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VIII

144. Jan Rutgers Eshuijs, landbouwer op erve Eshuis, lidmaat Wierden 1668163,
ouderling 1682159, 1711163, overl. tussen 30-3-171034 en 2-12-1715164, tr. (2)
Wierden 1-3-1691 Geesje Driessen Wilgerink (= 147), procl./tr.(l) Goor/Wier-
den 18-8/25-8 (Dom. 11 resp. 18 Trinitatis) 1663

145. Marigje ten Senckehlam.
In 1694 wordt Jan Eshuijs, halfhorig, aangeslagen over 500 gulden 'voor zijn eigen'. Daarnaast
wordt nog genoemd: Eshuis, hofhorig. Uit de rekeningen van de Hof te Goor blijkt dat door zijn
zoon in de jaren 1714/16 versterf en erfwinning is betaald". Op 2 december 1715 vond tussen zijn
kinderen de verdeling plaats van de vaderlijke en moederlijke erfenis: Jannes Eshuijs krijgt vooruit
een stukje grond bij Geerligs en schoonzoon Frerik Staman twee van de beste schapen. Zoon Jan
ten Eshuijs (= 72), die op het erve Eshuijs woont, moet hen beiden 115 gulden uitkeren. Over het
stukje grond ontstaan naderhand problemen, waarbij ondermeer de zoon en erfvolger van Jan jr:
Rutger (= 36), optreedt164. Jan jr. trouwde eerst met de dochter van zijn stiefmoeder Geesje Driessen
(= 147) en na haar dood met de dochter van Geesjes tweede man Albert Meijerinck (= 252).

146. Jan Jansen van 't Kotte (na zijn huwelijk Ten Langen of Langelaer), otr. (1)
Rijssen 15-11-1654 Aeltien Jansen, wed. van Gert ten Langen in Ypelo; tr. (2)
Rij ssen 29-3-1668

147. Geesje Driessen Wilgerink, van Eisen, (na haar eerste huwelijk Te Langen). Zij
tr. (2) Rijssen 1 -8-1675 Albert Meijerinck (= 252); tr. (3) Wierden 1 -3-1691 Jan
Rutgers Eshuijs (= 144).
Het Kotte of Kate is een katerstede onder Ypelo en wordt al in 1475 vermeld. In 1601 is het 3 mud
groot. In 1602 is de bewoner Jan ten Kate.
Het Langen is een erf, gelegen onder Ypelo, in 1601 5'A mud groot. In 1602 is de bewoner Gerdt
t' Langen.
Erve Wilgerink ligt onder Eisen (Rijssen) en wordt al in 1297 vermeld. In 1601 is het 6'/2 mud groot.

148. Albert (Hendriks?) op de Ibbenhorst, woont Almelo, (overl. vóór 17-2-1714).
De Ibbenhorst lag in de Heerlijkheid Almelo, maar behoorde (in 1569 en 1601) tot het Convent van
Oldenzaal165. In 1601 bestaat het erf uit 5 mud gezaai en 4 dagmaat hooiland. In 1694 moet de
Ibbenhorst te Almelo 18 stuivers zoutgeld betalen. In 1714 gaat te Wierden een Engbert Alberts
Ibbenhorst in ondertrouw: nagelaten zoon van Albert Hendriks Ibbenhorst.
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Erve Groot Langelerle Ypelo, afgebroken 1990/93
(foto: H. Hagens, Almelo)

150. Johannis Reetgers, landbouwer, verm. overl. na 20-7-168634.
In 1385 is er al sprake van een erf Reetgarinc als borgleen van Diepenheim36. In 1475 wordt het
Reetghering genoemd en in 1602 Reetger. In 1748 wordt het omschreven als de katerstede Reetgers
met bewoners Hendrik en Albertjen Reetgers, dochter Hermke en als kostganger Hendrik Reetgers.
Albertien was dochter van Harnien Reetgers en trouwde in 1725 niet Hendrik Dubbinck, zoon van
Jan Dubbinck te Daarle. Ze werd geboren in 1699 als dochter van Hennen Johanisse Reetgers en
diens tweede vrouw Geesjen Jansen Greven. In 1751 is de scholte eigenaar van Reetgers.

152. DerckAlberts Meijer, landbouwer op de Meijerhof, tr. Aeltjen Jansen. Zij hertr.
Wierden 5-10-1684 Jan Jansen, nagelaten zoon van Jan Lubberts op Nijsinck.
Te Wierden treft men vele personen met de naam Meijer aan, naast personen met de naam Meije-
rink. Deze namen zijn ontleend aan twee van de grootste erven en mogen niet door elkaar worden
gehaald166. De situatie rond de familie(s) Meijer te Wierden is complex. Bij kwartier 46 is al iets
vermeld over Garrit en Hendrick Meijer.
Vóór 1705 treft men als vaders in de trouwboeken aan:

1. Derck Alberts (op 20-5-1689 trouwt zijn nagelaten dochter Geeske (= 97) die één mal Meijer
wordt genoemd).

2. Derck Meijer (op 20-8-1693 gaat zijn nagelaten zoon Hermen (= 76) in ondertrouw).
3. Derck Alberts Meijer (op 5-6-1697 gaat zijn nagelaten dochter Maria in ondertrouw met Johan-

nes Roelofs, wed. van Hermke Meijer; op 4-7-1697 trouwt zijn nagelaten zoon Albert (= 78) met
Fenneken Jansen Stae).

4. Derck Meijer (op 28-10-1694 gaat zijn dochter Hermke in ondertrouw met Johannes Roelofs;
op 28-1-1700 trouwt zijn zoon Albert met Elsjen Bolck; op 26-6-1701 trouwt zijn zoon Henrick
(= 92) met Jenneke Ariaens).

Voorts vindt men op 5 oktober 1684 het huwelijk van Aellje Jansen, weduwe van Derck Alberts op
's Meijers, met Jan Jansen. En op 28 augustus 1670 gaat Derck Alberts, j.m., zoon van Aalbert
Henricks Meijer in ondertrouw met Merrigjen Henricks ten Stae. Zowel in 1675 als in 1682 worden
naast elkaar vermeld De Meijer (= Erve Meijer) en Derck Meijer. Waarschijnlijk is Derck Alberts
wiens weduwe in 1684 hertrouwt de bouwman op erve Meijer geweest, gezien de toevoeging OP
's Meijers, en is Derck Alberts, de zoon van Aalbert Henricks, die in 1670 in ondertrouw gaat, de
tweede Derck Meijer. Aangezien de weduwe in 1684 hertrouwt, zal Derck Alberts op 's Meijers
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identiek zijn met de eerste drie personen die hierboven zijn vermeld, van wie na 1689 nagelaten
kinderen trouwen. De vierde persoon is waarschijnlijk identiek met de zoon van Aalbert Henricks
en overlijdt pas na 1711 (vermelding bij de verponding). NB: in de Wierdense kerkeboeken is er
sprake van een Derck Meijer de jonge in 1679167. Vooralsnog is het hier vermelde hypothetisch.
Vermeldenswaard is nog het huwelijk van zoon Hermen Dercksen (= 76) met de weduwe van Eg-
bert Jansen Nijsinck, waardoor hij zich vestigt op het Nijzink, terwijl de weduwe van Derck Alberts
Meijer (zijn moeder of stiefmoeder) was hertrouwd met de nagelaten zoon van Jan Lubberts op
Nijsinck.
Erve Meijer wordt in 1748 bewoond door Roelof en Harmken Meijers met de kinderen Aalbert en
Derck. Harmke trouwde op 8-5-1718 als nagelaten dochter van Albert Dercks Meijer (= 78) met
Roelof Janse Vrijling. Ze was gedoopt in 1699 als dochtervan Albert en Fenneken Jansen Stae (=
79) en de eerste van hun kinderen die, na het overlijden van de vader, huwde.

154. Gerrit Boinck (Buyinck), landbouwer op erve Buijink onder Notter, tr. Rijssen
1-2-1646

155. Aeltien ten Stove(le)r, van Azelo.
In 1646 trouwt Geryt Boinck, 'sohn van Derck Boinck in Nutter' met Aeltien ten Stoveler. In de
periode 1646-1665 worden er meerdere kinderen van hen gedoopt, waarbij soms de naam niet wordt
genoemd, soms alleen 'kind van Boink in Nutter' en alleen in 1661 de moeder Aeltien ten Stoveler
van Aesel. De doop van dochter Berentien (= 77) is niet te vinden. Een Gerit Gerrytsen van 't Buy-
inck in Notter gaat in 1677 te Wierden in ondertrouw met Geesje Jansen van 't Nisinck.de zus van
Egbert Jansen Nisinck. de eerste man van Berentje Buijinck (= 77). Het Buijinck in Notter wordt
in 1385 genoemd in de rekening van de goederen met verplichtingen aan de Hof te Goor16. In
1492/94 blijkt het als tijnsplichtig erve te vallen onder het ambt van Raalte168. In 1601 is het 7 mud
groot, maar ligt het woest. In 1675 wordt Gerrit Boeijink te Nutter vermeld: 2 hoofden.

156. Derck Alberts Meijer (= 152).
158. Jan Egberts (na zijn eerste huwelijk Staman, na zijn tweede huwelijk Dassel-

man), landbouwer op erve Staman, naderhand op erve Dasselaar, ouderling 16-
8-1691l69, 171116\ 172982, geërfde van de marke Wierden als bouwman op
Dasselaar98, overl. na 12-2-172982, tr. (2) Wierden 10-4-1701 Jenneke Coertsen,
dr. van Coert Ariaens, weduwe op Dasselaar (zij tr. (1) ald. 30-5-1686 Jan Hen-
ricks, zoon van wijlen Henrick Jansen op Dasselaer); tr. (1) ald. 18-9-1673

159. Hermke Hendricks, dochter van het Staman.
Jan Egberts trouwt in 1673 met één van de kinderen van Hendrick Staman (ten Stae) en komt blijk-
baar zo terecht op het erve Staman. Als Jan Egbertsen Staeman wordt hij vermeld bij de boerman-
nen van Wierden in 1676170.
Het Staman, ook wel Stade of Stadhuis genoemd, was een horig erf dat, in tegenstelling tot de drie
andere horige erven te Wierden, onder de Hof te Delden viel. Het werd al in 1385 genoemd36. Van
dit erf'is een negende deel afgesplitst, genaamd Kleijne Staa. In 1748 wordt erve Staman bewoond
door Jenne Eshuis, weduwe Staman, Jan, een kind van de absente Gerrit Staman, drie jonge kinde-
ren, een meid en een scheper. Deze Jenne is de dochter van Jan ten Eshuis (= 144) die op 5 februari
1699 trouwde met Frerick Gerritsen, nagelaten zoon van Gerrit Henricks ten Stae. De Hof te Goor
had aan Jan ten Eshuis één vrij (= niet horig) kind toegestaan. De akte van vrijheid werd verleend
aan Jenneke, waarna deze trouwde met Frerick en zich onder de Hof te Delden begaf, eveneens met
het recht op één vrij kind171.
Frerick Gerrits betaalde in de periode 1693-1700 aan de Hof te Delden 200 gulden wegens erfwin-
ning en opvaart, op voorwaarde dat hij zijn huis zelf zou repareren172. Zijn vader Gerrit was vermoe-
delijk een broer van Hermke Henricks (= 159). Een zus: Merrighje Henricks, trouwde met Derck
Aalberts (= 184). Een andere zus: Geseken, trouwde in 1668 in Rijssen met Arent Harbers. De
dochter van Gerrit ten Stae: Aeltje, trouwde in 1700 met Henrick Henricks Meijer, de broer van
Abraham (= 90).
Het Staman werd in 1694 en 1701 aangeslagen voor 22 resp. 20 stuivers zoutgeld.
Erve Dasselaar of Dasselman wordtin 1475 vermeld als Dasseler. Eigenaar was de kerk van Wier-
den. Tussen 1695 en 1717 is het woonhuis omgewaaid en heeft de kerk de meijer Dasselman twee
jaar pacht (d.i. 140 gulden) kwijtgescholden om een nieuw huis te timmeren m . Mogelijk betrof het
hier 'de laatste overgrote droevige stormwind' uit 1704/5 waarbij de kerktoren van Wierden om-
waaide en op de kerk terechtkwam174.
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Jan Egberts Dasselman treedt nog op in de zaak rond de gekraakte kerkbank (zie bij kwartier 106):
als getuige wordt hij in 1729 gehoord, waarbij hij zegt meer dan 80 jaar oud te zijn en al 30 jaar
ouderling te zijn geweest82). In 1748 wordt het halve erve Dasselman bewoond door Jan Dasselman
(zoon van Jan Egberts en Jenneke Coertsen) en Ida Ververs met vijf kinderen.

160. Gerrit Egberts Smit, overl. vóór 10-2-172034.
161. Gerrhje Bartels.

Dit echtpaar wordt op 20 juli 1684 vermeld in het doopboek van Wierden. Bartelt Smit (= 80) moet,
gezien zijn weinig voorkomende voornaam, wel hun zoon zijn.
Een Gerrit Egberts wordt in 1682 genoemd als diaken159.
In 1686 verzoekt de predikant van Wierden om vrijstelling voor de betaling van schoorsteengeld
vooro.m. Gerrit Egberts Smit vanwege 'slechte staat'. In het oorspronkelijke kohier uit 1682 staat
bij de Smit: daarbij wonende een paar arme oude luiden. Ook in 1694 wordt de Smit nog vermeld
als pauper, maar in 1701 wordt hij aangeslagen voor 10 stuivers. Het is overigens niet duidelijk wie
in 1701 de Smit is: Gerrit of zijn zoon Bartelt (= 80).
In 1751 woont Berent Kosters in het pand dat in 1682 door deSmit wordt bewoond. Eigenaar is dan
de kerk van Wierden.

162. Henrick Arents Ipeloe, ged. Rijssen 24-6-1649, overl. tussen 3-6-1668175 en 10-
10-1670176, otr./tr. Rijssen/Almelo 20-10/17-11-1667

163. Hadewich Henricks Godtschalckalias Hadewich in 'tSchuijtie '77, overl. tussen
4-12-1671 en 6-7-1674178. Zij tr. (1) vóór 10-12-1656179 Adam (van) Oosten-
dorp, burgeren koopman te Almelo180, woont ald. in het Schuijtien181, keurnoot
landgericht Almelo 1654,1657-58,1660-63,1665l82, pachter van de'opaccijns'
op bier van de stad Almelo 1660,1662183, overl. tussen 12-11 en 10-12-1666184.
Adam van Oostendorp en zijn huisvrouw Hadewich Dercksen (!) verkopen in 1660 een akker turf-
land in de Oosterhoeve te Vriezenveen185. Wanneer Hadewich Henricks Godtschalck in 1667 her-
trouwt, verzoekt zij momberstelling over de kinderen uit haar eerste huwelijk186. Van haar broers
en zusters kocht zij in 1669 'het Schuijtien' met de brouwerij op voorwaarde dat Godtschalck Hen-
ricx c.s. de brouwerij mocht gebruiken om bier te brouwen voor hun eigen huishouding, maar niet
om door te verkopen aan tappers. Dit heeft geleid tot onduidelijkheden met een rechtszaak als
gevolg187. Blijkbaar is 'het Schuijtien' niet definitief in Hadewichs bezit gekomen want in 1678
verkopen Jan Roelofs, de weduwe Gese Stockelers, Godtschalck Henricx met huisvrouw Geertien
Jansen, Willem Wildemans met huisvrouw Fenneken Henricx en Lambert Braakman als momber
van Hermke Henricx (=81), dochter van wijlen Henrick Ipelo (= 162) en zijn huisvrouw, hun ou-
derlijk huis, genaamd 'het Schuitjen', alsmede de stalling en brouwerij met bijbehorende grond188.
Vermoedelijk zijn Adam van Oostendorp en Hendrick Ipeloe ook brouwer geweest. Van de laatste
is dat niet vreemd: in 1711 blijkt er in de buurschap Ypelo een kleine brouwketel te staan ten huize
van Jan te Ipeloe189, mogelijk de broer van Henrick die in 1658 in Rijssen werd gedoopt. Dit Ipelo
wordt in 1475 vermeld als Bolenhues Kathe. In 1601 blijkt het 4'A mud groot en in 1602 is de
bewoner Berndt t' Ippeloe.

Hermken Henricks (=81) trouwt in 1695 als nagelaten dochter van Henrick Arents Ipelo. Zij laat
in 1701 een dochter dopen met de weinig voorkomende naam Hardewich. Ook haar dochter Hermke
had een dochter Hardewig (zie bij kwartier 81).

164. Hermen Knouff, vermeld 1690.
Een Hermen Knouff te Almelo wordt vermeld in de rekeningen van de rentmeester van Huize
Almelo190.

168. Henrick Gerrits te Middelesch, landbouwer, woont Zuna (1671, 1680), tr. Rijs-
sen 28-8-1664

169. Berentien Jansen Smeijers ('s Meijers), van Zuna.
Dit echtpaar laat in de periode 1664-1680 te Rijssen vijf kinderen dopen.
In 1601 wordt het Middeles in Notter vermeld: groot T/i mud. In 1675 wordt Henrick Middelesch
te Notter genoemd: 3 hoofden.

170. Albert Berents Geervelt, landbouwer op erve Gierveld, overl. vóór 25-5-1712,
tr. Wierden 12-9-1686

171. Lutgert Johannis, overl. na 25-5-1712.
In 1712 koopt Lutgert Jansen, weduwe van Albert Giervelt, de halve Veerenmathe en een kampje
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land in de andere helft voor 445 resp. 60 gulden191. Albcrts broer Henrick trouwt in 1701 met de
weduwe op het Altinck (= 125) en wordt daar bouwman. Albert en Lutgert laten in 1687 een zoon
Berent dopen. Diens weduwe hertrouwt in 1715 met Egbert Hendriks Middeles (= 84) en overlijdt
daarna spoedig. De weduwnaar hertrouwt dan met dochter Aeltien (= 85).

172. Hermen Schapink, overl. vóór 26-3-170234, tr.
173. GeeseNN.

Erve Schapink wordt al in 1416 vermeld"1 en is in de vorige eeuw verdwenen. In 1675 is er éé
vuurstede en is de bewoner pauper. Het behoorde vanouds aan de Heer van Almelo. In 1748 wordt
het Schapink een katerstede genoemd, bewoond door Albert en Fenne Schapinck en twee kostgan-
gers.

