden door de koop-
man Mozes Izaaks, in 1791 genoemd 'van Lyprik' (een herkomstnaam of een familienaam?). Deze
eiste van koopman Israël Abraham Lazarus om hem oplossing en verantwoording te doen van de
verkoop, in 1786 en 1787, van 'vier pakken stoffen klederen, een zwart fluwelen sak en rok, een dito
manskleed zijnde rok en kamisool, en een Friesch horologie' en hem de halfscheid te betalen, aange-
zien ze deze kavel op gezamenlijk profijt hadden aangekocht71. Israël verzocht eerst en vooral borg-
stelling voor de kosten van de aanlegger: daar had hij inmiddels ervaring mee! Mozes declareerde
geen borg te kunnen vinden noch pand te geven, en wilde dat bezweren72. Twee maanden later pro-
beerde Israël de zaak van de rol te krijgen omdat Mozes inmiddels uit de stad verbannen was wegens
een 'infamerend delict'73. Nog in 1791 eiste Mozes zijn aandeel op74, maar inmiddels had Israël
teruggeslagen door de verwinning te vragen over de ƒ 100 die Mozes ter leen had ontvangen ingevol-
ge vertekend handschrift75. Hoe het uiteindelijk afliep, vond ik niet, maar het zou me sterk verbazen
als Israël heeft moeten betalen.

Met deze verkoop van oude kleding zitten we al in de ongeregelde handel waarmee Israël Abraham
Lazarus rijk zal zijn geworden. Een vroege vermelding, uit 1748, wijst erop dat hij al vóór het midden
van de eeuw voor grote bedragen aan goud en zilver opkocht76. Dat blijkt uit een bundeltje certificaten
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van opkopers betreffende de koop van goud en zilver, opgebracht in verband met de heffing van de
50e penning, 1748-1750. Op 26 juli 1748 nam Israël Abraham Lazarus voor ƒ 8389.8.0 van de ont-
vanger-generaal M. Lohman over 176 pond 4 lood Groninger zilver (a ƒ 1.4.0 per lood) en 28 pond
3 lood Hollands zilver (a ƒ 1.8.0 per lood), met daarnaast nog een aantal gouden munten. Hij onderte-
kende het rekeningetje met Nederlandse letters, hoewel later zal blijken dat hij zijn eigen boekhouding
in het Hebreeuws voerde.
Enkele jaren later kreeg hij op zijn verzoek permissie tot het verloten van 'een kostelijke gerede
snuifdoos, waarin een horologie gemaakt is', onder de gewone vrije loten77. Dit werd hem geaccor-
deerd, mits de verloting plaatsvond ten overstaan van de naaste raadsheer en de secretaris. Enige tijd
daarna eiste de boekhouder Piccardt, als administrator van de stadspondkamer, van Israël Abraham
Lazarus een breuk (boete) aangezien hij op 11 april 'jongst' (1760) vijf dozijn zilveren horlogekettin-
gen, van buiten ingebracht, had ontvangen zonder aangeving of betaling aan de pondkamer te doen78.
Deze zaak bleef vooreerst open.
Wij vinden hem in december 1786 een keer vermeld als 'den jood Israël Abraham Lazarus bij der A-
Kerk' toen een dievegge probeerde een gouden haak-en-oog te verkopen79. Noch de klerenkoopster
Lea Salomons, huisvrouw van Israël Izaaks in de Geltingestraat, noch Israël Abraham Lazarus ver-
trouwde de zaak, zodat zij van aankoop hadden afgezien. Het aardige is, dat bij zijn getuigenverkla-
ring ook zijn leeftijd wordt opgegeven80: hij was in november 1786 'in het 75ste jaar oud'.
Nog in 1794 was hij zakelijk gezien aktief, toen hij van het stadsbestuur toestemming kreeg een in
pand gegeven stuk publiek te laten verkopen81.

Dit alles tezamen geeft al een aardig beeld van zijn werkzaamheden. Ik vond daarnaast nog wat ver-
meldingen van grote geldsommen. Zo liet in 1755 zijn zwager Joseph MeyerGoldsmit, bankhouder
binnen Groningen, zich in als borg voor ƒ 2500 die de koopman Israël Abraham Lazarus aan de
weduwe Rosee is verschuldigd, en daarvoor een wisselbrief aan de heer Abraham van Notten als
onderpand had af te geven82.
Ook buiten Joodse kringen gingen er grote bedragen om8'. Zo lieten David Aarons en Israël Abraham
Lazarus zich in 1761 in als borgen voor J.A. Sichterman en S.V. Sadelyne.l. voor ƒ 4929 door dezen
geleend van de overste J. Lohman 'volgens verzegeling van den 2e dezen'. Deze borgstelling was
onopzegbaar; er is wel sprake van een kistenpand.
Dit alles vond plaats vóór de financiële collaps van 1763; daarna verdwijnen dergelijke activiteiten
begrijpelijkerwijze uit beeld. Alleen kleinere bedragen kwamen nog in de boeken voor. Zo verzocht
Israël in 1773 als houder van een wisselbrief contra Isaak Joseph Cohen de executie van ƒ 112.15.0
Holl. courant84. Er werd overigens bezwaar gemaakt, omdat de wissel verjaard geweest zou zijn. En
in 1775 deden Izaak Modaal [= Model | als cessie hebbende van J.H. de Raadt als cessie hebbende van
de raadsheer Emmen aan Israël Abraham Lazarus en vrouw gerechtelijke opzegging van ƒ 2560
kapitaal volgens vertekende obligatie onder deductie van ƒ 400 reeds betaald85. Prompt volgde een
tegeneis aan de raadsheer Emmen tot bevrijding van de genoemde eis van Model, aangezien dit be-
drag door afgegeven wisselbrieven allang was voldaan86. Het Nedergericht stelde de zaak in handen
van de raadsheren van het Nedergericht om te trachten partijen onderling te verzoenen.
Voorts zag ik, in 1792, nog een schuldvordering groot ƒ 250 Holl. Cour. volgens eigenhandig verte-
kende wisselbrief die hij had op Nicolaus Buning in de Pekela87. Eerst werd de executie geaccordeerd,
aansluitend de gerechtelijke beschrijvinge over de vaste goederen in de Oldambte of elders gelegen.
Omdat uit het relaas van de Oldambtster deurwaarders was gebleken dat de mobiele goederen waarin
het setma was gedaan niet toereikend waren, werd dit geaccordeerd. Een halfjaar later werd ter instan-
tie van de creditoren van Nicolaus Buning deze schuldenaar gelast 'zijne schuldboeken ter stadssecre-
tarie te bezorgen, alsmede de stukken en blijken specterende zijne vaste goederen'; de gerechtelijke
aanslag van de verkoop werd ook meteen geaccordeerd, aangezien de termijn van beschrijving was
verstreken88.

De Krach van 1763 en zijn nasleep
Het gaat hier om een 'beurskrach' van internationale proporties: in juli/augustus 1763 staakten enkele
Amsterdamse wisselkantoren hun betalingen, waaronder die van Aron Joseph en Co. Blijkens een
rekest van 4 augustus 1763 was te Amsterdam komen te failleren 'de jood Arent Joseph'89. Diens
compagnie was aan de raadsheer Arnoldi bijna ƒ 20.000 schuldig en het geld was steeds geïncasseerd
(en de wissels afgegeven) door Israël Abraham Lazarus, wiens zoon met een dochter van Arent Joseph
was gehuwd. Om die reden werd aan de raadsheer het arrest op Israels bezittingen geaccordeerd. De
familieverhouding zal niet geheel juist zijn weergegeven; waarschijnlijk is niet de dochter, maareen
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kleindochter van Arent Josèph bedoeld; want Israels zoon Levi was gehuwd met Frouke Jacobs Pies
en het was haar moeder-Judith Arons-die een dochter van deze Amsterdamse Arent of Aron Joseph
is geweest. Overigens stond dit faillissement niet op zichzelf: de ondergang van Arent Joseph & Co
maakte deel uit van een crisis, een kettingreactie van bankroeten. Door de tijdgenoten werd vooral
Arent Joseph als de schuldige gezien: hij werd ook het doelwit van schimpschriften en karikaturen.

Begin augustus 1763 zal duidelijk zijn geworden dat er geen gemakkelijke oplossingen voor het
probleem waren. Op 4 augustus9" deelden de heer Groenevelt en cons. mede-ereditoren van Israël
Abraham Lazarus mede, met instemming van de raadsheer Arnoldi, dal zij zich pro interesse voegden
bij een request van 1 augustus 1763. Thomas de Jager eiste toen van Israël Abraham Lazarus, dat
gedaagde hem ƒ 248 zou restitueren door hem op 5 juli betaald op een wissel op Arent Joseph en
comp. te Amsterdam, zijnde wel geaccepteerd doch niet voldaan. De heer Groenevelt stelde dat er
'eergisteren' een overleg is geweest van de creditoren, waarbij de huidige insinuant tegenwoordig is
geweest en dat zij door 't verzoeken van arrest op persoon en goederen van de debiteur, inventarisatie
en consignatie van de boedel opkwamen voor alle creditoren, aangezien er een menigte van wissels
onder protest is terugontvangen. Een maand later werden de volgende wissels op Arent Joseph en Co.
aangetekend91:
- Amoud Dederiks en zoon ƒ 580, 13-7-1763;
- Thomas de Jager, ƒ 125.7.0, 15-7-1763;
- Thomas de Jager, ƒ 145.7.0, 15-7-1763;
- Thomas de Jager, ƒ 248, 15-7-1763;
- Jan van Duinen, ƒ 67.7.0, 19-7-1763;
- Jan van Duinen, ƒ 150, 8-7-1763.
Hier tussendoor komt het beslag dat in september van dat jaar door Gerrit Rijkens, de stadspander,
werd gelegd 'op een bedde met zijn toebehoor benevens een cabinet' wegens de ƒ 67.7.0 die Israël
Abraham Lazarus aan Jan van Duinen schuldig was92. Dat was natuurlijk in deze omstandigheden niet
de meest ideale oplossing. Nadat was duidelijk geworden dat de situatie reddeloos was, werkte Israël
klaarblijkelijk loyaal mee aan de afhandeling van zaken. Hem was medegedeeld dat hij zijn vorderin-
gen op de desolate boedel van Arent Joseph en comp. tegen 2 november 1763 moest aangeven. Dit
bracht hij ter kennis van zijn eigen gevolmachtigde creditoren. Aangezien zijn boeken in de Joodsche
taal waren geschreven en daaruit geen gerechtelijke authentieke kopie kon worden gelicht, en boven-
dien geen beëdigde translateur kon worden gevonden, vroeg (en kreeg) hij toestemming van B & R
om Michiel Levy van Ameland het vertaalwerk te laten verrichten93. Het zal een haastklus zijn gewor-
den! De heren commissarissen van de desolate boedels te Amsterdam die ter oorzake van de insolven-
tie van Arent Joseph en Co. aan het stadsbestuur hadden verzocht om Abraham Israël Lazarus mede
creditor te citeren, werden door B & R op de vingers getikt'4: men schreef terug Israël Abraham
Lazarus te hebben geciteerd en niet Abraham Israël Lazarus, diens minderjarige zoon. Enkele dagen
later machtigden de koopman Israël Abraham Lazarus en de doctoren CE. Emerij en J. Wichcrs 'als
occuperende voor zijn creditoren te wiens instantie de provisionele gerechtelijke consignatie en inven-
tarisatie is geëffectueert' de solliciteur A. Milius te Amsterdam 'om te innen zodanig montant van
penningen als hij heeft te eisen ten laste van de boedel van Arent Joseph en Comp'95.

Zijn eigen boedel werd toen eveneens ten dienste van de ereditoren geïnventariseerd96. De goederen
die aan 'verderf' onderhevig waren, mochten door de schrijver en uitmijner der boelgoederen publiek
worden verkocht, mits de penningen onder de schrijver bleven berusten. Later werd nog toegegeven
dat de winkelwaren of goederen die onder de koopman- en kramergilde vielen feitelijk door de older-
man en heuvelingen daarvan moesten worden verkocht. Dat was dus een voldragen faillissement, dat
met uitbetaling van een zeker percentage aan de schuldeisers tot afhandeling werd gebracht. Israël kon
vanuit dit positie opnieuw aan zijn onderneming gaan bouwen. Niet alles was toen echter afgedaan:
in januari en februari 1764 bleven er weer wissels onbetaald97. Ditmaal werd aan Israël Abraham
Lazarus als houdende wissels over Jonas Davids, met protest teruggekomen, de executie geaccordeerd
voor/700, ƒ 2473, ƒ 1000,/ 1125 en / 1100; enkele dagen later vertoonde hij nog veel meer vorde-
ringen, ook op anderen.

Hoewel Israël met de executie van I september 1763 dit faillissement voor afgehandeld hield, werd
meer dan twintig jaar later door de erven van de koopman Jan Pott (namelijk Claas Pot en consorten)
deze zaak nog weer heropend98. Een samenvatting van het probleem vinden we in oktober 178499;
partijen waren Israël Abraham Lazarus, mede als boedelhouder van zijn overleden 'ehevrouw' Judith
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Simons, en Claes Pot en consorten. Aanvankelijk was dit de koopman Jan Pot, maar die was al vóór
februari 1782 overleden. Zijn erfgenamen waren Klaas Pot, Jacob Floris nomine uxoris, H.J. Vinkers
nomine uxoris, Marieke Pot die vóór 29 mei 1782 trouwde met D. Bril, Grietje Pot die vóór oktober
1782 trouwde met Reinder Ottens, en nog eens weer Grietje en Marieke als erfgenamen van wijlen
Jan Pot de jonge; allen voor eenzesde gedeelte. De petitie om eerst te mogen vernemen wie de consor-
ten waren, werd vlak voor de eerste zitting overhandigd, daarom werd het dispuut enkele dagen uitge-
steld. Het kostte toen nog twee zittingen-en een lap tekst van 13 pagina's lang-om de zaak uiteen
te zetten. Op 21 oktober werd een petitie van Israël Abraham Lazarus gepresenteerd dat 'gisteren na
de middag omtrent half drie tot zijn huis zijn gekomen twee clerquen van de stadsseeretarie', Wiardi
en De Vries, de raadsdienaar De Fries, commissiedienaar Wesselink en de stadspander. Zij openden
al zijn kasten en hebben geld meegenomen zonder redenen te geven. Het bleek een twintig jaar oude
akte van executie te betreffen, een verwinning door de inmiddels overleden Jan Pot van I september
1763 groot ƒ 2000 en ƒ 400, voortvloeiende uit de faillissementen in 1763 te Amsterdam voorgeval-
len.
Hij had van de koopman Jan Pot op 24 mei 1758 ƒ 750 geleend, op 30 september 1758 ƒ 600, en rente
betaald tot 1763, toen van Jan Pot ƒ 2000 en ƒ 400 geleend niettegenstaande hij toen reeds wist dat
hij failliet zou gaan. Dit als uitvloeisel van de bekende faillissementen "van de zoo zeer vermaarde
comtoiren van de Neuvilles, van de Van Nordens, van Arent Josephs en Co en meer anderen, welke
in den jaare 1763 te Amsterdam waaren voorgevallen en zich tot meest alle de koopsteden van Europa
hadden uitgestrekt, en oorzaak waren geweest dat veele eerlijke negotianten aen hunne wissels en
promesses niet hadden kunnen voldoen, en dat de remonstrant door dat zelvde ongeluk getroffen
zijnde ...'. Het faillissement was nog in 1763 afgehandeld door advocaten en volmachten. Sindsdien
was hij door niemand meer lastig gevallen, tot hij in juni 1778 door de koopman Jan Pot voor vier
'actiën' werd aangesproken.
Dat betrof de verwinning ƒ 400 Holl. courant volgens vertekende hand| schrift ] bij akte van 25 novem-
ber 1778geëxcipieerd; tevens waren er aanvullende vorderingen van ƒ 2000 en ƒ 1300. Terugverwe-
zen werd naar de op I september 1763 ingegane transaktie met de creditoren, zodat Jan Pot niet
opnieuw kon eisen. Deze 'confrontatie' werd op 27 november 1778 geproduceerd100. Een week later
probeerde de familie Pot het opnieuw, nu inzake de overige posten, voor een bedrag van ƒ 60010'; dan
wordt duidelijk dat Pol zich nimmer verbonden had genoegen te nemen met 18 of 20%; hij was in
1778 dus gerechtigd Israël Abraham Lazarus opnieuw aan te spreken. Een viertal conclusies volgde.
Israels verzoek tot vrijstelling werd afgewezen, daarop ging hij (evenals zijn zoon Levij Israël, ook
gedaagd) al na twee dagen in appel102.
Daarna volgde een lang juridisch getob met herhaald uitstel wegens de absentie en/of indispositie van
de advocaten dr. Homan en dr. Uchtman'03. Tenslotte viel er een stilte, tot vier maanden later, op 2
november 1785, bleek dal de partijen tot een vergelijk waren gekomen104. Israël Abraham Lazarus
zou alle kosten van de beide afgedane en de lopende processen voldoen. Izaak Model had uit zijn
naam bovendien ƒ 1900 betaald, waarop het geroofde [= in beslag genomen] zilver en geld zou wor-
den teruggegeven. Daarmee kon het beslag worden opgeheven105.

Levenseinde
Israël Abraham Lazarus testeerde op 21 september 1798 en stelde tot universele erfgenamen zijn
zoons en dochters"16. De twee zoons Levi Israels en Benjamin Israels (beiden gehuwd), mochten ƒ 50
contant krijgen en van het resterende erfdeel alleen de vruchten ontvangen; executeurs testamentair
waren de [derde] echtgenote Rachel Wolf Berlijn en de kleinzoon Jacob Levi Israël. Deze laatste
kreeg ƒ 300 vooruit, de kleindochter Engeltje Levi Israels eveneens, de dochter Mietje Israels, wedu-
we van Leman Jacobs, ƒ 2000 en de echtgenote (volgens haar huwelijkscontract, verleden voor notaris
Cornelis Jan van Teijlingen te Amsterdam op 14 september 1786) kreeg ƒ 1500 vooruit.
Nadat hij op 22 mei 1800 was overleden (zijn vrouw zette een advertentie in de Groninger Courant
van 30 mei 1800, no. 43, en de collecte ter begrafenis werd in de rekeningen van de Joodse gemeente
over 1800 genoteerd), begonnen beide executeurs (de weduwe en de kleinzoon) met de afhande-
ling107. Zij aanvaardden de nalatenschap slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving. Zodoende
werd de boedel gerechtelijk geïnventariseerd108. Er vond geen taxatie plaats; ik zag geen enkele
vermelding van schulden en baten, wisselbrieven, verzegelingen of geldswaardige papieren. Alleen
is aan het einde van de inventaris een huwelijkscontract en een testament vermeld, zonder details,
zoals de datering. Ook is niet aangegeven dat hij een huis in eigendom had, wat toch het geval ge-
weest moet zijn. Behoudens de naam van de erflater is er bovendien geen enkele aanwijzing dal het
een Joods huishouden betrof: zo ontbreken bijvoorbeeld boeken in hel Hebreeuws en Sabbalh-gerei.
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De opsomming van huisraad over de woning verdeeld, maakt wel wal speculaties mogelijk. In het
voorhuis stonden een toonbank, tien stoven en veel kleding (koopwaar?); de voorkamer was normaal
bemeubeld als woonvertrek of ontvangstruimte. De 'tweede kamer' was denkelijk een slaapvertrek:
behalve acht stoelen stond er weinig meubilair, maar er bevonden zich wel twee bedden (waarschijn-
lijk bedstellen in bedsteden, geen ledikanten) en bovendien een kachel. De 'derde kamer' was kenne-
lijk een kantoor: het bevatte een bureau met papieren, veel gouden en zilveren munten, sieraden,
andere zilveren voorwerpen, een toonbank, een winkelkast, 27 boeken, lappen stof en kennelijk
ongebruikte bedsteden waarin enige 'bagatellen' waren opgeslagen. Daarnaast was er een gang, een
keuken, een schotelhok en een 'agterkamer', zo te zien het dagelijkse woonvertrek; daar was ook een
schoorsteen. Tenslotte werd er nog een kelder vermeld en twee 'hangkamertjes' (opkamers?) die
misschien voor personeel werden gebruikt: een ervan kende 'enig beddegoed' in de bedsteden.
Op de aangetekende posten besloten de weduwe en de kleinzoon de nalatenschap te aanvaarden, met
voorbehoud van hun 'recht van contradictie zo zij tegens de aangetekende posten mochten vermenen
te hebben'109. De erfenis zal dus zeker niel groot zijn geweest. De beide zoons die in het testament
werden genoemd, Levi en Benjamin Israels, protesteerden legen de bepalingen die hun erfdeel beknot-
ten"". Eerst Benjamin Israels als ab intestato mede-erfgenaam van wijlen Israël Abraham Lazarus,
waarbij wordt aangetekend dat hij verzoekl om de testamentaire dispositie van 21 september 1798
waarbij de erfenis aan Benjamin'szoon komt, voor zover de halfscheid van dat erfdeel betreft, krach-
teloos te verklaren, aangezien dat naar stadsrecht strijdig was. Zijn broer Levij Israels volgde een paar
weken later met een identiek rekest, ditmaal niet alleen tegen de executeurs testamentair maar boven-
dien tegen Abraham Levij Israels, Jacob Levij Israels en Aron Levij Israels. Ook op 12 oktober 1801
probeerde Benjamin het nog weer1". Hij verklaarde met zijn vrouw en vier kinderen niet te kunnen
leven van de opbrengst van ƒ 250, d.i. tien gulden per jaar; terwijl hij met het volledige bedrag mis-
schien een negotie kon beginnen? Het stadsbestuur, inmiddels niet meer burgemeesteren en raad maar
'de Municipaliteil' genaamd, suggereerde hem om 'langs de gewone weg van rechte zijn actie te
institueren ...".

Uit het eerste huwelijk (In 1751 waren hieruit zes zoons in leven; zij zullen niet alle-
maal volwassen zijn geworden, maar mogelijk hebben één of twee van hen de stad
verlaten om elders een carrière op te bouwen: uiteindelijk zijn er in de stad Groningen
twee gezinnen aanwijsbaar. Hoewel de zoon Lazarus in 1773 repte van een erfenis van
een oom van moederszijde die hij samen met zijn twee broeders te vorderen had, kom
ik uit op een viertal zoons):

1. Levi Israels, volgt Ha.
2. Abraham Israels [Lazarus], in 1771 minderjarig, genoemd in 1785 als oom van

Levi's zoon.
De Amsterdamse Commissarissen van de Desolate Boedels stuurden op 22 oktober 1763 een brief
aan hel Groninger stedelijke bestuur inzake de insolventie van Arent Joseph en Co"2. Het was hun
ter ore gekomen dat ook Abraham Israël Lazarus onder de creditoren was; zij verzochten de stad om
aan deze bericht te geven van de op 2 november 1763 bepaalde dag voor 'preferentie en concurrentie'.
Bijgeschreven werd dat het stadsbestuur de mededeling had 'geïnsinueert aan Israël Abraham Laza-
rus, zijnde de bedoelde een minderjarige zoon van dezelve ...'.
Hij zal de Abraham Israels zijn die in 1783 ƒ 3.4.6 aan zitplaatshuur betaalde, in 1784 en 1785 meer
dan vijf gulden, en in 1790 ƒ 8.10.4; deze weinige vermeldingen houden mogelijk in dat h i j -ook-
elders woonde (in Amsterdam?).

3. Lazarus Israël [sj, geb. ca. 1745, tr. in of vóór 1775 Lea Levi.
Eind 1773 diende Lazarus Israël oud 28 jaren, een verzoek bij het stadsbestuur in waarin hij stelde
met zijn twee broeders ƒ 4500 aan erfgoederen van hun oom Mozes Goltsmit hier in Groningen te
hebben berustende, maar dat zijn voonnonders Izaak Cohen en M. van Ameland geen opening van
zaken wilden doen"'1. B & R verwezen hem naarde 'ordinaris cours van justitie'.
Het echtpaar Lazarus Israels en Lea Levi, woonachtig in Groningen, verklaarde op 26 oktober 1775
ƒ 1268.10.0 schuldig te zijn aan Levi Levi, te Noordwolde in West-Friesland"4. Zou het een erfenis-
kwestie zijn geweest?
In diezelfde periode werd Lazarus Israels genoemd als een der Joodse gezinshoofden die hel nieuwe
reglement accepteren"5. Hetzelfde gold voor Levy en Aaron Israels. De eerste was zeker zijn oudere
broer; van de ander is dat niet duidelijk, en misschien zelfs onwaarschijnlijk.
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4. Benjamin Israëls, volgt Ilb.

Uit het tweede huwelijk:

5. Mietje Israels, geb. in of na 1751, overl. na 1798, tr. (1) (in of vóór 1775) Moses
Aaron Wolf Berlijn, overl. Groningen 2-11-1776; tr. (2) Leman Jacobs, overl.
vóór september 1794; zij woonde met haar eerste man te Groningen, met haar
tweede te Amsterdam.
Moses Berlijn had op 3 oktober 1776 een testament laten opmaken "6 ; hij was toen reeds ziek. Hoewel
ik hem nooit anders dan met deze naam vond, dus als Mozes Berlijn, noemde zijn grafzerk hem
Mozes Aaron, zoon van de leraar Wolf Berlijn"7; hij stierf in de nacht van de heilige Sabbath de 20e
Heshvan en werd begraven de dag erop, zondag de 21e Heshvan 5537 (3-11-1776).
Mietje Israels verklaarde reeds op maandag 4 november 1776 dat haar eheman gepasseerde Zaterdag
was overleden, en verzocht kopie van het testament"8. De man bleek aan zijn vrouw ƒ 5000 gelega-
teerd te hebben, aan de opzichters der Joodse gemeente te Groningen ƒ 1100 waarvoor hij zich al
verbonden had, en ƒ 500 waarvan de huidige rabbi de vruchten moest trekken. Voorts stelde hij als
erfgenamen in zijn enige broer Israël Berlijn, de kinderen van zijn overleden broer Abraham Berlijn
en zijn drie zusters Roegma, Juditte en Giedel Berlijn |een van deze zusters (Roegma?) zal toch wel
de - derde - vrouw van Israël Abraham Lazarus zijn geweest, Rachel Wolf Berlijn?]. Executeurs
waren de rabbi Izak Joseph Cohen, zijn schoonvader Israël Abraham Lazarus en Moses Lammert van
Praag, die in deze functie op 7 november 1776 werden geconfirmeerd"8.
De afhandeling ging met veel chicanes gepaard. Zo legden de executeurs eind 1777 'arrest op de
gelden die Israël Abraham Lazarus (zelf een der beslagleggers!) voor Israël Berlijn onder zich heeft
om deze niet uit te keren tot genoemde Berlijn alhier domicilium citandi et procuratore acceptante
alsmede borg had gesteld inzake de eis tot opheffing van de arresten van Moses Simon, Eliasar Moses
Simon en Samuel Simons en Zoon te Amsterdam', aangezien deze al waren vereffend"'. In maart
1778 werd een conventie gesloten ten overstaan van de parnassim en penningmeester der Hoogduitse
Joodse natie binnen Amsterdam, maar amper een jaar later begon Israël Berlijn weer moeilijkheden
te maken120. De executeurs testamentair over wijlen Moses Berlijn klaagden aansluitend bij het stads-
bestuur: zij hadden op 30 augustus 1779 een wetebrief gezonden naar diens broeder Israël Berlijn te
Amsterdam; deze was niet geretourneerd121.
Na drie vergeefse dagingen konden de impetranten voortgaan met hun afwikkelingen; eenjaar later
werd de zaak gesteld in handen van het Nedergericht alsmede de secretaris Gockinga, om deze te
examineren en daarin naar bevinding te disponeren. Mogelijk is in diezelfde periode Mietje naar
Amsterdam verhuisd en hertrouwd; in de reeds genoemde rekeningen van de Joodse gemeente betaal-
de de weduwe Berlijn in 1778 ƒ 18.4.0 zitplaatshuur en in 1779 betaalde Israël Abraham Lazarus
ƒ 16.5.0 voor zijn dochter de wed. Berlijn, maar daarna kwam zij niet meer voor.

Ila. Levi Israels, geb. ca. 1735/36, overl. tussen 1804 en 1808, otr. Amsterdam 30-6-
1758 Frouke Jacobs Vlesch (Flesch) (ook Frouke Jacob van der Flesch, en Frouke
Moses?), geb. Amsterdam ca. 1733/34 (of ca. 1736/37?), overl. Groningen 24-3-1808,
dr. van Jacob Elcan Flesch en Judith Aarons.

In de zomer van 1759 werden op verzoek van Levi Israels de olderman en heuvelingen van het koop-
man- en kramergilde gelast om over twee weken het gerequireerde bericht bij de gemeenteraad in te
dienen en het originele request wederom te extraderen (= terug te geven)122. Waar dat precies over
gaat, staat er niet bij, maar dal wordt wel duidelijk als we weten dat Levi Israels op 17 september 1759
lid werd van het Groninger koopman-en kramergilde als 'Levij Israël over Dra kerk, met één kind'l23.
Hij woonde in 1765 in de Steentilstraat nz.-dezelfde buurt-en werd voor drekgeld aangeslagen met
15 stuivers124. Mogelijk werd hij als 'Levy Israël Abraham' penningmeester van de joodse gemeente
over 1769/70125.
Het echtpaar ondertrouwde medio 1758 te Amsterdam126 waarbij de bruidegom zijn vaders consent
inbracht; hij woonde te Groningen en was 22 jaar oud. Vrouwtje was 21 jaar, woonde in de Joodebre-
straat, en werd vergezeld van haar moeder Judith Aarons. Haar eigenlijke geboortejaar blijft vaag,
gezien een latere opgave die haar wat ouder stelt. Jacob Elkan Fles, van Amsterdam, en Judith Arents,
ook van Amsterdam, ondertrouwden Amsterdam 25 februari I7I8127; Judith was toen al weduwe van
Daniel Salomons van Minden128. Een oudere generatie, Elkan Fles, was afkomstig van Frankfurt ara
Main129.
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De koopman Levy Israelsen Frouwke Jacobs Vies, cl. in Groningen, waren alleen mei kinderen rijk
bedeeld; verderop zal blijken dal zij vrijwel geen inkomen hadden. Toch leende het echtpaar in 1769
nog ƒ 1000 van Isack Modell en Ganna Levij, e.l. in Groningen110. Voor zitplaatshuur en offergeld
in de synagoge werd hij 'geaccordeert' op slechts 4 stuivers per week, zelfs dat kon hij lang niet altijd
opbrengen131. Ook vooreen zoon-dan dus 13 jaar of ouder-betaalde hij in het seizoen 1777-'78;
in het jaar daarop werden Jacob en Abraham Levi tezamen opgevoerd voor ƒ 6.5.0. In 1801 werd hij
nog steeds genoemd.
Zijn vrouw werd, als Frouwtje Jacobus huisvrouw van Levij Israels, in 1789 beschuldigd een aantal
zilveren scharen gestolen te hebben1'12. Zij verklaarde bij die gelegenheid geboortig te zijn van Am-
sterdam, oud 54 of 55 jaaren; zij was gedetineerd op de Apoort. Op 27 februari en 3 april 1789 was
op de Botermarkt te Groningen bij verscheidene vrouwen de zilveren schaar van de gordel afgeknipt,
en Frouwtje had later op diezelfde 3 april aan onderscheidene Groningse zilversmeden daar twee van
te koop aangeboden in samenwerking met haar 19-jarige zoon Aron. Volgens haarzelf had zij deze
voor ƒ 4 gekocht vaneen vrouwspersoon uit Emden genaamd Jantje. Aron had later naarstige pogin-
gen in het werk gesteld om deze vrouw terug te vinden, maar de stedelijke magistraat beschouwde
dit als een afleidingsmanoeuvre. Omdat er uiteindelijk net niet voldoende bewezen kon worden, werd
de veronderstelde dievegge-of heelster?-voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Uit de getuigenverkla-
ringen blijken velerlei feiten1"13. Zo bijvoorbeeld dat de oudste dochter, Engeltje, dan 25 jaar oud, naar
haar grootvader Israël Abraham Lazarus ging om te vragen waar een ontbrekende schaar gebleven
kon zijn; deze was op zolder verstopt zoals zij wel meer gewoon waren, omdat 'haar vader, die aan
de drank is, hel anders verkogt en hel geld verdronk'. Het gezin had dan ook geen andere kostwinning
als dat de man 'met een beetje bondgoed te verkopen ging', doch de zoon Jacob Levy, wonende alhier
in de Herestraat, ondersteunde hen met vier gulden per week. De oudste dochter onderlekcnde 'Enge-
lin Levi', haar moeder met Hebreeuwse lettertekens (zij het niet op zaterdag, wegens de Sabbath).
Ook de jongste dochler, Gonnegyn Levy 'door de wandeling genaaml Gouteltje, out 13 jaar', moest
een verklaring afleggen.
Froukc Vies, weduwe van Levy Israels ('Hebrewers'), oud 75 jaar, gewoond hebbende in 't Jooden
straatje, nalatende acht kinderen, stierf in Groningen op 24 maart 1808. Haar echtgenoot zal wel vóór
1806/07 zijn geslorven, want ik vond zijn dood nergens aangetekend. Er waren loen, in 1808, dus nog
acht kinderen; de dochter Engeltje stierf enkele jaren daarna, in september 1810.

Uit dit huwelijk (in 1775 waren er zeven, in 1789 negen en in 1808 acht kinderen):

1. Jacob Levi Israël, volgt lila.
2. Abraham Levi Israels, volgt Illb.
3. Engeltje Levi Israels, geb. 1763/64 (in april 1789 was zij 25 jaar oud), overl.

Groningen (Jodenstraat, als Engel Levie, dochter van Levie Israël en Vrouwke
Jacobs) 28-9-1810.

4. Aron Levi Israels, geb. Groningen 1771/72, koopman, tr. (1) (huwelijkse voor-
waarden Groningen 22-11-1796) Bruinlje Arons, dr. van Aron Mozes en Rachel
Berlijn; tr. (2) Kleef 28-4-1829 (huwelijk ingeschreven Groningen 13-8-1829, no.
88) Judith Daniels, geb. Amsterdam 1791, eerder gehuwd geweest met Tobias
Boas Mz., wonende te Kleef, dr. van Moses Daniels en Marianne Boas.
De eerste vermelding dat hij de lasten van de Groninger synagoge hielp, dragen vond ik in 1788; hij
voldeed toen ƒ 5.1.0 aan zitplaatshuur en offergeld, dal is meer dan zijn vader gewoonlijk kon opbren-
gen. In 1790 werden Moses en Aron Levie tezamen voor ƒ 6.18.0 aangeslagen, in 1791 betaalde Aron
ƒ 7.8.0, in 1792 reeds ƒ 15.7.0. Daarna verdween hij enige tijd, om in 1795 weer op Ie duiken; zijn
aanslag steeg in de jaren daarop van ƒ 15 tot (in 1802) ƒ 47, in 1803 nog ruim ƒ 40. In 1812, ten tijde
van de lijst van de vijftig hoogst-aangeslagen Joodse inwoners (zie de inleiding) moet hij in redelijke
doen zijn geweest: hij werd hetzij als vijfde, hetzij als vijftiende aangeslagen.
Aron was in 1789 (zijnde in het 19e jaar) betrokken bij de heling, die zijn moeder gepleegd zou heb-
ben, van enkele zilveren scharen. Hij woonde toen niet meer thuis, maar op de Kleine Nieuwstad bij
Aron Marcus en vond zijn levensonderhoud in het verkopen van loterijbriefjes.
Aron Levi Israels, zoon van 'een geadmitteerden Jood, zullende trouwen ...' werd door het stadsbe-
stuur op 28 november 1796 de vrije inwoning van de stad gepermitteerd114. Bij hethuwclijkscontract
getuigden aan bruidegomszijdc Levy Israels en Frouke Jacobs Fleseh, vader en moeder, Isracl Abra-
ham Lazarus, grootvader, Jacob Levy Israël en Abraham Levy Israels, volle broeders, Engeltje Levy
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Israël, volle zuster135. Aan bruidszijde getuigden: Rachel Berlijn en Israël Abraham Lazarus, stiefva-
der en moeder. In de rekeningen van de Joodse gemeente werd over 1796 de bruiloft van Aron Israël
gememoreerd; dat leverde ƒ 2.2.0 op.
Het tweede huwelijk werd te Kleef gesloten, maar wel in Groningen ingeschreven. Het echtpaar
woonde met hun twee kinderen, een dienstbode, en later waarschijnlijk ook een schoonzuster (de ca.
1799 te Amsterdam geboren Sara Daniels) in de Zwanestraat op no. 41. Na 1840 verdwijnen ze uit
het zicht, mogelijk zijn ze toen uit de stad vertrokken. Aron viel, volgens het adresboek Groningen
van 1817 (blz. 35) onder de 'Kooplieden in effecten, gouden en zilveren specie' en woonde ook toen
al in de Zwanestraat, op het toenmalige nummer C 176.
Uit het tweede huwelijk:
a. Fenna lsraels, geb. Groningen (Zwanestraat K 41) 22-7-1831.
b. Morits Aron lsraels, geb. Groningen (Zwanestraat K 76) 14-9-1833.

5. Mozes Levie lsraels, geb. Groningen 1772/73, zonder beroep en ongehuwd, overl.
Groningen (Jodenstraatje F 257, oud 58 jr., zoon van Levie lsraels en Vrouke
Vlesch) 31-8-1831.
In 1790 betaalde hij samen met zijn broer Aron zitplaatshuur aan de synagoge, in 1791 zelfstandig
ƒ 1.5.0, daarna verdwijnt hij uit de rekeningen tot het jaar 1800 wanneer hij voor ruim ƒ9 wordl
aangeslagen. In 1801, 1802 en 1803 wisselt de heffing tussen ongeveer/ 15en ƒ 20, zodat hij dezelf-
de zal zijn geweest als Moses L. Kiek, wiens naam deze plaats in 1804 innam en die toen voor
ƒ 16.14.4 te boek stond.

6. Gonnegien [Gouteltje] Levie lsraels, geb. ca. 1776, overl. Groningen (Joden-
straatje F 177, oud 60 jr., dochter van Levie lsraels en Vrouke Jacob van der
Flesch) 14-6-1837, tr. Abraham Sikke Levie, overl. na zijn vrouw.

7-9 Drie niet met name bekende kinderen; mogelijk was een van hen de ' A.L. lsraels'
bij wiens begrafenis in 1800 ƒ2.4.5 aan inkomsten in de rekeningen van de Jood-
se gemeente werd geboekt, want Abraham en Aron waren toen nog in leven.

Ma. Jacob Levi Israël, geb. ca. 1761, koopman, overl. Groningen (Zwanestraat K 63,
oud 66 jr.) 17-2-1827, tr. (huwelijkse voorwaarden 8-4-1785) Saartje Goldsmith, geb.
Groningen ca. 1753, overl. ald. (Zwanestraat K 55, als Sara Goldsmit, geb. en wonen-
de te Groningen, oud 82 jr.) 9-2-1836, dr. van Joseph Meyer Goldsmith en Caatje
Cohen.

Jacob en Abraham Levie betaalden vanaf 1778 tezamen zitplaatshuur en offergeld in de synagoge.
Ik verdenk deze Jacob ervan de kleinzoon te zijn voor wie de grootvader Israël Abraham Lazarus
meebetaalde, maar dat kan dan maar voor een beperkte periode zijn gewest. Vanaf 1784 kwam Jacob
opnieuw in de rekeningen voor, met het respectabele bedrag van ƒ 17.3.4; en vanaf 1785 zat hij steeds
tussen de ƒ 30 en ƒ 40, hoge bedragen voor de toenmalige Joodse gemeenschap. Een uitschieter was
de aanslag over 1796, meer dan ƒ 50, maar daarna viel hij weer wat terug. Niettemin moet hij goed
geboerd hebben: bij de lijst van 50 hoogstaangeslagen Joden uit 1812 (zie de inleiding) staat hij vierde
meteen belastingaanslag van Fr. 196.86 | zijn broers Aron en Abraham op de nrs. 5 en 15, hoewel uit
de initialen A.L. niet duidelijk wordt wie van beiden het hoogste in de rangorde stond].
Waar deze welvarendheid op gebaseerd is, wordt nergens echt duidelijk: zakelijk affaires hem aan-
gaande trof ik vrijwel niet aan. Het weinige dat ik vond, wijst erop dat hij geldschieter zal zijn ge-
weest, maar dan een die dit vak uitoefende met uitzonderlijk weinigjuridische affaires! Een uitzonde-
ring is de vermelding uit 1792 dat aan J.L. lsraels de executie werd geaccordeerd over de fiscaal J.H.
de Raadt voor ƒ 350 capitaal en ƒ 28 rente, zijnde de 2e termijn van een kapitaal groot ƒ 700 volgens
vertekend handschrift"6. Deze eis werd 'in contumaciam geaccordeerd'. Daarna volgen nog enkele
vermeldingen uit 1798 en 1799 toen aan de koopman Jacob Levij lsraels de executie werd geaccor-
deerd voor ƒ 247.5.4 Holl.Cour|an]t. ingevolge wisselbrief over F. Blankstein, dezelfde maand nog
eens voor ƒ 114.5.4, en een jaar later voor ƒ 185 over W. van Idsinga137.

Zijn huwelijkse voorwaarden dateren van 8 april 1785138. Getuigen aan bruidegomszijde waren Levi
lsraels en Frouke Jacobs Vlesch vader en moeder, Israël Abraham Lasarus grootvader, Benjamin
Israël en Abraham Israël ooms. Aan bruidszijde Caatje Cohen als moeder (de vader is overleden),
Israël Goldsmith broer. Bruids moeder werd overigens in de overlijdensakte van haar dochter ge-
naamd Sophia Cohen, en in een koopakte van 1755 Catharina Cohen1".
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Jacob was in de familie betrekkelijk vooraanstaand en genoot het vertrouwen van zijn hoogbejaarde
grootvader. Hij trouwde in 1785 en kreeg bij die gelegenheid toestemming van het stadsbestuur om
zich zelfstandig te vestigen14". In 1789 (hij woonde toen inde Herestraat) blijkt hij zijn ouders en hun
grote gezin met vier gulden per week te ondersteunen. In 1796 volgde hij zijn grootvader op als een
der opsienders van de Joodsche gemeente, en wel als penningmeester141. Nadien vinden we hem af
en toe in deze functie terug142. Hoewel hij dus de taak van zijn vader min of meer had moeten overne-
men, kwam hij nog steeds voor diens goede naam op: zo had hij op 8 september 1797 een handge-
meen met Benjamin Cohen die Levi een belediging had aangedaan141.
Omdat de rekeningen van de Joodse gemeente van mei tot mei liepen, werd de besnijdenis van zijn
drie oudste zoons gememoreerd in die van 1786, 1788 en 1790; telkens leverde dat aan de gemeen-
schap ruim een gulden op. Dat duidt al op welstand en aanzien, want van lang niet elke besnijdenis
werd zo'n notitie aangetroffen. Deze oudste kinderen waren ten tijde van de laatste rekening
(1804/05) boven de dertien jaar oud; toen betaalden Jacob L. Ysraels & zoonen niet minder dan
ƒ 64.0.4.
Zoals boven vermeld, woonde Jacob in 1789 in de Heerestraat. Nadien moet hij zijn verhuisd, want
in 1798 werd hem wegens zijn behuizing in de Swanestraat N 2 de vernieuwing van een gevelmuur
en rollagen in de vorige rooijing met het huis ten oosten ervan geaccordeerd144. Kennelijk ging hij
even verder dan de kluftmeesters bedoeld hadden, want enkele maanden later werd hij met ƒ 5 beboet
aangezien hij 'eigenherig' twee nieuwe zerken paaltjes op zijn stoep had laten vervaardigen145. Vol-
gens Jacob was dat in het oorspronkelijke verlof inbegrepen, volgens de kluftheren niet. Na enig
afdingen namen zij genoegen met een boete van drie gulden. Volgens het Groninger adresboek van
1817 (blz. 35) woonde Jacob aan de Vismarkt op-het toenmalige nummer-V 12, onder het hoofdje
'Kooplieden in effecten, gouden en zilveren specie' zij het dat hij met een verkeerd initiaal werd
aangeduid. Dat zal dan wel het huis van zijn grootvader zijn geweest.

Uit dit huwelijk:

1. Joseph Jacob Israels, besneden Groningen 24-1 -1787 (Joseph zoon van Akiba).
2. Abraham Jacob Israels, besneden Groningen 3-5-1788 (Abraham zoon van Aki-

ba).
3. Jona Jacob Israels, besneden Groningen 19-4-1789 (Jonas zoon van Akiba ofwel

Jacob), koopman, overl. Oostum (gem. Ezinge) (aangifte Groningen 9-12-1840,
oud 51 jr.) 26-11 -1840, tr. (ca. 1809?) als Jonas Jacob Israël junior, horlogema-
ker, met Flora Symons, overl. vóór 1836.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Jacob Jona Israels (ofwel Akiba zoon van Jona Kiek te Groningen), geb. Groningen 14-4-

1810, besneden ald. 21-4-1810 (door Lazarus Mozes), medicinae student, overl. Deventer (aangifte
Groningen 25-4-1836, oud ca. 26 jr.) 18-4-1836.
Zijn vader, J. Israël, Jr., vermeldde in de Groninger Courant van 20 april 1810 dat 'zijn gelicvde
echtgenote Flora Symons op de 14e van Grasmaand 1810 was verlost van een welgeschapen
zoon'. De boreling van 1810 werd op 28 oktober 1828 ingeschreven als student te Groningen.

b. Joseph, geb. Groningen 12-11-1813 (aangifte 26-11 -1813, Oude Kijk in 't Jatstraat E 57), overl.
ald. (no. E 54, oud 14 weken) 10-2-1814.

c. Jelte Jonas Israël, geb. Groningen 11-7-1815 (Oude Ebbingestraat K 117), overl. Winschoten 6-9-
1840.

4. Aron Jacob Israels, besneden Groningen 23-3-1791 (Aaron zoon van Akiba).
5. Meyer Jacob Israels, besneden Groningen 15-11-1794 (Meyer zoon van Akiba),

overl. Groningen (Nieuwstad F 171, ongehuwd en zonder beroep, oud56jr.) 19-
8-1849.

IHb. Abraham Levi Israels, geb. Groningen ca. 1763, juwelier in goud en zilverspe-
cien, wisselaar, overl. Groningen (oud 55 jr., als zoon van wijlen Levie Israels en
wijlen Frouwke Moses, bij het Koude Gat no. V 12) 27-12-1818, tr. (1) (huwelijkse
voorwaarden volgens aantekening van bruids vader 18 Jor 5553 of 30-4-1793) Juclith
[Judje, Jetje] Levi Pinto [ook Jette Kiek ?], geb. (Amsterdam?) 17-1-1760, overl.

1 20 Ocns Nostra 51 (1996)



Groningen okt./nov. 1805, dr. van Levy Hartog Pinto en Vogelina Jonas Drielsma; otr.
(2) Amsterdam \5-5-\%01 Sophia Abraham Levy, geb. Amsterdam ca. 1774, 'winke-
liersche', overl. Groningen (bij het Koudegat K 12) 12-3-1820, dr. van Abraham Israël
Levie, koopman te Amsterdam.

Volgens notities van Levi Hartog Pinto was hijzelf geboren te Amsterdam 27 Kislov 495 (22-12-
1734), zijn ongenoemde vrouw te Emden 14 Aab 494 (13-8-1734), de tweelingdochters Jelje en
Brendeltjede 5e dag den 28 Thebeth 520 ofwel 17-1-1760. De ouders waren getrouwd, mogelijk te
Amsterdam, 20 Ellul 513 (19-9-1753); Jetje en Abraham op de 3e dag den 18 Jevr [5553], met ver-
melding van de datum 30 april 1793. De echtgenote was Vogelina Jonas |of: Jonathan] Drielsma. Zij
zal wel verwant zijn geweest aan Eliasar Jonas Drielsema, geboren Embdenca. 1762, schoolmeester,
overleden Groningen 13 februari 1815 (oud52jr.), enaandeparnasSimon [Jonas] Driels uit Emden,
wiens echtgenote Leah Izaak uit Norden in 1812 stierf en begraven werd146. Toen zij op 7 september
1753 te Amsterdam ondertrouwde147, was zij 18 jaar oud, op de Jodebrestraat woonachtig, en werd
zij geassisteerd door haar vader Jonas Lazerus. De bruidegom had dezelfde leeftijd bereikt, kwam van
Amsterdam, woonde in dezelfde straat en werd bijgestaan door zijn vader Hartog Samuels.
De geboorte van Levi's kinderen-ook de dochters! -noteerde hij in hetzelfde besnijdenisboek; alleen
de dochter Saartje vond ik daarin niet genoemd, hoewel zij later toch een volle zuster van de anderen
werd geheten. Was zij misschien dezelfde als de wel genoemde Kleerchen? Zij zullen allen te Amster-
dam zijn geboren; pas op 13 december 1779 diende Levi Hartog Pinto, woonachtig te Amsterdam,
oud-parnassijn van de Hoogduitsche Joodsche natie aldaar, een rekest bij het Groninger stadsbestuur
in om zich aldaar te mogen vestigen148. Zijn mede-opzieners van de Groninger Joodse gemeenschap
memoreerden zijn overlijden, waarschijnlijk slechts kort (zeker minder dan een jaar) tevoren, op 26
april 1798.
Zijn kinderen waren:

a. Samuel Levi Pinto, geb. de 6e dag vrijdag 23 der nieuwe maand Tamus 514 (12-7-1754), tr. 5-8-
1781 zijn nicht (zustersdochter van zijn vader) Hendele Bink, dr. van Zanwel Bink te Amsterdam.

b. Kleenje [Kleerche] Levi Pinto, geb. 3e dag 2 Heswan 517 (26-10-1756), tr. 16-6-1779 David
Cohen, zn. van Aaron Cohen te Dusseldorf.
Mogelijk was zij dezelfde als:
Sara Levi Pinto, geb. Amsterdam ca. 1759, overl. Groningen 26-10-1827 (oud 68 jr.), tr. (huwe-
lijkscontract 14-6-1802)149 Hajo Philips, van Veendam. Voor de bruid: Eliazer Pinto en Jonas Levi
Pinto jr., volle broers, Lea Levi Pinto en David Lazarus Kiek zwager en zuster. In haar overlijdens-
akte werd de naam van haar moeder opgegeven als Vogelina Clara Lazarus.

c. Jetje Levi Pinto, d.i. bovengenoemde Judith die de vrouw werd van Abraham Levi Israels, twee-
ling met:

d. Brendeltje Levi Pinto, geb. |Amsterdam] 5e dag 28 Thebetz 520 (17-1-1760); jong overl.
e. Brendeie Levi Pinto, geb. Amsterdam 10 Nissan 522 (3-4-1762), overl. (als Branke, oud 71 jr.)

Groningen 23-7-1833, tr. (1)30-4-1793 JookofNN, binnen Groningen; tr. (2) (volgens haar over-
lijdensakte) Emanuel Meijer Meijer.

f. Eliezer Levi Pinto, geb. Amsterdam 17 Siwan 527 (dat is 14-6-1767, hoewel het familieregister
de datum weergaf als 18-6-1764!), overl. Groningen (oud 91 jr.) 16-2-1854, tr. Mietje de Groot.

g. Naphtali Hersch [= Hartog] Levi Pinto, geb. | Amsterdam] 28 Siwan 529(3-7-1769), 'leeraar' te
Appingedam, overl. na 1830, tr. Rachel Jonas Levy van der Hak, overl. na 1830.
Zij hadden een dochter Vogelina Hartogs Pinto, geb. Appingedam 31 -1 -1811, tr. ald. 29-12-1830
Simon Levy van Oosten, geb. Nottelen in Munsterland 12-8-1799, koopman te Appingedam, zn.
van Levy Lippen van Oosten en wijlen Hendel Gersons; hij was eerder gehuwd met Mietje Hei-
mans.

h. Jookof Levi Pinto, geb. [Amsterdam] de 2e dag 2 Ellul 531, of 12-8-1771, ws. [onder de naam
Jacob Levi Pinto] otr. Amsterdam 4-11-1791 Hanna Barends Polak.

i. Bruintje Levi Pinto, geb. [Amsterdam] de 6e dag (8) Aab 532 (7-8-1772).
j . Jonathan Levi Pinto, geb. Amsterdam de 2e dag 25 Ellul 533 of 13-9-1773, koopman, overl.

Groningen 1-11-1840 (oud 67 jr.), tr. Minke Salomon Polak (mogelijk dr. van Salomon Polak en
Rijkje Joseph Polak, te Leeuwarden).

k. Lea Levi Pinto, geb. Amsterdam de Ie dag 28 Sebat 535 of 29-1-1775, overl. Groningen 30-8-
1850 (oud 75 jr.), tr. (voor 1802) David Lazarus Kiek.
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Abraham had op 25 april 1793 toestemming van het stadsbestuur gekregen om een etablissement
buiten zijn ouderlijk huis te vestigen, zijnde de zoon van een gcadmitteerde Jood en zullende trouwen
met een dochter van de parnas Levi Hartog Pinto15". Voor de bruiloftsmaaltijd van Abraham Levie
werd overigens al in de rekening van l792-'93 een bedrag voldaan aan de Joodse gemeente. Reeds
in 1778 betaalden Jacob en Abraham Levie ƒ 6.5.0 aan zitplaatshuur en offergeld in de synagoge; in
1779 werd hij onder de naam Abraham Levie Israël aangeslagen voor ƒ 3.6.0. Vanaf 1784 lag dat
bedrag een aantal jaren tussen de vieren de vijl'gulden, rond 1790 steeg het verder. In de periode dat
zijn eerste huwelijk gesloten werd, verdween hij enige tijd uit de Groninger rekeningen, maar in 1796
was hij terug en wel met een heffing van ruim ƒ 40; op dat niveau is hij verder gebleven.
In 1794 werd een kind van Abr. Levie besneden en gelost (het bracht de Joodse gemeenschap ƒ 1.4.0
resp. ƒ 0.13.0 op); dit had betrekking op de oudste zoon, Jacob. In de rekening van 1795 werd weer
een bcsnijdenis genoemd (opbrengst ƒ 1.0.4), nu m.b.t. Hartog-de rekeningen liepen van mei tot mei,
en deze zoon was geboren in april 1796. Inde laatste rekening, over I8O4-'O5, betaalde hij nog steeds
ƒ41.16.2.
In 1812, toen door het Frans-georientcerde bestuur een lijst van de vijftig hoogst-aangeslagen Joodse
inwoners werd gevraagd, kwam hij daarop voor als hetzij no. 5 (Fr. 184.01), hetzij no. 15 met een
heffing van 91.76 francs. De gebroeders Aron en Abraham slaan in deze lijst beiden met de initialen
A.L. Israël aangegeven, zodat niet duidelijk is wie van beiden de meest welgestelde is geweest. De
A.L. Israël die volgens hel adresboek van 1817 in de Zwaneslraal woonde, moet Aron zijn geweest
die daar inderdaad aanwijsbaar was: Abraham en zijn vrouw overleden beiden 'Bij het Koude Gat'.

Ik vond hem een keer, op 6 juni 1792, optreden tegen een J.A. Traehmer; toen werd hem de vcrwin-
ning geaccordeerd over ƒ 24 zijnde de 3e en 4e termijn verschenen resp. 24 maart en 24 mei 1792
volgens vertekend handschrift aangenomen te betalen151.
In 1807 had hij geld te vorderen van de koopman M. Meijer152: de koopman A.L. Israels werd 'in
contumaciam' de executie geaccordeerd voor ƒ 250 volgens wissel. Een niet-zakelijke affaire speelde
eenjaar later15'1: toen eiste Abraham Hartog Hessc van Abraham Levi Israels, Israël Joseph de Jonge
en Moses Isaak van Coevorden om aan te zweren als voormond en voogden over de drie minderjarige
kinderen bij wijlen diens ehevrouw Engel Sander Cohen.

Anderhalfjaar na het overlijden van de eerste vrouw hertrouwde Abraham. Hij moest toen uiteraard
zijn kinderen afkopen. Bij de inventaris ter weeskamer werd overgelegd een aantal vertalingen'54. Het
huwelijkscontract voorzag in een bedrag ad ƒ 500 voor de kinderen, de Ketubah van 18 Jor 5553 (30-
4-1793) eveneens (daarbij waren de partijen genoemd Abraham, zoon van Juda genoemd Levy, en
Judith of Judje, dochter van de heer Parnas en Regent Juda genoemd Lcvy, zoon van Naphtali ge-
naamd Hartog) en het lijfstoebehoren werd voor eenzelfde som door de vader overgenomen. Voor de
drie kinderen bleef dus ƒ 1500. Notaris B. Blomman te Amsterdam gaf een uittreksel af van het huwe-
lijkscontract met Sophia Abraham Israël Levy, wonende aldaar, van 11 mei 1807 waarin elke gemeen-
schap van goederen was uitgesloten. De ondertrouw was van 15 mei d.a.v., voorde bruidegom com-
pareerde Moses Elias van Praag; de bruid was 38 jaar oud, woonde op de Jodegroenmarkt en werd
geassisteerd met haar vader Abraham Israël Levie155.