174. Jan Geertsen Heerdinck, overl. vóór 8-5-170134, tr. Wierden 25-4-1675
175. Anna Berents, j.d. uit Ypelo, ged. Rijssen 29-12-1650.

Hel erve Heerding wordt in 1444 genoemd en bestond in 1953 nog steeds. In 1675 is er één vuurste-
de en wonen er drie personen boven de 16 jaar. Het valt in 1733 onder het Rentambt van Albergen.
Bewoners in 1748 zijn Jan en Margareta Heerdink met vijl' kinderen en twee schepers.

Erve Heenlink te Wierden
(foto: H. Hagens, Almelo)

176. Gerrit Egberts Smit (= 160).
177. Gerritje Bartels (=161) .
178. Henrick Arents Ipeloe (= 162).
179. Hadewich Henricksen (= 163).
180. Henrick (Alberts?) Meijer, tr.
181? Sara Nijhoff. Zij otr. (2) Wierden 29-7-1674 Johannes Rutgers, zoon van 't

Eshuijs; tr. (3) ald. 18-4-1680 Derck Hermsen Schottelinck, zn. van Hermen
Schottelinck te Eisen; hij hertrouwt Wierden 4-12-1712 met Jenneke Kleissen
(= 103).
Sara Nijhoff was tamelijk gegoed. In 1675 wordt ze vermeld met 800 gulden als één van de drie
'partikulieren'. De andere twee zijn de pastoorsche Nijhoff, en de pastor Linius.
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De weduwnaar van Sara Nijhoff hertrouwt in 1712 met de weduwe van Jan Gerrits Fit (= 102). De
weduwe van Sara's vermoedelijke zoon Abraham: Nenne Roelofs (=91) hertrouwt in 1712 met
Arent Groothuijs (= 50), die in 1717 als weduwnaar hertrouwt met de dochter van Jan Gerrits Fit
(=51).
Aan de waarschijnlijke afstamming van Sara uit de predikantenfamilie Nijhoff, aan haar voorouders
en hun rol in de reformatie in Wierden, is een apart artikel gewijd"2.

182. Roelof Henricks (Scholten?), overl. vóór 23-9-I69434, (tr. (1) Nenneken Hen-
dricks Haercamp, otr. (2) Wierden 21-3-1669

183? Hendrickjen Jacobs. Zij tr. (1) Joannes Hermsen (= 342?)).
Roelof Hendricks wordt in 1675 genoemd 'met 2 hoofden' en één vuurstede en in 1682 opnieuw
met één (die in 1751 op naam van Jannes Roelofs staat, zijn zoon die in 1694 trouwde met Hermke
Dercks Meijers en in 1697 met Maria Dercks Meijer, waaruit een dochter Aeltje die in 1748 met
vader Jannes Roelofs een huis bewoont) en als buurman van Berent Hendricks (= 212). In 1683
moet hij 10 stuivers betalen wegens de 1000e penning en in 1694 en 1701 wordt hij vermeld in het
zoutgeldregister voor 10 stuivers, hoewel hij al is overleden.
Bij de huwelijken van Berent Kosters (= 112) en Abraham Hendricks (= 90) wordt als vader van
hun vrouwen genoemd: Roelof Henricks. In de trouwboeken van Wierden komt men twee maal een
Roelof Hendriks tegen: Roelof Hendriks Scholten, die als weduwnaar van Nenneken Hendricks
hertrouwt met Hendrikje Jacobs, en een Roelof Hendricxsen van het Beverdam die in 1670 te Rijs-
sen trouwt met Aeltje Berents, weduwe van Hendrick tot Hermsel (in Enter). Het is op grond van
vernoemingen aannemelijk dat Roelof Henricks Scholten de vader is en niet Roelof Henricks Bever-
dam. Roelof Scholten trouwde eerst met Nenneke Haarkamp193. Berent Kosters en Henrickje Roe-
lofs hebben een dochter Nenne: vernoemd naar de grootmoeder. Na zijn tweede huwelijk heeft
Roelof kennelijk een dochter naar zijn overleden eerste vrouw genoemd: Nenne Roelofs (=91). Zij
en haar man Abraham Henricks hebben een dochter Hendrina, mogelijk vernoemd naar grootmoe-
der Hendrickje Jacobs193.
Roelof Hendricks Scholten was een broer van Berent Hendricks (= 212)194. Zijn zoon Jan trouwt
in 1695 met Berents dochter Mette. Zij zijn dus neef en nicht. Dergelijke huwelijken ziet men vaker
(vgl. kwartieren 10 en 11; 38 en 39).

184. Derck Meijer, overl. tussen augustus 1711 en juli 1716, otr. Wierden 28-8-1670
185? Merrigjen Hendricks ten Stae.

In 1711 wordt Derck Meijer voor 500 gulden aangeslagen; in 1716 zijn zoon Hendrik (= 92) in
plaats van hem. Hij was mogelijk brouwer: in 1711 blijkt hij één van de drie brouwketels in Wier-
den te bezitten189.

186. Ariaen Jansen ten Barkel, landbouwer op erve Barkel, verm. overl. na 12-6-
170134.
Ariaen ten Barckel ondertekent in 1676 als boerman van Wierden een akte met: Aeryn Jansen toe
Barkell17". Hij komt verder uitsluitend zonder patroniem voor.

188. Henhek Rutgers Eshuijs (= 114).
189. Lutgert Herms (= 115).
190. Hans Utert (Utrecht), j.m. van Kampen, woont Huize Almelo (1685), pachter

van de Wierdense tol vanaf 1685195, tr.(2) Wierden 30-3-1694 Marrigje Wol-
ters, dr. van Wolter Jansen Smith op het Vriezenveen, (zij hertr. Wierden 8-3-
1705 Jan Hesselinck, schout van Wierden na 1713); tr. (1) Wierden 26-4-1685

191. Helena Frericks,).d. van Zwolle, woont bij de Heer van Rechteren (1679). Zij
tr. (1) Wierden 4-5-1679 Gerrit Otten Nijhoff, pachter van de Wierdense tol195.
Hans Utert en zijn vrouw Helena Frericks zijn afkomstig uit Kampen en Zwolle en hadden, vóór
hun huwelijk, blijkbaar een betrekking op Huize Almelo. In 1685 trouwt Hans met de weduwe van
Gerrit Nijhoff en volgt hem op als pachter van de Wierdense tol, die verpacht werd door de Graaf
van Rechteren. In 1694 blijkt Hans Utert de rijkste man van Wierden. Hij wordt aangeslagen over
1500 gulden. Slechts de erven Velthuis en de Haer worden even hoog aangeslagen, maar de eige-
naars daarvan zijn 'uitheems' .Als zoutgeld moet Hans Utrecht in 1701 twee gulden betalen (evenals
Dom. Nijhoff). verreweg het hoogste bedrag. In dat jaar kopen hij en zijn tweede vrouw van de Heer
en Vrouwe van Almelo een stuk hooiland: de halve Vlier196.
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Op 24 juni 1704 maakt Hans zijn testament"7. Hij laat aan zijn tweede vrouw het erf en goed Wil-
gerink in Eisen na (zie tevens bij kwartier 147). Zijn voordochter Josina (!) (= 95) en de kinderen
bij zijn tweede vrouw krijgen allen gelijke delen. Jongste zoon Jannes wordt later ontvanger van de
verponding en contributie van Wierden198.

192. Frerick Berents alias Haar Frerick, landbouwer.
Zowel in 1694 als in 1701 wordt Haar Freryck aangeslagen voor 10 stuivers. In het vuurstedenregis-
ter van 1751, waarin tevens de vuursteden van 1682 worden vermeld, staat hij met één vuurstede:
Frerik op de Haer. Als eigenaar in 1751 wordt Gerrit op de Haer vermeld (zie bij kwartier 96). Uit
het register van 1682 blijkt dat Freryck niet op erve De Haer woonde. Eigenaar van het goed dat hij
bewoonde was burgemeester Jan Swam te Almelo.

194. Derck Alberts Meijer (= 152, 156).
196. Roelof Pouwels, vermeld 168634.
198. Jan Jansen, vermeld 168628.
204. Gerrit Jansen, alias Fit(Vijt) Gerrit, vermeld vanaf 1654199, overl. tussen 29-3-

1678200en 1682.
Fit Gerrijt wordt in 1669 vermeld wanneer hij 6 gulden afdraagt t.b.v. Huize Almelo201. In 1675
wordt hij met één vuurstede vermeld en wordt hij voor twee hoofden aangeslagen. Evenals zijn zoon
Jan wordt hij vermeld met betrekking tot de afbetaling van schulden over de Kerckbraecke in de
periode 1669-1678. Op 30 oktober 1679 wordt ene Fit Geese genoemd, misschien zijn vrouw of
weduwe200. Zoon Jan staat in 1682 genoemd met één vuurstede, maar in de bijlagen (d.d. 11-7-
1686) wordt Fits weduwe vermeld met attestatie.

206. Kleis Dercksen Senderinck, landbouwer op erve Zenderink, overl. vóór 22-1-
1688.
Het patroniem Dercks kan slechts worden ontleend aan het huwelijk van zoon Jan, die met Gerritje
Jansen trouwt als Jan Kleissen, nagelaten zoon van Kleis Dercksen. Bij de doop van zijn zoon
Hendrickop24juli 1697 wordt hij Jan Senderinck genoemd. Deze Jan heeft uit zijn tweede huwe-
lijk met Aeltje Egberts Nijsinck een zoon Derck.
Erve Zenderink wordt al vermeld in 1400202. Eigenaar was het St. Catharineklooster in Almelo. In
1675 worden er twee vuursteden aangetroffen, in 1682 één. Het Senderinck wordt in 1694 en 1701
aangeslagen voor 22 resp. 20 stuivers zoutgeld. In 1748 wonen er Derck en Dina Senderinck met
de kinderen Janna, Janna, Marijke en Berendijne. Derck, hierboven al genoemd, trouwde in 1736
met Egberdina Nijsinck, nagelaten dochter van Jan Nijsinck.

Erve Zenderink te V/ierden
(foto: H. Hagens, Almelo)
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212. Berent Henricks Brouwer alias Scholten, onderscholte Wierden 1670-78203, otr.
(1) ald. 25-9-1670 Grietje Nijhoff, dr. van Abraham Nijhoff (= 362); tr. (2) ald.
10-12-1682

213. Swenne Jansen, ged. Rijssen 27-10-1650. Zij tr.(2) Wierden 15-6-1690 Jan
Alberts Meijerinck (= 126).
Berent Henricx' kinderen worden in 1694 aangeslagen over 500 gulden. Inhetzoutgeldregistervan
dat jaar wordt hij nog zelf genoemd, en wanneer op 13 januari 1695 zijn dochter Mette trouwt,
wordt zij niet nagelaten, maar jonge dochter van Berent Henricks genoemd. Zijn weduwe is echter
al in 1690 hertrouwd.

214. Hans Wolters (Brouwer) alias Golden Hans204, geb. ca. 1646205, varkenskoop-
man (vóór 1672)206, brouwer en herbergier te Den Ham207, keurnoot schoutambt
Ommen en Den Ham 1677-80,1685,1690-91,1693208, pachter van Grote Nien-
huij s tiende 1698209,overl. tussen 9-5-1715210 en 17-12-1728204,tr. Wierden 18-
3-1677

215. Cunne Henricks, overl. na 10-2-17292".
Op 5 november 1710 maken Hans Wolters en Kunneghien Henricxen te Den Ham hun testament
op. Na hun beider overlijden zal zoon Harmen Hansen hun huis met de brouwerij, het gereedschap
en een tuintje erven alsmede nog een tweetal tuintjes en alle levende en dode have; overige goede-
ren zullen moeten worden gedeeld met de andere kinderen Matthe Hansen, gehuwd met Gerhardus
Berents (= 107, 106), Henrickien Hansen, gehuwd met Berent Berents en Anna Hansen212.
Kunnegien Henriks, weduwe Hans Wolters Brouwer verkoopt in 1729 aan zoon Hermen en huis-
vrouw Helena Hesselink de helft van haar goederen op voorwaarde dat zij haar levenslang onder-
houden2".

216? Jan op de Voort, vermeld 1690.
In 1684 was het regiment Aylva enige tijd gelegerd in Den Ham en de omringende boerschappen.
Jan op de Voort in de boerschap Linde verleende aan drie soldaten onderdak, Scholte Lubbe (= 429)
in het kerkdorp Den Ham had eveneens drie soldaten, en de herbergier Hans Wolters (=214) ver-
leende onderdak aan de majoor, drie kapiteins en een vaandrig213. Jan op de Voort wordt ook elders
genoemd als gebruiker van het katerplaatsje De Voort onder Linde214.

218. Berent Gerrijts Velthuis, schoolmeester te Lemele, overl. tussen 14-4-1704 en
16-3-1707215.

219. Willemtje Jansen Velthers, overl. na 27-3-1715216.
Op 27 maart 1715 geeft Willemtje Jansen Velthers, weduwe van Berent Velthuijs, goedkeuring aan
hetgeen haar zoon Jan Velthuis, procureur, heeft bewerkstelligd i.z. het invorderen van de erfenis
van haar zuster Albertje, overleden te Amsterdam. Het kapitaal zal als obligatie uitgezet worden en
t.z.t. ten goede komen aan Willetntjes kinderen: Gerregje Velthuis, gehuwd met Jan Voort (= 109,
108), Jan Velthuis, proc, en Steventie Velthuis, gehuwd met Gerrijt Berents, Henrick Velthuis,
schoolmeester, en Jan Hannessen Buitinck, kleinkind van Willemtje en Berent Velthuis216.

224. Maet-Berent, vermeld 1655.
In juni 1655 wordt Maet-Berent vermeld omdat hij, tegen de marke-afspraken in, een turfkuil heeft
gegraven217.
De Maat is vermoedelijk een huis of stuk grond geweest, waaraan de bezitter zijn naam ontleende.
In 1601 wordt er een Maet Derck genoemd die een huis met gaarden en 1 molder bezat. In 1675
wordt de Maet genoemd, grenzend aan erve Dasselinck, met twee hoofden en één vuurstede. In de
papieren die betrekking hebben op de verhuur van de kerkelanden in Wierden worden in de periode
1669 tot 1683 achtereenvolgens genoemd: Lambert in de Mate, Maet Aeltjen, Maet Jacob en Maet
Lambert218. Een relatie tussen deze personen en Maet Berent blijkt niet. Maet Jacob zal Jacob Hen-
ricks zijn, die in 1681 in de Mate woont en dan met Aeltjen Wichers trouwt. In 1701 wordt 'het
Maetjen' vermeld als pauper. In 1733 wordt de Maets naast Dasselinck genoemd, samen met Hen-
drick Knoeff, die dezelfde goedsvrouwe heeft. In 1748 is het niet meer te traceren. (NB: in 1716
wonen Hendrick Knoef en zijn vrouw (= 82, 83) in op het Maathuijs).

226. Roelof Henricks (= 182), tr. (1)
227? Nenneke Hendricks Haercamp, overl. vóór 21-3-1669.
228. Rotger ten Eshuijs, landbouwer op erve Eshuis.
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In 1638 verschijnt Rotger Jansen, zoon van Johan ten Esshuis, voor het stadsgericht van Almelo
inzake een schuld van Johan Bruins aan zijn vader19.
In 1651 is hij borg voor Derck Senderman wanneer deze een stuk grond in Wierden koopt220. In
1662 blijkt de bewoner van Eshuijs, dat dan omschreven wordt als een half erf, verpauperd221. Die
omschrijving is intrigerend, omdat uit de volkstelling van 1748, waarbij vele halve en kwart erven
worden vermeld, erve Eshuis niet als een half erf wordt omschreven. Het Eshuis lijkt een bijzondere
positie in te nemen onder de horige erven. Eigenlijk is dat al bij de hierboven genoemde jongere
generaties aan de orde gekomen: in 1694 wordt Jan Eshuijs (= 144) halfhorig genoemd en 'voor zijn
eigen' aangeslagen voor de 1000e penning. Na zijn overlijden erft zoon Jannes een stukje grond,
terwijl een horig erf niet gedeeld mag worden. Jan Eshuis (= 18) verkoopt een stuk eigen grond en
gaat een schuld aan met als onderpand de halve Eshuistiende. Het blijkt dus dat het erf voor de helft
horig was en voor de andere helft eigendom van de bewoner.

232. Gerrit Egberts Smit (= 160, 176).
233. Gerritje Bartels (= 161, 177).
234. Henrick Arents Ipeloe (= 162, 178).
235. Hadewich Henricksen (= 163, 179).
236. Henrick (Alberts?) Meijer (= 180).
237? SaraNijhoff(= 181).
238. Roelof Henricks (= 182,226).
239? Hendrickjen Jacobs (= 183).
240. Jan Berents Snijder, overl. tussen 1675 en 1683.

In 1668 richten enkele lidmaten van de kerk te Wierden, onder wie Jan Berntsen Snijder, een ver-
zoek tot de Heer van Almelo om aanstelling van Joachim Liens tot nieuwe predikant van Wier-
den163.
In 1675 wordt Snijder Jan genoemd als pauper. In de loop van 1685 trouwen te Wierden twee nage-
laten zoons: Freryck en Bartelt. In het vuurstedenregister van 1751 wordt als eigenaar en gebruiker
van een huis met één vuurstede vermeld: Jan Berent. Hij is de oudste zoon van Berent Jansen Snij-
der (= 120) en bewoont dit huisje in 1748 met dochter Janna en Swenne Nollen als kostganger. Dit
huisje stond in het vuurstedenregister van 1682 op naam van de weduwe Jan Snijders, die als pauper
was vermeld.

244. Johannes Henricks, j.g. van Dasselaer, woont Rectum (na huw.), tr. Wierden 1-
3-1685

245. Henrickje CorneUsse,].&. van Bervede. Zij tr. (2) Wierden 5-8-1703 Arent Jan-
sen, zn. van Jan Fliercamp. - '
In 1748 woont Arent Jansen, oude man, als kostganger in het huis van Jannes Berfde te Wierden.
Jannes was de jongste zoon van Henrick Johannes (= 122).
Het erve Bervede lag in Rectum, dat onder Rijssen viel. Het wordt in 1475 vermeld als Bervorde
en in 1601 is er sprake van een Berend t' Beverde. In 1694 en 1701 moet het Barffde 26 stuivers
zoutgeld betalen.

246. ArentHerms van 'tBeverdam, tr. (1) Wierden 4-3-1677 Lubbetje HermsenJ.d.,
beide wonend met Berkelman; tr. (2) ald. 3-12-1682

247. Jenneken Jansen. Zij tr. (2) ald. 4-1 -1691 Derck Coertsen, zn. van Coert Geert-
sen.
Van Arent Herms is weinig meer te vinden dan de gegevens in de DTB. Hij woont met zijn eerste
vrouw bij hun huwelijk op erve Barkel (als knecht en meid?). In de bijlagen bij het vuurstedenregis-
ter uit 1682 wordt genoemd: Jan Dercx, nu Arent Harms in Hanses huis.
Het Beverdam wordt in 1475 vermeld als een katerstede. In de 17e-eeuwse kohieren wordt het niet
vermeld. In 1748 wordt Beverdam een half erf genoemd en bewoond door de oude luiden Jan en
Geese Beverdam en de jonge luiden Harmen en Geesken Landhuis met vijf kinderen en een meid.
Jan trouwde in 1708 met Geeske Herms als nagelaten zoon van Hermen (Henricks) ten Beverdam
(en Engele Engberts). In 1766 is Herman ten Beverdam bouwman, volgens een erfwinningsbrief
van 25-4-1747. Het erf wordt vermeld als zijnde leenhorig aan de Provincie222.

248. Berent Altinck, landbouwer op erve Altink, overl. vóór 19-1-169034.
In 1715 maakt Gerrit Altinck op de Hofstede in Nolter zijn testament. Tot erfgenamen benoemt hij
zijn vrouw Hermke Gerrits. Zijn broers Berent Altinck (tr. Wierden 23-12-1673), Jan Altinck op
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de Graven (otr. Almelo 1-4-1694 met Geertruid Hendriksen, dochter van Hendrick op de Graven
te Almelo), de kinderen van Strol Evert en de kinderen van Derck Altinck (= 124) erven elk 10
gulden223.

250. Henrick in 't Nijehuis, woont Rectum, vermeld 1690.
252. Alben Jansen Meijerinck, landbouwer op erve Meijerink, gezworene van de

marke Wierden 1658223, kerkmeester Wierden 1668 ' 6 \ overl. tussen 20-7-1686
en 15-6-169034, tr. (2?) Rijssen 1-8-1675 Geesje Driessen Wilgerink, wed. te
Ypelo (= 147); otr. (1) Rijssen 7-1-1644

253? Henrickien Jansen ten Wolthuis.
Alben Meijerinck wordt alleen bij zijn ondertrouw in Rijssen vermeld met patroniem. Bij zijn
tweede (?) huwelijk is slechts vermeld dat hij weduwnaar is. zodat allesbehalve duidelijk is of
Hendrickje ten Wolthuis ook inderdaad de moeder is van zijn kinderen. De oudste dochter van zoon
Hendrick heet Hendrickje en zou kunnen zijn vernoemd naarde grootmoeder. Kinderen van Albert
Meijerinck trouwen echter pas na 1685, wat nogal laat is, gezien het huwelijk in 1644.
Uit de taxatielijsten van de horige goederen van juli 1662 blijkt dat van erve Meijerink het huis was
afgebrand en de bewoner verpauperd221.
In het vuurstedenregister van 1675 is bij Meijerinck vermeld: pauper: in het hoofdgeldregister niet.
Daarin wordt Meijerinck vermeld met drie hoofden, d.w.z. drie personen ouder dan 16 jaar. inclusief
inwonend personeel. In 1682 worden Albert Meijerinck en Kleine Meijerinck naast elkaar vermeld;
Kleijne Meijerinck als pauper. In de toelichting staat: 'Kleijne Meijerinck sijnde de lijfftucht van
Albert Meijerinck'. Kleine Meijerink wordt in 1748 genoemd als het negende deel van Meijerink.
Zo'n afsplitsing van een negende deel van een groter erf was typerend. Een oude boer ging daar
vaak wonen wanneer hij niet meer in staat was het grote erfde bebouwen. Met dat negende deel kon
hij nog in zijn levensonderhoud (lijftocht) voorzien. De oudste zoon Hendrik, die zijn vader op hel
grote erf vermoedelijk al was opgevolgd, trouwt in 1686 met Jenneken Johannis van het Reetgers
(= 75). Op dezelfde dag trouwt zijn zuster Hermke met haar broer Hermen. Jacob Johannis. een
broer van Jenneken en Hermen trouwt in 1695 als weduwnaar met Geesjcn Alberts, nagelaten
dochter van Albert Meijerinck.

254. Jan Greven, landbouwer, verm. overl. na 28-6-169634.
'DeGreve' wordtin 1694 aangeslagen voor 10 stuivers zoutgeld. In het vuurstedenregister van 1751
wordt op no. 71 genoemd: Albert Greven (de zoon van kwartier 126: Jan Alberts) op dezelfde plaats
als in 1682 Jan Greve werd vermeld. Deze bewoonde dus een katerstede. Hij wordt beschreven als
een arm en desolaat man.
In 1696 trouwt Jans dochter Geesje met Hermen Reetgers. die weduwnaar was van Hermke Alberts
Meijerinck. Zus Henrickje Greven (= 127) is dan al getrouwd met Jan Alberts Meijerinck (= 126),
de broer van Hermke.

Erve Wilgerink Ie Eisen
(faro: H. Hagens, Almelo)
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IX

288. Rotger ten Eshuljsen (= 228).
290. Esken ten Senckeldam, woont Goor (1663).

Erve Senkeldam wordt in 1381/83 vermeld als Zellincdam. In 1601 ishet9moldergrooten in 1602
is Jan ten Senkeldam bewoner.

294. Dries Wilgerinck, woont Eisen, tr. Marie NN.
Dries Wilgerinck te Eisen en zijn vrouw Marie hebben op 16 januari 1659 aan de magistraat van
Rijssen 225 Car. gld. geleenden mogen bij wijze van rente daarvoor gedurende zes jaar twee stuk-
ken bouwland in de Elsener Es gebruiken225.

301? Sara Nisinck, overl. tussen november 1678 en 28-11-1679.
Sara Nisinck had een schuld aan de kerk van Wierden226, die deels door haar dochter Hadewich ten
Dasseler moet worden afgelost. Op 26 november 1681 wordt een bedrag afgedragen namens Hade-
wich door haar broer Jannes Reetgers (= 150). Het is niet zeker of Hadewich en haar broer dezelfde
moeder hadden. De vrij zeldzame naam Ha(r)dewich ziet men terug bij de vierde dochter van Jenne-
ken Johannis (= 75) en haar eerste man Hendrick Meijerinck.

308. Derck Boinck, landbouwer te Notter (1646).
Derck Boinck wordt genoemd als vader bij het huwelijk van zoon Gerrit(= 154). Drie dochters van
hem worden vermeld in het Rijssense trouwboek: Gertien op 12-2-1654, Geseken op 31 -7-1659 en
Jeuken op 27-3-1664. Op 20 januari 1656 is in het doopboek de doop van een kind van Derk Boinck
in Nutter vermeld, maar het is de vraag of hier niet Gerrit Boinck had moeten staan.

310. Gert ten Stover, landbouwer op erve Stover te Azelo onder Delden, overl. vóór
10-11-1670.

311? AnnaNN121.
Het Stover te Azelo wordt in 1436 vermeld in een leenbrief228. In 1475 wordt 'dat Stover' genoemd:
'is een denstman'. In 1601 is 'dat Stoever' een leengoed en kate, leenroerig aan het Klooster van
Almelo en 6 mud gezaai groot. In 1953 heet het erf Stovelaar. In 1670 blijkt het goed te worden
beleend door de Heer van Almelo. Leenman is dan Jan ten Stover, na de dood van Geerdt ten Sto-
ver, zijn vader229. Het is niet zeker of Anna de moeder is van Aaltje (= 155), maar deze laat in 1651
te Rijssen een dochter Enneke dopen.
Aan Geert ten Stover en zijn huisvrouw Anna wordt op 27 mei 1630 het erf en goed 't Stover te
Azelo getransporteerd door Berent ten Welberch uit naam van zijn vrouw Merrie, zoals hel toebe-
hoorde aan Geerts ouders en aan Welberchs huisvrouw. Geert ten Stover heeft zijn zwager en zuster
hun erfdeel reeds uitbetaald en is nu enig eigenaar227. Trine Jansen, gehuwd met Geert Wantschers
te Almelo, en Jenne Jansen, dochtervan Jan ten Stoever, verklaren op 1 oktober 1618 dat Geert ten
Stover, wonend op 't Stover, zijn schuld aan hen heeft voldaan23". Of het hier om die zwager en
zuster gaat, wordt niet duidelijk. In deze akte wordt verwezen naar huwelijksvoorwaarden van 24
mei 1589. Deze worden ook aangehaald in het testament van Berent ten Stover, wiens dochter Gese
toen trouwde met Geert ten Stover en aan wie Berent zijn goederen nalaat. Berent had een zoon
Johan, overleden te Almelo, die kinderen naliet2". In 1614 wordt er melding gemaakt van een Geert
ten Stover jr.232. Hoe de precieze familieverhoudingen zijn, wordt dus niet duidelijk.
In 1675 werd het Stover voor de 500e penning aangeslagen over 1000 gulden.

316. Egbert Alevinck, overl. vóór 22-3-1657, tr.
317? Fenneken Gerytsen. Zij otr. (2) Rijssen 22-3-1657 Hendrik Jansen, van Smeijers

in Zuna.
In 1697 trouwt Fenneken Jansen Staman (= 79), dochter van Jan Egberts Staman (= 158). Jan Eg-
berts trouwde in 1673 met Hennken Hendricksen, dochter van het Staman, en wordt dan zelf ge-
noemd: nagelaten zoon van Egbert Alevinck. Te Rijssen gaat in 1657 een Fenneken Gerytsen,
weduwe van Egbert Alefinck op het Heksel in Wierden in ondertrouw. Gezien de vernoeming komt
deze Fenneke Gerytsen in aanmerking als moeder van Jan Egberts.
In 1602 wordt een Henrich Aelevinck genoemd als bewoner van het gelijknamige erf. In 1675
worden Alevinck en Gosen Allevinck beide 'met 3 hoofden' vermeld. In 1682 worden Goessen en
Hendrick Aelvinck beiden met één vuurstede vermeld. In de bijlagen staat 'Henderick Aelvinck nu
Egbert is de boedel desolaet'. Eigenaar is Jan ten Cate te Almelo. Mogelijk is deze Henderick Hen-
drick Jansen, de tweede echtgenoot van Fenneken Gerytsen, en is Egbert hun zoon, vernoemd naar
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haar eerste echtgenoot. Deze laat op zijn beurt ook een dochter Fenneke dopen in 1689. Ook in 1701
worden Egbert en Goossen Alevinck nog vermeld. In 1748 worden de beide halve erven bewoond
door resp. de weduwe Alvinck met vier oudere kinderen, en Gerrit en Janna Alevink met zoon
Goossen.

318? Hendrick ten Stae, landbouwer op erve Staman, tr. vóór 20-2-1643 Jenneke NN.
Hendrick ten Stathuis (Stade, Stae, Staman) en zijn vrouw Jenneke betalen in 1643 erfwinning voor
erve Staman en winnen daarmee als horig bouwman en -vrouw het recht erve Staman te bewonen,
te bebouwen en op hun erfgenamen te doen vererven233.

320? Egbert Smit.
In Wierden wordt tweemaal een mr. Egbert Smit vermeld: in 1634 en 16422-14.

324. Arent Ipeloe, woont Rectum, overl. vóór 29-4-1674.
325. NN te Vree, van Almelo.

Van Arent Ipeloe 'tot Rekdim' worden in de periode 1649-1662 te Rijssen vier kinderen gedoopt.
Bij de doop van Hendrik (= 162) is de moeder vermeld zonder voornaam. Zij is afkomstig van het
Vree te Almelo. Het Vree, Vrede of Vreeman is een erf dat aan Huize Almelo toebehoorde. In 1419
wordt het al als zodanig vermeld235. In 1601 bestond het uit TA mud bouwland en 5 dagmaat hooi-
land. De familie Ten Vree had op meedere manieren te maken met de familie van Hindrick
Godtschalck (= 326): zoon Godtschalck Hendricks zal trouwen met Geertien Jansen ten Vree236;
Derck Schutemaker (tweede echtgenoot van kwartier 327) was voogd over de weeskinderen van
Johan ten Vree en Geese, en zijn vader Gerlich over het weeskind van Bertelt Ariaens en Geese ten
Vree, samen met Gert ten Stockeler237, mogelijk de latere echtgenoot van Hendrick Godtschalcks
dochter Geese238.

326. Hendrick Godtschalk, geb. ca. 1591239, herbergier240, keurnoot landgericht Al-
melo 1619, 1623, 1630-31, 1633-3424', overl. tussen 6-4 en 8-12-1635242'243,
tr.

327. FennekenRoloffs,overl.tussen6-11-1671 en24-1-1676244.Zijtr.(2)ca.januari
1636 Derrick Gerlichs Schuitemaker, wedr. van Hindrickien NN245, provisor
gasthuis Almelo 1631,1635246, keurnoot landgericht Almelo 1640,1644247'248,
pachter schuitgeld 1640247, overl. tussen 21-11-1653 en 30-4-1655249.
Hendrick Godtschalck wordt vermeld vanaf 1616, wanneer hij blijkt te wonen naast Frerick Aleffs
(naderhand diens broer Jorijen Aleffs)250. Hij bewoonde het Schuttenhuis251, waarin hij herbergier
en mogelijk ook brouwer was. Herbergen waren in die tijd regelmatig het toneel van vechtpartijen.
Dat gold ook voor het Schuttenhuis. Herhaaldelijk nam Godtschalck zelf deel aan een handge-
meen252. Begin 1632 is er brand bij hem, wat tot groot rumoer en een volksoploop leidt253. In de
loop van dat jaar verkopen Hendrick en Fenneke hun gaarden bij de Rönneboom aan de Heer van
Almelo254 en in 1633 gaan ze een schuld aan van 300 gulden, waarop hun kinderen tientallen jaren
later worden aangesproken255. Mogelijk was dit geld nodig om hun huis na de brand weer te kunnen
opbouwen.

Begin 1636 wordt te Almelo het magescheid geregistreerd dat is opgemaakt tussen Fenneke Roloffs,
huisvrouw van Derrick Schutemaker en tevoren weduwe van Hindrick Gottschalck enerzijds, en de
voogden van de zes weeskinderen: Derrick Gottschalck en Hindrick Post te Rijssen anderzijds. De
kinderen valt ondermeer toe wat hun overleden vader van zijn vader heeft geërfd, namelijk lAe deel
in een huis en een half mud land in Rijssen243. Het is niet uitgesloten dat ook de onderhandelingen
over het magescheid met geweld gepaard zijn gegaan. In 1635 wordt namelijk melding gemaakt van
een gevecht tussen Derrick Gottschalck, Derck Schutemaker en Fenneke Roloffs, waarbij de laatste
twee een hoofdwond hadden opgelopen256.
Op 26 maart 1655 verklaart ene Stine Hindricks dat ze enige dagen daarvoor is aangesproken door
Fenne Roloffs' volk vanwege onkosten. Ze meende daarop, volgens landrecht, niet te hoeven in-
gaan, mede omdat ze voor het gerecht een verklaring had getekend, waarin ze bekende 'in een
haastig woord' en in drift gesproken te hebben omdat ze door Gese ten Stockeler uitgescholden was
voor dronken varken, dronken vod en een 'Speek Willems Hoer'257. Gese was Fennekes dochter.
Wat er precies was gebeurd, wordt naderhand pas duidelijk. Allereerst wordt er een verklaring van
Fenneke, mede namens haar zus Anna Swissen, ingeschreven, waarin zij melden Stine voor het
gerecht te hebben gedaagd wegens belediging, ten einde in haar eer hersteld te worden. Dat is inder-
daad gebeurd, maar Fenneke heeft daartoe onkosten moeten maken en vindt het billijk wanneer deze
op Stine verhaald worden. Stine weigert echter te betalen, waarop Fenneke zich tot de burgemees-
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ters van Almelo wendt. Hoe ernstig die 'injuriën' waren, wordt duidelijk wanneer al zeer spoedig
de Richter van Almelo in opdracht van de Heer van Almelo zich ermee gaat bemoeien: Stine Hin-
dricks dient te bewijzen dat de belasterde personen inderdaad de moeder van de Heer van Almelo
hebben doodgeloverd en andere kwalijke praktijken hebben uitgevoerd. Indien ze dit niet kan, dient
er een voorbeeld te worden gesteld tot afschrikking van anderen om te voorkomen dat dit soort
kwalijke laster wordt rondgestrooid zonder bewijs, hetgeen frequent gebeurt, of, als er enig bewijs
is, dat het niet bij het gerecht wordt gemeld257. De moeder van de Heer van Almelo was Joachima
van Wijhe, die 23 februari 1636 al overleden was. De zaak sleept ruim een jaar voort en eindigt in
het stadsprotocol op 23 juni 1656, wanneer Claes Levelt, de man van Stine, tegen de sententie van
Fenneke Roloffs in beroep gaat bij het hoogadelijk appellatiegerecht van Huize Almelo258.

336? Geiyt Micklelesch, landbouwer onder Zuna, gezworene van de marke Notter en
Zuna 1644259, otr. (2) Rijssen 3-2-1650 Henrikien Woolderink in Rekdim.
Uit Gerrits tweede huwelijk worden te Rijssen in de periode 1651-1658 vier kinderen gedoopt. Het
Middeles wordt in 1601 vermeld onder Notter. TA mud groot.