De drie kinderen waren Jacob in het 13e, Hartog in het I leen Vogellinain het 6e jaar; voorstanderen
waren Hartog Levi Pinto voormond, Jacob Levi Israels en Jonas Levi Pinto voogden. De afkoop vond
plaats op 25 mei I807156. Abraham Levi Israels kwam verderop 10 oktober 1808 voor als voormond
over de drie minderjarige kinderen van Abraham Hartog Hcsse en wijlen Engel Sanders Cohen149.
Toen Sophia Abraham Levie overleed, was een der aangevers haar aangetrouwde neef Andrics Hartog
Hart, 55 jr.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob Abraham Israels, besneden Groningen 30-6-1794 (Akiba zoon van Abra-
ham mijn kleinzoon), overl. Groningen (Koudegat V 12, oud 23 jr.) 23-9-1817.

2. Hartog, volgt IV.
3. Vogellina Abraham Israels, geb. Groningen 23-6-1801 (akte van bekendheid),

overl. Groningen (oud 80 jaar, weduwe van Salomon Mozes Vos) 26-10-1881,
tr. ald. 24-6-1824 Salomon Mozes Vos, geb. Coevorden mei 1799, koopman in
leer en kruidenierswaren, zn. van Mozes Abraham Vos, vleeshouwer aldaar, en
Hanna Isack van Koeverden.
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In de akte van bekendheid die Vogellina's geboorte moest bewijzen, werd getuigd door Hartog Abra-
hams Israels haar oudere broeder, Roosje Jacobs Bolle vroedvrouw, Jacob Levie Israël, koopman,
Aron Levie, koopman, Jonathan Levi Pintoboekhouderen David Lazarus Kiek horologiemaker, allen
volle ooms, alsmede Meyer Jacob Israël, koopman, als volle neef.

Uit het tweede huwelijk:

4. Leinon [Leman] Abraham Israels, besneden Groningen 3-7-1809, overl. ald.
(Vischmarkt F 86, oud 16 jr.) 30-3-1826.

5. Levie Abraham Israels, besneden Groningen 10-6-1811.

IV. Hartog Abraham Israels, geb. Groningen 6-4-1796, besneden (als Naptali Hersch
zoon van Abraham) 14-4-1796, koopman, overl. Groningen (aan de Vismarkt 86, oud
55 jr., zn. van wijlen Abraham Levie Israels en wijlen Jette Kiek) 2-4-1850, tr. Leeu-
warden 8-9-1820 Mathilda Salomon Polack, geb. Leeuwarden 6-6-1794, overl. Gro-
ningen (in de Pelsterstraat F 29, oud ruim 68 jr.) 20-8-1861, dr. van Salomon Polack,
drogist, en Rijkje Joseph Polack (beiden overl. te Leeuwarden).

Hartog trok bij de loting voorde militaire dienst een nummer dat hem vrijstelde. Zijn signalement bij
die gelegenheid: lengte 5 voet, gezicht ovaal, voorhoofd rond, ogen blauw, neus spits, mond klein,
kin rond, haar en wenkbrauwen donkerbruin.
Het echtpaar woonde later, d.i. vanaf 1825, steeds aan de Vismarkt te Groningen op no. F 86.
Mathilda Polack was geboren, volgens het bevolkingsregister van Groningen 1860, op 10 juni 1793;
volgens een akte van bekendheid bij haar huwelijk echter op 6 juni 1794.

Uit dit huwelijk:

1. Jette, geb. Groningen (Vischmarkt C 140) 20-10-1820.
2. Abraham Hartog, geb. Groningen (Vischmarkt C 199, boven) 26-3-1822.

Abraham Hartog Israels, Groninganus, werd ingeschreven als student te Groningen op 26 maart 1839.
Hij promoveerde op 25 maart 1845 op een medisch proefschrift getiteld 'Collectanea gynaecologica
ex Talmude Babylonico'.

3. Jozef Israels, geb. Groningen (Vischmarkt C 190) 27-1-1824, kunstschilder,
overl. 's-Gravenhage 12-8-191 l,tr. Groningen7-5-1863AleidaSchaap,geb. ald.
2-8-1843, overl. 's-Gravenhage 16-1-1894, dr. van Isaac Lazarus Schaap en Re-
bekka Hijmans. Zij wonen te Amsterdam. Dit is de schilder, en de probandus van
bijgaande kwartierstaat.

4. Riekje, geb. Groningen 11-12-1825.
5. Louis, geb. Groningen 30-9-1827.
6. Salomon Polak, geb. Groningen 10-4-1829.
7. Mozes, geb. Groningen 16-12-1830, overl. ald. 23-10-1833.
8. Jonathan Pinto, geb. Groningen 24-4-1832.
9. Lehman, geb. Groningen 1-11-1833.

10. Grietjen, geb. Groningen 3-12-1834, overl. ald. (oud 4 mnd.) 4-4-1835.

Ilb. Benjamin Israels, signetgraveerder, later koopman, tr. (1) Groningen (huwelijkse
voorwaarden 21-1-1780) Mietje Isaaks, overl. 1823, dr. van Isaak Hartog en NN; tr.
(2) Judith Mozes.

De huwelijkse voorwaarden zijn ondertekend door de respectieve vaders van het bruidspaar; de beide
moeders waren al overledenl57. Dat wijst erop dat Benjamin uit zijn vaders eerste huwelijk is geboren:
Judith Simons, diens tweede vrouw, stierf pas in 1782.
Hij betaalde in 1778-'79 een jaarbedrag van ƒ 16.3.4 aan zitplaatshuuren offergeld voorde synagoge,
dat was overeengekomen op zeven stuivers per week158. In de jaren daarna wisselde het nog wel eens
en hij was aanvankelijk veel succesvoller dan zijn broer Levie; zijn jaartax lag in de jaren 1780 op

GensNoslra5l (1996) 123



16

ISRAËL
ABRAHAM
LAZARUS

zn. van Abraham
Lazarus

burger ie
Groningen lussen

Vrijmarkt en
Andrea 1738

lid K & K gilde
30-3-1742,
koopman ie
Groningen

gcb.ca. 1709
overl. Groningen

22-5-1800
ir. (2) ca. 1751
Judith Simons

ir. (3) (huw.
voorw.

Amsterdam 14-9-
1786) Rachel
Wolf Berlijn

otr. (1) Amsiert

17

ELKALA
[ELKELI
MOSES

GOLDSMITH

dr. van Moscs
Goldsmilh

Stadhagen en
Judik Goldsmid

Casscl

geb. Amsterdam
ca.1711

overl. Groningen
vóór 1751

am 21-7-1729

8

LEVI ISRAEL(S)

geb. Groningen ca. 1735

overl. tussen 1801 en maart

1808

18

JACOB
ELCAN

EI.ES(CH)

zn. van FJcan Fles
(Flys)cnMa|r|lha

lsaacx

geb. Amslerdam
ca. I698

waarsch. overl.
vóór medio 1758

olr. Amsterd;

19

JUDITH
AARONS

(ARENTS)

dr. van Aaron
[Arentl Joseph en

NN

geb. Amslerdam
1693/94

overl. na 30-6-
1758

olr. (1)
Amslerdam 10-5-

17()9Daniel
Salomons van

Minden

m 25-2-1718

9

FROUKE JACOBS
VLESCH/FLESCH

geb. Amsterdam ca. 1733/4 of

1736/37

overl. Groningen 24-3-1808

otr. Amsterdam 30-6-1758

4

ABRAHAM LEVI ISRAELS

geb. Groningen ca. 1763

juwelier in goud en zilverspecien, wisselaar

overl. Groningen 27-12-1818

tr. (2) (huw. voorw. 1 1-5-1807, otr. Amsterdam 15-5-1807)
Sophia Abraham Israël Levy

tr. (1) (huw. voorw. 11-5-1792, volgens a

20

HARTOG
SAMUELS

overl. na 7-9-1753

21

10

LEVY HARTOG PINTO
geb. Amsterdam 27 Kislov 495

(of ca. 1735)

juwelier

overl. Groningen kort vóór 26-

4-1798

22

JONAS
LAZARUS

houthandelaar te
Embden

overl. na 9-9-1753

23

BREINE
IZAKSVAN

LEER

n

VOGELINA JONAS [of
JONATHAN]

DRIELS[E]MA
geb. Emden 14 Aab 494

(of ca. 1735)

overl. Groningen

5

JUDITH [JUDJE, JETJE] LEVI PINTO
[ook JETTE KIEK?]

geb. Amsterdam 17-6-1760

ove r. Groningen oktober/november 1805

antekening van bruids vader 30-4-1793)

2

HARTOG ABRAHAM ISRAELS
geb. Groningen 6-4-, besneden 14-4-1796 koopman te Groningen, overl. Groningen 2-4-1850

tr. Leeuwarden 8-9-1820

JOZEF
geb. Groningen 27-1-1824

overl. 's-Gravenhage 12-8-1911 tr. Groningen 7-5-1863 Aleida Schaap, geb. Groningen 2-8-1843,
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PHILIP KOP MATH1LDA
ISRAËL

SALOMON ABRAHAM
POLACK

JUDITH SALOMON JOSEPH MOZES
POLACK [JOUSEIF BEN

MOUSJEE
DROGISCHT]

drogist, lid koopmansgilde
Leeuwarden 31-12-1759

BLOEMPJE
[BLOEMETJE] PHILIPS

[KOP]
geb. Amsterdam 1734/35

overl. Leeuwarden 19-5-1821
tr. (2) Elias Jacobs

SALOMON POLACK
geb. Amsterdam ca. 1752

drogist, koopman, parnassijn te Leeuwarden (1785, 1786)
overl. Leeuwarden 13-2-1828

RUKJE JOSEPH POLACK
geb. Leeuwarden ca. 1758

over!.1 Leeuwarden 1-9-1835

tr. vóór 1794

MATHILDA SALOMON POLACK
geb. Leeuwarden 6-6-1794
overl. Groningen 20-8-1861

ISRAELS
kunstschilder
overl. 's-Gravenhage 16-1-1894, dr. van Isaac Lazarus Schaap en Rebekka Hijmans
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ongeveer dertig gulden, daarna werd het vrij snel minder tol het in 1792 nog maar zeven gulden was.
Sindsdien bleef hij steeds beneden de tien gulden, of ontbrak helemaal in de rekeningen. De besnijde-
nis van 'B. Israels' gememoreerd in het rekeningenboek over mei 1794/mei 1795 zal betrekking
hebben gehad op de (enige?) zoon Hartog.
Klaarblijkelijk leende hij geld op rente uit en manoeuvreerde hij zichzelf op die manier in de positie
van woekeraar. Een zekere Levi Zadok had uiteindelijk een vordering aan wissels (lees: schuldbeken-
tenissen) ter grootte van ƒ 1300 op de student J.H. Warmolts, en Benjamin Israels een van ƒ 150.
Geen van beiden kon hard maken hoe het bedrag precies tot stand gekomen was, omdat het steeds met
kleine bedragen (enkele ducaten tegelijk) was verhoogd en er dan tevens weer rente aan toegevoegd
werdl59. Toen hun schuldenaar als verkwister onder curatele werd gesteld, kwam het tot een procedu-
re: de curatoren eisten meer bewijzen dan alleen de ondertekende wissels. Als advocaat trad voor
Benjamin Israels op dr. H.G. Homan in samenwerking met dr. Draper, maar beiden trokken zich al
op 8 april 1780 terug160. De zaak bleef toen nogdoorsudderen; het Nedergericht dat aan de volle raad
rapporteerde over zijn bevindingen nam het woord 'woeker' in de mond161.
In 1781 speelde ook de zaak tussen Benjamin Israels en J. Blinke, na een geëmaneerd mandaat om
ƒ 100 volgens vertekende hand te betalen162. De gedaagde riep een exceptie in en presteerde op den
duur de eed dat de vordering vals was (juramentum calumniae). Daarmee leek de zaak vooreerst
afgehandeld, maar kennelijk bleef de procedure elders doorlopen. Begin 1784 eiste Benjamin Israels
van de representanten van wijlen de collector J. Blinke om te declareren of zij de procedure op het
Oldambtster Nedergerichte wilden reassumerenl6'. Decreditoren van de collector verklaarden daarop
dat zij daarvan afzagen en we mogen aannemen dat Benjamin daarmee een concurrente mede-credi-
teur was geworden164. Of hij zijn geld nog heeft teruggezien? Zijn financiële problemen in de jaren
nadien vallen te distilleren uit zijn akties in 1801, toen hij probeerde wat geld uil de nalatenschap van
zijn vader uitgekeerd te krijgen. Hij had toen een vrouw en vier kinderen165. Van die kinderen heb ik
helaas maar één kunnen traceren. Zouden de overigen dochters geweest zijn?
Zijn dood valt niet uit de rekeningen van de Joodse gemeente (die in 1804 aflopen) te halen; in 1803
stond Benjamin Israël aangeslagen voor ƒ4.4.0, in 1804 Benjamin 1. Lazarus voor ƒ4.12.0 en ik
veronderstel dat ook dit laatste op hem betrekking heeft. Hij zou dan na dat tijdstip zijn gestorven,
maar ik kon de aantekening daarvan niet in de lijst van aangegeven lijken (begint in 1806) resp. de
burgerlijke stand terugvinden.

Uit dit huwelijk:

1. Hartog Benjamin Israël, geb. Groningen, besneden 13-3-1795 (Hersch zoon van
Wolf zoon van Israël), kleermaker, tr. Groningen 7-8-1823 Grietje Jonas Gra-
veur, geb. Groningen 28-4-1801, dr. van Salomon Jonas Graveur, cachetsnijder,
en Rachel Josephs.
Uit dit huwelijk:
a. Benjamin Hartog, geb. Groningen (Folkingestr. N 285) 29-7-1825, tr. Hendellje Broekema.
b. Salomon, geb. Groningen 28-4-1828.
c. Mietje, geb. Groningen (Haddingestraat F 149) 25-11-1830, overl. ald. 3-2-1831.
d. Jette, geb. Groningen (Folkingestraat G 274) 5-12-1833.
e. Israël, geb. Groningen (Nieuwstad F 133) 1-7-1836.
f. Jonat Jonas, geb. Groningen (F 133) 15-4-1839.
g. Mietje, geb. Groningen (F 133) 25-3-1842.
h. Amalia, geb. Groningen (F 133) 17-11-1844. •

Noten
Tenzij anders vermeld, berusten de stukken op het Gemeente-archief Groningen.

1. Gemeente-archief Amsterdam (GAA), 6. 325 rnr, 9, fol. 201.
717/211,21-7-1729. 7. Rekestboek 33, 25-5-1737, ook 34, 21-8-

2. Rekestboek 33. 1738.
3. Gildearch.no. 31, fol. 1. 8. Rekestboek 32, 14-1-1736.
4. Diaconie NH gem., no. 539, 1741/42, pag. 9. Rekestboek 30, 22-4-1732; 19-2-1732.

22. 10. Rekestboek 46, 18-11-1755.
5. Rekestboek 35. II. Rekestboek 41, 30-6-1746.

126 Gcns Nostra 51 (1996)



12. 111 aa, fol. 50v, 6-1-1739, testament verle-
den voor Jan Ardinois, notaris te Amster-
dam 8-12-1738.

13. III x 142, fol. 85, 19-8-1755 en fol. 160v,
17-11-1755.

14. III g 3, 1-3-1776.
15. Rekestboek 65, 15-10-1782.
16. III k, 21-6-1777.
17. lila 154, 11-6-1777.
18. III k, 21-6-1777.
19. 111 E 130,20-11-1764.
20. III ij; III x 135, fol. 2O3v, 14-1-1751.
21. III hh 4.
22. Weeskamerinv. 1751/4, 19-1-1751.
23. RAG, XV c 1, fol. 252v, 1-7-1768.
24. 111 x 169, fol. 103,30-1-1775.
25. III x 140, fol. 242v, 17-5-1754.
26. Rekestboek 56,9-3-1768.
27. MIE 130, 10-19-1764.
28. III W 12,3-5-1779.
29. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardighe-

den. Assen 1977, no. 4488.
30. Rekestboek 75, 3-7-1794.
31. 325 rnr, 17, fol. 144,23-7-1794.
32. III x 195, fol. 171v, 18-9-1794.
33. 111x208, fol. U5v, 1-7-1801.
34. III W 16,7-3-1798.
35. Rekestboek 59, 25-1-1773; III E 134, 24-3-

1773.
36. Rekestboek 61, 6-4-1775.
37. III a 153,4-6-1776.
38. Inv. no. 152.
39. III a 139, 15-8-1754.
40 . III x 141, fol. 90 , 27-1 1-1754.
41. III x 144, fol. 58, 14-5-1757.
42. 111 x 145, fol. 248, 8-2-1759.
43. III x 145, fol. 260v, 20-3-1759, gereg. 21-3-

1759.
44. III W 10,30-7-1767.
45. III E 135,9-11-1774.
46. lila 153, 10-10-1775.
47. Rekestboek 61, 2-6-1775.
48. 111 j 6, fol. 27v, 6-2-1776.
49. 111 j 6, fol. 32v-43v, 17-2-1776.
50. III x 170, fol. 216, 29-1-1776.
51. lila 154, 10-6-1777.
52. 111 W 12, 11-8-1778.
53. Rekestboek 76.
54. Rekestboek 58, 5-9-1771, 10-10-1771; 59,

26-5-1772, 6-6-1772, 19-1-1773; 61, 2-6-
1775, 21 -11 -1775; 62, 1 -5-1777, 20-4-
1778; 64, 18-4-1781; 67, 12-4-1784; 69,
19-4-1787.

55. lila 135,6-3-1751; 13-3-1751; III a 136, 1-
5-1751,22-6-1751,29-6-1751, 11-3-1752,
14-3-1752, 13-6-1752, 17-6-1752; 111 a 137,
14-10-1752,9-12-1752.

56. lila 137,3-2-1753.

57

58
59

60
61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99

100

III a 143, 3-6-1760; III a 144, 14-6-1760,
17-6-1760, 21-6-1760, 24-6-1760, 28-6-
1760,24-1-1761.
III a 145,27-11-1762.
III a 143, 29-3-1760,. 15-4-1760, 19-4-1760,
22-4-1760.
lila 149, 12-4-1769.
lila 144, 11-10-1760.
III a 144, 18-10-1760.
III a 144,6-12-1760.
III a 144,24-1-1761.
III a 144,6-6-1761.
III a 145,2-11-1762.
III a 149, 19-10-1768, 16-11-1768,29-3-
1769.
lila 149, 12-4-1769.
325 rnr 12, fol. 183, 10-6-1769.
lila 150,20-10-1770.
III E 140,25-3-1789.
III E 140, 1-4-1789,22-4-1789.
Rekestboek 71, 8-6-1789.
III E 141, 1-6-1791.
III E 141, 13-4-1791.
RAG, S.A. 2225, 27-7-1748.
Rekestboek 45, 17-12-1753.
lila 143,3-5-1760.
III ii 5, fol. 116.
III kk, doos 12, dossier diefstal 1786.
Rekestboek 75, 1-7-1794.
RAG, LXVb 13 (nieuw nr. 735/317), 21-
11-1755.
III x 148, fol. 142vo, 3-3-1761, gereg. 5-6-
1761.
III a 151, 1-1-1773, 19-1-1773.
III E 135, 1-2-1775.
III E 135,8-3-1775, 15-3-1775.
lila 160, 18-5-1792,25-5-1792.
lila 160, 19-10-1792.
Rekestboek, 52, 4-8-1763.
III a 145,4-8-1763.
III a 145, 1-9-1763.
III H 9, fol. 147v, 6-9-1763.
Rekestboek 52, 27-10-1763.
325 rnr, 12, fol. 67v, 29-10-1765.
III gg 1, fol. 16v, 5-11-1763.
Rekestboek 52, 1-11-1763, 14-12-1763.
111 a 146, 14-1-1764, 17-1-1764, 14-2-1764.
III E 137,6-2-1782,20-2-1782, 13-3-1783,
10-4-1782, 29-5-1782, 9-10-1782, 18-12-
1782, 17-4-1782, 29-1-1783; III E 138, 22-
10-1783, 19-11-1783, 10-12-1783,21-1-
1784, 28-1 -1784, 17-3-1784, 24-3-1784,
31-3-1784, 21-4-1784, 28-4-1784, 16-6-
1784, 23-6-1784, 30-6-1784, 13-10-1784;
III g 3, 28-4-1784 en 4-11-1784.
III a 157, 23-10-1783, 25-10-1784, 28-10-
1784.
III E 138,20-10-1784.
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101.
102.
103.

104.
105.

106.
107.

III E 138,27-10-1784.
III a 157, 30-10-1784.
III a 157, 22-1-1785, 2-2-1785, 28-5-1785,
1 -6-1785, 15-6-1785, 29-6-1785, 2-7-1785.
lila 157,5-11-1785.
Rekestboek 67, 21 -10-1784 en 68, 5-11-
1785.

Rekestboek 81,31-5-1800; 31 -7-1800; 14-
8-1800.

108. III ee, 24-6-1800.
109. III a 163, 14-8-1800.
110. III a 163,2-12-1800, 13-1-1801.
111. Rekestboek 82.
112. 335 rood na de reductie, jaardeel 1771.
113. Rekestboek 60, 2-11-1773.
114. III x 170, fol. 118.
115. Mix 170, fol. 216, 29-1-1776.
116. III ij.
117. Als noot 29, no. 4687.
118. Rekestboek 62.
119. 111 E 136,3-12-1777.
120. Rekestboek 63, 14-6-1779; 335 rnr, 1-9-

1779.
121. lila 155, 19-10-1779,26-10-1779, 16-11-

1779, 10-10-1780.
122. lila 143, 26-7-1759.
123. Gildearch.no. 31, fol. 42.
124. P.J.C. Elema, Huiseigenaren in Groningen

1765, Groningen 1995, blz. 244.
125. Rerkestboek 57, 27-4-1769.
126. GAA, 736/174, 30-6-1758.
127. GAA, 711/138.
128. GAA, 707/37, 10-5-1709.
129. GAA, 698/135, 1-8-1693.
130. 111 x 151, fol. 75, 18-12-1769.
131. lnv.no. 152.

132. III ii 5, fol. 170, 15-6/24-6-1789.
133. III kk, doos 14, dossier diefstal 1789.
134. Rekestboek 77, 28-11 -1796.
135. III ij, 22-11-1796; ook III x 199, fol. 67v,

zelfde datum.
136. III E 141, 13-6-1792.
137. III a 162, 14-9-1798,28-9-1798, 15-8-1799.
138. III x 185, fol. 37; ook III ij.
139. III x 142, fol. 73, 15-7-1755.
140. Rekestboek 67, 7-4-1785.
141. Rekestboek 76, 28-4-1796.
142. Rekestboek 80,27-3-1800.
143. Rekestboek 78, 18-9-1797 en 6-10-1797.
144. III W 16, 10-8-1798.
145. III W 16,8-1-1799.
146. Als noot 29, no. 4703.
147. GAA, 733/98.
148. Rekestboek 63.
149. III ij.
150. Rekestboek 74.
151. III E 141,6-6-1792.
152. III E 148, 14-1-1807.
153. III a 165,30-9-1808.
154. Weeskamerarch.no. 1807/16.
155. GAA, 655/412, 15-5-1807.
156. III ij; ook III x 220, fol. 170v.
157. Ulij, 21-10-1780.
158. Inv. no. 152.
159. Resoluties B&R52, 26-1-1781.
160. Rekestboek 64.
161. Rekestboek 64, 5-2-1781.
162. III a 156,9-11-1781,7-12-1781, 14-12-

1781, 18-1-1782,25-1-1782.
163. III a 157, 30-1 -1784; zie ook Rekestboek

67, 19-3-1784.
164. III a 157,26-3-1784.
165. Rekestboek 82, 12-10-1801.

VOORDELIGER PER DOZIJN

Doopboek Lisse, 6-4-1642: Heeft Krijn Jansz van Geel ten doop gebracht seeven van
sijn kinderen, waar van t'eerste genaamt is geworden Willem, t'tweede Jan, t'derde
Adriaen, t'vierde Jacob, t'vijfde Cornelis, t'sesde Huybert, t'sevende Catalijntjen.
(op 17-11-1641 was Jannitgen, dochter van Crijn Jansz Geelen 'op gedane belijdenis-
se des geloofs' gedoopt).
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HUWELIJKSSCHOTEL PRANGER-DE BOER
WEER OP ZIJN PLAATS

door Jos KALDENBACH

Ook antiekmarkten leveren soms genealogische surprises op. In Alkmaar kocht ik
vorig jaar op de Antiekade van een Haarlemse handelaar een buitenmodel kop en
schotel. Het was wit met gouden letters en versiering, duidelijk nooit gebruikt, maar
in de 'opkamer' te pronk gezet, zoals dat in Noord-Holland gebruik was. De goed
leesbare tekst op het kopje luidt: 'Ter Gedachtenis der 50 Jarige Echtvereniging van
Guurtje de Boer en Pieter Pranger 27 Augustus 1869'. Op het schoteltje staat: 'K.
Floor en J. Meergaard'. Dit zullen wel de goede gevers zijn geweest.

Zelf heb ik die namen niet in mijn kwartierstaat of stamboom, maar ik vind het dan
gewoon een sport zulke raadsels op te lossen. In de bibliotheek van de afdeling Hol-
lands Noorderkwartier zocht ik eerst naar de naam Pranger (De Boer is op het eerste
gezicht onbegonnen werk). Maar in de 100-jarige tafels van huwelijken van Westfries-
land komt dit echtpaar niet voor, ook niet in de kaartenbakken met diverse bronnen.
Dus verder gezocht in Naarden: het Centraal Naamregister bevat vele Prangers, even-
als de ledenlijst. Twee leden Pranger bleken te behoren tot een Friese stam, maar
noemden mij de naam van een andere Pranger-kenner, de heer Lucassen uit Oegst-
geest. Deze hoefde niet lang te zoeken; hij kende dit echtpaar wel en wist te vertellen
dat Zuid-Scharwoude de plaats van het huwelijk was. Vlak bij huis, in het Regionaal
Archief Alkmaar, vond ik het echtpaar in 1819. Alleen de huwelijksdatum bleek niet
te kloppen: de akte en de handtekeningen dateren van 29 augustus 1819! De geschil-
derde datum 27 augustus kan niet de kerkelijke inzegening aanduiden, want die moest
toen (evenals heden) na het burgerlijk huwelijk plaatsvinden. Ik kan geen andere ver-
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klaring geven dan een vergissing van de schilder(es). Eenzelfde probleem komt ook
wel voor bij bidprentjes, waarbij de 'foute' tekst vaak met korting aan de nabestaan-
den werd verkocht.

In Alkmaar zocht ik nu verder naar het overlijden, van Pieter op ... en van Guurtje
op ... 1876, en naar eventuele notariële bewijzen van boedel- en inventarisscheiding.
Met wat geluk wordt daar zelfs een begunstigde voor het huwelijksschotel bij ver-
meld, maar notaris Philippus Hulst van Zuid-Scharwoude had alleen de boedelschei-
ding d.d. 5 december 1877 (NNA 61 -8775). Die meldde dat 'de overleden echtelieden
Pieter Pranger en Guurtje de Boer waren gehuwd onder het bestaan hier te lande van
de voormalige Fransche wetten zonder huwelijksche voorwaarden, uit welken echt
Cornelis, Pieter, Jan, Grietje, Aaltje, Neeltje en Guurtje Pranger zijn geboren; dat na
het afsterven van hunnen vaderde boedel steeds onverdeeld is gebleven onder beheer
van hunne moeder; dat zij, nu deze ook is gestorven, de scheiding verlangen te be-
werkstelligen van de gansenen boedel, vermits de beide erflaters beide ab intestato
zijn overleden.'

Omdat alle kinderen zonder protest hun rechten op de erfenis hadden opgeschort
na vaders overlijden, was er dus ook geen wettelijke noodzaak geweest voor een boe-
delinventaris. Jammer voor het schoteltje. Ook de publieke veiling van de vaste goe-
deren d.d. 23 oktober 1877 bracht natuurlijk geen kop en schotel aan het licht, zodat
het nog een vraag is, wie van de kinderen het heeft meegekregen.