Op 17 januari 1669 gaan te Wierden in ondertrouw: Egbert Pouwels. wedr. van Janneke Bruggink.
en Hendrickje Jansen (= Woolderink?). wed. van Gerryt Middelesch te Notter; de ondertrouw is ook
te Rijssen aangetekend op 24 januari. In 1675 heeft het Middelesch (onder Notter) twee vuursteden.
Zuna wordt niet vermeld. In 1682 wordt Middelesch onder Synae vermeld met één vuurstedeenéén
oven.

338? Johan Smeijers, landbouwer op erve 's Meijers te Zuna, gezworene van de mar-
ke Notter en Zuna 1634259.
In de periode 1653-1668 trouwen te Rijssen (of gaan daar in ondertrouw) zes personen van Smeijers
in Sudnae met als patroniem Jansen, vermoedelijk broers en zusters. Jan Jansen sMeijers trouwt in
1659 met Hendrickien Albersen Meijersdr. van Wierden, waarschijnlijk een dochter van Aalbert
Henricks Meijer (= 368). Hendrik Jansen van Smeiers trouwt in 1670 met Fenneken Gerytsen (=
317).
Het Meier of Smeijers te Zuna (Sudnae) wordt in 1601 vermeld met de bewoner: Hans Meijers en
is dan groot 9'/2 mud. In 1675 zijn er twee vuursteden en is de bewoner Hcnrick 's Meijers (4 hoof-
den).

340. Berent Geervelt, landbouwer op erve Gierveld, overl. tussen 9-8-166926Ü en 12-
9-1686.

341. AeltienNN.
Op Hemelvaart 1668 wordt Bertien Berentsen, dochter van Berent Gerevelt en Aeltien, gehuwd met
Gerrit Henricks ten Stae (zie bij kwartier 158), hofhorige onder de Hof te Delden en bedingt twee
vrije kinderen261.

342. Johannis Herms, verm. overl. vóór 21-3-1669.
343? Henrickje Jacobs (= 183,239).

In 1669 hertrouwt Henrickje Jacobs, weduwe van Joannes Hermsen. met Roelof Henricks Scholten
(= 182). Hendrickje is vermoedelijk de moeder van Lutgert Johannis (= 171) en van Nenne Roelofs
(=91). Beiden laten kort na elkaar een dochter dopen met de minder voorkomende naam Hendrina
(op resp. 5-4-1696 en 8-9-1695; vernoemd naar de grootmoeder?). Gezien de eveneens weinig
voorkomende naam Lutgert is het niet onwaarschijnlijk dat Lutgert Herms (= 115) een zuster is van
Johannis Hernis'93.

348. Geert Heerdinck, overl. vóór 19-1-168934.
In 1637 wordt door de Deventer classis opgemerkt dat o.m. Geert Heerdinck zijn kinderen laat
dopen in het klooster van Almelo. Men zal daarover een klacht indienen bij de verwalter62.

350. Berent Henriksen Assinck, woont Ypelo, overl. na 6-5-1672263, tr. Rijssen 18-
12-1647

351. Engele Jansen van Harmsel, woont Enter (1647).
Op 22 april 1675 eist Berent Assinck van twee personen betaling van schuld wegens levering van
hooi263.
Erve Assingh in Ypelo wordt in 1385 als horig goed vermelden valt dan onder de Hof te Delden36.
In 1602 is het 5'/2 mud land en 3 dagwerk hooiland groot. Het bestond in 1980 nog steeds. Uit de
taxatielijsten van de horige goederen uit 1662 blijkt dat erve Assinck niet meer horig is: 'uit de
hofrechten verwilderd'221.
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Het Hermse] wordt in 1602 vermeld, 9 mud groot en met zeven gebruikers. In 1475 heet het Her-
mannishus en ook in 1953 was het nog versplinterd.

352? Egbert Smit (= 320).
356. Arent Ipeloe {= 324).
357. NN te Vree (= 325).
358. Hendrick Godtschalk (= 326).
359. Fenneken Roloffs (= 327).
362? Abraham Nijhoff, geb. ca. 1596264, predikant Wierden 1626-1667, overl. vóór

4-6-1667, tr. (1) Catharine Holtman, gescheiden echtgenote van Joryen Gertsz.
alias Paerhuis, dr. van Johan Holtman en Margryete te Wijercke; tr. (2) NN, dr.
van Evertien Willems265.
In 1675 wordt 'de pastoorsche Nijhoff' aangeslagen over 500 gulden. Ook in 1694 wordt Vrou
Nihoff met dit bedrag vermeld. Wie de moeder van Sara (= 181) is, valt niet met zekerheid te zeg-
gen.

368? Aelbert Henricks Meijer, landbouwer op de Meijerhof, kerkmeester Wierden
1637, 1642, 1646, 1658266, keurnoot landgericht Almelo 1663267.
Albert Henricks Meijer ondertekent in 1627 als de meijer van Wierden en ca. 1630 twee protesten
die de gemeente van Wierden indiende bij de classis van Deventer tegen de aanstelling van een
calvinistische koster van bedenkelijk allooi en het verzoek van de nieuwe predikant Abraham Nij-
hoff om de inkomsten uit een halve vicarie voor zijn kinderen aan te wenden, waardoor de oude
koster het brood uit de mond gestoten zou worden268.
In 1640 blijkt dat Aelbert de Meijer, pachter van de Meijerhof te Wierden, en de Heer van Almelo
als eigenaar het niet eens zijn geworden over de pachtsom. Aelbert wordt daarom de pacht opgezegd
met ingang van Petri 1641269.

370? Henrick ten Stae (= 318).
372? Jan ten Barckel, landbouwer op erve Barkel, kerkmeester Wierden 1656270.

Een Ariaen te Berckell ondertekent als kerkmeester in 1633 en omtrent 1636271 en in 1604 is er
sprake van een Coert te Barckele272. De familie-relaties tussen deze personen zijn niet duidelijk. De
vermelding van Ariaen (1676). Jan (1656). Ariaen (1636) en Coert (1604) volgen relatief kort op
elkaar. Daarbij trouwen er van de jongste Ariaen al vanaf 1687 kinderen. Het is daarom niet uitge-
sloten dat Jan niet de zoon is van Ariaen sr., maar hertrouwde met diens weduwe, waarbij hun
oudste zoon naar de overleden eerste man van de moeder werd genoemd.
In 1410 al wordt de Berckelmaet genoemd273, in 1475 Berclo en in 1601 Berckelo. Het erf wordt
tot 1701 als zodanig vermeld, maar in 1733 en 1748 zijn er twee halve erven.

376. Rotger ten Eshuijsen (= 228, 288).
380. Jan Uytert, overl. vóór 26-4-168534.
384? Berent op de (cleene) Haer, landbouwer.

Een Berent op de (cleene) Haer wordt vermeld in de periode 1658-I663274. In 1659 wordt hij door
de markegenoten op de vingers getikt, omdat hij een hoekje land heeft afgegraven buiten de toege-
stane limiet275.

408? Jan Jansen alias Fit Jan, vermeld 1645276.
Op 29 mei 1645 geeft Jan Jorijssen te Almelo aan dat hij beslag heeft laten leggen op een paard van
Fit Jan van Wierden vanwege een schuld van 2 daler voor geleverde planken en arbeidsloon277.
Deze Jan is mogelijk de vader van Fit Gerrit (= 204), maar kan ook een broer zijn.

412? Derck Senderman, landbouwer op erve Zenderink, gezworene van de marke
Wierden 1654199.
Op I juli 1639 pacht Derck Senderman vooreen volgende periode van zes jaar van het klooster van
Almelo het erve waarop hij bouwman is voor jaarlijks 11 mud rogge, 11 mud boekweit, 15 gulden
voor het hooiland en 25 gulden voor al het andere, zoals geregeld is in de vorige huurcedulle. Die
vorige cedulle is niet te vinden. Als pachter vóór Derck wordt in het register Jan Senderman (= 824
?) genoemd278. In 1651 wordt Derck Senderman vermeld als koper van een stukje grond bij een
openbare verkoop220 en in 1655/56 als Derck Senderinck wanneer hij de pacht aan het klooster
betaalt27'.
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426. Jan Achteres, landbouwer te Zuna, gezworene van de marke Notter en Zuna
1644259.
Het Achterness wordt in 1601 vermeld onder Notter, groot 5 mud. In 1675 wordt Achter Esch
genoemd als pauper, evenals in 1682: Jan Achteresch te Synae. In 1622 wordt Berent achter de Esch
te Notter benoemd tot gezworene van de marke Notter en Zuna280. Hij zou de vader van Jan kunnen
zijn, van wie in 1667 te Rijssen een zoon Berent trouwt.

428. Wolter Berents, geb. ca. 161528', brouwer te Den Ham205, onderscholte ald.
1675-76208, pachter van een tiende uit Schultincks Erve te Eerde282, medepach-
ter brandewijn-en tabakaccijns Den Ham 1670283, overl. tussen 5-6-1678 en 8-
2-1681284, tr.

429? Lubbe Jansen, geb. 1625/35281, overl. na 15-6-1691285.
Op 21 februari 1693 verkopen Berent Wolters en Geessien Arents, e.l. te Den Ham, mede namens
zuster Jennighien Wolters, Egbert Jansen als voogd van de minderjarige Jan Wolters en tevens
namens Aaltien Wolters, en Tonnis Tonnissen, gehuwd met Egbertien Wolters, aan Hans Wolters
(=214) hun ouderlijke huis en hof te Den Ham en een half dagwerk hooiland te Linde onder Den
Ham. Op dezelfde dag vindt een boedelscheiding plaats tussen Aaltje Wolters, geassisteerd met
broer Hans, en de andere Wolterkinderen: zij ontvangt een huis en hof te Den Ham, een stuk zaai-
land en een dagwerk hooiland286.

430. Henrick Berents, onderscholte Wierden287, mogelijk keurnoot landgericht Al-
melo 1665288, overl. vóór 18-3-1677.

431. MetteNN265.
Bij het huwelijk van Cunne Henricks (= 215) wordt als vader genoemd Henrick Berents, onder-
scholte van Wierden. De onderscholte Berent Henricks Brouwer alias Scholten (=212) en zijn broer
Roelof (= 182) waren mogelijk broers van Cunne. Zowel Berent als Cunne hadden een dochter
Mette. In dat geval zijn de kwartieren 106 en 107 neef en nicht.

456. Johan ten Esshuis, landbouwer op erve Eshuis, keurnoot landgericht Almelo
1609, 1611, 1617289, overl. tussen 2-12-1639 en 7-5-1640290.
In 1611 spreekt de vicaris van Wierden, heer Johan van Eijckell, ook wel Van der Eeck en Panne-
koeck genaamd, ene Evert ten Eshuijs aan wegens een openstaande schuld. Daarop verschijnt Johan
ten Eshuijs voor het Alinelose landgericht en verklaart in deze zaak in de plaats van Evert te treden.
De zaak lijkt later vast te lopen omdat er maar één getuige is: Maet Evert, indertijd verkoper van
het goed Eshuijs291. De schuld was ooit in 1556 aangegaan door Everdt ten Eijschuijs en zijn huis-
vrouw Derck. Vóór 1611 hadden Maet Evert en Hemmel Berent als erfgenamen hun erfdeel in het
Eshuis, en daarmee ook de eventuele schuld, overgedaan aan Johan ten Eshuijs292.
De landerijen van erve Eshuis waren gelegen tegen de Heerlijkheid Almelo aan. Er waren herhaal-
delijk grensconflicten tussen inwoners van Wierden en Almelo betreffende die grond. In 1620 heeft
dit de dood van Hendrick, een broer van Jan ten Eshuijs, tot gevolg gehad. Die van Almelo hadden
toen hun gronden zodanig afgegrensd dat Jan ten Eshuijs' 'olthoevige landerijen' vrijwel van de
buitenwereld waren afgesloten. Rond 1645 heeft zich opnieuw een uitbarsting voorgedaan, waarbij
die van Wierden de Almeloërs met bijlen en veengrepen te lijf gingen. Ene Hermen ten Esshuijs had
zich er in de kroeg openlijk op beroemd dat hij de Almeloër Swam van het paard wilde slaan en
aanvallen met een veengreep293.

Johan ten Eshuis komt vaak voor in de procesboeken van het landgericht Almelo. Daarbij zendt hij
regelmatig zijn zoons Joan ten Eshuis de Jonge294 en Rutger (= 228)295 om zijn zaken te behartigen.
Rutger treedt op in oktober 1636 nadat Johan de oude een maand daarvoor een verklaring tegenover
het gerecht heeft afgelegd betreffende zijn kwestie met Joan Kloek te Scheppingen, omdat God de
Heer zijn zoon (vermoedelijk Johan jr.) met de pest heeft geslagen en hijzelf nu ook 'enige werkinge
in zijn leden' voelt296.
In 1627 en ca. 1630 ondertekent Jan ten Esshuijs mede de twee protesten (zie bij kwartier 368).

464? Egbert Smit (= 320, 352).
468. Arent Ipeloe (= 324, 356).
469. NNte Vree (=325, 357).
470. Henrick Godtschalk (= 326, 358).
471. Fenneken Roloffs {= 327, 359).
474? Abraham Nijhoff(= 362).
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Erve Barfde te Rectum
(foto: H. Hagens, Almelo)

488? Henrick Jansen van Kodijk in Ypelo (na zijn huwelijk: op Dasselaer), overl.
vóór 30-5-168634, tr. Wierden 7-11-1647 Swenneke Hansen, wed. van Geryt
Dasseler.
Het Koedijk is een katerstede, al vermeld in 1475 en in 1602 5 mud en 2Vi dagwerk groot.

490? Cornelis Coertsen, van Barvede in Rectum, tr. Rijssen 13-9-1663
491? Jenken Jansen, van Barvede in Rectum.

Dit echtpaar treft men slechts aan in de trouwboeken van Rijssen. De naam Cornelis komt relatief
weinig voor, zodat het waarschijnlijk is dat Hendrikje Cornelis (= 245) de dochter is van Cornelis
Coertsen. Een zoon Jan, j.m. van Cornelis te Bervede in Rectum zal in 1701 trouwen met Henrickje
Hermsen, j.d. van het Beverdam, vermoedelijk de dochter van Hermen Jansen (= 492).

492? Hermen Jansen op 't Beverdam, otr. Rijssen 5-9-1646

Erve Beverdam te Wierden
(foto: H. Hagens, Almelo)
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493? Eesse Tönissen van Wilgerink.
Of Hermen en Eesse de ouders zijn van Arent Hermsen (= 246) is niet bewezen. De weinig voorko-
mende naam Eesse vindt men echter naderhand terug bij een Eesse Hermsen Beverdams, die rond
1710 trouwt met Berent Alberts Geervelt (zie bij kwartier 84) en bij de dochter van Arent Herms
(= 246) die in maart 1703 te Wierden in ondertrouw gaat.

494. Boo Jan, overl. vóór 3-12-1682.
De gegevens rond personen met de toenaam Boo of Boe zijn nog niet helder. In 1682 woont Arent
Herms (= 246) in Hanses huis, dat voorheen bewoond werd door Jan Dercx. Arent is dan net ge-
trouwd met Jenneken Jans, Boo Jans nagelaten dochter. Mogelijk zijn Boo-Jan en Jan Dercx dezelf-
de persoon. In 1653 wordt er een Jan, Boe Berents zoon, genoemd266. Omstreeks 1655 wordt ge-
noemd: Jan schomaker de Boe, in 1665 de weduwe Boo Aelken en in 1668 Boo Hendrick297. In
1675 wordt Schoemaeckers als pauper genoemd met als belender de Fijt. In 1682 staat op die plaats
Hendrick Dercx' weduwe. In de periode 1695-1717 worden in kerkelijke stukken 'de Boo-lieden'
genoemd298 en in 1748 is er een Jan de Boe die samen met zijn zusters Alken en Swenne een huis
bewoont, en een 'Boe Hendrick met de vrouwe Mechtelt', die een huisje bewonen. Jan, Aaltje en
Swenneke zijn zoon en dochters van Engbert Alberts Ibbenhorst (zie kwartier 148) en Geesken
Geerts. Deze Geesken was een dochter van Geert Jansen van het Meijerinck, die met Swaantje
Jansen, de dochter van Boo Jan trouwde en nadien als Boo Geert voorkomt. Engbert Alberts wordt
bij de doop van drie kinderen Bode genoemd.

X

504? Johan Meijerinck, landbouwer op erve Meijerink.
Bij de ondertrouw van Aalbert Meijerink in 1644 is als patroniem Jansen vermeld. In 1679 trouwt
te Wierden nog een Geert Jansen van 't Meijerink met Swaantje Jansen, dochter van Boo Jan. Een
Johan Meijerinck wordt ca. 1636 vermeld als kerkmeester van Wierden299. Ook in 1602 wordt een
Johan Meijerinck vermeld als bewoner van het Meijerinck. Het is verleidelijk in hem de zoon van
Albertus Meijerinck te zien (naar wie dan kwartier 252 is vernoemd) die in 1571 wordt vermeld als
kerkmeester in Wierden300. Dit is echter minder waarschijnlijk, aangezien deze Albert Meijerinck
in 1582 opgeeft omstreekt 80 jaar oud te zijn301.

506? Jan ten Wolthuijs, keurnoot landgericht Almelo 1630302.
576. Johan ten Esshuis (= 456).
636. Frerick ten Stae, landbouwer op erve Staman, kerkmeester Wierden 1637,1642,

1646, 1658266, overl. na 1662.
Op 9 augustus 1669 verklaren Berent Gerevelt (= 340) en Henrick Seberinck dat zij in 1663 bij
Frerick ten Stae zijn geweest, toen die ziek was maar nog wel bij zijn volle verstand en krachtig
genoeg om zich te kunnen kleden. Dit was een voorwaarde om als zieke horige nog een geldig
testament te mogen opmaken. Frerick verklaarde toen in 1652 zijn goed aan zijn kinderen te hebben
overgedragen en de Heren (verm. van de hof te Delden) 6 gulden toegelegd om vervolgens bij zijn
zoon Hendrick ten Stae (= 318) in de kost te gaan260. In de kerkboeken van Wierden wordt in 1658
gesproken van Frerick de Olde Staeman als kerkmeester. De naam Frerick komt terug in de vierde
generatie (zie bij kwartier 158).
In 1627 en ca. 1630 ondertekent hij mede de twee protesten (zie bij kwartier 368).

652. Godtschalck Tonnijsen alias Post, overl. na 6-5-1623, tr. (1) Henrick NN;tr. (2)
vóór 19-10-1592 FenneNN.
Op 19 oktober 1592 wordt aan Gosgalck Tonnijsen en zijn vrouw Fenne 1 mud bouwland verkocht
op de Rijssense Es. De verkoper bedankt Gosgalck Post en Fenne wegens goede betaling303. Enkele
maanden later verkopen Henderijck Tonnijsen, anders Post, en Wisse, zijn huisvrouw, een huis te
Rijssen304.
Op 2 maart 1596 wordt vanwege de schepenen en meente van het stadje Rijssen een lijst opgemaakt
van schulden die de burgers hebben te Rijssen, Goor en Deventer. Op deze lijst, die door het aantal
nevenschriften nogal chaotisch is geworden, worden ook de afbetalingen vermeld. Godtschalck Post
blijkt zijn 20 goudgulden in 1623 te hebben voldaan aan Albert en Derck Peters305.
In 1601 wordt Godschalck in de stad Rijssen vermeld met 2'/2 mud land.

654. Johan Roloffs, overl. vóór 23-10-1626306, tr. vóór 7-5-1584307
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655. Stipte NN.
Op 7 mei 1584 kopen Jan Roloffs en zijn huisvrouw Stine het vierde deel in een stuk gaardenland
in de Slagen op de Nijestat307 en op 15 juni 1592 van de erfgenamen van Roloff Schutten een huis
en hof naast o.m. het huis van Aleff Jorriëns308. Dit huis is in de tijnsregisters van Huize Almelo te
vinden als het Schuttenhuis, gelegen in de Nieuwstad, waaruit in 1621 Aleff Jorrijens en Johan
Roleffs samen 2 'braemsche' (= een kleine munt) moeten betalen. Ze blijken ook nog tijns uit een
tweetal tuinen te moeten betalen. In 1627 worden als betalers van de tijnsen uit het huis Jorijen
Aleffs en Hindrick Gottschalck (= 326) genoemd en uit de ene gaarden Stine Roloffs. Haar tijns
wordt dan betaald door Hans Swissen, ongetwijfeld haar schoonzoon die is gehuwd met dochter
Anna251.
Op 15 september 1594 testeert Griete Roloffs, huisvrouw van Jan van Batmen, kremer. In haar
testament noemt ze haar broers en zus Jan, Geert en Helle Roloffs en haar schoonzuster Stine309.
In 1608 verschijnen Jan Roloffs met Stine, zijn huisvrouw, Geert Roloffs, burgemeester, met Alijd,
zijn huisvrouw en Helle Roloffsdr., weduwe van Jan Goissens, geassisteerd met haar broer Geert,
voor burgemeesters, schepenen en raad der stad Almelo als erfgenamen van hun zwager en zus-
ter310.
Op 26 februari 1627 verzoekt Johan Huijsken om gerechtelijke inleiding in een gaarden die voor
Vit deel wordt gebruikt door Stijne Roloffs. Op 2 april vindt overdracht plaats door Hindrick
Godtschalcks huisvrouw (= 327), dochter van Stijne Roloffs3".

716. Godtschalk Tonnijsen alias Post (= 652).
718. Johan Roloffs (= 654).
719. Stijne NN (= 655).
724. Joannes Nijenhoff, geb. Riesenbeck (Dld.) ca. 1545/50, pastoor te Wierden

1571-1625, te Borne ca. 1580-1603,1606-1619 (aanvankelijk rooms-katholiek,
naderhand luthers), verm. overl. 1625.

752. Johan ten Esshuis (= 456, 576).
740. Frerick ten Stae (= 636).
824? Jan Dercksen Senderman, geb. ca. 15703'2, landbouwer op erve Zenderink.

Jan Dercksen Senderman wordt op 21 april 1630 gehoord als getuige in een geschil tussen de inwo-
ners van Vriezenveen en de Heer van Almelo312.
In 1627 ondertekent hij mede het protest (zie bij kwartier 368).

940. Godtschalck Tonnijsen alias Post (= 652, 716).
942. Johan Roloffs (= 654, 718).
943. Stijne AW(= 655, 719).
948. Joannes Nijenhoff(= 724).
980. CoertCornelissen, totBarvede,otr. (2) Rijssen 13-6-1652 StijntieJansen Meije-

rinck tot Wierden; tr. (1)
981 ? Grietie Wilmsen tot Hulshorst.

Court ten Berverde kocht in 1651 in het openbaar de Platenkamp en wilde daarop in 1657 een nieuw
huisje timmeren. Dit was echter in strijd met de markeresolutie, zodat hem de wacht werd aange-
zegd313.

X I

1304? Tonis Henricks alias Hadewijchs (= 1432, 1882).
1305? GeseNN{= 1433, 1881), overl. na 29-9-1587.

In 1568 wordt Tonis Hadewijchs uit Rijssen namens de Vrouwe van Almelo beboet omdat hij drie
of vier hazen heeft gekocht van Aleff van Rechteren uit de Heerlijkheid Almelo"4. Tien jaar later
spreekt Henrijck Tonisz. (!?) van Rijssen Essken op Grutershuis gerechtelijk aan wegens een schuld
van 60 daler315. Essken vraagt 14 dagen uitstel en bekent na die tijd met zijn vrouw Aelheijt nog 20
goltgulden schuldig te zijn aan hun zwager Tonis Hadewijchs316.
In 1580 verkopen Tonis Henrijcksen, geboortig van Rijssen, en Geese, zijn huisvrouw, aan Essken
op Grutershuis en Aelheijt, zijn huisvrouw, een huis en landerijen te Almelo die Geese heeft geërfd
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2611.

van haar overleden moeder Mette Gruters317. Of Tonis Hadewichs/Henrijcks en Geese de ouders
zijn van Godschalck is niet bewezen. Opvallend is wel dat in Rijssen een Gese wordt genoemd als
weduwe van een Tonis en als moeder van een Henrick en Hadewich: Goschalcx Tonisse (= 652)
en zijn huisvrouw Henrick kopen op 10 februari 1585 een gaarden van Gese Tonisse, geassisteerd
met momber Henrick Tonisse, Jan Tonisse en huisvrouw, Henrick Tonisse en huisvrouw en Zwen-
ne, Hadewich en Alke Tonisse, geassisteerd met hun broer Henrick Tonisse318. In de tekst is slecht
leesbaar dat Henrick Tonisse de zoon is van Gese, maar naderhand wordt zij zijn moeder ge-
noemd319. Of zij tevens de moeder is van Godschalk, is niet met zekerheid te zeggen. De naam
Gese, die overigens veel voorkomt, duikt weer op bij de kinderen van Henrick Godtschalck (= 326).
Godtschalck wordt wel vermeld als broer van Henrick Tonisse en Zwenneke Tonisse320.

XII

Mette NN{= 2867, 3763), overleden vóór 19-9-1580317, tr. Lambert die Gruter.
Op 21 maart 1567 verkopen Lambert die Gruter en Metta, zijn huisvrouw, aan hun zoon Herman
Gruters een stuk bouwland en een gaarden in de Heerlijkheid Almelo321. Of Lambert de vader is van
Gese (= 1305) wordt op geen enkele wijze duidelijk. •

Noten
(voor afkortingen zie Gens Nostra 51 (1995), pag. 22)
In de tekst is een aantal specifieke oppervlaktematen genoemd: voor bouwland: 1 mud
gezaai = 4 schepel = 16 spint. Eén spint (Almelose maat) is 104 m2.
voor hooiland: 1 dagwerk = 0,56 ha (17e/18e eeuw in Twente)322.

Dhr. L.M. van der Hoeven te Rotterdam maakte mij attent op de collectie Rijsenburg
in het Rijksarchief Utrecht (noten 278, 279). Dhr. H.J. Brilman te Almelo verschafte
mij de akten waarin de ouders van Hadewich Hendrick Godschalcks voorkwamen
(noot 188), wat leidde tot een uitvoerig onderzoek van de Almelose archieven. Beiden
wil ik hiervoor hartelijk bedanken.

163. HA 3531. In 1711 wordt een Jan ten Eshuijs
als ouderling vermeld. Dit is vermoedelijk
Jan Rutgers Eshuijs, hoewel ook zijn zoon in
aanmerking komt. Tevens wordt een Albert
Meijer als diaken genoemd. Dit is vermoede-
lijk kwartier 78, maar het kan ook Albert
Dercksen Meijer zijn die gehuwd was met
Elsjen Bolcks.

164. ADT278.
165. HA regest 1312.
166. Vgl. bijv. Boeren, burgers en buitenlui, De-

venter (1992), pag. 22, kwartier 65 en 130 en
pag. 75, kwartier 157 en 314).

167. HA3547, fol. 115.
168. K. Heeringa, Rekeningen van hel Bisdom

Utrecht 1378-1573, Utrecht (1932), pag. 495
e.v.

169. Aantek. doopboek Wierden.
170. HA 2378, 15-9-1676.
171. Coll. xeroxen 68, fol. 184.
172. St.A. 2996, 26-9-1701 (rek. Hof te Delden

1693-1700).
173. HA 3550, rek. 1695-1717.
174. HA 4874.

175. HA 3145, fol. 248.
176. RSA42, fol. 179.
177. ld., fol. 306,4-12-1671.
178. ld., fol. 306 en RSA 43.
179. HA 3144, fol. 382: genoemd als zwager van

Hendrick Schuitemaker.
180. HA 3145, fol. 45v.
181. RSA 41, fol. 28 (15-10-1666).
182. HA 3144, fol. 345, 385v, 413v en 3145, fol.

18v,45v, 103v, 140v, 222.
183. RSA 40, fol. 97 (samen met zwager Got-

schalck Hindricx), fol. 211.
184. RSA 41, fol. 36v en 48.
185. HA 2502.
186. RSA 108, 10-10-1667.
187. RSA 42, fol. 20lv (12-12-1670) en fol. 204

(9-1-1671).
188. RSA 23, pag. 146/147(23-4-1678).
189. St.A. 2566.
190. HA 1002, fol. 136v.
191. RAK 1, fol. 83v (25-5-1712).
192. B. van Dooren, De reformatie en de familie

Nijhoffte Wierden, zal verschijnen in: Over-
ijsselse Historische Bijdragen, 111e stuk,
1996.
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193. Uit de klappers op de Wierdense doopboeken
blijkt dat er vóór 1700 negen personen met de
naam Hendrina worden gedoopt; in de perio-
de 1685-1730 worden er 14 kinderen met de
naam Lutgert gedoopt, terwijl tussen 1682 en
1700 hooguit vier moeders deze naam droe-
gen. Zes verschillende moeders dragen in de
periode 1682-1812 de naam Nenne, voorna-
melijk in de families Smit en Kosters, en er
worden zes kinderen met de voornaam Sara
gedoopt. Opmerkelijk is nog de voornaam
Regina, die bij drie echtparen voorkomt: bij
Hendrik Eshuijs en Lutgert Herms (= 114,
115), bij Abraham Hendriks Meijer en Nenne
Roelofs (= 90, 91) en bij Jannes Roelofs en
Maria Dercks Meijer. Jannes en Nenne zijn
kinderen van Roelof Hendricks en vermoede-
lijk Hendrickje Jacobs (= 182, 183), die we-
duwe was van Johannes Herms342. Deze Jo-
hannes was vermoedelijk broer van Lutgert.

194. HA 3547, fol. 87 en 130(7-11-1681).
195. HA 999, 1000 e.v.
196. RAK 1, fol. 1 (25-3-1701).
197. ld., fol. I4v (24-6-1704).
198. HA 3321.
199. HA 3350, 17-6-1654.
200. HA 3547, fol. 102-106.
201. ld., fol. 1 (18-4-1669).
202. ACA50.
203. HA 3547, fol. 126 e.v.
204. RAO 4, fol. 140.
205. St.A. 2565.
206. RAO 36, 13-9-1677.
207. RAO 40, 13-5-1691.
208. RAO 35, 36, 38, 40.
209. RAO 42, 19-10-1699.
210. RAO 3, fol. 176.
211. RAO 4, fol. 144.
212. RAO 3, fol. 51 v.
213. RAO 40, 29-11-1690.
214. RAO 1, fol. 82v.
215. RAO 2, fol. 231 en 293.
216. RAO 3, fol. 168v.
217. HA 3350, 6-6-1655.
218. HA 3547, fol. 70-76.
219. RSA 38, 29-1-1638, 12-2-1638.
220. HA 3335, 26-5-1651.
221. St.A. 2802.
222. RAK 48, 8-7-1766.
223. RAK 1, fol. 128(27-11-1715).
224. HA 3144, fol. 408.
225. GA Rijssen, Oud Archief 23.
226. HA 3547, fol. 27, 30, 54-56.
227. RAD 11,27-5-1630.
228. ACA 42.
229. A.J. Mensema en R.M. de Raat, Leenreperto-

rium van het huis Almelo, Zwolle (1993),
pag. 30.

230. RAD 9, fol. 13 lv.
231. RAD 8, fol. 238.
232. ld., fol. 365.
233. Coll. xeroxen 67, fol. 26 (20-2-1643).
234. HA 3546, fol. lvenfol. 37v.
235. HA regest 212.
236. HA 1652.
237. RSA 20, 2-7-1628.
238. Zie RSA 39, fol. 19v, 175.
239. HA 3172,22-8-1631.
240. RSA 37, fol. 19v.
241. HA3165.26-11-1623/1742,28-4-1630/3142,

fol. 237v/3143, fol. 29v, 145v, 173.
242. RSA 38.
243. RSA 22, na 18-1-1636.
244. RSA 42, fol. 437.
245. RSA 22, 24-2-1634.
246. ld., 25-4-1631 en 38, 15-6-1635.
247. HA 1652.
248. HA 3144, fol. 143.
249. RSA 39, fol. 132 en 175.
250. RSA 19, fol. 362v.
251. HA 1717.
252. RSA 37, fol. 7v, 9, lOv, 16, 21, 30, 31, 35v,

36.
253. ld., fol. 23v.
254. RSA 22, 8-11-1632.
255. RSA 43, 2-10-1676.
256. RSA 37, fol. 41v.
257. RSA 39, fol. 172v, 173, 174.
258. ld., fol. 205.
259. MA 943.
260. Coll. xeroxen 67, fol. 67.
261. ld., fol. 63.
262. GAD, classisarchief 2, 5-9-1637, punt 31.
263. RSA 42, 22-4 en 6-5-1672.
264. HA 3531, 29-4-1657.
265. HA 3145, fol. 222v: compareren Joan Cos-

ters, Luicken Willems met de pastoors vrou-
wen moeder Evertien Willems en Schultz
Mette.

266. HA 3456, ongefoliëerde deel.
267. HA 3145, fol. 123v.
268. GAD, classisarchief 75.
269. HA 3143, fol. 379(30-10-1640).
270. HA 3546, 14-6-1656.
271. ld., fol. 35 en 41.
272. HA 3346,9-2-1604.
273. HA, regest 182.
274. HA 3546, fol. 15r. e.v., zie ook HA 3335, 22-

8-1658.
275. HA 3350, 30-3-1659.
276. HA 3546, fol. 44.
277. HA 3144, fol. 165.
278. RAU, coll. Rijsenburg 80, fol. 19.
279. ld., 81.
280. MA 943, 3-4-1622.
281. RAO 35, 18-5-1675.
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282. RAO 36, 26-5-1677.
283. ld., 12-12-1677.
284. ld., 8-2-1681.
285. RAO 40.
286. RAO 2, fol. 11-llv.
287. Henrick Berents is alleen bij deze huwelijks-

inschrij ving gevonden als onderschout en niet
in andere bronnen. Daarin zijn wel als (on-
der)schulte aangetroffen:
1. Claes Berents 1600-1625 (HA 3357; HA

3142, fol. 13v, 50, 117v, 124v, 194, 242;
HA 3165; HA 2932).

2. Henrick Gerrits 1641 -1651 (HA 3357; HA
3546, fol. 37v; HA 140; HA 3144, fol.
265v).

3. Evert (Everhard) de Meijer 1658-1668
(ORA Goor 2, fol. 114; HA 3144, fol.
437v; HA 3145, fol. I3v, 35, 117; trouw-
boek Wierden 1668).

4. Berent Henricks Brouwer 1670-1678
(trouwboek Wierden; HA 3540; HA 3547,
fol. 126-128).

5. Aalbert de Meijer 1682-1713 (vuursteden-
register; HA 3541; RAK 1, fol. 100).

6. Jan Hesselinck vanaf 1713 (o.m. RAK 1,
fol. 135).

288. HA3I45, fol. 206v.
289. HA3I42, fol. 27v, 52v, 165.
290. HA 3143, fol. 342v en 357.
291. HA 3142, fol. 52v, 54v, 60v, 62v, 64v, 65.
292. HA 3148.
293. Zie HA 1480.
294. HA 3143, fol. 24v (23-3-1631).
295. ld., fol. 258(12-10-1636).
296. ld., fol. 252v (7-9-1636).

297. HA 3546, fol. 13.
298. HA 3550.
299. HA 3546, fol. 4Ir.
300. R.E. Hattink (ed.), Acta visitationis diocesis

Daventriensis ab Aegidio de Monte factae
1571, Zwolle (1888).

301. HA 3333, 12-2-1582.
302. HA 2931, 3-6-1630. Deze Jan ten Wolthuijs

zal niet dezelfde zijn als de gelijknamige per-
soon uit Ypelo die in de 40-er en 50-er jaren
voorkomt. Laatstgenoemde is in 1647 30 jaar
oud (zie HA 2934). Een Jan then Wolthues
wordt al vermeld in 1593 (zie HA 3140, fol.
251).

303. RAR 17, fol. 458.
304. ld., fol. 468, 469.
305. ld., fol. 528, 531.
306. RSA20.
307. RSA 1,7-5-1584.
308. RSA 17, fol. 280.
309. ld., fol. 299.
310. RSA 19.
311. RSA 20.
312. HA 1742.
313. MA 1078.
314. HA 3139, fol. I31v.
315. ld., fol. 216.
316. ld., fol. 217.
317. ld., fol. 230.
318. RAR 17, fol. 31 lv.
319. ld., fol. 139.
320. ld., fol. 29 (24-1-1581) en 48v (29-10-1582).
321. HA 3139, fol. 123.
322. J.M. Verhoeff, De oude Nederlandse maten

en gewichten, Amsterdam 1982.