Via het telefoonboek van Zuid-Scharwoude en omgeving kwam ik achter het adres
van een rechtstreekse afstammeling van Pieter Pranger en Guurtje de Boer. Daarmee
is het kop en schotel nu terug waar het thuishoort: in de pronkkast van de familie van
Piet Pranger'm Heerhugowaard, inderdaad een rechtstreekse afstammeling. Ook deze
had geen idee hoe zo'n erfstuk nu op een antiekmarkt was terecht gekomen! •

VERGAAN BIJ CHRISTMAS-EILAND

In het weeskamerarchief van Rotterdam berusten brieven afkomstig van leden van de
familie Lichtenberg vanuit Nederlandsch-Indië. In een van deze brieven, gedateerd 20
mei 1821, zegt de afzender dat zijn vorige brief wel niet te Rotterdam zal zijn aange-
komen omdat het schip, de 'Arenus Marenus', dat de post vervoerde, in de nacht van
7 op 8 februari 1821 was vergaan bij Christmas-eiland. Het schip voer onder comman-
do van kapitein Langevelt. De afzender noemt in zijn briefde bij deze scheepsramp
omgekomen personen:

de gepensioneerde kolonel Boions
de kapitein-boekhouder Thcüjsens met echtgenote
de heer J. Mommees met zoon en moeder
de heer J. Matak met vrouw en twee kinderen
de tweede luitenant WA. Ploem
de weduwe van wijlen de kapitein-ter-zee Z. van Heek, geboren Criefman met haar zuster H. Griefman
de juffrouwen C.S. W. en LA. F. Sack
de jonge heer Meijlan
de jonge heer P. van Heerdt
de chirurgijn 3de klasse Clements
40 militairen en één vrouw
de heer Barent van 'Henen.
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GENEALOGIE VAN HET GESLACHT OTTENS
van Anloo, ca. 1500-ca. 1811

door C. DE GRAAF JR.

Inleiding
Leden van dit geslacht Ottens komen in diverse Drentse kwartierstaten voor, zoals de
kwartierstaten Brouwer', De Graaf2, Jonker3, Nijenhuis4, Struik5, Westerhuis6 en
Wind7. In de meeste gevallen lijkt men het zoeken naar de vader van een (vrouwelijk)
lid van dit geslacht als een hopeloze zaak te hebben opgegeven, wellicht door het
schijnbare patroniem Ottens. Bij dit geslacht hebben we echter te maken met een
zogenaamd versteend patroniem. Vanaf de stamvader hebben vrijwel alle nakomelin-
gen in mannelijke lijn de familienaam Ottens gevoerd; in enkele gevallen is ook wel
eens gebruik gemaakt van een echt patroniem, met name bij de Groningse tak. De
nakomelingen van Boete Ottens noemden zich namelijk Boelens, overigens later weer
als een versteend patroniem.

Echter, de naam Ottens is ook in vrouwelijke lijn diverse malen doorgegeven.
Slechts in het geval van de Groninger schulte Jan Ottens is de naam doorgegaan op

Het dorp Gieten, 1797
aquarel van G. Wieringa (1758-1817)

(foto Drents Museum Assen)

* Met dank aan drs. A. Brouwer te Zeist. drs. M.Th.R.M. Dolmans te Leiden, de heren C.J. Lutter en S.
Westers te Groningen en alle archiefmedewerkers in Groningen en Assen.
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de nakomelingen en is de lijn verder vervolgd. Een bijzonder geval is Bastiaan Ottens
jr., die zich ook bediende van de naam Bastiaan (Bastiaans) Vogelinge. Aangezien
hij slechts één dochter had, stierf deze tak met hem in mannelijke lijn uit.

De oorsprong van het geslacht Ottens moeten we zoeken in het Drentse kerspel
Anloo, gelegen in het dingspel8 Oostermoer. De stamvader van het geslacht, Wyllem
Ottens, was een aanzienlijk inwoner van Anloo. In 1549 schonk hij samen met zijn
vrouw Grethe een deel van een erf in Schipborg aan het fraterhuis in Groningen. De
familie was in die tijd nog katholiek en deze schenking werd gedaan met het oog op
zielemissen na de dood van beide echtelieden. Pas in 1598 zou de familie protestant
worden, toen op 10 mei van dat jaar Drenthe middels het plakkaat van reformatie en
masse overging tot het protestantisme9.

De band met de stad Groningen is echter nog lang blijven bestaan, want tot in de
achttiende eeuw werden in Groningen huwelijkspartners gezocht en gevonden.

Sociale status
Gezien de schenking van Wyllem Ottens aan het fraterhuis moet hij een zekere wel-
stand hebben gehad. Daarnaast trad hij in 1553 en 1565 op als keurnoot. Dit was uit-
sluitend voorbehouden aan buren: boeren met een bepaalde hoeveelheid geld en/of
grond. Veel leden van dit geslacht Ottens zijn in de loop der eeuwen werkzaam ge-
weest als brouwer en herbergier. Deze twee beroepen gingen in de 17e- en 18e eeuw
in Drenthe-en wellicht ook elders - moeiteloos samen. Met name het beroep van
brouwer betekende vaak een redelijke welgesteldheid.

Ook uit de bezittingen kan worden geconcludeerd dat leden van dit geslacht tot de
rijkste boeren in de omgeving behoorden. Het huis van Jeye, de weduwe van Jacob
Ottens, was rond het midden van de zeventiende eeuw bijvoorbeeld het grootste van
het gehele dorp Gieten. Dankzij die welstand viel er bij een erfenis nog eens wat te
verdelen. Ruzies hierover waren er vroeger ook al net zoveel als tegenwoordig. Als
men het onderling niet eens kon worden, daagde de zich benadeeld voelende partij zijn
of haar familieleden voorde Etstoel, het hoogste Drentse rechtscollege. Veel gegevens
voor de reconstructie danken we aan de archieven van de Etstoel.

Hoewel de familie zich in diverse gevallen tot in het eerste kwart van de negentien-
de eeuw op de hoogste plaatsen van de maatschappelijke ladder bleven (de periode na
1825 heb ik niet onderzocht), zijn enkele (vrouwelijke) leden van dit geslacht arm
gestorven. Twee zussen leefden in het midden van de achttiende eeuw aan het eind
van hun leven van de diaconie.

Hu welijkspartners
Gezien hun welstand zochten de leden van dit geslacht hun huwelijkspartners in de
(andere) eigenerfde families-en het is niet verbazingwekkend hier namen van oude
Drentse geslachten, eindigend op -ing aan te treffen. Voorbeelden zijn de families Jul-
sing, Leving, Meyering, Siebering, Sissing, en Tebing. Maar ook de families Bloem-
berch en Homan leverden huwelijkspartners, de laatste familie zelfs diverse. Tenslotte
huwden verschillende leden binnen de familie,- dus met neven of nichten, om op die
manier het bezit binnen de familie te houden.

De Etstoel
Wellicht is het niet overbodig even kort in te gaan op de Etstoel. Dë samenstelling van
de Etstoel bestond uit de drosten vierentwintig Etten. De laatsten waren afkomstig uit
de zes dingspelen-Oostermoer, Noordenveld, Zuidenveld, Beiier dingspel, Dieverder
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dingspel en Rolder dingspel-, zodat elk dingspel vier Etten 'leverde'. Men had in
principe zitting voor de duur van twee jaar, eerst als 'nije ette', het tweede jaar als
'olde ette'. De Etstoel was het hoogste Drentse rechtscollege. In beroep gaan tegen
een uitspraak was dus niet mogelijk. Dit rechtssysteem dateert al van vóór 1400 en
bleef (nagenoeg) ongewijzigd van kracht tot 1791, hetjaardatde Etstoel buiten wer-
king werd gesteld10. Er waren wel enige eisen waaraan men moest voldoen om als
Ette te kunnen worden gekozen. In de eerste plaats moest men eigenerfden (vóór het
midden van de 16e eeuw omschreven als 'arvachtige buur') zijn. Dat wil zeggen:
beschikken over een boerenhoeve met erf, hooi-, weide-, en bouwland. Tenslotte
moest men beschikken over minimaal een V* waar waardeel in de marke waarin men
woonde".

Waardelen
Een waardeel is het aandeel dat iemand bezat in de gemeenschappelijke gronden.
Volgens Blok is het aantal waardelen gelijk aan het aantal hoeven in die plaats in de
tiende eeuw12. De marke van Gieten bestond uit achttien waardelen en was daarmee
een van de grotere dorpen.

In 165413 bezaten leden van het geslacht Ottens en aangetrouwden te Gieten maar
liefst 4 1/8 waardelen'4. Hiervoor nam Jan Ottens twee volle waren voor zijn reke-
ning, maar ook de Groninger familieleden waren in Gieten (dankzij een neef-nicht
huwelijk) gewaardeeld. In 166215 was het totale aandeel iets teruggelopen tot 3 3/8
waardeel. Jan Ottens had zijn deel echter tot 2'/2 waardeel opgevoerd. Aan het eind
van de zeventiende eeuw16 was het bezit van Jan Ottens uiteen gevallen. De weduwe
van Jacob Ottens had door koop van Warmolt Voogt en door erfenis van haar zwager
Carst Ottens weer een aantal van 2 waardelen in bezit, terwijl haar zoon Willem apart
nog eens 3/8 waardeel had. Haar schoonzuster Elisabeth van Holle had uit haar vaders
nalatenschap en uit die van haar man samen 1 '4 waardeel. In de loop van de achttiende
eeuw werd het bezit steeds kleiner. Door koop en vererving zal wel eens wat aan het
bezit zijn toegevoegd, maar het gehele bezit van leden en aangetrouwden was in 1800
toch niet meer dan 2 waardelen, verdeeld over vier personen17, kortom een terugval
van ruim vier naar twee waardelen in anderhalve eeuw.

Bezittingen
Groningen:
- Van de Groninger familieleden is niet bekend of zij de huizen waarin zij woonden, bezaten of huurden.

Bij de betreffende personen heb ik telkens de bij de doop genoemde straat vermeld, zodat soms een
verhuizing kan worden gesignaleerd. Van Jan Ottens en Roelofje Arenls kan nog worden verteld, dat
de kinderen vanwege hun vader gegoed waren in Drenthe. Er staat helaas niet bij op welke wijze of in
welk perceel.

Het kerspel Anloo:
- Wyllem Ottens was buur te Anloo en zal derhalve ook te Anloo gewoond hebben. Het erf te Schipborg,

dat hij en zijn vrouw schonken aan het fraterhuis, hadden zij speciaal daarvoor gekocht. Het was dus
geen erfgoed. Zijn zoon Jan Ottens en kleinzoon Hunnen zullen wellicht hetzelfde pand in Anloo heb-
ben bewoond.

- Harmen Ottens bezat samen met zijn schoonzuster Jeye Karst Wyjfendr. (alias Jeye Ottens), weduwe
van Jacob Ottens, en Grietje Julsing, de weduwe van Alben Meyering een erf te Eext. Het erf werd
bewoond door Harmen Der.x en bestond uit18: 26 mud bouwland, 7 dagwerken hooiland, I 1/3 waardeel
met huis en hof met een totale waarde van 7300 gulden. Dit erf was in 1642 waarschijnlijk eigendom
van Harmen Meyering en werd het bewoond door Harmen Barelts ". Het gemeenschappelijk bezit van
dit erf is de enige aanwijzing dat Harmen Ottens en Jacob Ottens broers waren. De mede-eigenaresse
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GrieteJulsing (meestal GrieteMeyering genaamd) is waarschijnlijk wel verwant aan het geslacht Otlens,
alleen is de wijze waarop onduidelijk. De verschillende processen die gevoerd zijn tussen Griele Meye-
ring en leden van het geslacht Ottens inzake erfenissen, duiden ook op een verwantschap. In ieder geval
was zij de schoonmoeder van de derde broer Jan Otlens. Diens beide zonen worden vermeld in 1651,
als zij namens hun moeder een proces voeren tegen hun hoogbejaarde grootmoeder Griele Meyering.

Bezit van Harmen Ottens:
- In Anloo bezat Harmen Ollens twee erven: het Wittinge erve ter waarde van 4500 gulden en een erf

waarop hij zelf woonde van diezelfde waarde: 'Noch der plaetse daer hij op woont groot 30 m boulant,
VÏ waer niet huis hoff ende schuir, waervan Bastiaen Ottens ende jonge Jan Otlens elck een derde part
toecomende, gcslelt op 4500 gulden'20.

- Daarnaast bezat hij samen met Steven Papinck de molen van Anloo t.w.v. 1800 gulden20. Omtrent de
grootte van Harmcns huis komen we iets meer te weten uiteen bron uit 16422'. Hieruit volgt tevens, dat
bij het huis Wi waar waardeel behoort:

Harmen Ottens 50 mud geseyt 2700 0 0
woest 9 mud 405 0 0
In Suitlaerbroeck 4 mat hoeylant

% mal op Suylaermae 1833 0 0
1 '/i met een derdendeel van I halve waer

4938 0 0

't huis 14 gebint, wijt 23 voel 420 0 0
schuir 4 gebint, wijt 24 voet 60 0 0
het woeste huis 4 gebint, wijt 23 voet 120 0 0
hol' mit telgen en eyeken beplantet 2 m 200 0 0
moestuin, I mud 30 0 0

830 0 0
4938 0 0

5768 0 0

- Het huis van Harmen blijkt in 1672 eigendom 1c zijn van de erfgenamen Ottens, waarvan Jacohje Ottens
apart wordt genoemd. Op dat moment bestaat het nog slechts uit I !4 waardeel in de Anloër marke, omdat
ergens voor 1672 een 14 waardeel is verkocht aan de molenaar Eppe Wiltens Meulenbarch22.

- Overigens had Jan Ottens uit Gieten rond 1640 een stuk grond in verhuur aan Wille Mulder, de molenaar
van Anloo (en tevens de vader van de hierboven genoemde Eppe Willens, mulder)23.

Het bezit van Jeye Ottens in het kerspel Anloo:
- Jeye Ottens had naast bezittingen in Gieten (zie hieronder), ook nog enkele erven in de marke van An-

loo. Van 1630 tot 1645 wordt zij vermeld als eigenaresse van een erf in Anderen met % waardeel ter
waarde van 6000 gulden, dal gehuurd werd door Hendrick Hoets24. In 1645 werd dit huis bewoond door
Jacob Blockhuis2S, terwijl het huis in 1654 eigendom blijkt te zijn van Willem Hamming uit de Veenhof,
nabij Gieten. De huurder was toen Hindrick Duiringe 2b.

- In Anderen bezat Jeye nog een erf, dat van 1630 tot na 1645 gehuurd werd door Olde Jan Hoffsleenge
21. De waarde van het huis met landerijen en 9/16 waardeel in de marke was 2297 gulden. In 1654 blijkt
dit huis afgebroken en naar Rolde gebracht te zijn28.

- Enigszins raadselachtig is de vermelding van een zekere Alben Snijder, meyer van Jeye Ottens, die te
Roden aan het Zuideinde een huis bewoont29. Frappant in dit verband is de opmeting door Roelof Hom-
mens in 1705 van een perceel land te Roden, dat eigendom was van zijn tante Elisabeth van Holle,
weduwe van Otlo Otlens, en aldus een aangehuwde kleindochter van Jeye Ollens.

Gieten: Jan Ottens Olde Hoff
- In het huisarchief van de havezathe Mensinge bevinden zich diverse akten betreffende de verdeling en

verkoop van het huis van de familie Ottens te Gieten. In 1612 wordt de stamvader van deze tak, Jacob
Ottens, vermeld te Gieten in het register van bezaaide landen met 25 mudden bouwland. Over hel huis
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is niets genoteerd. In het achttien jaar later aangelegde grondschattingsregisler wordt zijn weduwe Jeye
Otlens (eig: Karst Wyffendr.) vermeld als grootgrondbezitster. Samen met haar zwager Jan Lamherts
Eppinge (gehuwd met haar zuster Jantien Karst Wyffendr.)™ bezat zij drie erven te Gieten. Het eerste
erf (t.w.v. 4500 gulden) werd meyerswijze (als pachter) bewoond door Willem Lanting. Volgens het
register was dit nog maar kort door Jeye Otlens en Jan Eppinge aangekocht. Het tweede erf, 'Ubben-
erve', werd bewoond door de meyer Jan Roeloffs en had eveneens een waarde van 4500 gulden.
'Heb(b)elinge-erve' tenslotte had een waarde van 6000 gulden en werd door verschillende meyers
gebruikt. De herkomst van Ubben-erve is onduidelijk. Het Hebbelinge-erve is mogelijk afkomstig van
Karsi Wyffen. Zeker is dat hij in 1613 akkers en bouwland van het Oosterheebelingegoed te Gieten
kocht31. Jeye Oltens bewoonde te Gieten een erf ter waarde van 8400 gulden en bezat daarmee hel
grootste huis van het kerspel. Naast een huis en tuin bevatte dit erf 28 mud bouwland, 10 dagwerken
hooiland en twee volle waren in de Gieter marke. Het huis werd in dat jaar door acht mensen bewoond,
waaronder moeder Jeye, dochter Aellien Oltens, zoon Jan Otlens met diens vrouw Aellien ten Heest en
mogelijk één of meer van hun kinderen. De overige personen waren waarschijnlijk dienstboden e.d. In
1641 woont Jeye Otlens nog steeds in dat huis. Ze is kort na 1645 overleden.

Jan Oltens die in 1641 op één van de hierboven genoemde erven woonde, is daarop naar het ouderlijk
huis vertrokken. Hij bewoonde dit huis vermoedelijk tot aan zijn dood in 1680. In 1682 stierf zijn wedu-
we Aeltien ten Heest. Dit huis stond later bekend als het Jan Ottens olde hoff en werd in 1645 als volgt
omschreven32:

huis 12 gebint wijt 26 voet 360 0 0
d'schuir 3 gebint wijt 12 voet 28 0 0
veehuis 4 gebint wijt 16 voet 36 0 0
brouhuis 5 gebint wijt 16 voet 40 0 0
hoff 2 spint lant moestuin 2 spint lant 25 0 0

489 0 0

Tussen 1645 en 1654 moet het huis enigszins verbouwd zijn. Uit dat jaar stamt namelijk de volgende
opgave33:

nr. 19
huis 13 gebint 26 voet wijdt 390 0 0
de schuire 6 gebint wijt 18 voet
vhehuis 4 gebint 18 voet
brouwhuis 5 gebint 19 voet wijt
de hofft ende goorde 2 schat

54 0 0
36 0 0

47 10 0
25 0 0

552 100

Op I juli 1683, ruim eenjaar na de dood van Aellien ten Heest, verdeelden Jacob Otlens enerzijds en
zijn broers Otio en Carsl Ottens anderzijds het ouderlijk huis34. Vermoedelijk hadden zij hun broer
Hendrick Ottens (woonachtig te Eext) uitgekocht. Beide partijen kwamen overeen dat elk de helft van
alle huurlasten en het tractement van de predikant en de koster zullen betalen. Jacob Oltens verkreeg
van het huis een deel ter grootte van acht gebint met het halve vak tot aan het opstaande 'bantie' ten
zuiden van het 'Spoorholt'. Daarnaast kreeg hij de schuur en de westzijde van de tuin. Otlo en Carst
Oltens kregen samen de kamer en de keuken tot aan het 'Spoorholt' ten noorden van het opstaande
'bantie', in totaal vier gebint. Tenslotte kwamen ook de stal en het oostelijke deel van de tuin in hun
bezit.

Het westelijke deel: Jacob Ottens Olde Hoff
- Jacob Otlens stierf in 1693, terwijl zijn weduwe omstreeks 1710overleed. Bij het overlijden van Jacob

waren er vier erfgenamen: Jeichien Oltens, gehuwd met Elias Tijmens te Groningen, Jantien Ottens,
gehuwd met Roelof Hommens, Willem Ottens en Trijntien Ottens, gehuwd met Menso Levinge. Onge-
twijfeld zal de weduwe het vruchtgebruik hebben gehad over alle goederen. In 1698 verkocht Elias
Tijmens enig vast goed te Gieten aan zijn zwagers Roelof Hommens en Willem Ottens. Het ligt voor de
hand hierin zijn aandeel in de Jacob Ottens hof te zien, maar het is waarschijnlijker dat het iets anders
betrof. Weliswaar is hij de enige die in 1713 niet genoemd wordt als eigenaar van een vierde part, maar
het is veel waarschijnlijker, dat Menso Levinge omstreeks 1711 het deel van Elias heeft gekocht, waar-
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mee Menso's aandeel in de Jacob Ottens hof op de helft kwam. Beide stukken verkocht hij respectieve-
lijk op 17 maart 1711 en 23 februari 1712 middels onderhandse akten aan de ette Hendrick Harms
Huising 35. In één van de akten staat het bedrag van 250 gulden en een gouden dukaton genoemd36.
Op 13 januari 1713 sloten Willem Ottens en diezelfde Hendrick Harms Huising een contract, waarbij
beiden hun aandelen in het Jacob Ottens-hof ruilden. Willem verkreeg hiermee het deel waarop het
brouwhuis stond, terwijl Hendrick Huising een stuk grond verkreeg dat aan zijn eigen grond grensde.
Tenslotte verkocht Roelof Hommens op 7 maart 1713 zijn achtste deel van Jan Ottens olde hoff (= vierde
deel van Jacob Ottens olde hoff) en een vierde part van BareltHcins hof37 eveneens aan Hendrik Huisin-
ge38. Van alle onderlinge transacties werd op 27 december 1713 door Stephen van Selbach een akte
opgesteld en compleet met bijbehorende getuigen (keurnoten) door de partijen ondertekend. Blijkens
de koopakte tussen Roelof Hommens en Hendrick Huising boterde het in 1713 niet zo tussen tante
Elisabeth van Holle en haar neven Ottens. In de akte wordt namelijk expliciet vermeld dat als de wedu-
we van Otto Ottens 'de huisplaatse aan de haare wilde trekken, [dan| neemt de verkooper aan om den
aankoper daar tegens pro portione de behulpsaame hand te bieden'. Die problemen blijken ook uit een
ander stuk in het Huisarchief Mensinge, waarin de kinderen van Jacob Ottens verklaarden dat tijdens
het leven van hun ouders er geen problemen waren met de weduwe van Otto Ottens. Omstreeks 1709
of 1710 (waarschijnlijk na de dood van Jantien Julsinge) zijn er problemen ontstaan. Waarschijnlijk
dateren de problemen echter al uit de jaren '90 van de zeventiende eeuw, toen er nogal wat onenigheid
heerste rond de erfenis van Carst Ottens. In 1695 en 1696 voerden de partijen (Elisabeth van Holle
conlraJantien Julsinge c.s.) enkele processen. Aangezien Elisabeth van Holle iedereen met uitzondering
van de weduwe van Jacob Ottens had uitgekocht, kon Jantien Julsinge aanspraak maken op een 111 deel
van de erfenis van Carst, hetgeen een doorn in het oog van Elisabeth van Holle zal zijn geweest.

Het Haardstcderegistcr van 1742 vermeldt de weduwe van Willem Ottens nog als hoofdbewoonster van
de herberg annex brouwerij, terwijl twaalf jaar later haar zoon Jan Ottens als eigenaar wordt vermeld.
Hoe het deel van Willem Ottens er uit zag weten we niet, maar zijn zoon Jan Ottens moet het voor 1754
hebben vergroot:

23.
Jan Ottens huis, kamer en keuken, lank 5 vak 40 voet muurwerk
agterhuis 4 vak, wijt 28 voet 270 0 0
brouwhuis 4 vak, wijt 19'/2 voet 40 0 0
schuire 2 vak, wijt 24 voet 24 0 0

334 0 0
verschattet op de naam van Wilm Ottens 187 0 0

winst 147 0 0

Het oostelijke deel: 'Otto Ottens hof'39

- Bij de scheiding tussen de broers was het oostelijke deel ten deel gevallen aan Otto Ottens en Carst
Ottens. Na de dood van zijn vrouw Swaenlien Siebering, kwam Carst Ottens in de problemen. Hij was
bezig zijn vaderlijk erfdeel er doorheen te jagen, maar daar staken zijn broers Jacob, Hendrick en Otto,
samen met hun zwager olde Jan Bloembarch een stokje voor. Gezamenlijk werden zij door de Etstoel
aangesteld als voogd over Carst. Carst verkocht zijn vaderlijk erfdeel op 6 juni 1688 voor 1000 gulden
aan zijn broer Otto, die hierdoor volledig eigenaar werd van het oostelijke deel40. Carst Ottens stierf in
1694 of 1695, evenals overigens zijn broer Otto Ottens. De nalatenschap van Carst werd gelijkelijk
verdeeld over de broers en zusters, of indien die reeds waren gestorven, over hun kinderen.
Elisabeth van Holle bleef tot haar dood rond 1720 in het huis wonen. Daarna kwam het aan haar zoon
Claes Ottens. De in leven gebleven dochters waren allen gehuwd en zullen zijn uitgeboedeld. Uit Claes'
huwelijk met Lambetta Egberls MeyerhoffvAjn geen kinderen geboren, waardoor de kinderen van de drie
zusters van Claes (Jantien Ottens, Jeichien Ottens en Heiltien Ottens) als erfgenaam optraden. De zusters
hadden echter wel het vruchtgebruik over de goederen, zolang de kinderen minderjarig waren. Daarnaast
had Egberta Meyerhoffhel vruchtgebruik over de helft van de goederen. De hele constructie van erfge-
namen, voogden en vruchtgebruik maakte het er indertijd ook niet gemakkelijker op, zodat er diverse
processen zijn gevoerd tussen de verschillende familieleden om duidelijk te krijgen in de hele zaak.
Daarnaast zullen geldgebrek aan de zijde van met name Heiltien Ottens (gescheiden met vier kinderen)
er voor hebben gezorgd dat ze geld wilde zien in plaats van het vruchtgebruik over een deel van de
goederen.
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In het register van collaterale succesie (d.w.z. een erfenis in de zijlinie, dus erfenissen van ooms, tantes,
broers, zussen, neven, nichten) over 1725 staat dat er nog niets is betaald, omdat de erfgenamen nogal
wat onenigheid hebben. Op 9 januari 1726 betaalde Barelt Homan, ondanks dat de problemen nog niet
opgelost waren, toch al vast 92 en een halve gulden (75 gulden ofwel de 40e penning over.3000 gulden,
alsook 17 gulden en tien stuivers wegens een legaat van 700 gulden). In juni van dat jaar betaalde de
weduwe van Claes de portie van Heiliien Otlens, terwijl Harmen Poelman en de weduwe van Claes ieder
37 en een halve gulden betaalden in maart 1727.

Lambetta woonde nog in de herberg in 1735 samen met haar tweede man Jan Everts Haayma. Ergens
tussen 1735 en 1742 moet het huis van Claes Ottens verkocht zijn aan Jan Mensing. Volgens het register
van nieuw-gebouwde huizen was het huis 'nog als van olds', toen het nog eigendom was van Claes
Ottens. Jan Mensing had ook de brouwerij in gebruik:
Jan Mensing kamer en keuken lank
42'/2 voet muirwerk
agterhuis 5 vak wijt 271/2 voet
schuire 1 vak, wijt 16'/2 voet
brouwhuis 3 vak, wijt IOV2 voet
ter naam van Claas Ottens: wort verschattet 392 nog als van olds4'.

Genealogie
I. Wyllem Ottens, geb. Anloo ca. 1500, overl. na 1565, tr. vóór 1535 Grethe NN, overl.
na 1549.

Wyllem Ottens schenkt samen met zijn vrouw Grethe op 30 april 1549 hun aandeel in een erf te
Schipborg aan het Fraterhuis te Groningen dat ze kort ervoor hadden gekocht van Hendrick, Johan
en Jacob Benynge en Johan Helinge te Borger uit de nalatenschap van Johan Meisteringe42. Een dag
later, op 1 mei 1549, kopen Wyllem en zijn vrouw een losrente op het fraterhuis, die in 1590 door
Harmen Ottens wordt verkocht aan Ghisebert Arents, voogd van het Vrouw Ludeken Jarghes-gasthuis
te Groningen43.
In 1553 wordt Wyllem nog vermeld als buur te Anloo, waarbij hij de akte ondertekent met zijn hand-
merk44. Zijn laatste levensteken dateert van 1565, wanneer hij wederom als buur te Anloo voorkomt45.