ERFELIJK TALENT ?

In de genealogie Mondriaan (Gens Nostra 50 (1995), m.n. pag. 539) lezen we onder
Vb dat Johannes Gerritse Mondriaan, ged. 's-Gravenhage 19-8-1759, gehuwd is met
Hendrica Abdon, dochter van Ferdinand Abdon en Josina van Gogh.

Deze Josina van Gogh is een dochter van David van Gogh die, evenals de beroem-
de schilder Vincent, afstamt van Gerrit van Gogh enAaltje Vincent Barends Sommers.
Van dezelfde voorvader stamt ook af de kunstschilder Julius Jacob van de Sande
Bakhuijzen.

Drie toch belangrijke kunstschilders die van één voorouder afstammen: Piet Mon-
driaan, Vincent van Gogh en Julius Jacob van de Sande Bakhuijzen. Talent is schijn-
baar toch erfelijk.

M.D. KlLSDONK
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PHILIPPUS SUYSKENS
RODDELT EEN STAMBOOM BIJ ELKAAR

door drs. L.F.W. Adriaenssen*

Philippus Suyskens moeten wij dankbaar zijn, omdat hij in kleurrijke bewoordingen
zijn naaste familieleden beschreef. Hij beschreef hun karaktertrekken en verzuimde
niet van hun humeurs en vapeurs melding te maken'. Alleen over zichzelf zweeg hij.

Suyskens was voorbestemd om zijn oom Hermanus van der Nieuwpoort op te vol-
gen als generaliteitsgrofgeschutgieter. Het kanongieten in de Nederlanden was in
handen van enkele families en Hermanus was verwant aan twee van hen: zijdelings,
via zijn vader, aan de Utrechts gieters Both en via zijn moeder aan de gieters Wege-
waert en Wilkes te Kampen, Enkhuizen en Den Haag. Het ligt voor de hand dat hij het
ambacht heeft geleerd bij zijn oom Coenraet Wegewaert in Den Haag.

Hermanus is te Utrecht op 7 januari 1629 katholiek gedoopt als zoon van Willem
Hermans van der Nyepoort en van Agnies Wouters van Reygersteyn. Hij ging naar de
Latijns school, maar de studie niet lukken of opneemen willende, is naderhand in de
geschutgieterij van de Generalitijt in s'Gravenhage gekomen, aldus neef Suyskens.
Hij zwierf te land en te water, was vijfjaar lang adelborst bij de gardes van de Staten-
Generaal, reisde kort na 1656 naar Engeland en ging in januari 1658 als kapitein in het
regiment van Goltstein koning Frederik III van Denemarken helpen tegen de collega
van Zweden2. Later in dat jaar trad hij in dienst van Barend van Galen, bisschop van
Munster, die hij diende als kapitein van de lijfwacht en als geschutgieter. In 1665,
tijdens de Engelse oorlog, besloten de Staten van Holland en Westfriesland een eigen
gieterij op te richten en Hermanus werd de eerste gieter. Zijn oom Coenraet Wege-
waert was gieter van de Staten-Generaal.

Te Wassenaar trouwde Hermanus op 25 november 1668 met Aleyda van Hulten uit
Amsterdam, weduwe van Christoffel van Kotzenberch en dochter van Niclaes Ma-
theeusen van Hulten en van Odilia Heyndricx van de Winde. De huwelijksproclamatie
van 2 februari 16663 was opgehouden door Willemina van Arkel, die in november
1656 te Utrecht moeder was geworden van Hermanus' bastaard. Het duurde meer dan
tweeëneenhalf jaar voor met Willemina overeenstemming was bereikt. Het proces
kostte Hermanus drieduizend gulden (vermoedelijk inclusief de eerbetering).

Willemina van Arkel woonde te Amersfoort en was eerder getrouwd geweest met
jonker Nicolaes den Otter. Haar bastaard werd door Hermanus opgevoed, althans door
hem aan opvoeders uitbesteed. Als Johannes Ruysch trad hij in 1679 in een klooster
te Mechelen, in 1684 werd hij tot priester gewijd en op Sint Michiel 1693 is hij overle-
den. Zonder de ganzenveer van Philippus Suyskens was nooit bekend geworden dat
Ruysch een zoon was van Hermanus van der Nieuwpoort. In diens nalatenschap wer-
den liturgische ornamenten, twee missalen, twee alben en verdere misgewaden gevon-
den4.

Philippus Suyskens, die zijn academische studie niet had afgemaakt, was een ijverige
leerling van zijn oom en probeerde het vak onder de knie te krijgen. Hij maakte tech-
nische verslagen van het gietproces. Het laatste betreft een levering van negen 24-

* De Brabantse Leeuw (45) wenst zijn oudere broer (50) geluk!
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ponders op 15 februari 1704. Negen dagen tevoren was Hermanus van der Nieuwpoort
in Den Haag overleden, maar geheel tegen de verwachting in benoemden de Staten
van Holland en Westfriesland de Rotterdamse stadsgieter Johan Ouderogge als opvol-
ger.

Zodoende zijn van Philippus' hand geen klokken en kanonnen bewaard gebleven,
maar alleen een roddelkroniek.

Coenraet Wegewaert was een zoon van Willem Wegewaert, kanongieter te Kampen
en Den Haag, en van Engeltje Wilkes. Zijn moeder was een dochter van mr. Cort Wil-
kes, de eerste Haagse kanongieter. Hij trouwde5 te Utrecht op 30 juli 1644 met Maria
van Everdingen van de Nyepoort6, dochter van Willem van der Nyepoort en van Ag-
nietta van Reygersteyn. Zij was op 4 maart 1623 te Utrecht geboren7. Van zijn moeder
kreeg Coenraet een huwelijksgift van ƒ 10.000. Van zijn schoonvader ontving hij in
1655 diens woonhuis in de Ambachtstraat te Utrecht in voldoening van Maria' s huwe-
lijksgoed, dat hij in 1663 voor ƒ 2500 verkocht8. Te Maaren onder Vleuten kocht hij
in 1657 voor ƒ 7100 een hofstede met een reedelijk groot huijs daar op met boom-
gaard, weide en bouwland van 24 a 28 morgen9.

Coenraet had in 1637 samen met zijn broer Wouter zijn vaders plaats als 's lands
geschutgieter ingenomen. Beide broers namen in 1648 afscheid van elkaar, toen Wou-
ter zijn helft in het bedrijf afstond aan Coenraet. Deze was in 1666 ziek; hij maakte
in dat jaar zijn testament10 en regelde zijn opvolging als landsgeschutgieter door zijn
zoon Willem. Op 8 augustus 1669 is hij te 's-Gravenhage begraven. Zijn weduwe,
ziek, maar bij haar vol Ie verstand, maakte in 1671 in haar testament legaten voor haar
kinderen Jan (ƒ 1000), Barbara (ƒ 500) en Catharina (ƒ 200). De rest moest gelijkelijk
onderde kinderen worden verdeeld, doch metdesen expressen verstanden, willen ende
begeeren nogtans, dat de portie van haeren sone Willem Wegewaert sal sijn ende
blijven subjectfideicommis op zijn eventuele kinderen, anders op zijn broers en zus-
ters". Het jaar daarop vertrok zij naar Spanje. Zij bezat toen de hofstede te Maaren,
een hofstede van 11 morgen met een boerenhuis te Zwammerdam, 3 morgen hooiland
tussen Gouda en Bodegraven, obligaties (waaronder een scheepsdeel ter waarde van
ƒ 6000) en twee grafsteden12. Zij is op 2 november 1687 te 's-Hertogenbosch overle-
den, waar zij woonde bij haar dochter Barbara.

Coenraet Wegewaert en Maria van Everdingen van der Nijpoort waren de ouders
van13:

1. Agnes Angela Wegewaert14 is op 26 april 1645 te 's-Gravenhage geboren. Zij
trouwde15 te San Sebastian in Baskenland op 31 oktober 1672 met Cornelio Suys-
kens16 uit's-Hertogenbosch, koopman te Cadiz17. Deze was op 7 juli 1634 in Den
Bosch geboren als zoon van de bierbrouwer Paulus Suyskens en van Maria van
den Merendonck18. Het huwelijk kwam niet erg gemakkelijk tot stand. Suyskens
was in eerdere echt (Cadiz, 3 februari 1660) getrouwd geweest met Anna Maria
de Coen van Campen, die nog in het huwelijksjaar overleed. Geen Spangnolet
begeerende als tweede vrouw vroeg hij in 1671 aan een Amsterdamse vriend dat
hy hier te lande een dame voor hem soude sien opte doen, die mooy was, verstand
had en van een goede familie was en met sijn humeur het beste sou overeenko-
men. De vriend raadde hem toch een Spaanse vrouw aan, tenslotte kende zij de
taal, de lugt en 't land, en hij wist dat de Spaansche vrouwen kostelijk sijn. Ten
slotte kwam hij over de brug met Agnes Angela Wegewaert, die alreede hier te
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lande verschijde galants had gehad en considerabele huwelijken had konnen
doen. Maar de bruid was schrikkelijk wijgeragtig om een heer ongezien te trou-
wen. Suyskens' vriend overreedde haar en schonk haar namens de Spaanse Bra-
bander Suyskens juwelen ter waarde van ƒ 10.000. Na te zijn opgehouden door
de oorlogsomstandigheden van het Rampjaar en niet sonder hertzeer en bitter
traenen vertrok zij op 6 september 1672 uit Delft naar Spanje. Suyskens ontmoet-
te haar te San Sebastian op 31 oktober, keurde haar en bevond daarinne meerder
schoonhijt en gaven als sig had ingebeelt. Cornelio Suyskens is op 7 januari 1679
te San Sebastian, gesond uytgegaan sijnde op een begravenis, door een apoplexie
overvallen en overleden. Zijn weduwe keerde met haar kinderen in 1680 terug
naar de Verenigde Provinciën, waar zij zich eerst te Gorinchem op de Kortedijk
vestigde, waar haar moeder en enige zusters woonden. In mei 1687 verhuisde zij
naar Utrecht, waar zij in het huis inde Regenboog en later op de Nieuwe Gracht
bij de Heerstraat woonde. Toen haar oom Hermanus van der Nyepoort, grofge-
schutgieter in Den Haag, in 1703 zijn einde voelde naderen, haalde hij zijn zus
en haar kinderen naar zijn buitengoed Groot Haasbroeck te Wassenaar om sijn
huijshouden waar te neemen, terwijl haar oudste zoon de gieterij moest leiden.
In februari 1704 overleed hij en toen vervolgens bleek dat de jonge Suyskens niet
als zijn opvolger werd aangenomen door de Staten van Holland en Westfriesland,
keerde het gezin terug naar Utrecht. Agnes is door ouderdom en verloop van de
natuurlijke kragten, verschijde maale met beroertens overvallen geweest sijnde,
te Utrecht overleden op 16 april 1723. In de Catharinakerk werd zij in de grafkel-
der van haar bloedverwant Johan Both begraven.
Haar kinderen waren:

a. Philippus Antonius Suyskens erfde van Hermanus van der Nieuwpoort via zijn moeder en tantes
Cato en Barbara Wegewaert19 het landgoed Groot Haesebroek te Wassenaar. Na zijn overlijden
op 1 april 1741 heeft zijn weduwe het in 1751 verkocht20.

b. Paulus Fredericus Suyskens, te Cadiz geboren op 29 oktober 1674, woonde later weer in de Neder-
landen. Hij studeerde samen met zijn broer Philippus en maakte deze evenmin af. In 1704 was hij
executeur-testamentair van Hermanus van der Nieuwpoort21. Misschien woonde hij evenals Philip-
pus bij zijn oom in huis, want daar hing in 1704 een schilderij op de trap bij de kamer van de
heeren Suyskens. Volgens zijn broer Philippus was hij verzot op de (vooral vaderlandse) geschied-
beoefening. Na zijn overlijden werden er veel manuscripten van zijn hand gevonden. Hij was een
groot Hefliebber van de courante en allerlij nouvelles, voorders stil van humeur en wijnig van
spraak en geselschap, geen drinker, een vijand van allerlij speelen, maar een groot wandelaer in
sijn eenighijt, liefhebber van tuijnieren en blommen queken, houdende ook veel van vinken, lijsters
snippen etcetera vangen, waarom jaarlijks om die reeden naar Den Haag op onse plaats moest,
geen weer of ongemak ontsiende. Was redelijk lang, geset en sterk van kragten, van wijnig siektens
weelende. Op 22 januari 1723 werd hij na een wandeling getroffen door een apoplexie, waaraan
hij overleed.

c. Jan Suyskens, Johannes Hermanus gedoopt, heeft nooit gestudeerde, omdat hij door zijn moeder
werd voorbestemd om als koopman naar Spanje te worden gestuurd. Hij werd eerst te Gorinchem
op de Duitse school gedaan, sijnde van dit tijt al een oijlijk plakje geweest en geduurig met de
jongens plukhaarende. In 1687 stapte hij over naar een Duitse school te Utrecht en in 1689 ging
hij op een avondschool Frans leren. Boekhouden leerde hij in 1692, want hij moest van zijn moe-
der naar Spanje. Aangezien sijn sinnen wijnig na de koopmanschap (want geen sittende naers
hadde) maar veel meer tot den oorlog hongen, daar ook veel bequamer toe scheen, leerden hij
schermen. Moe zette toch de voorbereiding van de reis voort, maar staakte wanneer des nagts
soodanig een overval van t 'graveel kreeg, met soo hevige pijn, dat met ons driën werk hadden hem
te houden in die desperatie. Doctor van Aelen wierd in de nagt gehaalt, die hem met sijn vingers
in die noot een steen uijt de schagt haalden, waar op agter over als dood viel en wel drie potten
met bloed, etter en materie losten, gaande nog eenige tijd an de quetsuur veroorsaakt door
t'uijtrukken van de steen. Het schip vertrok daarom zonder Jan. Uiteindelijk zwichtte zijn moeder
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voor zijn beroepsverlangens en liet zij hem onder de wapens gaan, als als vrijwilliger op eigen
kosten van bewapening, tegen een gage van ƒ 5 en later ƒ 6 per week. Bij het beleg van Namen
in 1695 heeft hij om als granadier te stormen sijn dienst Representeert en werd hij in zijn been
geschoten. Zodoende kwam hij weer thuis, met groote moeijte, want was argerals geschreven had,
brak hier nog eens op en moest nog eens doorgesneeden worden. In 1695 kreeg hij een vaandrigs-
plaats. Meestal kwam hij 's winters thuis, zo ook in december 1697. Op de tiende van die maand
stak hij de schout van De Bilt dood. Hij kwam in januari 1698 voorde krijgsraad, in april voorde
hoge krijgsraad en werd ten slotte door koning Willem van Engeland gepardonneerd. Tot die tijd
had Jan Suyskens zich te Vianen teruggetrokken. Op voorspraak van zijn oom Colombrine bij
veldmaarschalk prins van Nassau-Saarbrücken mocht hij weer in dienst treden. Te Maastricht werd
hij in 1702 op zijn verjaardag door de hete koorts geveld. In de Sint-Nicolaaskerk in die stad werd
hij begraven. Zijn broer legde vast, dat hij was van middelbaare lengte, wat gesel, blond van
coleur en hair, sterk, rad en vigiland, soo dat alles leefde als hij gong, vrolijk en plaisierig van
humeur (...), maar al te prodigaal en te veel geneijgt tot den drank, principaal den morgendrank,
waar door hij sijn moeder, daar veel van hielt en sij wederom hem, al vrij een duur soontje is
geweest.

d. Maria Agnes Suyskens is op 26 juli 1678 te Cadiz geboren. Zij is altijd seer stil en modest geweest,
moij en seer teer van postuur, had altijt sin een klooster leven, dat haar afgeraaden werdende en
het beter was sij tot geselschap bleef van haar moeder. Is geestelijke dogier of soo men segt klopje
geworden bij den eerwaerdigen pater Ignatius Piers S.J. den 21 Januarij 1700. Dr. Henricus
Spoor schreef voor haar een geestelijk bruiloftsdicht in het Latijn. Het liep met Maria Agnes niet
goed af: zij heeft door te groote fijnighijt en te veel leesens in t hoofd begonnen te krijgen omtrent
het jaar 1704, maar 4 jaaren klopje geweest sijnde, en is naderhand tot nu toe, het jaar 1728,
innocent gebleven. Momenteel, in 1728, gaat het haar wel wat beter; ze is gevoeglijker, sindelijker
en netter geworden, hatende sig op gemakkelijker manier van alles suijveren, mits een glaesje
wijn of bier. Later trok zij bij haar broer Philippus op Groot Haasbroek in, gaande altijt door den
tuijn, ook midden in de winter, bloot hoofts en blood beens, alleenelijk met een hangende japon
om, mij noemende haar zoon. At en dronk seer hastig en was fris en gezont, las alle zondag het
Evangelie voor. Na het eten van frikadellen is zij op 26 november 1738 in de namiddag overleden.
Zij werd in de kerk van Wassenaar begraven.

2. Willemina Wegewaert is op 17 oktober 1647 te 's-Gravenhage geboren en sleet
haar leven als geestelijke dochter of klopje. Seer hard hoorende wordende en al-
tijt de eenighijt en stilte beminnende, - want was van een seer godvrugtig leven -,
resolveerde haar kost voor haar leven lang in een klooster te koopen. Dus vertrok
zij op 30 september 1688 naar Emmerik, waar zij zich voor 1300 Hollandse gul-
dens in het Sint-Agnesklooster een plaats kocht, alwaar sij woonde op een kamer
buijten t'slot van twee buijten susters en at van de pastoors tafel, kunnende in
t'slot gaan altijt wanneer t haar beliefde om t'geselschap der begijntjes, want
wilde noijt op straat komen, dog bracht haar ijgen meubilen etcetera in, die naar
haar dood daar moesten blijven. Op 1 augustus 1702 is zij te Emmerik overleden.