Uit dit huwelijk (o.a.?):

1. Jan, volgt II.

II. Jan Ottens, geb. Anloo ca. 1530, overl. na 1565.
Er is geen bewijs dat Jan Ottens de ontbrekende schakel tussen Wyllem en Harmen Ottens is. Echter,
vier kleinzonen in generatie IV dragen de naam Jan Ottens. Rond de tijd dat de zoon van Wyllem
moet hebben geleefd, woonde in Anloo een Jan Ottens, die in 1565 genoemd wordt. In dat jaar wordt
Harman en Bastiaen Tutens huisvredebreuk in het huis van Jan Ottens ten laste gelegd, omdat ze in
'toernigen moede' spek hadden willen stelen, waarbij de knecht Gheert werd verwond. De zin 'in het
huis van' duidt in die gevallen waarin het bewijsbaar is telkens op een herberg; het beroep herbergier
wordt in de volgende generaties zeker uitgeoefend.
Overigens hadden diezelfde (broers?) Tutens ook nog een pul gestolen uil het huis van Banning; de
pul werd later kapot in de Anner Esch teruggevonden46. Mijns inziens is hij met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid de vader van:

Kinderen (volgorde onbekend):

1. Harmen, volgt lila.
2. Jacob, volgt Illb.
3. Jan Ottens, geb. Anloo ca. 1570, overl. 1628/1651, tr. ca. 1615 Egbertje Meyerin-

ge 47, geb. Eext ca. 1585 overl. na 1651, dr. van Albert Meyering en Griete Jul-
sing48.
In 1627 voert Jan Ottens namens zijn vrouw Egbertje Meyering een proces tegen Cornelisje (Meye-
ring), weduwe van Hendrick Knotte. Jan eist dat het testament van Jan Meyering Meyering uit 1626,
waarin werd bepaald dat Cornelisje een erfdeel in het Jobinge-erve en het Jacob Meyering-erve te
Eext zou krijgen, ongeldig wordt verklaard. Er is volgens Jan Ottens namelijk sprake van erfgoederen
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en dan zijn alle erfgenamen gerechtigd. Het verweer luidt dat de goederen gekocht waren door de
testator. Voorts is Jan Ottens niet de juiste man om tegen hel testament in te gaan, aangezien er nog
volle broers van de testator in leven zijn, terwijl Egbertje slechts 'de testator broeders dochter' wordt
genoemd, ofwel een oomzegger49. Zoals vaker gebeurde, werd de zaak doorgespeeld naar het volgen-
de lotting.
Op het lotting van 1628 zien we beide partijen dan ook weer tegenover elkaar staan. Cornelisje,
inmiddels hertrouwd met Gabbe Lijpkens, voert een getuigenis aan waaruit moet blijken dat de erfenis
inderdaad uit aangekochte gronden bestond. Ook Jan Ottens heeft bewijzen bij zich, alsmede een
bewijs voor de bewering dal Jan Meyeiïng Meyering zijn testament later had herroepen. De leden van
de Etstoel stellen Jan Ottens en zijn vrouw uiteindelijk in het gelijk50.
Jaren later - in 1651 - staan beide partijen weer voor het gerecht. Nu echter hebben zij een gemeen-
schappelijk doel: recht halen in verband met de erfenis van Albert Meyering. In dit geval oordeelt de
Elstoel dat men hel maar in der minne moet schikken door middel van tussenkomst van Barelt Julsing
en Roelof van Selbach51.
Uit dit huwelijk:
a. Egberl Ottens, geb. ca. 1615, overl. na 1651.
b. Jan Ottens, geb. ca. 1617, overl. na 1651.
Van beide personen wordt na 1651 niets meer vernomen. Mogelijk is Jan Ottens in 1672 nog in leven.
In het haardstederegister van dat jaar wordt te Anloo een Jan Ottens, smid, genoemd. Deze is voor een
'A waardeel, afkomstig uit het Buss-erve in de niarke van Anloo, gewaardeeld52. Het blijft voorlopig
onduidelijk of hij de Jan Otlens uit 1651 is.

4. vermoedelijk AW Otlens, tr. Anton NN.
Hieruit:
a. Egberl Antoni, overl. vóór 165952", otr. (I) Groningen 2-7-1636 Sara van Walperl; otr./lr. (2)

Groningen 25-12-1647/30-1 -1648 Grienen Bavinck. 7J\\ otr. (2) Groningen 31-3-1666 Jan Hindriks
Helmichs. Uit hel eerste huwelijk: Aeltien, ged. Groningen 7-3-1641. Uit het tweede huwelijk,
gedoopt te Groningen: Tymen ged. 7-11-1649, Tymen ged. 11-6-165\, Antoni ged. 15-5-1655.
Egbert Antoni, de vermoedelijke zoon van een zuster van Harmen Ottens (lila), treedt driemaal
op in combinatie met (klein)kinderen van Harmen Ottens. Aangezien over Egberts huwelijken
voldoende bekend is, zal de relatie liggen bij zijn ouders. Theoretisch zou zijn vader een Antoni
Ottens kunnen zijn, maar dat is onwaarschijnlijk gezien het versteende patroniem Ottens.

lila. Harmen Ottens, geb. Anloo ca. 1565, eigenerfde te Anloo, overl. tussen 9-3-
1653 en 27-3-165553, tr. (1) AW (Wennechien Bastiaans Vogelinge?) 54; tr. (2) NN,
overl. na 27-3-165555.

De vroegste vermelding van Harmen Ottens betreft een dorsale aantekening uil 1590 op een charter
van het fraterhuis te Groningen, oorspronkelijk eigendom van Wyllem Ottens. Opeen goorsprake van
1596 wordt aangegeven dat Dierck van Alten, de knecht van Harmen Ottens, een zekere Jan Hindricx
had vermoord. Harmen zelf wordt op dezelfde goorsprake ook vermeld en wel wegens zoiets als
huisvredebreuk bij Jan Stavaste56.
Harmen Oltens treedt op als buur te Anloo op de goorspraken van 1599 en 16O257. Op 23 september
1603 is hij landdagcomparant voor Oostermoer. In 1605 ondertekent hij namens Barolt Jans een
overeenkomst tussen Barolt en het Fraterhuis te Groningen, aangezien Barolt zelf niet in staat is een
handtekening te zetten58.
In 1610 krijgt een zoon van Harmen Ottens een pak slaag, evenzo in I61259. In dat laatste jaar wordt
Harmen te Anloo vermeld als landbouwer met 50 mud bouwland6". In 1616 is hij ette voor het Ooster-
moer.
In 1622 wordt hij beschuldigd van het ontmaagden van de dochter van Hendrick Winters. Hij ontkent
en weigert dan ook de door Hendrick geëiste 100 daalders te betalen61.
Tussen l610en 1653 ondertekent Harmen alle wilkeuren van Anloo (voor zover ze door Heringa c.s.
zijn uitgegeven)62.
In 1634 daagt zijn zoon Bastiaan Otlens hem voor de Etstoel. Het lijkt er op dat Harmen borg voor
zijn zoon had gestaan, maar later diens schuld, ter hoogte van ruim 35 gulden aan Elle Geerts, niet
wilde betalen. Via de Etstoel wordt vader Harmen veroordeeld alsnog de schuld te voldoen61.
Op het lolting van 24 oktober 1655 keurt de Etstoel de verdeling van de goederen van Harmen Ottens
door zijn (klein)kinderen goed.

Uit beide huwelijken (volgorde onbekend):
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1. Geesjen Ottens, geb. Anloo ca. 1590, otr./tr. (1) Groningen 28-4/11-7-1609 Har-
men Hilbrants, op het Schuitendiep; otr./tr. (2) Groningen 3-9/2-10-1631 Geert
Wichers.
Geesje Ottens is getuige bij de huwelijken van haar broers Willem (1622) en jonge Jan Ottens (1628).
Uit haar tweede huwelijk werd geboren: Luichenien, over wie Berent van der Lippe voogd was.

2. Willem Ottens ('Harmen Ottens thoe Anlo soene'), geb. Anloo ca. 1590, tr. Gro-
ningen 17-2-1622 Griethe Geers, won. bij de Heerepoort, weduwe van Geert
Geers.
Willems zuster Geesjen treedt op als getuige bij zijn huwelijk.
Hij kan de vader zijn van:
a. Wemeltjen Ottens, geb. Groningen ca. 1628, otr./tr. (1) ald. 17-12-1653/10-1 -1654 Willem Jansen;

otr. (2) Groningen 9-1-1658 Gerrit Albers; otr./tr. (3) Groningen 9-2/16-4-1667 Jadocus Hannan-
nus Bruinincks. Bij het tweede huwelijk is Jan Alberts, zwager van Wemeitje, getuige.
Gezien de naam Wemeitje is zij vermoedelijk een kleindochter van Harmen Ottens (lila). Van de
vier bekende zoons hebben er reeds twee een dochter Wennechien (m.i. dezelfde naam), zodat
Willem Ottens en Jan Ottens Weyer als mogelijke kandidaten overblijven voor het vaderschap van
de hier genoemde Wemeltjen. Zij wordt hier dan ook hypothetisch opgevoerd.
Uit het tweede huwelijk één of enkele kinderen, over wie in 1667 Jan Alberts, Jan Vinck en Alben
Harmens, als resp. voormond en voogden worden aangesteld64.
Uit het derde huwelijk:
aa. Hennannus Bruininck, ged. Groningen 29-4-1668.
ab. Maria Bruininck, ged. Groningen 12-11-1669.

3. Trijntje Ottens, geb. Anloo ca. 1595, overl. vóór 165465.
Egbert Anthoni en Dietert Jansen eisen in 1654 als volmachten van de crediteuren van wijlen Trijntjen
Ottens het bedrag van 319 gulden van de weduwe van wijlen Harmen Ottens, van Anloo. De uitspraak
van Etstoel luidt - na rapportage door twee etten - dat de weduwe en kinderen van Harmen nog een
bedrag van 120 gulden schuldig zijn.

4. Cunnetien Ottens, otr./tr. Groningen 16-9/8-10-1626 Albert Clasen, overl. vóór
1653.
Cunnetiens broer Jan Ottens (wie van beiden is onbekend) is getuige bij het huwelijk. Na de dood van
Albert wordt zijn zwager Berent van der Lippe voogd over zijn kinderen64.

5. Jan, volgt IVa.
6. Bastiaan, volgt lVb.
7. Jonge Jan, volgt IVc.
8. Grietje Ottens, otr./tr. (1) Groningen 27-9/20-10-1634 Hindrick Harmens; otr./tr.

(2) Groningen 29-1/8-2-1653 Herman Waerhuis, overl. na 1666.
Zwager Albert Clasen is getuige bij haar eerste huwelijk. Harmen Waerhuis woont in 1659 in de
Nieuwestadt52".
Uit haar tweede huwelijk: Aellje, ged. Groningen 15-10-1654.

9. Jantje Ottens, otr./tr. Groningen 5/27-12-1635 Berent van der Lippe (get.: Hen-
drik van der Lippe).
Berent treedt op als voogd over de kinderen van zijn zwagers Albert Clasen (tr. met Annetien Ottens)
en Geert Wickers (geh. tr. met Geessien Oltens), en als voormond over de kinderen van Jan Ottens
en Hebbeltien Ottens. In 1659 woont hij nog in de Heerestraat52", waar ook de weduwe van Egbert
Antoni woont.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Albertje van der Lippe, geb. ca. 1638 (voor het begin van het doopboek), tr. Groningen 4-10-1660

Derck Lubberls Schutte.
b. Elsjen, ged. 24-9-1641 (Heerestraat).
c. Zacharias van der Lippe, ged. 15-10-1643 (Heerestraat), otr. Groningen 18-8-1666 (get.: zijn oom

Harmen Waerhuis) Dievertien Hendriks. Zij otr./tr. (2) Groningen 4/22-8-1683 Jan Barels; otr./tr.
(3) ald. 1 -12-1688/2-1 -1689 Geert Wassenberg.

d. Geesje, ged. 24-10-1645 (Heerestraat).
e. Geesje, ged. 14-4-1648 (Heerestraat).
f. Otto, ged. 8-2-1650 (Heerestraat).
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10. Aeltien Ottens, overl. na 1655, tr. Jan HendricxLussinge, overl. na 1655.
Hieruit nageslacht, waarvan verder geen gegevens voorhanden zijn.

IVa. Jan Ottens (ook genaamd Jan Ottens Weyer/Wayer), geb. Anloo ca. 1598, overl.
Groningen 1655-1662; otr./tr. (get: Hillechien Polling) Groningen 3/25-5-1628 Heb-
beltien Ottens, geb. Gieten ca. 1600, overl. Groningen na 1644, dr. van Jacob Ottens
(Illb) en Jeye Carst Wyffen.

In 1622/23 wordt zekere Jan Ottens burger van Groningen; hetzelfde gebeurt in 1632. Welke inschrij-
ving betrekking heeft op Jan Ottens, van Anloo, is helaas niet duidelijk. In 1632 is hij in ieder geval
al burger, want als zodanig wordt hij vermeld wanneer zijn gelijknamige neef en zwager Jan Ottens
te Gieten (IVd) hem voor de Etstoel daagt. Jan Ottens uit Gieten beweert namelijk Hebbeltien, de
vrouw van Jan Ottens Weyer, vanwege haar vaderlijke erfenis te hebben afgekocht. Later heeft Weyer
echter een blijkbaar gemeenschappelijk huis en de grond verkocht aan Albert Tjassens. Beide partijen
krijgen drie weken de tijd om hun beweringen met bewijzen te staven. De zaak wordt doorgeschoven
naar het volgende lotting66.
Pas twee jaar later vinden we het vervolg op de deze zaak. Beide partijen hebben inderdaad gehoor
gegeven aan de oproep om bewijzen te leveren; zij brengen allerlei documenten in. Wegens de 'donc-
kerheit' van de zaak 'ende vermits deselve tuschen vrienden [hier bedoeld als familie] is gelegen',
geven de drost en de 24 etten toestemming om de zaak door enkele goede mannen 'in der vruntschap
te vereenigen', of anders weer terug te komen67.
In 1636 betaalt Jan Ottens, van Anloo, het giltrecht van de stad Groningen. Op 20 maart 1653 ver-
koopt Jan Ottens Weyer aan Willem Hidding een stuk land aan de 'Varert' te Gieten68. In 1654 blijkt
'Jan Ottens Weyer in Groningen', nog diverse gronden te bezitten in Gieten, afkomstig van Roelof
Homans69, alsmede 3/8 waar in de Gieter marke70. Het jaar erna wordt hij genoemd onder de naaste
vrienden van Albert van Weeringa, een zoon van zijn nicht Aeltien Ottens (IIIb-3).
Hij is vóór 1660overleden, toen zijn zwager Berent van der'Lippe als voormond en Herman Waerhuis
samen met Hindrik Glimmer (een zwager van Hebbeltien) als voogden over zijn kinderen werden
aangesteld64, aangezien dan het aandeel van zijn kinderen in de Gieter marke, samen met dat van zijn
eveneens te Groningen woonachtige nicht Wemelden Ottens (IIIb-3) op driekwart waar wordt
gesteld71.

Uit dit huwelijk (o.a.?):

1. Hillitjen Ottens, van Groningen, otr./tr. ald. 15-3/8-4-1651 Claes Peters Huisinge.
In 1672 is Albert Tholen aangesteld als voormond over de kinderen van Claes en Hillitjen, terwijl
Hendrik ten Heest en Jacob Sighers benoemd zijn tot voogden64.

2. Jacob Ottens, geb. Groningen ca. 1630/35, tr. ald. 31-3-1660 Lisebeth Alberts,
van Helpman.
Als getuige van dit huwelijk treedt op Harmen Alberts, van Helpman, broer van de bruid.
Uit dit huwelijk:
a. Alben, geb. Helpinan, ged. Groningen 21-4-1661.
b. Jan, geb. Helpman, ged. Groningen 8-6-1664.
c. Jan, ged. Groningen 27-2-1669 (Bottringestraat).
d. Jannen, ged. Groningen 29-10-1671 (Bottringestraat).
e. Jan, ged. Groningen 10-2-1674 (Achter de muur).

3. Albertien Ottens, ged. Groningen 9-12-1641, otr./tr. ald. 1/26-11-1662 Albert
Siwerts Tholen (get.: haar zwager Claes Peters).

4. Jeyke Ottens, ged. Groningen 24-11-1644, otr./tr. (getuige voor beiden de com-
mies Swavering) ald. 8/27-10-1664 Jacob Sigers, vaandrig van Appingedam.

(Wordt voortgezet; de noten zullen het laatste gedeelte van deze publicatie afsluiten)
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WEGWIJS nr.18

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

Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
We kunnen nog lang verwijlen bij wat geweest is, maar het Besluit Bevolkingsboek-
houding-1967 is niet meer. Een langdurig proces van technische ontwikkelingen en
van wetgevingsarbeid, waarover gemakkelijk een heel boek zou zijn vol te schrijven,
was op 1 oktober 1994 ten einde. Op die dag werd de Wet Gemeentelijke Basisadmi-
nistratie persoonsgegevens (verder: GBA) van kracht en moeten we ons voor wat het
bevolkingsregister betreft hierop verder richten.

In de nieuwe wet is een flink aantal bepalingen gewijd aan het verstrekken van
gegevens, in ieder geval de artikelen 88 t/m 100. We zullen ze hier niet alle behande-
len; de meeste hebben voor de genealoog weinig of geen betekenis. De artikelen 97
t/m 100 gaan over 'verstrekking aan derden', tot welke categorie de stamboomvorser
zich zal moeten rekenen, in elk geval gerekend zal worden. Aan zo'n derde (artikel
97) wordt geen rechtstreekse toegang tot de basisadministratie verleend. Dat zou ook
wat al te mooi zijn, via de computer alle persoonsgegevens van de hele Nederlandse
populatie op het scherm!

Aan derden wordt op schriftelijk verzoek een gewaarmerkt afschrift verstrekt van
de algemene gegevens en de verwijsgegevens die noodzakelijk zijn in verband met de
uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift. Het verzoek behelst de gronden
voorde verstrekking. Dit is de les die artikel 98 ons leert. Wat zijn algemene gegevens
en wat zijn verwijsgegevens? De algemene gegevens, vermeld in bijlage I van de Wet
vormen het centrale gedeelte van de gegevens, opgenomen in de basisadministratie.
Het zijn de gegevens die personen in algemene zin beschrijven, waarbij moet worden
gedacht aan naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, namen van de ouders, na-
men van de kinderen, huwelijkse staat, curatele, adres- en migratiegegevens, nationali-
teit, administratienummer en sofi-nummer.

Verwijsgegevens zijn bedoeld en worden gebruikt ter voorkoming dat personen
dubbel worden ingeschreven in het GBA. Bijlage II van de Wet somt die gegevens op,
waarbij ook weer naam, geboortegevens, administratienummer e.a. Wij dalen hierbij
min of meer af naar automatiserings-technische zaken, terwijl we moeten vaststellen
dat het genoemde artikel 98 de genealoog ook niet helpt, want die vraagt niets met oog
op een algemeen bindend voorschrift.

Artikel 99 gaat over de verstrekking van gegevens aan spaar- en pensioenfondsen,
kerkgenootschappen, instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappe-
lijke dienstverlening en-niet onbelangrijk - aan de Stichting Centraal Bureau voor
Genealogie. Op dat laatste kom ik nog terug.

We gaan nu eerst naar het belangrijke artikel 100. Lid 1 daarvan luidt: In andere
gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 kan verstrekking van gegevens aan
derden plaatsvinden, voor zover daarin bij of krachtens gemeentelijke verordening is
voorzien. Lid 2: De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en
verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot of de eerdere
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echtgenoot, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtge-
noot of de eerdere echtgenoot, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboorte-
datum en de datum van overlijden. Etc. ...

Opvallend is dat niet wordt gesproken van geboorteplaats en plaats van overlijden.
Met verstrekking daarvan was men al van 1967 af (sinds de invoering van het toen
nieuwe Besluit Bevolkingsboekhouding) uiterst terughoudend, kennelijk om een on-
gewenste link met de toen nog ruimhartige openbare burgerlijke stand te voorkomen.
Thans echter, nu de Burgerlijke Stand van grotere waakzaamheid getuigt, lijkt het
weglaten van deze 'basisinformatie' wat overdreven, tenzij men er mee zou voorstaan
om allochtone inwoners in hun belangen te beschermen, of er een andere, mij nu niet
in de gedachten komende reden voor heeft.

Artikel 100, u hebt het al begrepen, is nu de basis voor onze genealogische informa-
tiebehoeftebevrediging, maar we zijn daarbij wel afhankelijk van de gemeenten, die
eerst een verordening moeten maken. Gemeenten zijn daarbij niet gebonden aan een
standaardverordening, zodat hier verschillen kunnen ontstaan. In het ergste geval
zouden gemeenten kunnen nalaten of zelfs weigeren een verordening te maken, waar-
na in het geheel geen informatie zou worden verstrekt. In dat geval komen we weer
enigszins terecht bij de bewoordingen van het oude Besluit Bevolkingsregister, artikel
90: Gehele of gedeeltelijke weigering van een of meer inlichtingen kan zonder opgaaf
van redenen geschieden. In de praktijk hebben de meeste gemeenten (misschien alleen
al om de leges niet mis te lopen?!) wel al een regeling, doch op het punt van edelmoe-
dige en onbekrompen medewerking aan het werk van de genealogische onderzoeker
moet men helaas geen al te wilde illusies koesteren.

(Wordt voortgezet) R.F. VULSMA

HISTORISCHE DEMOGRAFIE

Verwonderd dat een voorvader uit Duitsland kwam? Geschokt over de enorme sterfte
binnen een voorouderlijk gezin in 1636 of omstreeks 1780? Een blik in de historisch
demografische literatuur kan helpen dergelijke gegevens in een verklarend perspectief
te plaatsen. Zo zal blijken, dat er tot in het midden van de 19e eeuw voortdurend om-
vangrijke immigratie vanuit Duitsland heeft plaatsgevonden en dat veel van deze im-
migranten hier een nieuw bestaan opbouwden. Ook kan worden aangegeven waarom
zoveel mensen in bepaalde jaren stierven. Zo heerste in 1636 een van de hevigste
pestepidemieën uit de Nederlandse geschiedenis, terwijl in de jaren 1779-1783 onder-
meer dysenterie de bevolking teisterde.

Zoals bovengenoemde voorbeelden aangeven, kan de historische demografie de
genealoog behulpzaam zijn bij het geven van een algemeen raamwerk waarbinnen die
zijn/haar gegevens kan plaatsen. De historisch demografen (of demografisch geori-
ënteerde historici) houden zich, net als de genealoog, bezig met de bestudering van
de bevolking in het verleden. In tegenstelling tot de genealoog staat daarbij vooral het
vaststellen en analyseren van de grote lijnen centraal. Niet de bestudering van de ont-
wikkeling van een enkele familie, maar van alle families binnen een dorp, stad of land
vormt het uitgangspunt. Op grond daarvan wordt getracht tot een reconstructie te ko-
men van het aantal inwoners, de omvang en samenstelling van het huishouden, migra-
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tie en het sterfte- en geboorteniveau.
De bronnen die voor het onderzoek in Nederland worden gebruikt, zijn onder ande-

re de volkstellingen die sinds 1795 regelmatig zijn gehouden. Ze worden redelijk
betrouwbaar geacht, hetgeen overigens niet wegneemt dat hier en daar wat addertjes
onder het gras schuilen. Vooral bij een reconstructie van de bevolkingsontwikkeling
op lokaal niveau kan de onderzoeker soms geconfronteerd worden met onwaarschijn-
lijke schommelingen. Dikwijls zullen daar grenswijzigingen aan ten grondslag liggen.
Bij de vroegste tellingen komt het bovendien voor dat garnizoenen met buitenlandse
militairen soms meegeteld zijn, hoewel ze eigenlijk niet tot de plaatselijke bevolking
behoorden.

Hoewel er vóór 1795 geen nationale volkstellingen zijn gehouden, zijn er wel be-
volkingsaantallen bekend. Vooral in de jaren 1622/1633, 1675 en 1747/1750 zijn er
in veel provincies hoofdelijke belastingen geheven waarvoor bevolkingslijsten opge-
steld zijn. Daarmee kan de bevolkingsomvang bepaald worden teruggaand tot het
begin van de 17e eeuw. Voor plaatsen en perioden waarvoor genoemde bronnen ont-
breken, zijn er andere mogelijkheden. De bevolkingsomvang kan dan geschat worden
op grond van belastinglijsten van het aantal huizen, schoorstenen of boerderijen. Ook
lijsten van het aantal communicanten of van mannen die zijn opgeroepen voor militai-
re doeleinden (de 'weerbare mannen': veelal van 18 tot 60 jaar) kunnen als basis voor
schattingen dienen. Voorwaarde is echter, dat eerst de betrouwbaarheid en volledig-
heid van het materiaal kritisch wordt vastgesteld. De criteria bij het opmaken van
allerlei lijsten verschilden in het verleden veelvuldig, zowel naar tijd als naar plaats.
Een oriëntering in de literatuur is gewenst om miskleunen helpen te voorkomen.

Het reconstrueren van het bevolkingsverloop is slechts een van de zaken waarmee
de historische demografie zich bezighoudt. De analyse van de factoren die een rol
daarin speelden, is een andere. De ontwikkeling van het inwonertal wordt bepaald
door vier factoren: geboorte, sterfte, vestiging (immigratie) en vertrek (emigratie). Het
saldo van deze elementen bepaalt of groei, stagnatie of teruggang optreedt. Helaas is
het verzamelen van het basismateriaal een uiterst moeizaam karwei. De bronnen en
hun tekortkomingen zijn aan velen bekend. De registers van de Burgerlijke Stand
(sinds 1811) gelden als betrouwbaar, maar dit is niet altijd het geval met de kerkelijke
registratie van voor die tijd.

Behalve het simpelweg ontbreken van allerlei doop-, trouw- en begraafboeken zijn
er nog andere problemen. Eén daarvan is het ontbreken van de registratie van doodge-
boren kinderen of van kinderen die nog voor de doop zijn overleden. Bij het onder-
zoek naar het niveau van de zuigelingensterfte in het verleden leidt dit tot grote pro-
blemen. Ook migratie is zo'n ongrijpbaar fenomeen. Burgerboeken, trouwboeken en
attestatie- en lidmatenregisters kunnen in veel gevallen informatie opleveren, maar
doen dat niet altijd. Zowel de genealoog als de historisch demograaf kan daarom lange
tijd blijven speuren naar de herkomstplaats van deze of gene. Daarbij is de kans op
succes voor de genealoog wellicht groter. Zolang deze zich beperkt tot de informatie
over één of enkele families is het zoekwerk misschien nog te overzien. Wanneer het
echter om de reconstructie van de bevolking van een dorp of stad gaat, worden de
problemen soms onoverkomelijk.

We zijn hiermee op de grenzen van de mogelijkheden van de historische demogra-
fie in Nederland gestuit. De kwaliteit van het bronmateriaal (vooral vóór 1811) en het
enorm arbeidsintensieve karakter van de gegevensverzameling hebben ertoe geleid,
dat het historisch demografisch onderzoek in Nederland veel minder van de grond is
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gekomen dan bijvoorbeeld in Engeland en Frankrijk. In tegenstelling tot die landen
is er in Nederland dan ook geen historisch-demografisch tijdschrift. Het beste litera-
tuuradvies dat daarom gegeven kan worden, is om het toegankelijke overzichtswerkje
van A. J. Schuurman te raadplegen, waarin zich ook een uitgebreide literatuurlijst
bevindt: Historische demografie: bevolkings- en gezinsgeschiedenis (Zutphen, 1991)
uit de reeks Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis.

RONALD ROMMES

MIJN ERVARINGEN IN ARCHIEVEN

Naar aanleiding van het interview met de heer Dirk Faber in Wegwijs, in Gens Nostra
van september j.l., wil ik wat vertellen van mijn ervaringen in archieven.

Ik behoor tot de vierde groep van de heer Faber, de groep genealogen die de 'Um-
welt' van hun voorouders wil weten. En juist die gegevens zijn zo vreselijk moeilijk
te vinden.

Wanneer ik in het archief Amsterdam vraag naar gegevens over de West-Indische
Compagnie en de mensen die daarmee te maken hadden-zoals mijn voorvader die
in 1792 bewindhebber van de WIC was-en ik krijg dan eerst verkeerde en later hele-
maal geen inlichtingen, omdat 'alle papieren bij het RA in Den Haag zijn', dan ben
ik ontevreden en teleurgesteld. In het RA Utrecht vroeg ik naar gegevens over de
activiteiten van mijn grootvader als plaatsvervangend kantonrechter in Amersfoort
rond het begin van deze eeuw. Helaas, ik kreeg een foliant uit het depot waar ik niets
mee kon beginnen; mijn grootvader kwam er zelfs niet in voor. Ik werd ontmoedigd
en liet het er bij zitten. Mijn fout! Waarschijnlijk moet je in zulke gevallen doorvragen
en nog eens een andere foliant laten komen.

In het Amsterdamse archief had ik gehoopt dat iemand mij zou willen helpen met
de ontcijfering van een heel oud, in het Frans en in verbleekte inkt geschreven stuk.
Nee dus. Men was geïnteresseerd en wilde het stuk hebben, maar daar bleef het bij.

Men zegt wel: de genealogie gaat aan haar eigen succes ten onder. Wanneer je de
toeloop van genealogen in de archieven ziet (ook in het CBG en het Verenigingscen-
trum in Naarden), dan is het begrijpelijk dat de toch al door bezuinigingen ingekrom-
pen staf nauwelijks tijd heeft om iedereen naar genoegen te helpen. Gelukkig zijn er
veel archieven waar je vriendelijk wordt ontvangen en veel hulp ondervindt. Ik denk
dat mijn dikwijls onzeker optreden voor archiefmedewerkers irriterend en onbegrijpe-
lijk is. En hoe kan ik verwachten dat deze mensen - al zitten ze dan ook in de oude
stukken - geïnteresseerd zullen zijn in mijn familiegeschiedenis!

H. NEBBELJNG-RIEM VIS

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.

J.L. de Vos, Genealogie van het Lanclsmeers/Oostzaans geslacht Engel, Amsterdam 1995 (adres auteur:
Het Hoogt 114, flat M, 1025 HC Amsterdam).

De oudst bekende voorouder van deze familie is Dirck Dircksz., getrouwd met Eefje Jacobsdr., waaruit
vanaf december 1664 kinderen werden gedoopt te Landsmeer. De familie is door de eeuwen heen gevestigd
in de Zaanstreek en Amsterdam. Een index onlbreekt.

D. Verhoef, Verhoef, veehouders rond Vleuten, Utrecht 1995 (correspondentie over dit werk richten aan:
T.F. Verhoef, Wageningseberg 262, 3524 LW Utrecht).

Dit boek is het derde over de familie Verhoef. Eerder verschenen (1989) 'Verhoef, de tak Cornelis (1747-
1824)' en (1992) 'Verhoef, vijf eeuwen familiegeschiedenis'. In dit deel wordt het nageslacht behandeld
van Gerrit Verhoef (1744-1821), waarmede het gehele nageslacht van stamvader Jan Gerritsz. Verhouff
(geb. ca. 1490) compleet is. Het is een familie van welgestelde r.-k. veehouders, allen wonende in de omge-
ving van Vleuten; de vijf achterkleinzoons van Gerrit woonden in Haarzuilens, Kockengen, Laag Nieuw-
koop, Harmelen en IJsselstein. Het gaat in dit deel om ruim 300 personen, van wie er thans zo'n 200 in
leven zijn. Over de vermelde personen wordt heel wat verteld. De uitgave is keurig verzorgd, kortom
professioneel. Bronvermeldingen, uitvoerige gegevens over de jongste generaties, schematische voorstellin-
gen en een index op de achternamen laten bijna niets te wensen over. Bijna, want wij hadden nog graag een
index op de voornamen gezien van de personen met de naam Verhoef.

J. van Onna, Staemerd Brinkheurne Winterswijk. Drie geslachten Stemerdink, Slemerding, Slenters en hun
oorsprong. Leende 1995 (ƒ 155.-, incl. verzendkosten; te bestellen door overmaking van dit bedrag op
Rabobank rek. nr. 12.74.25.365 of postrek. 7232314 onder vermelding van 'Staemerd', naam en adres).

Het lijkt een forse prijs (ƒ 155.-), maar als het boek voor u ligt (744blzn., bijna 400 foto's, professioneel
gedrukt en gebonden), blijkt dat het gevraagde bedrag zeker niet hoog te noemen is. Vóór de eigenlijke
genealogie zijn er hoofdstukken over de eerste bewoners van de hoeve Stemerdinc, het familiewapen, de
oorsprong van de naam, de geschiedenis van de Achterhoek, de heerlijkheid Bredevoort, emigratie en vele
andere onderwerpen. Het genealogische gedeelte vangt aan met Thonis Stemerinck, landbouwer, geb. vóór
1500, waaruil kinderen te Brinkheurne (Winterswijk) werden geboren in het eerste kwart van de zestiende
eeuw. Twee uit deze stam voortkomende takken, hier tak Stemerding en tak Steemers genoemd, worden
afzonderlijk behandeld. Bij het zoeken naar de herkomst van de naam Steemers is in Bredevoort een aantal
personen met die naam gevonden. Hoewel geen verband kon worden aangetoond met de hier behandelde
familie, zijn zij in een hoofdstuk 'Bredevoort' wel opgenomen. Uitvoerige indices (per tak en afzonderlijk
voor 'Bredevoort') maken het raadplegen van deze geweldige hoeveelheid gegevens goed mogelijk. Eind-
conclusie voor wat betreft de inhoud: klasse; voor wat betreft de uitvoering: prachtig.

J.H. Beudeker, Genealogie Tollens. Vlaamse oorsprong en Nederlandse vertakkingen, Krommenie 1995
(adres: Callistostraat 27, 1562 ZG Krommenie).

In de inleiding vinden we gegevens over de spreiding van de naam Tollens in Nederland (1947), een
schets met de plaatsen in Vlaanderen waar de Tollens-familie woonde (Gent en ten westen en noorden van
die stad) en enkele facetten van het onderzoek. Uit het laatste blijkt dat G.D.J. Schotel over de afkomst van
de tot deze familie behorende bekende dichter Hendrik Tollens schreef. Schotel ontleende zijn kennis aan
de resultaten van een genealogisch onderzoek gedaan door de Gentenaar Th.A.L. Schellinck (1797-1867).
De door Schellinck vermelde gegevens blijken echter voorzien te zijn van een overvloed aan details die hij
zelf had verzonnen. Gelukkig heeft de auteur van dit boek alleen door eigen onderzoek bewezen gegevens
opgenomen. Verder vinden we gegevens over de herkomst van de familienaam, het familiewapen en uiter-
aard de eigenlijke genealogie. Ook aan een Indische tak wordt uitvoerig aandacht besteed. Een aantal
transcripties, uitslaande schematische overzichten, een lijst van adressen van personen met de naam Tollens
en indices besluiten dit goed uitgevoerde boek.

Z. Erkelens-Aanen, Het geslacht Erkelens uit de Alblasserwaard, Sliedrecht/Wijk bij Duurstede 1995
(ƒ 40.-, excl. ƒ 10.- verzendkosten; adres van de samenstelster: Molendijk 128, 3361 EP Sliedrecht).

De leden van de familie Erkelens hebben zowel op lokaal en regionaal, als op landelijk niveau geen
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opvallende plaats ingenomen in de geschiedenis, zo lezen we in het voorwoord van dit boek. Ze zullen dat
met ontelbare andere families gemeen hebben. Het is een familie van handwerkslieden, zoals schoenmakers,
bakkers en smeden, maar ook schoolmeesters, later landarbeiders en fabrieksarbeiders. In moderner tijden
verandert dat uiteraard en vinden we hen terug op bijkans elke sport van de sociale ladder. De genealogie
wordt voorafgegaan door een historische beschouwing over de Alblasserwaard, hel een en ander over de
naam Erkelens en over genealogie en erfelijkheid. In de eigenlijke genealogie heeft de samenstelster kans
gezien van zeer veel personen een of meer bijzonderheden te vermelden. Het geheel maakt een volledige
indruk-. Ook takken in het buitenland (België en Canada bijvoorbeeld) zijn goed vertegenwoordigd. De
uitvoering van het geheel is voorbeeldig te noemen.

J.A.H. Lammers, Uimers-Lummers, Bergen (NH) 1995 (adres: Prins Bernhardlaan 36, 1862 EP Bergen/
NH).

Een eenvoudige uitgave waarin de tot nogtoe verzamelde gegevens zijn vastgelegd. Het betreft een
genealogie en een kwartierslaat. De genealogie gaat terug tot Henricus Lamers, tr. Sibilla Hendrix, overl.
Beesel 22 april 1747. Zijn kleinzoon (Theodorus Lammers, ged. Beesel 14 februari 1744) vestigt zich, na
korte tijd in Wateringen te hebben gewoond, in Delft. De kwartierstaat vangt aan met Jacobus Anthonius
Henricus Lammers, geb. Delft 10 april 1944. Hel geheel is duidelijk en overzichtelijk opgesteld.

B.F.M, van Gurp, Genealogisch overzicht betreffende de familie Van Gurp, Rotterdam 1994 (adres: Prunus-
laan 56, 3053 ZL Rotterdam).

Deze ter gelegenheid van een familiereünie samengestelde uitgave vangt aan met de grootvader (naar wij
aannemen) van de samensteller. Die generatie wordt hier aangeduid met I en gaat terug tot generatie VI.
Juist andersom dus dan te doen gebruikelijk. Ondanks de geringe omvang (23 blz.) is, terecht overigens,
een index toegevoegd.

B.F.M, van Gurp, Genealogie Schneijderberg (Scheidenberg, Schneidenberger) (uil) Khmdert. Hambach
(Dld), Zevenbergen, Rotterdam, Rotterdam 1995.

De samensteller van deze publikatie kwam in het bezit van een genealogie van de familie van zijn groot-
moeder van moederszijde: Maria Christina Schneijderberg. A.J.Teckiné Stakenburg, en F.P. Schneijderberg
zijn degenen die, waarschijnlijk in de aanvang van de zestiger jaren, het onderzoek uitvoerden. Het was een
goed idee het geschrift dat er betrouwbaar uitzag en voorzien was van bronvermeldingen, maar weinig
overzichtelijk, te herschrijven. Het geheel werd daarbij aangevuld en van een index voorzien. In een bijlage
is een kopie van de oorspronkelijke versie opgenomen, zodat na te gaan is wat van de vroegere, wat van
de latere bewerkers afkomstig is.

A.H.F. Graadl van Roggen, A. van Roggen, Genealogy of the Families van Roggen, Graadt van Roggen
and Graadt, Kennett-Square, PA, USA 1885 (nadere inlichtingen over deze uitgave: ir. O. van Roggen,
Bastion Vughl 33, 521 I CZ 's-Hertogenbosch).

Na een uitgave in 1936 over de geschiedenis van deze families ligt nu dit fraai verzorgdeen indrukwek-
kende boek voor ons. De gehele inhoud van het boek is zowel in het Nederlands als in het Engels weergege-
ven, uiteraard met hel oog op de vele in het buitenland wonende familieleden. Dit feil heeft het onderzoek
naar de recenter geschiedenis van de familie uiteraard extra tijdrovend gemaakt. Het resultaat mag er zijn:
bijna 550 bladzijden met gegevens, foto's enz. De familie Roggen is teruggezocht tot Thics Jansen, die
omstreeks januari 1600 in Neerbosch is geboren; de familie Graadt tot ca. 1560 in Nijmegen. De stamvader
van die familie noemde zich Jan Roelofs van Stralen.

C.M. Korver, Genealogie Korver, tak Schagen, Den Helder 1995 (adres van de samenstelster: Marsdiep-
straat 422, 1784 AZ Den Helder).

In een eenvoudige uitgave worden gegevens geboden over de familie Korver van ca. 1690 tot heden. Het
werk beval schematische overzichten, facsimile's van akten en andere stukken, indices op voornamen van
de Korver's en op de achternamen van de overige personen. Een ieder die een dergelijk werk heeft aange-
pakt, weet hoeveel werk het samenstellen van de zogenaamde 'état-présent' is. Hier maakt deze een comple-
te indruk.

H.K. van Baak, Genealogie familie Krosse/De Krosse, Groenlo 1995 (adres van de samensteller: Beltrum-
straat 48, 7141 AM Groenlo).

De genealogie vangt aan mei Derk Jansen Krosman, wonende onder Wilp, ir. Theunisken Warners, overl.
Wilp 11 maart 1696. Uit dit huwelijk worden kinderen gedoopt te Apeldoorn (1675-1682). Toegevoegd is
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een kwartierstaai, met als probanten zeven kinderen van het echtpaar Karel Albertus Krosse (1891-1989)
- Antje van Ouwerkerk (1891-1979). Opvallend zijn een in kleur gereproduceerde afbeelding van een
topografische kaart uit 1911 (omgeving Aardenbroek) en enkele fraaie oude foto's.

W. Vedder, Vedcler in Nederland, Eindhoven 1992 (te bestellen door overmaking van ƒ 34.- op postrek.
1071592 t.n.v. de schrijver, Schuberllaan 80, 5653 EN Eindhoven; tel. 040-515116).

De naam Vedder blijkt in alle provincies van Nederland, met uitzondering van Zeeland, voor te komen.
In dertien schematisch weergegeven stambomen worden de personen met die naam "op hun plaats ge-
bracht'. Verder bevat het boek een groot aantal afdrukken van krantenartikelen, ramilieadvertenties, facsi-
mile's van akten enz. Een algemene index op namen ontbreekt helaas. Het zoeken naar de eigen genealogie
dient te gebeuren door middel van een lijst met plaatsnamen, waaronder per plaats de Vedder's alfabetisch
op de voornamen zijn vermeld.

E. Olyrhoek Molenaar, De familie Olyrhoek, Schoorl 1991 (adres samensteller: Chopinstraat 64, 1817 GD
Alkmaar).

In de hoofdstukken over de diverse generaties van deze familie, waarin de primaire genealogische gege-
vens overzichtelijk zijn gerangschikt, worden aanvullende hislorische wetenswaardigheden vermeld. Di ver-
se portretfoto's verluchten het geheel. Indices zijn toegevoegd. De uitgave is losbladig en in een map bijeen
gebracht.

Aalsmeerse stambomen I. Herzien en uitgebreid. Aalsmeer 1995 (het boek is verkrijgbaar door overmaking
van ƒ 65.-op postrek. 3841834 t.n.v. de stichting 'Oud Aalsmeer', Mijnsherenweg 60a, 1433 AT Kudel-
staarl, onder vermelding van: Aalsmeerse stamb. I).

De eerste uitgave van dit voortreffelijke werk verscheen in 1983. Daarna verschenen nog vijf delen,
waarin 35 grote en 36 kleine Aalsmeerse families werden beschreven. Helaas zijn niet alle delen meer
verkrijgbaar, maar wie weet, misschien besluit de commissie t.z.l. tot heruitgave van die delen. Deze uitgave
is aanmerkelijk uitgebreid ten opzichte van de vorige. Elke opgenomen genealogie (Buis, Buys, Buiser;
Keessen; Lubberden; Van Zijverden; Van der Laarse; Geleijn, Gelein en Wegman) is voorzien van een
naamindex. De uitvoering van deze heruitgave is nu even fraai als van de later verschenen delen. We advi-
seren een ieder, ook zij die 'niets in Aalsmeer te zoeken hebben' deze uitgave eens ter hand te nemen. Moge
deze reeks andere oudheidkundige verenigingen stimuleren tot het samenstellen van vergelijkbare reeksen!

Genealogische bronnen
K.J. Slijkerman, Charhise bronnen. Deel 11. Dopen 1660-1706, Hoogvliet 1995 (ƒ 19,90, over te maken
op postrekening 491842 l.n.v. Werkgroep Overmaas te Hoogvliet, onder vermelding van Charlois II).

De Werkgroep Overmaas heeft zich tot taak gesteld de uitgave te verzorgen van genealogische bronnen
betreffende hel westelijk deel van het eiland IJsselmonde. Als deel I in deze reeks verscheen al eerder
Charlois huwelijken 1660-1706. Dit deel is nog verkrijgbaar, evenals uitgaven betreffende bronnen uit
Hoogvliet, Rhoon, Pernis en Poortugaal. De bijna 1800 doopinschrijvingen in dit deel zijn doorlopend
genummerd, waardoor het met behulp van de indices op de achternamen en voornamen van de patronymica
gemakkelijk zoeken is. Beide ouders en de getuigen zijn in de indices opgenomen. Vooraf een korte histori-
sche schets van de Hervormde gemeente Charlois en een predikantenlijst 1567-1840.

Inventarissen
K.J.W. Peeneman, Archief van het Huis Bingerden 1355-1984, Gelderse inventarisreeks 31, Arnhem 1994.

Wij ontvingen van het Rijksarchief in Gelderland een aantal inventarissen. Over twee daarvan willen wij
enkele genealogische aspecten belichten. Deze inventaris bevat een aantal genealogische schema's waarin
de volgende namen voorkomen: Van Bingerden, Van Goltstein, Heimerich, Van der Horst, Van Heeckeren,
Hop, Huyghens. Van Laer, Van Loë. Van Limburg Stirum, Van Scheltinga, Van (Von) Pabst, Van Weede/
Schimmelpenninck van der Oye. Voorts wijzen wij op de overzichten van eigenaren van het Huis Binger-
den (1382-1974) en rentmeesters (1792-1912). Over de bovengenoemde families bevinden zich uiteraard
vele stukken en/of genealogische aantekeningen in het archief; die zijn er ook nog over andere families,
zoals Van Diest, Du Tour en Pauw. Voor de gevorderde onderzoeker en in het betreffende gebied geïnteres-
seerden is er nog veel meer, zoals pachtboeken, maatboek der landerijen onder Angerlo, kaarten van grond-
bezit, rekeningen, tienden en tijnsen, leenregisters en stukken betreffende diverse goederen. Een naamindex
besluit het geheel.
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K.J.W. Peeneman, Archief van het Huis Ruurlo 1367-1982, Gelderse inventarisreeks 30. Arnhem 1994.
De genealogische schema's in dit deel bevallen gegevens over de families Van Appcltorn, Van Arnhem,

Van Baer, Barner, Berck, Van Beynhem, Van Bingerden, Tho Boecop, Van der Capellen, Van Goltstein,
Van Heeckeren, Heimerich, Van Hekeren tot Wissink, Van Henier, Van der Hoeven, Van Holthuizen, Hop,
Van der Horsl, Kaelsack, Van Keppel, Van Laer, Van Limburg Stirum, Van Loë, Van Lynden, Van (Von)
Pabst, Ripperda, De Rode van Heeckeren, Van Roderlo, Van Scheltinga, Schimmelpenninck van der Oye,
Van der Schuiren, Slindewater, Van Spaen, Spaen van Holthuizen, Swaefken, Taets van Amerongen, Torck,
Van Wassenaer, Van Weede, Van Westerholt en Van Wisch. Een naamindex (persoons- en zaaknamen)
met circa 700 vermeldingen besluit dit werk.

W. van Muiken, Gebundelde inventarissen van de gemeente Ubach over Wonns 1796-1931 en de gemeente
Rimburg 1797-1887, Maastricht 1995; en W. van Muiken, Inventaris van de archieven der gemeente Maas-
bracht 1782-1941, Maastricht 1995 (uitgaven van de Provinciale inspectie der archieven in Limburg).

Het belang van de archieven van de burgerlijke gemeenten voor de samenstelling van een familiegeschie-
denis wordt nogal eens onderschat. Lukt het veelal wel om aan de hand van rechterlijke en/of notariële
archieven het verhaal over de oudere generaties van een familie samen te stellen, met betrekking tot meer
recenter tijden is dat vaak moeilijker. Juist in de betreffende archieven vinden we het juiste materiaal daar-
toe. Willekeurig vermelden we: Aangeslagcnen in plaatselijke belastingen (zoals hondenbelasting, school-
geld), lijsten van schoolgaande kinderen, openbare verpachtingen, kiezerslijsten, hinderwetvergunningen,
bouwvergunningen, inschrijvingsregisters nationale militie, schutterij, burgerlijk armbestuur, kadastrale
leggers en uiteraard de registers van de burgerlijke stand.

Diversen
Nagelaten geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D (Xanten 1663-1721), uit het Latijn vertaald door
drs. M.A.J. van de Sandt en drs. H.J.G. Onderdenwijngaard, Breda 1995 (ƒ 30.-. Stichting Van de Sandt,
Regentesselaan 2, 4835 KL Breda).

Het betreft hier de geschriften van dr. Alexander van de Sandt, advocaat en schepen te Xanten, betreffen-
de zijn studie aan verschillende universiteiten, zijn promotie te Duisburg (1691), zijn familie en de familie
van zijn echtgenote, Anna Mechtildis Streuff. Hoofdstuk 1 heeft als titel: Enige korte informatie over mijn
leven en over het verloop van mijn studie en promotie en over mijn familie. Hoofdstuk 3: Over de oor-
sprong en de ontwikkeling van mijn familie en mijn nageslacht. Hoofdstuk 4: Over de oorsprong en, na
onderscheidingen verworven te hebben, ook over de opgang van de familie Streuff. In een aanhangsel is
een schematische voorstelling opgenomen van de Xantense tak van de familie Van de Sandt. Een persoons-
register is toegevoegd.

Kwartierstaten
J.L. de Vos, Kwartierstaat Franciscus Jongbloet, Amsterdam 1995 (adres: Het Hoogt 114, flat M, 1025
HC Amsterdam).

De meeste personen in deze kwartierstaat zijn afkomstig uit Amsterdam en andere Noord-Hollandse
plaatsen, zoals Zaandam en Landsmeer, maar we vinden ook personen: uit Zeeland, de streek in België die
aan deze provincie grenst, Den Haag, Harderwijk enz. Door gebruikmaking van de kopieermachine zijn
vele afbeeldingen toegevoegd, vaak met een verrassend goed resultaat. Vermelding van meer dan alleen
basisgegevens verlevendigt het geheel. Helaas ontbreekt een index.

C.W. DELFORTERIE

AANWINSTEN

D.M. Ashdown, Royal Weddings, z.p. 1981.
J.F. Backer, Schaep en Burgh te 's-Graveland, 's-Graveland 1975.
H. Bernhard u.a., Die Romer in Rheinland-Pfak, Stuttgart 1990.
N.l. Bowditch, Suffolk Surnames, Boston 1861.
F. Brand, Register op het doopboek van de Sypekerk te Nieuw Loosdreclit van 1676-1703, Loosdrecht z.j.
A. Brouwer-de Beer, De Stjelp op Koehoal (Tzummarum), Dokkum z.j.
B. Cattle, The Penquin Dictionary of Surnames, Bristol 1964.
Compu Serve Genealogy Forum, 19 th Century Hessian Emigrants, Schröder and Fülling GbR.
Compu Serve Genealogy Forum, A collection ofArticles about Germans and Germany, including a Biblio-
graphy on Germans in Russia.
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Compu Serve Genealogy Forum, Dick Eastman, Genealogy Programs for MS-DOS, Windows and OS/2.
T.F.G. Dexter, Cornish Naines (Cornwall), z.p./z.j.
H.L. Driessen, De relroacta van den Burgerlijken Stand in Gelderland. Beschrijving van de doop-, trouw-
en begraafboeken, de registers van overledenen enz., dagteekende van voorde invoering van den Burgerlij-
ken Stand, Utrecht/Arnhem 1933.
B. Dijkmans, Genealogie Karssen, z.p./z.j.
W.A. Fasel, Alkmaar en zijne geschiedenissen. Kroniek van 1600-1813, Vereniging Oud Alkmaar 1973.
S. Fischer-Fabian, Die deutschen Casaren. Triumph und Tragedie der Kuiser des Mittelallers, München/
Zürich 1979.
0. Forst de Battaglia, Wissenschaftliche Genealogie. Eine Einfiihrung in ihre wichtigsten Grundprobleme,
Bern 1948.
W. Furrer-Kroes, Aanvullende gegevens Familie Carslens.
M. Gottschald, Die deutschen Persoonsnamen. Sammlung Göschen Band 422, Berlijn 1940.
F. Hackett, Nederlanse vertaling W. Meyveldt, Hendrik VIII, zijn leven en zijn tijd, Antwerpen/Den Haag
1947.
W.K. Hammond en La Reina Rule, What's in a name. Surnames of America. Over 7000 surnames with
origins, meanings and heraldic emblems, New York 1977.
J.H. Hansen, Stamreeks Holtackers, sedert 1677 een echte Baarlose familie.
W. Harzing, De buitenplaats Sparrendaal te Driebergen. Overdruk Bulletin van de Koninklijke Nederland-
sche Oudheidkundige Bond, 6e serie jaargang 17, aflevering 2, 1964.
1. Heidebrink, Grootboek der nationale schuld als bron voor genealogisch onderzoek (samenvatting lezing).
R. Henggeler, Familienkunde. Eine Einfiihrung in die Familieforschungfür Schule und Haus, Zürich 1945.
A.J.G. Hogendoorn, Nederlandse Hervormde Si. Maartenskerk te Maurik.
T. Janknegl, Gerrelsen deel II, Bussum 1994.
L. van Klinken, Opkomst en ontwikkeling van het schoolwezen binnen Delft (tol ca. 1700). Bijdrage tot de
kennis van ons schoolwezen uit de 16e en 17e eeuw, Amsterdam 1930.
J. Kuijs, Drostambt en Schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in hel kwartier van Zutphen (ca. 1200-
1543), Werken uitgegeven door 'Gelre' nr. 45, Hilversum 1994.
F. Willibrord Lamten, Alcmaria Eucharistica. Ter gelegenheid van het Vijfde Eeuwfeest van het Eucharis-
tisch wonder van Alkmaar, Alkmaar 1929.
J.Th. Leerssen, Het Notitieboek van Arnoldus Henricus d'Affnay, Pastoor van 's-Gravenvoeren 1719 tot
1790, Amsterdam/Mheer 1989.
H. Limberg, Geschichte der Sternenbergs von 1435 bis heute, z.p./z.j.
B. Meeboer, Familieboek Vletter, Ermclo 1994.
H. Meyerholz, Bodenstandige Familien in den Grafschaflen Hoya und Diepholz. ihr Ursprung, ihre Aus-
breitung und der Wandel ihrer Namen im Laufe der Jahrhunderte, Band I; Familien, deren Name von Orten
und Örtlichkeiten abgeleilet ist, Niedersachsen 1976 (Erste Auflage).
C. Mol, Uit de geschiedenis van Wormer, Wormer 1966.
W.B.G. Molkenboer, De eerste vijf en twintig jaren uit de geschiedenis van een Amsterdamsche Kunst-
school 1881-1906, z.p. 1906.
J. Naaikens, Biks 5. Een verslag over de Groot-Kempische Cultuurdagen te Hilvarenbeek 1947-1971,
's-Gravenhage/Rotterdam 1971.
Oostgelders tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, Borculo, doop- en trouwboek Nederduits
Gereformeerde Gemeente 1721-1810 (4 delen). Gelselaar, doop- en trouwboek Nederduits Gereformeerde
Gemeente 1772-1813 (2 delen).
F.H. Perkins, Handbook ofOld Burial HUI Plymouth, Massachussells. lts History, itsfamous Deadand its
Quaint Epitaphs, Plymouth 1947.
L.G. Pine, Princes of Wales, Rutland/Vermont 1970.
E. Pooley, The Guilds of the City oj'London, London 1947 (2e druk).
P.H. Ritter jr., Sentimentele aardrijkskunde Zeeland. Zeeuwse mijmeringen, Den Haag z.j.
G.J. en R.L. Röhner, Een kostbare erfenis. Utrecht 850 jaar stad, Utrecht 1972.
H.P.R. Rosenberg, De I9cle-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, 's-Gravenhage 1972.
K. Rijnbeek, Beinsdorp. Van eiland naar voorportaal, Beinsdorp 1987.
B. en A. van Santen-Verweij, Franchenny, een beginnend onderzoek naar de afkomst van Francis en Hennv
van Santen, Nijmegen z.j.
W.J. Scholl, 'Van Oliviertot Casimir'. Facetten van 130 jaar Vlaardings voortgezet onderwijs, Vlaardingen
1991.
C. van der Schoot, Het Nijdamstra-boek deel V Familie Nijdam, Uitgave Nijdamstra-Stichting.
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H. Schulz, Monographien zur Wellgeschichte III. Wallenstein und die Zeil des dreiszigjahrigen Krieges,
Bielefeld/Leipzig 1898.
J. van Sleenis, De mach! van hel Familie-kapitaal en wal ertegen te doen, Amsterdam z.j.
H. Steensma, Straffen door de eeuwen heen. De beul, hel tuschthuis en de gevangenis, Harlingen z.j.
G.R. Stewarl, Names on the Land. A historica! account of Place-naming in the United-States, Boston 1967.
J.E. Strijd, 9e opgave Van Groenewegen (aangehuwden). Harderwijk 1994.
Joh. Teunisz, De Nederlandse Oostkolonisatie. Meer in het bizonder die in Brandenburg in de 17e eeuw
tijdens de regering van den groten keurvorst, Sludiereeks der Germaansche Werkgemeenschap Nederland
No. I, z.p/1943.
E.A. Underwood, Boerhaave 's men al Leyden and afler, Edinghburgh 1977.
G. Th. Vegt, Een Friese stamboom en verzamelde familiegegevens uil Zwolle. Vollenhoven, Mastenbroek
en Blokzijl. Vereniging Familie (Van der) Vegi, Vlaardingen 1995.
J. Versluijs, Genealogie familie Aglerhof.
J. Versluijs, Een proeve van genealogie over het Noord-Hollandse geslacht Vrieseman.
J. Versluijs, Kwartierstaat van Cornelis Jan Versluijs Pieter Gerrilszn.
J. Versluijs, Genealogie van Maerten Sijmonsz (Grasdijck) te Ridderkerk.
H.J. Vogelpohl, America. Universily of The Simple Impediments lo Holy Orders. An historica! synopsis and
commentary, Washington D.C. 1945.
H.B. Vos, De Nienoord. Huis en historie, Groningen z.j.
D.J. de Vries, Bouwen in de late middeleeuwen. Stedelijke architectuur in hel voormalige Over- en Neder-
slicht, Utrecht 1994.
A. Vrieze, Hel aanleggen en invullen van Persoonskaarten. Beknopte leidraad, Alphen a/d Rijn 1938.
G.J. Welle, Genealogie Gerardus van Jaarsveld, IJsselstein 1994.
Chr. van Welsenes, Excursiegids Borculo — een cuituur-landschappelijke verkenning, Borculo 1983.
P. Wiersma, Ankeveen, dopen R.K. 1718-1812. Sortering op dopeling, familienaam vader en familienaam
moeder, Streekarehiel' voor Gooi en de Vechtstreek, Hilversum 1995.
A.J. Willis, Introdiicing Genealogy, London 1961.
J. Wijnen, Emmaus-Velp. Waar kapucijnen de eeuwen overleven, 's-Hertogenbosch 1994.
R. van Yperen, De Nederlandse Militaire Muziek, Bussum 1966.
J. van Zelm van Eldik, Koninklijke Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden. Verslag over de
jaren 1975-1978, z.p./z.j.