3. Willem Wegewaert22 is te 's-Gravenhage om 16.00 uur op 19 juni 1649 geboren.
Zijn vader tekende aan: Godt laet hem in deugden opwassen, maar de bede was
aan dovemansoren gericht. Neef Suyskens schreef in het familieboek: dese, de
outste soon sijnde, is altijt in de gieterij van sijn vader gehouden om die konste
te leeren, gelijkt daar in ook seer ervaaren is geweest, als mede in alle soorten
van vuurwe reken, maar door sijn quaad comportement heeft hij altijd sijnfortuijn
met voet gestooten en verwaerloost tot sijn moeders verdriet en alle sijnner vrien-
de schanden en droefhijt. In 1669 werd Willem aangesteld tot generaliteitsgrofge-
schutgieter, als opvolger van zijn vader. Het was een positie waar goud geld te
verdienen viel, maar Willem heeft er een potje van gemaakt. Blijkens de boek-
houding van zijn moeder pikte hij uit de kas ƒ 1975:1:0 en nog eens ƒ 570 aan
juwelen. Eigenmachtig verkocht hij twee kanonnetjes met hun affuiten en de
brouwketel uit zijn moeders huis te Utrecht. Al met al nam hij op onregelmatige
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wijze een voorschot van ƒ 3993:9:0 op zijn erfenis. Verschillende malen moesten
zijn kleren uit de lommerd worden teruggekocht23. Verder was hij seer verslin-
gert op een vrouwspersoon, genaamt Anna Oliva, waar bij hij, hoe wel anno 1675
voor commissarissen an sijn moeder formelijke belofte deed haar noijt te sullen
trouwen, maarte verlaaten, een kind heeft geprocreërt. Gezien zijn mutuele testa-
ment met Anna Francoise Oliva in 1675 is Willem toch met haar in het huwelijk
getreden24.

Wegens zijn slechte gedrag25 werd hij uit de kanongieterij verwijderd. Zo be-
landde hij in het beterhuis te Gouda, waar hij minstens in 1677-1679 vertoefde.
Het was zijn moeder die het Hof van Holland had gemachtigd hem te mogen
apprehenderen ende doen brengen ende houden in goede verseeckeringe ter tijd
ende wijlen toe hij van sijn quaet leven sal mogen sijn verbetert, en die bovendien
om de medewerking van een tuchthuis had gevraagd26. Willems vrienden hielpen
hem later naar Oost-Indië, maar over al mede de fortuijn met de voet stootende
keerde hij terug naar het vaderland, waar hij in 1694 in huis werd genomen door
zijn oudste zus Agnes Angela te Utrecht, want verder kon hij nergens terecht.
Vervolgens vertrok hij naar Cadiz, maar toen hij daar in 1695 arriveerde, wierd
op versoek van sijn broer en suster aldaar handen en voeten geslooten, om dat
niet tot schande van sijn vrinden an land soude komen. Terug in de Provinciën
verviel hij in zijn oude zonden en ging sijn ouden gang met allerije sinister stree-
ken. Hij maakte het zo bont, dat zijn oom Hermanus van der Nieuwpoort, 's lands
grofgeschutgieter te 's-Gravenhage, om verder onheil af te wenden hem naar de
koloniën stuurde. Daarvoor moest hij eerst uit het gevang te Leiden worden vrij-
gekocht en -geprocedeerd. In 1699 mocht hij naar Suriname voor soldaat in vas-
ten dienst met recommandatie. Voor ƒ 105:8:0 werd voor hem een equipage ge-
kocht: kleren, een koffer, een pijp, tabak, een vergulde degen, een snaphaan, nog
meer wapens en vier stopen jenever. En alsoo is desen Willem Wegewaert scheep
gebragt, op 't laatst wel te vreeden schijnende, op Suriname, op 't schip dejuf-
frouwe Johanna Lucia. In de West overleed hij in 1701, sonder is oijt te hebben
wel schikken, hoewel seer schrander van verstand was en subtiel in alles.

4. Franciscus Wegewaert, te 's-Gravenhage geboren op 24 november 1650, was
seer goed van humeur en sou door prins Maurits, een groot vrind van mijn groot
vader, een canoniksdij tot Xanten bekomen hebben, ware het niet dat hij op 26
augustus 1670 in Den Haag kwam te overlijden.

5. Godefrida Maria Theresia Wegewaert is op 25 juni 1652 in Den Haag geboren.
Ze is nooit getrouwd en bleef altijd bij haar moeder wonen, eerst te 's-Gravenha-
ge, dan te Gorinchem en na haar moeders overlijden te 's-Hertogenbosch bij haar
zwager Colombine. Met hem verhuisde zij mee naar Utrecht, Gent, Engeland,
Ierland en Londen en na diens dood kwam zij weer naar Utrecht. Alhier sijnde
maakte haar neef Lommertzon, die met haar nigt Maria Colenbijn getrouwt was,
het soo slegt met alte groot huijshouden, waar door soodanig in schuldig verviel,
dat stilletjes voort ging an 1726 sijn goederen publijk wierden verkogt en sij alle
met de geheele familie naar Emerik gingen woonen int jaar 1726. Daar testeerde
zij en vermaakte zij alles an haar nigt Johanna Colenbin, die van kintsbeen af bij
haar geslapen had, met uijtsluijtinge van alle haar andere vrinden. Zij stierf te
Emmerik op 31 augustus 1731, sonder veel rouw, maar te laat, sijnde altijt wat
norsch en een humeur op haar selve geweest, waer om in haar kindse jaaren altijt
de stierkop genoemt wierd.

GcnsNoslra5l (1996) 243



6. Cato Wegewaert (Catharina Josepha), in Den Haag geboren op 1 maart 1653,
ging in 1672 met haar oudste zus voor geselschap met over land door Vrankerijk
naar Spangje. Te Cadiz trouwde zij in 1675 met Francisco van Susteren27, sijnde
een voornaam koopman tot Cadiz, van Den Bosch geboorüg. Hij was in zijn fa-
milie niet de eerste Iberische immigrant: zijn broer Gisberto van Susteren woonde
in 1655 te Malaga28 en hun oom Pedro van Susteren woonde in 1645 te Porto29.
In 1654 woonde en werkte Francisco als koopman te Amsterdam30 en twee jaar
later verzond zijn broer Gisberto Vlaamse en Haarlemse textiel naar hem te Ma-
laga31. Minstens sinds 1660 verbleef hij te Cadiz32. Hij bleef handelen met zijn
broers Gisberto te Amsterdam en Abraham te Brugge. De zoon van de laatste,
Eduard van Susteren, bracht hem in 1668 in verlegenheid door seker vadt Door-
nick.se cousen te sturen, dat aan een derde toebehoorde33. Zijn broer Gisberto
machtigde hij in 1677 om van een Rotterdamse koopman betaling te vorderen van
Men canasters Verinis toubacq, die hij in 1670 had geleverd34. In 1687 liet Go-
defridus Suyskens voor een Bossche notaris vastleggen, dat Francisco is een
treffelijcke coopman ende oock agerende infactorije binnen Port a Port, gelegen
onder het gebiet van Spanjen 35. Hij was een zoon van de Bossche bierbrouwer
Hendrick Franss van Susteren en van Elisabeth van Zutphen. Vermoedelijk kreeg
hij zijn erfdeel vooruit, want hij wordt niet vermeld in de testamenten en de boe-
deldeling van zijn ouders36. In 1674 werd hij geadeld door koning Carlos II37. Te
Cadiz overleed hij op 9 oktober 1695, naar dat wel 9 maande an een quade borst
en waterzugt ziekelijk was geweest, dog maar 14 dagen t' bed bewaart. Cato, de
weduwe, stierf te Cadiz op 15 september 1709, na het bed 40 dagen door een
heete koorts bewaert te hebben. In haar testament, gemaakt ten gunste van haar
drie kinderen, had zij tweeduizend missen gesticht en bepaald te willen worden
begraven in de kapel van San Francisco. Aanwezig bij de begrafenis waren de
ordeleden van Santo Domingo, San Augustin, San Francisco en San Juan de Dios,
dat de eerlijkste manier van begravenisse hier is en niemant meer kan doen. En
boven dit is meest al den adel en principaalste van de stadt op de begravenisse
geweest.
Kinderen:

a. Francisco Pablo van Susteren is op 21 januari 1684 geboren. Hij kwam in november 1698 bij zijn
tante Suyskens te Utrecht wonen om Nederlands, Frans, schrijven en cijferen te leren. Hij verhuis-
de in 1 703 met het gezin mee naar oom Nieuwpoort, de kanongieter in Den Haag, vertrok na diens
overlijden weer naar Utrecht en werd in augustus 1706 door zijn moeder teruggehaald naar Spanje.
Philippus Suyskens herinnert zich: ik deed hem uijtgeleij tot Amsterdam ande oude siadls herberg.
Op 23 augustus 1706 ging Francisco Pablo van Susteren op Texel scheep in het Wapen van Stock-
holm. Het schip koos het ruime sop op 3 september, bleef tot eind oktober te Porthmouth voor
anker liggen en kwam na een reis van vijftien dagen op 12 november aan te Cadiz. Daar trouwde
hij in oktober 1713 met de dochter van de Engelse consul Martin Visconde, baronet van Engeland.
Hij schreef naar zijn Utrechtse familie: een goede familie en persoon, die alle jaaren 8 a 10
duijsent pesos heeft van sijn consulaat, soo dal hij, aldien ons Heer hem leven belieft te geven en
de vreede voort gaat, rijke kinderen sal na laaten. Maar t 'en was die motifniet, die mij daar toe
reede, als wel de schoonhijt van de juffrouw, de welke mij soodanig van mijn sinnen beroofde, dat
niet en kan pondereeren. En laat an ongepassioneerde persoonen seggen en bevinde zulke gene-
genthijt en affectie bij mijn vrouw, vader en moeder als of ik een ijgen kint was. Zijn oom en stads-
genoot Jan Wegewaert had een andere kijk op het huwelijk. Hij mocht zijn neef nieten schreef in
september 1713 aan zijn oudste zus: onse neef Francisco van Susteren staat dese week (Godt
betert) te trouwen met de dogter van don Martin Visconde, Engelse consul in dese stadt. Het
verdere dit angaande sal an UE mondeling (soo ons Heer mij het geluk geeft van UE te sien)
seggen. Door dit kwa huwelijk, zijn slegle manier van leven en den quaden handel met mijn, sien
alle menschen van fatsoen met hem af, in vreese binnen wijnig tijd sig in een seer miserable staat
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sal vinden. Enkele weken later bericht de roddelkont, dat de pasgehuwde graag bij zijn zus in haar
huis gaat wonen, hun gemeenschappelijke bezit, maar dat zij weigert, seggende sij haar niet in prijkel
wil stellen van haar vrindinnen, waar mede sij sig visiteert, te verliesen. Francisco Pablo van Susteren
is volgens een brief van zijn zwager Panhuijs te Cadiz aldaar op 29 januari 1716 overleden an de
maeselen, pakjes, roos en swaar bloed loop, met groot berouw en seer wel geresolveert. Hij liet een
dochtertje na: Maria Juliana, geboren einde 1714. Philippus Suyskens velde een eindoordeel over zijn
persoon: dese Franciscus was kort, maar seer wel gemaakt van statuur, had goet verstand, maar
groots hartig en wat te prodigaal. Hebbe altijt wel met hem konnen omgaan, dog moest wat in toom
gehouden worden.
b. Pedro van Susteren is geboren op 6 december 1690 en is altijt in Spangje an de commercie opge-

bragt. Hij maakte in 1712 zijn eerste reis naar West-Indië. Zijn broer schreef daarover: sal mei
Godts zegen een braej'capitaal konnen vergaaderen, te meer als ons Heer ons een haastige vreede
gelieft te verleenen tot troost van soo veele menschen, om als dan ook gesaamentlijk met mijn
broeder te gaan en sien of men in rijs of twee een capitaaltje konnen verdubbelen, gelijk den baas
van mijn broeder gedaan heeft, in twee rijschen seventig duijsent pesos heeft gewonnen, een per-
soon die niet een duijt van sijn ouders had.

c. Theresa Josepha van Susteren, geboren in 1692, is, nog seer jong sijnde, tegen de sin van alle haer
vrinden, te Cadiz in 1709 getrouwd met Carlos Panhuijs, de Zweedse consul, die voor haar al vrij
wat bejaert was en contrarie van religie ten minsten geweest was. Haar oudste broer briefde aan
zijn tante te Utrecht de verzoening door: mijn moeder, de welke in de zaal komende, knielende
haar dogier neffens den heer consul voor haar voeten, vragende te saamen vergiffenis en seijden
het selve an haar broeder te willen doen, of ons Heer mijn quam te haaien, sijnde geen tijt om
wraak te houden, is alles vergeven en vergeeten. En wij sijn alle seer wel te vreeden, bijzonderlijk
mijn suster met haar ouden man, die vreese gek sal worden met die jonge meijt, willende haar per
fors swanger hebben. Het zal niet helemaal hebben geboterd, want tot verbazing van de omgeving
besloten de gelieven na tien jaar huwelijk elk in een klooster te treden. Panhuijs schreef aan tante
Suyskens: naamentlijk mijn seer lieve Intijsvrouw in het strenge klooster van Carmelitas Descaldes
tot San Lucas en ik in een Sanctuario de Regla omtrent 2 mijlen van daar. Hij legde ook uit waar-
om: wijl door Sijne onnaspeurlijke wegen en wonderbaare bestieringe ons heeft laaten beproeven
het bedrog en valshijt van alle vergankelijke wereltse goederen en ijdelheden, in de welke de
menschen al hun geluk en wellusten stellen. Te Utrecht was het smullen geblazen.

7. Barbara Wegewaert is op 10 juni 1657 te 's-Gravenhage geboren en overleed te
Emmerik op 12 juli 1730. Zij trouwde (niet als te wel met de sin van haar vrin-
den) met Ventris Collembine, een Engelsman, die als page van ambassadeur
Temple hier te lande was aangekomen. Toen hij trouwde was hij vaandrig, maar
langzamerhand klom hij in rang. Hij was een dappere soldaat. Bovendien deed
hij de trouwgeloften met zijn vrouw gestand door alle kinderen katholiek te laten
opvoeden, tot dat hij, siende geen avancement in de selve voor sijne soonen, de-
selve tot sijn religie trok (rooms-katholieken werden in Engelse dienst niet ge-
duld). Barbara Wegewaert volgde haar man aanvankelijk naar diverse garni-
zoensplaatsen, te weten Breda en Den Bosch, maar in 1680 logeerde zij bij haar
moeder te Gorinchem. Ventris sloeg zich intussen elders door de wereld. In 1688
ging hij in de rang van majoor38 met Willem van Oranje naar Ierland, maar zijn
schip verloor het roer en kon de vloot niet volgen. Met zijn tweehonderd beman-
ningsleden werd hij gevangen genomen door koning Jacobus en naar Londen
opgebracht. Hier was de vrouw in duijsent angsten, niet anders verwagtende als
de tijdinge dat haar man (als rebel) soude gehangen worden. Maar aangezien
King Billy won en Jacobus vluchtte, kwam Ventris vrij. Als luitenant-kolonel
nam hij vervolgens aan alle veldslagen van de stadhouder-koning deel; bij het
beleg van Athlone werd hij zwaar gewond. Daarna diende hij als luitenant-kolo-
nel onder de prins van Hessen-Darmstad, maar met hem kon hij slecht opschie-
ten, zodat hij in 1692 kapitein werd van de koninklijke garde, met de rang van
luitenant-kolonel. In Brabant vocht hij tegen de Fransen, lag hij in garnizoen te
Brugge, streed hij in 1693 in de slag van Landen en belegerde hij in 1695 Namen.
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Na het sluiten van de vrede van Rijswijk (1697) keerde hij terug naar Engeland.
Zijn vrouw had al die tijd te Utrecht gewoond,-eerst aan de Mariaplaats en ver-
volgens in het Jeruzalemsteegje - , en voegde zich in juni 1698 bij haar man te
Londen. Onderweg daarheen waren zij en haar dienstmeid flink zeeziek gewor-
den. Met haar Londense onderkomen was zij heel content, zij beschreef het als
geheel begroeid met jasmijn en voorzien van acht kamers en tien garderobes. Zij
werd bediend door een Engelse keukenmeid, twee knechten en een gouvernante
(de dochter van Ventris' halfbroer). Eind 1699 moest zij echter verhuizen naar
Dublin. De Hollandse meid Ariaantje was dat te gortig, zij keerde terug naar
Utrecht. Begin mei 1702 ging het gezin weer terug naar Londen. Het was een
onrustig bestaan, maar met een jaarlijks inkomen van ƒ 15.000 tamelijk leefbaar.

Ventris Colombrine belegerde in 1702 vergeefs Cadiz, waar zijn schoonzus
met man en kinderen woonde. In september van dat jaar veroverde hij te Vigos
een Spaanse zilvervloot. Zijn vrouw schreef opgetogen aan haar oudste zus, dat
vijftien galjoenen, drie koopvaarders, drie Spaanse oorlogsschepen, zestien Fran-
se oorlogsschepen, nog twee oorlogsschepen en 938 kanonnen waren veroverd:
hier salder meenig rijk worden. Wat mijn man sal hebben, moet den tijd leeren.
Echt arm was zij niet, want in dat jaar verdiende haar man ƒ 15.000. In een latere
brief klaagde zij, dat Ventris tot dan niet meer had ontvangen dan een mooi paard,
een papegaai en nog meer fraaie vogels, snuif voor haar, voor de oudste zoon
levende dieren en kokosnoten om chocolade uit te drinken. De derde brief, date-
rend van 10 december 1702, meldt de terugkomst van Ventris en zijn zonen, die
voor haar het volgende meebrachten: 3 potten met confituuren, 8pond chocolade
en 2 schilderijtjes van parlemoer ingeleijt. En sijn eene suster een silver snuif-
doosje en ander een gout ringetje. Dit sijn al onse presente. Hij heeft 4 baaien
met cacao, die wel 1000 gulden weerd sijn, maar hij weed niet of hij het sal be-
houden. Dat was dan de zilvervloot voor mevrouw Columbrine. De soldaten van
haar man pikten het evenmin, ze sloegen hun officieren, namen alle drie de vaan-
dels in beslag en wilden naar Londen marcheren om hun deel in de buit op te
eisen. Ventris en zijn zonen gingen toen maar geld uitdelen om de gemoederen
te bewaren.