Informacie upt stuck der verpondinghe up den Slael Faculteit ende gelegenlheyi van de steden ende dorpen
van Hollant ende Vrieslanl om daernae te reguleren de nyieuwe schillaele gedaen in den jaere MDXIV
(1514). Uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden 1866.
Stichting 'Onderde Iep', W.H. van der Pias-van leperen en J. van der Plas, Genealogie Van Yperen uit
Mijdrecht, Huizen/Vianen 1994.
Stichting 'Onderde lep', Genealogie Van Iperen 'Leerdam', Vianen 1995.
Bestuur van de Stichting 3 maart 1945-1995, Van Haagsche Bosch lot Haagse Poort. Honderd jaar Bezui-
denhout 1895-1995 + bijlage Schade huis na huis, straat na straal, Den Haag 1995.
Aanlekeninge van de namen der gedoopte kinderen in de Nederduijtsche Gereformeerde Kerke tot Mont-
foort 1600-1742.
Bergheim (WestJ'alen, Paderborn), R.K. Tauf- und Familienregisler 1673-1751.
Vinsebeck (Westfalen, n.o.v. Paderborn), R.K. Tauf-, Heirats- und Familienregisler 1672-1751.
't Geslacht/de geboort/plaets/lijdt/leven ende wereken van Karel van Mander. Schilder en Poëet. Mitsga-
ders zijn overlijden ende begraeffenis, z.p./z.j.
Een minister op dienstreis. W.F. Roëll in 1807 per koets door Frankrijk. Een reisverhaal ingeleid en be-
werkt door A.M. Elias, Haarlem 1978.
Catalogus der Tentoonstelling georganiseerd door de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons
Voorgeslacht' in het Archiefgebouw der Gemeente Rotterdam I t/m 16 november 1952, Rotterdam 1952.
Regelingen Bevolkingsboekhouding. Lijst van alle geldende voorschriften met belrekking lol de bevolkings-
boekhouding. Bijgewerkt tot I maart 1947, Alphen a/d Rijn 1947.
Historische Sladikerne, Stadle unier Denkmalschutz, Berlin/Leip/.ig 1989.
HOK, 25 Jahre Kirchlicher Suchdienst. Ein vierteljahrhunden gemeinsame Aufgabe der Caritas und
Diakonie, z.p./z.j.
Uitreiking Zilveren Anjers 1994 door zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden aan: F. Resler,
H.J. Resler-Scheffer, G. W. Barendsen, Dr. A.J. Lehr, Mr. J.M. de Jonge-de Meijere en S. Westra, Amster-
dam 1994.
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Zilveren Anjer 1950-1991. Uilgegeven t.g. v. de tachtigste verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Bernhard der Nederlanden, Amsterdam 1991.
Momenten uil de geschiedenis van Ermelo, uitgegeven door de Gemeente Ermelo 1995.
Epos derZuiderzeewerken. Schilderijen, aquarellen en tekeningen van J.H. van Mastenbroek (1875-1945).
Beschrijving catalogus van de tentoonstelling te houden van 19 maart lot I november 1968 in hel Rijksmu-
seum 'Zuiderzeemuseum' te Enkhuizen, Enkhuizen 1968.
Polder De Ronde Hoep. De Molens (4 generaties Pappot eigenaars).
Huwelijken, Dopen en Grafopschriften in Cochin (bewerking van artikelreeks in Geus Nostra 47 (1992),
pag. 1-32,72-87, 126-140 en 340-370).
Genealogie Goossens te Winterswijk.
Priester in wording-in praktijk-in emeritaat 1933-23 juli- 1983. Levensschets van J.J. Andriessen ent.
pastoor.
Herinneringsalbum Zijne Excellentie Dr. H. Colijn 1869-22 juni- 1939, Amsterdam z.j.
'And All Our Yesterdays'. Spring Valley Area Chapter of the Pierce County Historical Association Book
4, 1989.
Amsterdam lusschen invasie en bevrijding juni 1944-mei 1945.
Amsterdam 8 mei - 8 november 1945. 6 Maanden herstel en vernieuwing.
Het dorp Sloterdijk.
De Volkstelling van 1947 op de naam Westering, Westerink, Westerik, Westrik en Westrek.
Persoonen in den Huwelijken Staal bevestigd in de Vereenigde Mennoniten Gemeente lot Huysduinen en
De Helder 1746-1836.
Livet i Holland I del 17 arhundrede. Catalogus Malerier og kunsthandweerk fra Hollandske Museer og
samlinger 11 sepl. - 10 okt. 1971 Amagerinuseet St. Magleby.

Genealogieën
L. van Amsterdam, Stamreeks Van Mackelenberg(h), 's-Gravenhage 1995.

Olivier van Mackelberg, kleermaker, trouwt (1) Jenneke (Janneken) Tuijten; trouwt (2) Marijke Jans
Timmermans. In 1644 is Olivier poorter van 's-Hertogenbosch.

L. van Amsterdam, Genealogie Zinkhann/Zinkhaan,' s-Gravenhage 1994.
Voor zover bekend stammen de thans in Nederland wonende naamdragers af van Johannes Zinkhan,

gedoopt te Höchst aan de Nidder, gelegen ten noorden van Frankfurt aan de Main in 1787. Hij trouwt
Groningen 1810 met Alagonda Hindriks.

B. Meeboer, Familieboek Zaalberg, Ermelo 1994.
Dirck Saelberch, lakenwever, geboren te Lennep, overleden Leiden 19 augustus 1719, trouwt aldaar in

1665 met de uit Erlervelt afkomstige Margriet Elders.

J.W.C.M. van der Sijp, Genealogie van de familie Van der Heijden (Oost Brabant), Wassenaar 1994.
Martinus van der Heijden, molenaar te Wanssum bij Venraij, geboren aldaar circa 1740 en overleden

Liempde 1791, trouwt Vught 1760 met Margaretha Schutjens. Uit dit huwelijk zes kinderen.

H.J. Weg, Stamboom van het geslacht Weg, Zetten 1994.
Stamvader is Henrick Peters die in 1693 te Oud Zevenaar trouwt met Catharina Reiners.

Van de Historische Kring Loosdrecht ontvingen wij, Trouwboek van Niettw-Loosdrecht 1719-1811. De
publikatieiste bestellen door overmaking van ƒ 27,50 op postgirorekening 3132756 t.n.v. de penningmees-
ter van de Historische Kring Loosdrecht met vermelding van 'Trouwboek Nieuw-Loosdrecht'.

Van de Stichting Oudheidkamer Reeuwijk, p/a Ravensbergsewcg 23, 2811 GL Reeuwijk, ontvingen wij
deel 8 en 9 uit de Reeuwijk.se Reeks. Deel 8 is uitgegeven in samenwerking met de ondernemersvereniging
Reeuwijk en handelt over de Reeuwijkse Ondernemers vanaf ca. 1905-1980.

W.H. VAN DER HORST-HARKEMA
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PERIODIEKEN

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

Nederland
Am$telodamum,)g. 82, nr. 6, nov./dec. 1995. S.A.C. Dudok van Heel: 'Cherubijntjesen putti'. Jacobde Wit
als schilder van de Roomse barokke propaganda 11695-1754];/ Bos: Willem van der Vuurst en zijn 'Alge-
meen Museum". De eerste aanzetten tot een stedelijk kunstbeleid in 1796; R. Kuipers: De letter waarmee
u leest [oorspr. maker de Zevenburger Nicolaas Kis, 1650-1702; verbleef voor studie in Amsterdam 1680-
1689].

Arenl llwe Boecop (secr.: G. Ruijs, Smedestraat 10,8081 EH Elburg), nr. 59, dec. 1995. Oorlogsherinnerin-
gen uit Elburg: bijdr. betr. o.m. Drie Engelandvaarders uit Elburg |Joop ten Have, Tinus van de Wetering,
Marten de Beer], fotograaf A.W. Hup, schoenmaker Wim Smit, Leo Spek, families Leusink, Spaan en
Vlieger, P. Vercouteren, Illegale pers, Joodse onderduikers in Elburg |namen, adressen; kruidenier Bos-
sink|. Verzetsgroep Old Putten |o.a. Rambonnet, Baud|, Het gezin Scholten, Gesneuvelde verzetstrijders
|H. Hulst, N.S. Rambonnet, A.E. ter Velde, A. Kruithof, H. van Driesten, J. Lebbink|.

Genealogie (CBG), jg. 1, nr. 4, dec. 1995. M.P.J. Kok: Onderzoek in het Archief van Gedeputeerde Staten
in Gelderland (1814-1949); ,4.J. Lever. Persoonslijst vervangt persoonskaart |tcn gevolge van de automati-
sering van de gemeentelijke bevolkingsadministratie worden de persoonskaarten per 1-10-1994 niet meer
bijgehouden; consequenties voor de door het CBG verstrekte extractenl.

Genealogie zonder grenzen, nr. 28, dec. 1995. Verv. Transcriptie Registers Walen Dragonders in Staatse
Dienst ]dopen 1790-95; huw. 1748-49]; Verv. Register van familiearchieven zich bevindend op het Rijksar-
chief te Hasselt |De Tiecken t/m Vorssen; met o.a. Vaes, Vannes, Vande Velde, Veulemans, Vinckenroy,
Voets|; Verv. Inventaire général des archives de families au Ier janvier 1980 |Tixhon t/m Zolet; met o.a.
De (la) Vaulx, Verdin, Waltery, Wanzoulle, De Warisoul, De Waroux, Wilmotte, Woot/Woet de Trixhe];
R. Penders: Namen en signalementen van verdwenen personen 11863J.

Genealogische Bijdragen Leiden e.o., jg. 10, nr. 6, okt. 1995. B. Prins: Zwammerdam, Honderdste Penning,
1579; P.J.M, de Baar: De oudste generaties van het geslacht Brittijn (Bertijn, Bertin, Bertingh, Burtijn].

Idem, nr. 7, dec. 1995. P.J.M, de Baar: Leiden, stad van vluchtelingen. Nakomelingen van vluchtelingen
I: Selier [oorspr. Charlier; afk. uit Luik]. II: Kukler (spellingsvarianten o.a. Coucqlair, Cuclair, Keuckelaer,
Quequelaer; afk. van Doornik]. III: Pont [afk. van Nieuwkerken]. IV: Righarl van Gelder |oorspr. Rijckaers,
Richard;afk. vanGeldern]. V: Bourgois |afk. van Mouveau bij Lille|. VI:Trel |oorspr. Treil; uit Frankrijk];
P.J.M, de Baar: Leidsc nakomelingen van Pilgrim Fathers. Conccpt-parenteel Pilgrim Children I: Ellis. II:
Buttertield |wcrd: Butterveld; met Cramer/Kramcr, (Van) Kerkhem|; B. Slalius: Het geslacht De Wit uit
Valkenburg Z.H. [stamreeks; 17e-19e eeuw]; Verv. Rinse penningen, 1625-1669.

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Bralxmt en de Bommelerwaard, 19e jg., nr. 4, dec.
1995. P. Sanders: De oudste gegevens van het geslacht Oerlemans |te Loon op Zand; 14e-16e eeuw]; Verv.
Kwst. Jacoba Ch. van der Waals; G. Gulicx: Kwartierstaat van Gerard Christianus Antonius Maria Gulicx
[geb. Helvoirt 1941;- , Krols, Geppaerd, Knicknie, Klerkx, Adriaanse (te Besoijen), Den Reijer, Van
Strien ]; Verv. Repertorium op de lenen van de hofstede Altena 1232-1650; Verv. Trouwen Oosterhout Ned.
Ger. 11680-1681]; Verv. De Loeker/Sloekers/Slokkers; Verv. Genealogie (Den) Otte(r)vanger(s); Verv.
Brabantse schippers ... Dordrecht [1664-I668|; Aanv./Corr. Kwstn. Van Hasselt, Van Dongen, Kiewit,
Verduijn; Verv. Genealogieën Hagoort en Bax; Antw. o.a. Vrients/Vriends, Sibs/Sips.

Genealogisch tijdschrift voorOost-Brabant,]%. 1 I, nr. l.jan. 1996. M.J.H, van Dooremolen: Van Dormale
uit Best en Oirschot | I4e-16e eeuw]; Een genealogisch raadsel te Mierlo Igcdoopt 1683 Henrica, dr. van
Anthonius Thielens|; Verv. Kwst. Nijssen; Verv. Genealogie Lcijten; F. van Geinen: De Byzantijnse
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keizers nader beschouwd; In Franse krijgsdienst overleden [1813-14]; De collaterale successie te Vlierden
[1729-1805]; Verv. Borgbrieven: Stratum (aanv.); H.L.M. Vertv. Wortelsnoei voor de boom Van Aken
[Beijens/Baijens, Keijser; 16e-17e eeuw; o.a. teOirschotenOostelbeers|; F.A.M. Vlemmings: Het geslacht
Boshuisen [te Someren; I6e-17e eeuw]; Antw. o.a. Van Gestel-Vera, Schellens.

Gens Germana, jg. 21, nr. 4, dec. 1995. A. Gladen: Hollandgiinger als regionelle antwort auf die über-
bevölkerungsfrage im grenznahen raumdes Münsterlandes im 18. und 19. jahrhundert [bewerkte lezing];
M.C. Borghols-Keijser. Stamreeks KeyBer |te Möckmüh en Amsterdam; 16e-19e eeuw; Kaiser, Keiser,
KayBer enz.; het tweede huwelijk van III. Johannes is bij de oudste dochter terecht gekomen|; J. Bader.
Zoektocht naar de oorsprong van de familie Bader [afk. uit Hamm (Westf.)].

Heemtijdinghen (Stichts-Hollandse Hist. Ver.), 31e jg., nr. 4, dec. 1995. Th.H.M. Keukens: De boden van
Bodegraven | met biogr. gegevens vanaf 15921; C. Timmerman: Een kort overzicht van de geschiedenis van
het gemeentewapen van Kamerik; De verjaardag van de notaris [johan Fransz. van Cortenes, geb. 1587,
notaris te Montfoort]; Jacob P. Thijsse als Woerdenaar.

Historische Kring Blaricum (contr. ƒ 17,50; secr.: Th. Calis-Vos, Singel 8, Blaricum), Med. no. 22, nov.
1995. F.J.J. de Gooijer: Voormalige hofsteden in de bouwvenen [o.a. de Stachouwer Hofstede|; L. Calis:
De betekenis van verzamelaar Regnault in relatie tot Blaricumse kunstenaars [PA. Regnault, 1868-1954];
Wie was Johan Stachouwer [ heer van Schiermonnikoog, geb. Amsterdam 1598; Jacob en Johan Stachouwer
eigenaren van slavenplantages in Brazilië].

Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 19 (1996). J. Harenberg: Het verdwenen kasteel 'De Marsch' te
Zutphen;G./4. /Cooy: Oost-Gelderland 1875-1925 [maatschappelijkeontwikkeling];/ ter Linde-Duenk: De
Aaltense Gasfabriek (1907-1949);/ Pruim: Deining in Dinxper of Hoe mijn oudoom Andries in conflict
kwam met de kerk | Pruim; 1911];/ Hulshof-Meinen: De schoolmeester-schrijver Gerrit Jan Meinen (1881-
1934); H. Agterhof: Brand te Winterswijk in 1822; LA. van Dijk: 19-eeuwse rederijkerskamers in de noord-
oostelijke Achterhoek en die van Borculo in het bijzonder.

Het Kromme-Rijngebied (Tussen Rijn en Lek), jg. 29, nr. 4, dec. 1995. A.A.B, van Bemmel: Opheffing
gemeente Cothen: een historische terugblik; K. van Schaik: De Bataafse omwenteling in Houten en 't Goy
[met namen van regerende, genomineerde en geëligeerde schepenen, van leden gemeentebstuur en van
patriotten; overzicht bevolking 1808: namen, beroepen, personele belasting].

Limburgs tijdschrift voor genealogie, jg. 23 (1995), nr. 4. H.C.J.M. Kreijns: Een proces in de 18e eeuw over
vaderschap [Cathrijn van den Esschen, 1725 Ie Oirsbeek-Willem Limpens]; Verv. Voormalig kerkhof...
te Venlo [o.a. Johanna Ran, geb. Texel 1791]; Het naamsmysterie van Maria Elisabeth Gorren [ 1776-1857;
tr. Vroenhoven 1803 J.Chr. Kruijen]; Corr./Aanv. Kwst. Bouvrie; A.P.L. Paquaij: Het tumultueuze leven
van Claes Pasque 1627-1687 (met stamreeks Paquaij te Eijsden].

De Maasgouw,]g. 114 (1995), afl. 4. W.A.J. Munier: De bewogen loopbaan van een pastoor in de grenspa-
rochie Vaals in de Franse tijd: Johann Michael Schonen (1795-1808); De kerk van OLV Geboorte te Kessel.
Een overzicht van de geschiedenis van de twee oudste bekende kerkgebouwen; De kerken van architect
Alphons Boosten.

Misjpoge,jg. 9 (1996), nr. 1.7. Groeneboer. IsidoreZwaaf (1873-1940), een joodse artiest |met o.a. Abra-
ham de Winter, Samuel en Philip Soesman]; LA. Vromen: De zogenaamde Wet Mulder, het Besluit Burger-
lijke Stand en de gevolgen voor stamboomonderzoek; P. van Dun: De joodse gemeente Tilburg en de
begrafenis van Samuel Catz |geb. Besoyen 1822, overl. 1886]; G. Mokotoff: De mormonen en het posthume
dopen van joden.

Een nieuwe chronyke voor het Schermereiland e.o., jg. 12, nr. 5, dec. 1995.7. Pielage: De Rijp na de ramp
Ibranden in 1654, 1657 en 1674]; C. Booy: De metaalthermometer van Cornelis Admiraal [1883]; Het
wapen van de Eilandspolder; De glazen van de Grote Kerk te De Rijp; Verv. Erfenis in Marken binnen en
een proces in Den Haag [erfgenamen van Aagt Lijken (overl. 1743) contra erfgenamen Jan. Hendriksz.
Besse].
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Old Ni-js (Heemkunde Kring Bergh), nr. 33, jg. 13, dec. 1995. Zeddam in het zoeklicht; Brand in Zeddam
op 13 mei 1830 |ontstaan in het huis van schoenmaker Hendrik Berendsen]; Verv. Nederlandse Hervormde
kerk te 's-Heerenberg; Kasteel 'Het Loo' en het begin van het einde [Huis Oploo; verslag verkoping 1835];
H.A. Ludwig: Hel Kleefse Hout |bosbeheer 17e-18e eeuw; jachtbelangen]; Oude Berghse paperassen:
Kohieren van de pondschatting en de verponding 'Voor den Jaere 1656 Kerspel Zeddam' |transcriptie].

Ons Erfgoed, 3e jg., nr. 6, nov. 1995. Verv. Militaire rangen |situatie na de vrede van Utrecht|; H.M. Lups:
Archiefonderzoek (I) [soorten archieven |; A.J. Wille: Genealogisch onderzoek in Zeeland; Verv. Notariaat
in de noordelijke Nederlanden; Verv. Oude termen (cond-cost); Verv. Beroepen van toen Igraveur].

Ons Voorgeslacht, no. 464, 50e jg., okt. 1995. G.J. van Gelder. De geslachten Van Drencwaert en Prijs,
alias van Zuutoort 113e-15e eeuw |; G. de Moor. Hendrika "oude" Jansdr. Oem van Wijngaarden, religieuze
in Koningsvelden haar familie | I5e-16eeeuw|; M. Zaaijer C.B.zn.: Personen vermeld in de Kohieren van
de 10e penning van Dirksland (1544), Herkingen (1544), Ooltgensplaat (1543/1544) en Goedereede (1543);
LM. van der Hoeven: Een stukje vergeten Burgerlijke Stand: overlijden Cool 1811; Antw. Fleury/Flory,
Maetleen.

Idem, no. 465, nov. 1995. S.M. Auwerda-Berghout: De kwartierstaat van Jannetje Jansdr. Zalee uit
Nieuwpoort [tr. ald. 1656 Jan Huybertsz Verhuysen|; H.T.M, de Raad: Personen die zullen behoren tot een
op te richten schutterij te Culemborg (1609); K.J. Slijkerman: De duizendste penning van Charlois anno
1658.

Traditie, jg. I, nr. 3, najaar 1995. Geneeskrachtige bomen in Nederlanden België; Clown en circusdirecteur
Joop Teuteberg; Goed gemutst in Afrika; Poesieversjes: spiegel van de tijdgeest; Levenswater uit gerst,
water en gist [whisky]; een dagje uit met de Jan Plezier.

Idem, nr. 4, 1995. Het Kerstverhaal; Thee; Madrigaalkomedies; Russische miniaturen; Bcdelliedjes.

Van Zeeuwse Stam, nr. 91, dec. 1995. J. Beun/S, van Essen-Beun: Genealogieën van twee geslachten Beun
in Zeeland [Buen/Beun te Warneton/Waasten (B), Sint Kruis, Heilleenz.; 17e-20eeeuw|; Verv. Genealogie
Menheere; Verv. Familie Tromp; Antw. o.a. Mer(r)ison/Meerreson.

Zeeuwse Familiepmet (Stichting Genealogisch Centrum Zeeland, Wijngaardstraat 3,4461 DA Goes), 10e
jg., nr. 3, dec. 1995. Het Centrum zal ws. eind 1998 intrekken bij het nieuwe complex van het RA in Zee-
land te Middelburg; Signalement Albertus Willem van der Halen |Zierikzee 1823]; De Kop-namen in
Zeeland ICoppejan, Copmels, Coppeneve e.d.].

Zicht op Haringcarspel, nr. 8, 4e jg., nov. 1995. Verv. Lijst van grondeigenaren uit 1790 |buiten de ge-
meente HarenkarspelJ; Brongas in de polder Woudmeer; Verv. Veldnamen aan de Westkant van Warmen-
huizen; De mogelijke betekenis van de plaatsnaam Schoorldam.

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoek bulletin, 3e jg., 1995-3. De dominee zorgt voorde wet en de pastoor voor het bed Igang van
zaken rond ondertrouw en huwelijk; met zoektips|; Dispensaties (2) |enkele Achterhoekse items uit jaar-
boek CBG 10 (1956) mei een enkele aanvullingl; Kettinghuwelijk te Zeddam |Ten Haag - Volcker/
Volckinck-Thuss-Kaak-Kleine-De Beijer-Gödden ]; Verv. 50 Jaar in vrijheid [kwst.Garben;-, Evers
(te Bienen, D), Dieker/Dikker, Borkes]; Verv. Parenteel Limbeek |met Kniest, Gudde, Dijker].
Amstelland, nr. 20, dec. 1995. Aalsmeerse Stambomenl verslag lezing); Verv. Vreemde namen ...: Een
familie van stratemakers in Amsterdam [Delvendiep, Dellïdiep; te Leidschendam, Leiden en Amsterdam|;
B. Rigter: Wagner-Wagenaar [afk. van Wesel, te Utrecht en Amsterdam; met schoonfamilie Xhafflaire;
kermisreizigers]; Aanv. Con en Verdonck |onderzoek bij Kamer van Koophandel|.
Delfland,'jg. 5, no. I, dec. 1995. G. de Moor/MJ. van Gent: De Cisterciënzcrinnen van Leeuwenhorst en
hun graanleveranciers uit Delft f 15e eeuw|.
1340 (Rotterdam), jg. 9, no.4, dec. 1995.A Harlmans: Banden met Klundert | maakte tot 1814 deel uit van
Zuid-Holland onderde naam Niervaart; notities uit het Oud Rechterlijk Archief betr. personen uil o.a. Delft,
Dordrecht, Rotterdam en Zwijndrecht; 1558-1603]; 'Zijn bloote degen ...' |Gerrit van Blokland, 1719]; W.
van Zeeland: Geneagram Beekhuizen-Gevers [erfenis voor Johanna Beekhuizen, ged. Rotterdam 1721, dr.
van Catharina van Eijk; met kwst.:-, De Susio, Van Eijk, Valkenhof|.
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Friesland, jg. 1, nr. 2, dec. 1995. A. Veldhuis: Ver van huis (misschien door u gezocht?) |afk. uil Friesland,
in DTB prov. Groningen|; Idem: Genealogisch onderzoek thuis; T. Slof: Bijzonderheden in een kwartier-
staat; W.E. Sijses-BrouwerAV.G. Sijses: Onverwachte ontdekkingen in een stamboom |o.a. De Ronde te
Schiedam].
Gens Gelriae,]%. 5, no. 3, dec. 1995. H.M. Aben-Nederpeld: Zoeken bij Mosaik. Zij kwamen uit Arnhem
naar het Kleefse land ... of... werden Van Arnhem genoemd.
Gooi en Eemland, 6e jg., nr. 4, dec. 1995. Verv. Bronnen voor verder genealogisch onderzoek. Akten van
indemniteit; A. Buik-Bunschoten: Een zeventiende eeuwse katholieke burgemeester van Weesp | Jacob van
Noordingh, 1641; testeert te Alkmaar 1651 als Jacob van Noordingen]; E. Elenbaas-Bunscholen: Huizen
in Muiderberg in 1731 [met namen eigenaren ]; Een wonderbare genezing [Aart Gerrit Luijtgers, Kortenhoef
1660|; Merkwaardige voornamen in het Gooi-reakties; Genealogische puzzel-3 |Cauwe; te St. Anna ter
Muiden; 18e eeuw].
Heraldisch Tijdschrift,jg. I, nr. 4, okt/nov/dec 1995. Verv. Onderzoek naar tekens van recht in de heraldiek.
2. Het kruis in de heraldiek vóór 1300; J.P.C. Hoogendijk: Kan de heraldiek eigentijdser? [met suggesties
voor nieuwe wapenfiguren; auteur wil gaarne de discussie hierover op gang brengen |; E. van Driesum: Van
wie is dit wapen? [bespreking van bronnen; Muschart, De Renesse|; Wapenregister afd. Heraldiek: Mel-
chers, Schouten.
Kempen- en Peelland, jg. 3, no. 4, dec. 1995. A. W.J.M, van Gestel/V/. Verhoeven: Nature or nurture bij de
familie Van Turnhout. Deelgenealogie Van Turnhout |afk. van Brussel]; Kwartierstaten (5 gen.) van P.
Dalmaijer en Johanna H. Uythoven |tr. Waalwijk 1950; - , Vos (te Sprang), Van Oosterhout, De Jong (te
Sprang) resp. - , Straver, Branderhorst, Van Wijk (te Eethen)], van kinderen Moezelaar| - , Roos (o.a. te
Gestel), Manders, Luijten (te Waalre)|, van C.J.H, de Ruijter | geb. Eindhoven 1932;-, Berends (te Rand-
wijk, Zetten) Van Bruggen (te Zeist), Van Zanten (te Zeist)], en van kinderen Lestraden | - , Rutte (te
Nieuwer Amslel), Van Gennip, VerdiesenJ; A. WJ.M. van Gestel: Erven |betr. biologische erfelijkheid].
Koggenland, jg. 10, 1995/4. A. Ie Mey: Onderzoek naar een dienaar van de V.O.C, [diverse 'rollen',
scheepssoldijboeken, Oostindische testamenten enz.|; Verv. Kwst. Pannekeet [kwn. o.a te Wervershoof en
Wognum); G.H. Bó'ke: Westfriese waterschappen en genealogie. De ambachten Drechterland en de Vier
Noorder Koggen.
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. II, dec. 1995. De reis van een bidprentje [van Maria de Ruiter (1816-
1900), wed. Everardus Schoonwater); Nationale Militie [voorb.: Gerardus van Hees, geb. Oploo 1843|;
Vredegerecht kanton Boxmeer [ 1829 Jan Ruth v.d. Heuvel; 1837 Pieter Boniekoe |; Kalender onveranderlij-
ke feestdagen [dec, jan., febr.].
NoordKOPslukken, 10e jg., nr. 1, sept. (= dec?) 1995. J.J. Kaldenbach: Te werkgesteld in Den Helder
1811-1813 |personen o.a. afk. uil Diemen, Hilversum en Haarlem |; Verv. Transportregisters van Huisdui-
nen en Den Helder [1786-87; Van Breederoede, Van Duuren, Glas|; Afstammelingen |namen en jaar van
overlijden op grafzerken in de Kooger kerk te Zuid-Scharwoude; 17e-19e eeuw|; Te Den Helder geboren
personen, ingeschreven als adelborst bij het Koninklijk Instituut voor de Marine [Adriaanse t/m Maats|.
Threant, 6e jg. (1995), nr. 4. R.K. Vennik: Kwartierstaat van de familie Vennik [Jan Vennik (1910-1979);
- , Drenthen, Pot (te Hoogeveen), Smit (te Amsterdam), Hartman, Slot, Gort, Timmer (te Westerbork)]; J.F.
Swintjr.: Kwartierstaat Swint [Joh.Fr. Swint tr. Albany 1933 Trijntje Gombert;-, Huizing,-, Kleinbloe-
sem|; G. Kootstra/M.T. Versnel: Chronologie van Aukjen Imkes Kootstra, 1838/1920; Verv. Genealogie
Lunenborg ISchonewille te Hoogeveen.
West Noord Brabant, jg. 5, nr. 4, okt. 1995. L.CJ.M. Knitel: Voorschot op het huwelijk [Cornelis van
Campenhout otr. Oudenbosch 1688 Geertruijde van VlimmerenJ; Verv. Genealogie Biestraten; Verv. Kwsl.
Adriana Maria Goorden |ook Gorden, met o.a. Hopstaken |; C.A.M. Nagelkerke-van der Riet: Langs de
matriarchale lijn | Van Ginneken, Van der Riet, Looijen, Buijsen, Schoutens, Martelmans, Smits (te Nieuw-
Vossemeer), Van der Wegen, Van Hove|; D.P.M. Muchielse-Schouleren: De aardappels werden duur
betaald [diefstal door acht Steenbergse vrouwen, 1862|.
IJssellanden, nr. 34, 9e jg., nov. 1995. C.J. Verheijden: Grenzen aan de groei [Hofman, Dijk, Schuiten,
Knibbeler]; J. Donner: Het gesprek [met mevr. A.J. de Vries; kwst. De Vries (oorspr. Vriesema; te Hooge-
zand), Grunefeld, Vorstefeld, Venema|.
Zaanstreek-Waterland, nr. 23, dec. 1995. Verv. Zwart [Huijgh Willemsz. Swart, Westzaan 1702 koop huis;
Gerrit Jansz Swart, 17091; B.K.S. Koene: Terug naar de dertiende eeuw [Jutten; 16e eeuw]; O. Lunshof:
Scheepseigendom en kadaster; P.M. Kernkamp: Doopsgezinde huwelijken banne Westzaan, 1655-1675;
J.G. Tromp-van derKoogh: Een verre verwant [Van der Koogh]; Verv. Lutherse immigranten; L.J. Schaap-
van Zuijlekom: Kwartierstaat van Wijbrand Schaap [ 1828-1917;—(te Monnickendam), Van Ekers, Montoft,
Huggins|; J.P. Blokker: De bediening van de Bartelsluis.
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Uit Familiebladen:
De Bothof-Bode, jg. 3, nr. 2, najaar 1995. De Ridderkerkse tak |overzicht aangelrouwde families|; Hendrik
Bothof (1797-1828) tr. Sijke Rits (1791 -1866).
Bulletin familie 'de Heus', jg. 9, nr. 4, dec. 1995. CL. de Boer. Een 'de Heus' als pauselijk zouaaf [Arie
de Heus, geb. Houten 1843|; A. van Dam:... het nadeel van een voorgeslacht [vraagtekens na vondst betr.
Jan Jansz. de Heus alias de Bruijn, 1653 te Erichem|.
C/Krapels-krabbels, 15e jg., no.2, okt. 1995. Verv. Honderdvijftig jaar kadaster. Een notariële akte ontcij-
ferd |Peter Krapols, Maria Bergers wed. Reinier Dillen, I748|.
Die Doringtak, Nr. 24, Sept. 1995. Coert Frederik Heslinga vertel van sy voorouers |kleinzoon van Aletta
C.M. Steenberg, geb. 1857|.
Driemaandelijks tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 4, nr. 4, dec. 1995. Het
gezin van Paesschier Seys x Jacquemijne Merlevede [uit Status'Animarum Boezinge 1610-16111.
Familiekrant Stam Joosten, nr. 24, jg. 6, jan. 1996. Schema's Joosten 18e-19e eeuw, o.a. te Hamont, Caulil-
le, Buggenum en Wessem.
Familiestichting Huyser, nr. 32,9e jg., dec. 1995. Het 'Dagboek' van Quirinus Adriaensz Huyser van 1569
tot 1653 (samengesteld aan de hand van gegevens uit archiefstukken|.
Familie-Tijdschrift van de familie Verbeem(en), 1 e jg., nr. 4, dec.1995. Kwst. van Frans Crombeccke |geb.
Dordrecht 1930;-, Cornelis, Verbeem, Van der Pas; met portret (kleurenfoto) van kw. 15 Pieternella
Polfliet (1841-1910)1; Waar komen de nu bekende oudste stamouders van het geslacht Verbeem(en) van-
daan? [oudst bekende Petrus (niet Petri, dat is de genitief-vorm; in de wandeling zal hij Peter geheten
hebben) x Anna Borgers; tussen 1626-1637 werden te Walem bij Mechelen vijf kinderen gedoopt].
Hamers Bulletin, jg. 6(1990). Verv. Stamreeksenen Biografieën. Nr. 1: Verzetsgroep Simpelveld; Lambert
Hamers, pachter van Haagsittard 1630-1651 [met gegevens familie Kampen|. Nr. 2: op zoek naar broers
en zusters van Jan Hamers de jonge van Lutterade-Geleen en ... van zijn vrouw Metgen Hamers; De Franse
volkstelling van 1796 in de toenmalige gemeenten Nieuwenhagen, Rimburg, Schaesberg en Ubach over
Worms. Nr. 3: Ouders en voorouders van Peter(ke) Hamers van Neerbeek [ged. Beek I642|; Overleden
personen sedert 1939 (1930)-1988; Uit notariële archieven. Nr. 4: Dispensatie bij het huwelijk van Wilhelm
Luijten en Cornelis Hamers, Geleen 12 febr. 1764; Not. Archieven. Nr. 5: Op zoek naarde identiteit van
Willem Hamers, gehuwd Sibilla Lcmmens, en zijn onbekende broers en zusters [tr. Beek 1667]; op zoek
naar een verwantschaprelatie [Botti te Maastricht; 18e- 19e eeuw |. Nr. 6: Voorouders en nakomelingen van
Willem Hamers en Meijken Huntgens [tr. ca. 1606; won. Geleen]; Petronella Hamers (*1646) en haar
zusters.
Koek(k)oek'snieuws, no. 5 [dec. 1995]. Kallenkote [aldaar woonde stamvader Hendrik Klaas Koekoek tr.
1740 Fcmmigien Albers; Seminarie Mozes Koekoek gesloopt |overl. 1896; te Hoogeveen|.
De Kruijdboom,)g. 11, nr. 3, dec. 1995. Verv. Aaltje Kruyt [geb. 1705, tr. Leiden 1724 Jan Pauw].
Het Patertje,]%. 11, nr. 4, dec. 1995. Verv. Pater-Amerongen; Parentcel van Jacob Pater [geb. Berkhout
1881 ]; Pater - Staphorst [nageslacht van Jan Reints Pater tr. Margje Harms, 1776 won. Staphorst|.
Sintmaartensdijk-nieuws (& ouds), no. 30, dec. 1995. Behalve veel recent nieuws: Gegevens familie Van
Suntenmaartensdijk, Fragment Van Sint Maartensdijk/(Van) Sintmaartensdijk.
Stichting Familie Vis van Zaandijk, Med. nr. 29, nov. 1995. J.H. Vis: De familie Vis en de Zaanse molens.
Stichting Jacobus Lautenbach l537/'38 tot 1611, familieblad nr. 15, nov. 1995. Lautenbach in Amerika;
Marten Klazes Lautenbach (1855-1940); Stuurman Dirk Lautenbach (1833-1859).
De Wagenschouw, nr. 19, nov. 1995. Verv. Timmermanshuis te Vorden; Verv. Genealogie Wagcnvoort/
Wagenvoorde.

De volgende 'nieuwelingen' heten wij welkom in deze rubriek:
Familiekrant Stam David(t)s I Journal de la familie David(t)s, 1. Jg., uitgave I, kersteditie. Red.: Mevr. R.
Davidts, Heidestraat 26, B-3670 Meeuwen. In deze afl. beknopt overzicht nageslacht Bertrand David x
Sophia Kessen [overl. Stokhem 1770 resp. 1775].
'De Langen'. Het familieorgaan van de uit Jisp stammende familie De Lange, no. 1, dec. 1995. Red.: Drs.
P. de Lange, Stationsstraat 15, 5431 CB Cuijk. Walvisvaart te Jisp en de familie De Lange [Cornelis Ger-
ritsz. de Lange (ook: Langert), commandeur 1642, Lucas en Simon de Lange 1705; voorts Van Straeten,
De Waard, Walig; traankokerijen]; Een fragment uit 'Het dagverhaal van AafjeGijsen 1773-1775' [Pieter
de Lange (geb. 1734)|.
De Veerkamp Krant, jg. 1, nr. 1, dec. 1995. Red.: H.E. Veerkamp, Middelblok 105, 2831 BL Gouderak.
Nieuwsbrief over en voor alle families Veerkamp in Nederland. Hierin o.a. Beknopte kwst. (4 gen.) van
Martijn Elbert Veerkamp [geb. Amsterdam 1979;-, Stofberg, Verweij, Wiesener|.
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Duitsland
Düsseldorfer Familienkunde, 31. Jg. (1995), Heft 4. Die Kirchhofbelegung 1767/74 zu Neukirchen bei
Hülchrath |plattegronden en namen]; K.J. Wiltsch: Taufen Neukirchen/Hülchrath. Katholische Pfarre St.
Jacobus 1697-1804 |Adolfsgen t/m Arwein/Arrewein; met o.a. Angermond/Angermundt]; Heiralen von
Heerdter Kirchspielsleuten in Büderich, Lank und Osterath 118eeeuw|; Möglichkeiten der Forschung nach
Vorfahren aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in der Bibliothek des Gerhart Hauptmann-Hauses
(Bücherliste).

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 37, Heft 3, Sept. 1995. Die Familie Von Fikensholt [alias Welow(s),
Weloege, Weloghe, Welaw, Wehlau; naamdragers 13e-17e eeuw; bewijsbare afstamming vanaf XI.7. Frie-
drich Welow, overl. 1610]; Aanv. Von Kobrink.

klem, Heft 4, Dez. 1995. Seit sieben Jahrhundert mit der Stadt Oldenburg verbunden. Familie Büsing.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV, 43. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1995. Die Bürgerschaft von Winzig im
Jahre 1586; Kirchenbücher im Besitz der Stiftung 'Ascher Kulturbesitz'; Danziger Schneidesmeister und
ihre Lehrlinge 1825/26; Familiennamen in Josefsberg in Galizienzwischen 1826 und 1858; Die Eisenbah-
nerfamilieGarbeausBreslau; Die BewohnerderGemeinde Malkowitz... [volkstelling 19211;Ostdeutsche
in der Pfarrei Wolfersweiler im Saarland 119e eeuw].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familie- und Wappenkunde, 44. Jg. (1995), Heft 4. Das PaB-
buch von Leer [interessante bron!; 1823-1826; datum, naam, reisdoel (veelal Amsterdam). Voorbeelden:
13.9.1823 Georg Kuhlmann Harderwijk; 24.1.1824 Carl Friedrich Thielke en vrouw Nimwegen; 6.8.1824
+ 11.7.1826+ 17.8.1827 MosesReicher Amsterdam; 17.4.1826 AlbertusGerhardusNöteboom Amsterdam.
Na 14.7.1826 t/m 1829 tevens opgave beroep, geboorte-en woonplaatsen reden van de reis. Voorbeelden:
21.5.1828 Isaak Raphael Stockuis [Stockvis?], Handelsmann, (geb.) Amersfoort, (won.) Leer, (doel) Wol-
fenbüttel, (reden) werkzoeken; 11.9.1828 Abigael Jacob Ballingeb. Polack, zonder beroep, (geb.) Surina-
me, (won.) Leer, (doel) Suriname, (reden) bezoek|; Personalschatzungsregister des Jahres 1719 vom Amt
Emden [waaronder horen o.a. Hinte, Loppersum, Suurhusen en CanhusenJ.

Groot-Brittannië
Genealogisis' Magazine, Vol. 25, No.2, June 1995. Hereditary and familial disease; Genealogy of the Nor-
man Conquest [verslag van een project].

Idem, No. 3, Sept. 1995. Eighteenthcentury Exchequer records as agenealogical source [Rekenkamer];
Medieval and royal genealgy update |boek- en tijdschriftbesprekingen].

Idem, No. 4, Dec. 1995. Adoption and its records; The social rise of an emigration agent in later-Stuart
London [William Have(r)land; 2e helft 17e eeuw]; Mary Cannovan [overl. Liverpool 1841 ].

M. VULSMA-KAPPERS

RECTIFICATIE

In de Boekenrubriek van het januarinummer zijn enkele fouten geslopen:

Pag. 43, Hel geslacht Van Goor in Drenthe: de auteur is A. van Goor; het nummer 69.21.08.513 betreft niet
een postrekeningnummer, maar een famA'rekeningnummer.

Pag. 44, F. Alons, Op zuik naar de Woddels..., lees correct: Op zuik noar de Wöddels.... In de bespreking
worden genoemd: Louis Allons (tweemaal) en Daniel Allons; driemaal dient te worden gelezen Alons (met
één T). Eerste regel tweede alinea: lees allochtone. Het boek is te bestellen door overmaking van ƒ 65,-
op postrekening 1011210 t.n.v. de samensteller.
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VRAGENRUBRIEK

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

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

VRAGEN

865. VAN DEURSEN
Pieter van Deursen, zoon van Willem van Deursen en Elisabeth Gijsberts, kleinzoon van Hendrik van
Deursen, drossaart van Asperen en Maria Rutgers, verhuist in 1581 van Asperen naar 'Holland'. Gevraagd
verdere levensloop van Pieter van Deursen.

A.M. BORST VAN DEURSEN, Purmerend

866. KWINT
Hindrik Hindriks, schipper, overl. Leek (Gr.) 20-6-1808,55 jaar oud, tr. Midwolde (WK) 2-12-1798 Geeske
Matthias, geb. Leek, ged. Midwolde 27-3-1774, overl. Leek 30-5-1828. Zijn nageslacht noemde zich Kwinl.
Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van Hindrik Hindriks.

T.K. GLAS, Groningen

867. BROER-BLONK
Dirk Broer, geb. Zwammerdam ca. 1742, tr. Alphen 5-10-1766 Lijsje Blonk, ged. ald. september 1741. Uit
dit huwelijk, voorzover bekend, negen kinderen. Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van dit echtpaar.

J. BROER, Delfgauw

868. BAKKER-BARENDS
Uit DTB's van Zwaag, Westwoud, Blokker en Andijk de onderstaande gegevens:
- Ged. Zwaag 23-2-1742 Jacobus, zn. van Claes Dirksz. Backer en Maritje Jacobs.
- Jacob Klaasz. Bakker, j.m. aan Swaagdijk, tr. Zwaag 10-4-1768 Maartje Barends, j.d. aan Heemden.
- Ged. Westwoud/Zwaagdijk: mei 1770 Jan, mei 1772 Cornelis en 9-7-1778 Geertje, kinderen van Jan

Klaasz. Bakker en Jantje/Jaantjc Barends.
- Tr. Blokker 21-7-1816 Joseph van Lingen met Geertje Jans Bakker, oud 38 jaren, geboren te Zwaagdijk,

dochter van wijlen Jan Klaas Bakker en Jantje Barends.
- Andijk: overl. 21-9-1794 te Zwaagdijk onder Wervershoof Jan Klaas Bakker.
- Zwaag: overl. te Zwaagdijk onder Zwaag 12-9-1813 Janlje Barends.
- Blokker: overl. te Ooster Blokker 5-1-1826 Geertje Bakker, oud 44 jaren (44 onduidelijk), geb. te

Zwaagdijk, gehuwd met Joseph van Lingen, dochter van Jan Bakker en Jantje Bernardus.
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van beide echtparen Bakker-Barends.
SCHOUTENS-STROES
Gevraagd huwelijksgegevens van Cornelius Schoutens, geb. Halsteren 1-4-1806 en Maria Stroes, geb.
Horssen (Gld) 29-9-1809. Hun eerste kind wordt geboren te Halsteren 7-11 -1836. Noch in Halsteren noch
in Horssen een huwelijk gevonden.

CA. KOECKHOVEN, Hoofddorp

869. VAN GULIK-SPRUYT
Jan van Gulik, overl. Utrecht 29-9-1802, tr. ald. 2-12-1750 Eva Spruyt, overl. ald. 21-3-1804, wed. van
Hendrik Marsman (huw. Utrecht 12-7-1747). Zij laten te Utrecht dopen: Grietje 18-4-1751, Jannigje 17-3-
1756, Jan Willem 27-7-1758, Corneertje 9-7-1760, Arnoldus 23-9-1761, Henricus 30-11 -1763, Everhardus
14-12-1766, Arnoldus 11-6-1769, Kunera Kornelia 19-4-1772. Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht
van genoemd echtpaar.

J.C. VAN GULIK, Engwierum
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870. DU CHATENIER
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van George Samuel du Chatenier, geb. Londen tussen 1725 en 1729,
juwelier/zilversmid, overl. Den Haag 26-5-1789 of 6-1-1802, gehuwd met Barberra de l'Espesse.

B. MÖTTER, Spijkenisse

871. KLAASSE/CLAYSE-VAN DER NAA
In april 1751 arriveert te Breskens, vanuit Middelburg, het echtpaar Jacob Clayse en Maria van der Naa
(wellicht in gezelschap van hun kinderen Marinis en Lena). Derde kind, ged. Breskens 26-11 -1752: Corne-
lis (get. Jacob van der Naa, Laurens Claassens, Pieternella Heystek). De familie vertrekt in oktober 1755
naarOosterland (Schouwen-Duiveland), alwaar doop vierde kind 1 -11 -1756: Clasina (get. Johanna Knippel
en Johannes van der Naa). De doopgetuigen zijn mogelijk afkomstig uit Poortvliet (Tholen) en in dat geval
beschreven in de Nederlandsche Leeuw 93 (1976), kol. 146. Te Scherpenisse werd gedoopt 28-8-1729:
Maria van der Naa, als dochter van Marinis en Lena van (N)Uffelen. Gevraagd herkomst van Jacob en
Laurens Klaasse/Clayse en van de familie Van der Naa.
LETTERMAN-VAN DER KOLK
Willem Letterman, afk. uit 'het Nassaudische', kleermaker, overl. Oud-Beijerland 7-1-1821, 56 jaar oud,
tr. (1) Lena van der Kolk, overleden tussen 1806 en maart 1808. Gevraagd huwelijksgegevcns Letterman-
Van der Kolk, alsmede verdere informatie over de familie Letterman.

J.A. KLAASSE, Hilversum

872. DE JONGE
Grietien Laurens de Jonge, ged. Groningen 6-1-1802, dochter van Laurens Jans de Jonge en Jantien Roelfs
Vos, (ouders overl. resp. 1816 en 1814), wordt in 1822 te Haren (Gr.) vermeld als erfgename van haar
grootmoeder Grietien Jans Pathuis. Daarna ontbreekt van haar elk spoor. Zij is niet overleden in de provin-
cies Groningen of Drenthe. Gevraagd verdere levensloop van Grietien.
DORENBUSCH
Abraham Aukes, ged. Oude Pckela 13-10-1765, zoon van Auke Aukes Dorenbusch en Mettje Jans, wordl
30-1-1787 veroordeeld wegens het bedrijven van "sluikerij' tot een verblijf van driejaar in het Prov. tucht-
huis te Groningen. Daaruit ontsnapt hij 6-4-1788. Waar is hij gebleven'?
HELMHOLT-BARRAU; HELMHOLT-VERMOND
(Anna) Maria Helm(h)olt, ged. Kropswolde (Gr.) 10-4-1687, overl. na 1743 (wss. op Schiermonnikoog,
waar zij in 1733 voorkomt op de lidmatenlijst), dr. van dr. Bronno Helmholt en Mechteltien van 't Hof, tr.
(1) ca. 1708 (David?) Barrau; tr. (2) vóór 1719 Herman Vermond/Virmond. Uit het eerste huwelijk zoon
David Barrau, die bij zijn huwelijk te Amsterdam afkomstig heet te zijn van 'Schermercoog' (Schiermon-
nikoog?); uit het tweede huwelijk dochter Henriëtle Clara Vermond, geb. ca. februari 1719, overl. Ulrum
16-1 -1778, tr. de predikant Henricus Edzers Hagenouw. Gevraagd beide huwelijksdata, herkomst van beide
echtgenoten en doopgegevens van de beide kinderen.

H.J.E. HARTOG, Groningen

873. DEN BRABER
Gevraagd huwelijks- en overlijdensgegevens van Bastiaan Teuniszn. den Braber, ged. Lopikerkapel 30-9-
1660, gehuwd met Marrij NN. Er worden na 1700 twee kinderen uit dit echtpaar geboren, t.w. Anthonij en
Teuntje. Ook andere gegevens over dit gezin zijn welkom.

J. DEN BRABER, Redondo Beach, Calif./USA

874. SNATER/SNATERS-RIETVELD/RIETVELDT
Jan Jansz. Snater(s),j,m. van Kamerik, overl. na 19-10-1756,otr./tr. Woerden 20-111-2-1719 Neeltje Aersse
Rietveld(t), verin, geboren 1697, j.d. won. op Geestdorp, verin. begr. Kamerik 23-11-1781 (Snaterse, de
vrouw van Jan). Uit dit huwelijk, gedoopt te Woerden: Elisabeth, ged. 6-4-1719, overl. na 3-4-1725; Jan,
ged. 19-7-1720, begr. Kamerik 1 -11 -1806(otr./tr. ald. 28-11/21-12-1755 NiesjeCornelisdr. Coorevaar,geb.
Blokland, won. Rietvelt); Huibertje, ged. 10-8-1721; Huibertje, ged. 22-11-1722 (tr. Zwammerdam 8-6-
1760 Jan Gerritse van Vliet); Johannis, ged. 9-2-1724; Thijs, ged. 2-11-1732. Mogelijk andere kinderen uit
dit huwelijk: Klaas, won. te 's-Gravenhage (tr. (1) Mietje Claesdr.?, van Wassenaar; otr. (2) Kamerik 27-11-
1785 Maria van Eijk, j.d. van Kamerik, won. te 's-Gravenhage); Aart, geb. en won. Kamerik, begr. Woer-
den 26-1-1798 (tr. Kamerik 19-5-1766 Niesje J. de Jong, j.d. geb. Nieuwveen en won. Aarlanderveen);
Marrigje, van Kamerik, overl. na 27-12-1770 (otr./tr. Kamerik 16-4/1-5-1763 Evert den Dunnen); Arie, van
Kamerik, begr. ald. 29-1-1798. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van genoemd echtpaar.

J.C. SNATERSE, Gouda
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875. AKERSLOOT-VAN DUSSELDORP
Gevraagd gegevens over het echtpaar Abraham Akersloot en Johanna van Dusseldorp, die op 4-10-1741
in de Grote Kerk te Den Haag een zoon Jacobus laten dopen.

A.J. VAN DEUK, 's-Gravenhage

876. GEERLIGH/GEERLING
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jan Geerligh/Geerling, stadskorenmolenaar te Oldenzaal, begr. ald.
13-10-1765, geh. met Eva Seggelinck/Seggelink, van Enschede.

P. GEERLING, Medemblik

877. (DE) HIEP/OP GEN HIEPT/OPDEHIPT
I. Arnoldus Op Gen Hypt, tr. Weeze 29-7-1674 Margaretha Zeegers (Scoers).

II. Gerardus Op Gen Hijp, ged. Kevelaer 20-3-1678, Ir. Weeze 11-5-1710 Joanna Eijckmans.
III. Petrus Hiep, ged. Weeze 12-4-1714, overl. ald. 18-6-1790, tr. Maria Weijers, geb. 1726, overl. Weeze

21-11-1772. Hieruit: Gerardus (geb. Weeze, overl. Warmond 19-11-1807, tr. ald. 5-6-1785 Johanna
Verwoerd/Vervoort, geb. Nijmegen 1758, overl. Warmond 7-3-1839) en Henricus (ged. Weeze 24-10-
1770, overl. Noordwijk 9-12-1841, tr. (I) Noordwijk 5-12-1797 Petronclla Does en tr. (2) ald. 8-11-
1811 Grietje Maarschalk).

Zijn er connecties bekend met:
a. Cornelius Hiep (ex Alïerden, Gel. int.) tr. Deursen 1-12-1775 Hermana Nicolai Sonnenberg.
b. Evert Jacobs de Hiep, tr. 's-Graveland 28-4-1745 Eva Tampers/Tempels.
c. Uitgebreide takken rond Venray, met oudst bekende vermelding: Helena Hiept, geb. 1589, dr. van

Joannes Hiept en Helena NN, susc. Goswinus sub Arboribus en Bartholomeus Rutgens.
d. Theys op de Hiep, in een 'Auseinandersetzungsvertrag' d.d. 23-10-1712 betr. een 'Caet gelegen by

gysen aen 't Niel (Geniel) onder de Heerlyckheyt Walbeck'.
Alle genealogische gegevens betreffende de naam Hiep zijn welkom.

Drs. S.P.M. HIEP, Voorschoten

878. DIK/DIJK
Andries Salomons Dik, ged. Loppersum 29-12-1772, burger van Appingedam, schipper van de kanonneer-
boot 'Groningen 2', overl. Termunten 4-3-1814, tr. Loppersum 23-12-1798 Trijntje Jans, geb. 1780/81. Als
zijn ouders worden genoemd Salomon Dik/Dijk, schipper, en Maria Groelofs (ook Martje Roclfs), wonende
te Loppersum. Salomon en Maria laten tevens te Loppersum dopen: Samuel 31-7-1762, Jan en Hindrik 5-6-
1765 en te Wittewierum (Kroddeburen) Geertruit 18-9-1763. Gevraagd gegevens en verder voorgeslacht
van de ouders van Andries Dik, alsmede van zijn vrouw Trijntje Jans.

B. DIK, Groningen

879. BOEKHOORN-SMALE
Gevraagd geboortegevens en voorgeslacht van Caspar Henrik Boekhorn en zijn vrouw Catarina Smale (tr.
Nijmegen 2-6-1715). Catarina overl. Grave 18-1-1754 als 'Casper Boekhorn's vrouw'. Zij hebben in Nijme-
gen één kind r.-k. laten dopen en in Grave één kind r.-k. en zeven kinderen geref. Mogelijk is Caspar soldaat
geweest.

A.F.M. BOEKHOORN, Vaassen
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