In december 1703 werd Ventris Colombrine aangesteld tot commandant in de
rang van brigade-generaal voor een expeditie naar West-Indië, waarheen hij in
gezelschap van zijn twee zonen vertrok. Hij zou vast en zeker gouverneur van
Jamaica zijn geworden, ware niet in het zicht van de haven zijn oudste zoon op
3 juni 1703 in zijn armen gestorven. Deze kreeg een eerlijk zeemansgraf: met de
vlaggen halfstok en terwijl van alle kanonnen van de vloot de hele nacht werden
afgevuurd, werd hij in een met kogels verzwaarde, loden kist te water gelaten.
Niet alleen zou Ventris gouverneur van Jamaica zijn geworden, volgens zijn neef
Suyskens werden er meer beloften niet ingelost: hij zou zeker majoor-generaal
zijn geworden, maar hij wilde het niet weesen eer hij ging, omdat hij het jaar te
vooren met dien tijtel dood in de courant had gestaan. Aan neef Philippus Suys-
kens had hij een brief nagelaten, die deze moest overhandigen aan de koningin.
Nieuwsgierige Philippus heeft die met een kunst geopent, gelezen dat de familie
in haar bescherming werd aanbevolen, het schrijven gekopieerd, weer gesloten
en persoonlijk, vergezeld van Ventris' twee dochters, aan de vorstin overhandigd.
Het gezelschap viel volgens zijn waarneming tijdens de audiëntie op om het droe-
ve voorkomen en werd door de koningin in een kamer apart genomen. Toen trad
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ik toe en viel op eene knie, gevende haar mijn pampieren en brief over, die sij met
een vrindelijke tronie ontfing en in haar sak stak en neeg, wanneer ik ten eersten
op stondt, en trad wat te rug. Soo als sij an de deur was om uijt te gaan, keerde
sij haar naar ons en neeg soo laag als ik uijt alle mijn magt van mijn kant konde
doen.
De kinderen waren:
a. Franciscus Culembrine, geboren op 12 augustus 1679. Hij werd zonder kosten te sparen geschoold

in Latijn, Frans, tekenen en alle ridderlijke oefeninge. Voorts leerde hij de kunst van de oorlog en
nam hij aan diverse expedities met zijn vader deel, te beginnen het beleg van Namen in 1695, waar
hij vaandrig werd. Later was hij in Ierland, in 1702 nam hij in de rang van kapitein en adjudant
deel aan de expeditie naar Cadiz, Gibraltar en Vigos. Omdat de Engelsen het klimaat niet konden
verdragen, liep de tocht naar Jamaica, waaraan hij deelnam als kapitein, in 1703 slecht af. Terug
in Londen werd Franciscus op I januari 1704 majoor. Hij werd uitgezonden met hel secours van
koning Carel naar Spanje, waar hij de hele oorlog, ook in Catalonië, meemaakte. Vervolgens lag
hij langdurig in garnizoen te Gibraltar. Later klom hij op tot luitenant-kolonel en bezocht hij ver-
schillende malen de familie Suyskens te Utrecht, wanneer de amours maakte over een dogter van
de heer van Kersbergen, commandeur van het Duijtse Huijs. Nadat hij een blauwtje had gelopen,
trouwde hij te Chester in Engeland met een weduwe met twee kinderen. Het werd een goed huwe-
lijk.

b. Maria Theresia Colombrine, geboren op 19 augustus 1681, trouwde in 1707 met Michiel Lom-
mertson te Utrecht. Dese heer Lommertson, haar man, al te prodigaal levende en te groote staat
houdende, ruïneerde sig selfs (...), verliet sijn vrouw en de stadt Uijtrecht, met sig nemende wat
konde, waar op de crediteuren alle sijne goederen, koets en poerden etcetera publijk verkogten
anno 1726. Zijn vrouw en hun in juli 1709 geboren dochter Johanna waren genoodzaakt om met
zijn schoonmoeder Barbara Wegewaert, tante Johanna Wegewaert en zuster Johanna Columbrine,
die bij elkaar woonden, te verhuizen naar Emmerik, om alle verdere spijt en schande te voorko-
men. Daar wachtte verdere rampspoed. Want dese mevrouw Lommerson, tot Emmerik woonende,
nam een jong borst, die uijt de Jesuïte school weg gejaagt was, uijt medelijden voor knegt in huijs.
Het ongeluk wilde, dat de oogen van haar eenige dogter Johanna, een jong, moij meijsje van maar
[21] jaaren, dog wat mal opgebragl, op dese borst sijn gevallen, soo dat bijde sijn doorgan den
— 1731, lot groote spijt en hartzeer van de moeder, te meer van een seer slegte familie was, sijnde
de vader een diejieijder tot Emmerik, waarover uijt droefhijt de moeder van een beroerte is bevan-
gen, daar lang an heeft gaan quijnen, tot eijndelijk den 1 October 1731 tot Emmerik is overleden.

c. Ventris Josephus Colonbrine is op 8 april 1684 geboren en werd door zijn vader in de oorlog
opgevoed. Hij ging mee op expeditie naar Spanje (als vaandrig en kwartiermeester) en naar West-
Indië en is eijndelijk, captijn sijnde in Spangje, ellendig met 7 a 8 quetsuuren te sneuvelen in de
batailje van Almanza anno 1707. Zijn neef Suyskens beschrijft hem als seer klijn van postuur,
maar vol vuur en braaf soldaat, dog seer vinnig in de Engelse religie. Hij bleef ongetrouwd.

d. Johanna Catharina Josepha Columbrine, geboren op 30 maart 1686, verhuisde in 1726 mee naar
Emmerik, waar zij de universele erfgename werd van haar tante Godefrida Wegewaert en van haar
moeder. Op 30 mei 1731 trouwde zij te Emmerik met Everardus Henricus van Staverden.

8. Jan Wegewaert (Joannes Dominicus), te 's-Gravenhage geboren op 24 juni 1663.
Hij werd te Waalwijk op school besteld en nadien naar zijn oudste zus te Cadiz
gestuurd, waar hij in 1677 het heilig vormsel ontving. Toen in 1680 Agnes Wege-
waert naar de Lage Landen terugkeerde, trok Jan in bij zijn zwager Van Susteren.
Alhier heeft hij veel moeten lijden, door dien desen swager van een drollig hu-
meur was, soo dat resolveerde sijn fortuijn elders te gaan soeken. Dus reisde hij
in 1683 en 1684 naar Smirna. Aan de kust van Dalmatië ging hij aan land om
verversingen te kopen, maar hij werd achtervolgd door schietende Turken. Terug
in Cadiz vormde hij in 1685 een handelscompagnie met de geboren Antwerpe-
naar Jacob Senteier, elk voor ƒ 1250. Na het overlijden van Francesco van Suste-
ren trok hij in bij zijn zus, sijnde in al die tijt seer befaamt wegens sijn groote
kennis in de commercie en ook met lofverkooren tot major domo vande Holland-
se Natie, daar onder seer bemint en prodigaal leefde. In 1713 liep zijn fortuin op
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de klippen. Hij was in 1710 erfgenaam geworden van Willem de Swaen, samen
met diens dienaar, elk voor de helft. Aan de dienaar was de hele boedel toever-
trouwd, maar deze verduisterde wel 12.000 stukken van achten en meer effecten.
De dief draaide de gevangenis in, maar in april 1713 kwamen twee deurwaarders
van de Hoge Raad van Granada, die quasi per abuis ook Jan Wegewaert arresteer-
den en al zijn bezittingen in beslag namen. Zwager Panhuijs kreeg hem naar
veele moeijte en schenkagie vrij, op voorwaarde dat hij zich binnen dertig dagen
te Granada zou melden. Jan vluchtte echter het San-Diegoklooster van de francis-
canen te Cadiz in en kreeg van de overste een akte van immuniteit. Daarmee had
Panhuijs zijn belofte gebroken. Het Spaanse avontuur was afgelopen en op 18
januari 1714 arriveerde Jan te Utrecht, waar hij eerst enkele dagen bij de weduwe
Suyskens logeerde en vervolgens zijn intrek nam in een herberg bij de Wittevrou-
wenpoort. Zijn zuster haalde hem terug en bij haar is hij gebleven, altijt seer
melancholijk sijnde en met een imaginaire ziekte gequelt, soo dat in de laaste
jaaren van sijn leven gansch niet meer uijtging. Op 31 juli 1724 is hij plotseling
overleden. •
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VI, 255, meldt dat hij per commissie van 17 juli 1688 kolonel werd van een regiment Engelsen.

UIT ANTWERPSE BRON (1)

10 febr. 1544; Dominicus de Grande i.n.v. Steyns Clinge Diericxz ende Joestken Ghe-
rits van Thuyl dochter eius uxor, van Ghysbrecht Peter Goertz ende Gheertruydt der
voors. Joestken zuster eius uxor, van Claes Diericxfi ende Henricxken oeck der voors.
Joestken suster eius uxor ende van Ghoosen Wynaerts ende Walburcht zyne huysvr.
oick der voors. Joestken suster (procuratie scependoms seghel van Lithoyen onder de
meyerye van sHertogenbossche dd. 14-12 lestlfeden]), bekende voldaen te zyne van
Gemonde Claessone ende Katlyne Barthelmeeusdochter synen wettighe wyve van alle
alsulcke goeden ende versterffenissen (dwelck nyet dan ruerenfde] haeffelicke goeden
geweest en zyn) als de voors. Steyns Clinge Diericx ende Joestken zyne wyve met
heure consorten voors. eenichsins toecomen bleven van wylen Janne Gherits van
Thuyl anders geheeten van Kessel heurlieder broeder en de voors. Katlynen Barthel-
meeusdr. wettich man was, overmidtsdien dat de voors. Gemondt Claessone en Katly-
ne zyn wyff den voors. Steyns Clinge Diericxz en Joestken zyner wyve ende heure
voors. consorten d[aer]aff van al tot al goede wettige rekeninge gedaen ... en sekere
somme van penn[ingen] voldaen hebben.

(GA Antwerpen, Schepenregister 214, fol. 9 lv . )
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GENEALOGIE VAN HET GESLACHT OTTENS

van Anloo, ca. 1500-ca. 1811

door C. DE G R A A F JR.

(vervolg op Gens Nostra 51(1996), pag. 140)

IVb. Bastiaan Ottens, geb. Anloo ca. 1600, overl. vóór 164464; tr. Henclrikje NN12.
Bastiaan is mogelijk vernoemd naar zijn grootvader Bastiaan (Vogelinge). Hoewel het niet gelukt is
om aan te tonen dat Bastiaan Oltens zich ook bediende van de familienaam Vogelinge, moeten we
daar wel rekening mee houden. Zijn zoon Bastiaan jr. namelijk, wordt diverse malen gesignaleerd als
Bastiaan Vogelinge en eenmaal zelfs als Bastiaan Bastiaans Vogelinge. Dit toont aan dat Bastiaan
Vogelinge in ieder geval zoon is van een Bastiaan, terwijl het onlogisch lijkt te veronderstellen dat
de naam Vogelinge op een andere wijze binnen de familie is gekomen.
In 1629 eist Bastiaan Ottens namens zijn vrouw van Roelof Meursing een schuldbekentenis terug, die
jaren daarvoor door de mombers van zijn vrouw zou zijn terugbetaald. De Etstoel beslist dat de zaak
wordt verdaagd naar het volgende lotting, maar laat niet na te zeggen dat 'den verweerder (Roelof
Meursing] naerder [moest] bedencken. off hij de betaelinge van dese obligatie niet hebbc genoten'73.
De afloop is niet opgetekend in de archieven, zodat het er op lijkt dat de wens van de drost en vieren-
twintig etten 'dit different inder vruntschap sien te vergelijken' inderdaad bewaarheid is!
In 1630 wordt Bastiaan vermeld als 1/3 eigenaar van het erf van zijn vader Harmen Otlens te Anloo,
samen met zijn broer, jonge Jan Ottens.
In 1644 is hij reeds overleden, wanneer Egbert Antoni als voogd over zijn onmondige kinderen wordt
aangesteld. Zijn weduwe hertrouwt vóór 1648 met Rutger Jansen, van Haren. In dal jaar namelijk is
er een proces voorde Etstoel tussen Rutger Jansen, wonende te Haren namens zijn stiefdochter Jacob-
je Ottens tegen Geert Schilt te Groningen, inzake gedane trouwbeloften74. Het is niet zeker, maar wel
waarschijnlijk, dat Jacobje op dat moment zwanger is. Tot een huwelijk is het niet gekomen.
Geert Schilt woont in 1659 in de buurt van de Heerestraat te Groningen52".

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Boele, volgt Va.
2. Jacobje Ottens, geb. Anloo ca. 1632, overl. Groningen 1709-1717, otr./tr. (1)

Groningen 1/26-8-1657 Hans Hermans Hiddinga, bij Ter Aa; otr. (2) Groningen
8-9-1666 Harmen Alberts, ruiter onder maj. Verhey (?); ot/tr. (3) Groningen 23-
12-1671 /12-1 -1672 Harmen Hendricx Dekens, geb. Gieten vóór 1647, boekhou-
der, overl. Groningen na 1717.
Bij het huwelijk van Jacobje met Hans Harmens Hiddinga in 1657 treedt haar broer Boele Ottens op
als getuige. Bij het tweede huwelijk van Jacobje is haar andere broer- Jaeob-getuige, terwijl bij het
derde neef Albert Abberingh als getuige optreedt.
In 1672 wordt zij nog genoemd te Anloo als eigenaresse van het Ottens-erve, dat voor I V* waar ge-
rechtigd is in de 15 waardelen van Anloo. Vóór 1672 was dat l'/i waar, maar 'A waar daarvan was
inmiddels afgesplitst en verkocht aan Eppe Wiltens, de molenaar van Anloo75. In 1684 worden de
gemene bossen van Anloo gescheiden onder de gewaardeclden. Uiteraard vinden we hier weer de
familie Ottens terug. Jacobje wordt saÊiien vermeld met Luityen Tebinge en Bastiaan Vogelinge. Het
is bekend dat Luityen Tebinge gehuwd was met Wennechien Ottens, die we daarom ook als zuster
van Jacobje kunnen aanmerken76. Met Bastiaan Vogelinge kan al leen maar haar broer Bastiaan Ottens
(IVb-4) zijn bedoeld.
Jacobje Ottens en haar derde man Harmen Dekens hebben in verschillende jaren testamenten opge-
maakt77. In het testament van 1694 verklaart Jacobje dat het ouderlijk huis aan de kinderen van haar
zusters zal komen. Het laatste gemeenschappelijke testament dateert van 5 juni 1706. Hierin legateert
zij aan haar achternicht Wildina Wiltens haar huis in de Geltingestraat te Groningen. Eppo Wiltens,
broer van Wildina, krijgt een bedrag van 200 daalder.
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Harmen Dekens en Jacobje Ottens zijn in 1709 samen getuige bij het huwelijkscontract tussen Lolcke
Lolckesen Heiltien Ottens. In het testament van Harmen Dekens van 1717 wordt Elsien van Lingen
genoemd als erfgenaam voor een legaat van 100 daalder.
Uit het eerste huwelijk:
a. Cornelis, ged. Groningen 16-10-1657.
b. Aeltjen, ged. Groningen 8-11-1660.
c. Sebastiaan, ged. Groningen 18-1-1663.
d. Bastiaan. ged. Groningen 16-12-1664.
Op 28 november 1666 wordt Boele Ottens voogd over één kind64. Dat zal echter jong zijn overleden,
aangezien ook dat kind in geen van de testamenten wordt genoemd.

3. Jacob Ottens, geb. Anlooca. 1635, getuige bij het huwelijk van zijn zuster Jacob-
je (1666), ws. overl. vóór 168478.

4. Bastiaan Ottens, geb. Anloo ca. 1637, overl. Anloo 6-12-1697, tr. Jantje NN 78a.
Mijns inziens is Bastiaan Ottens identiek aan Bastiaan Vogelinge. Op 22 mei 1660 is er voor de
Etstoel een proces tussen Bastiaan Bastiaans Vogelinge te Anloo enerzijds en Geesje Tebinge. wedu-
we van Jan Freriks in de Veenhof, dan de echtgenote van Peter Lamberts te Zuidlaren, inzake een
lening van 100 gulden, waarvan de helft nog moet worden terugbetaald7''. Geesje verklaart onder ede
niet te weten dat haar eerste man het geld had geleend, waardoor de eis 'van onwaerde' wordt ver-
klaard.
In de wilkeur van 1672 (zie bij Jacobje Ottens. I Va-4) wordt Bastiaan Vogelinge direct na de meyer
(pachtboer) van de familie Ottens vermeld als gebruiker van 'A waar (de meyer van Ottens voor een
heel waar). Het verschil met de l'/2 waar dat Harmen Ottens in 1642 bezat, wordt veroorzaakt door
de verkoop van 'A waar aan Eppe Wiltens Meulenbarch. In 1684 wordt hij samen met zijn zuster
Jacobje en zwager Luitien Tebinge vermeld. Alleen bij zijn overlijden wordt hij als Bastiaan Ottens
vermeld.
Kinderen:
a. AW (kind van Bastiaan Vogelinge), begr. Anloo 1662.
b. NN (kind van Bastiaan Vogelinge), begr. Anloo 1665.
c. Hendrikje Oitens. geb. ca. 1660/5. overl. Anloo 15-1 -1695 (in het kraambed), tr. (1) ca. 1688 Wille

Eppens. geb. Anloo ca. 1665, molenaar, overl. Anloo 2-3-1691, zn. van Eppe Wiltens Meulen-
barch. molenaar te Anloo, en Roelofje Jans Rommeringe: tr. (2) ca. 1694 Jan Jansen, overl. na
1695.
Uit het eerste huwelijk:
ca. Eppo Willens, ged. Anloo 12-5-1689, erfgenaam van Jacobje Ottens en Harmen Dekens, overl.

na 1717.
eb. Wiltjen Willens, ged. Anloo 31-5-1691, erfgename van Jacobje Ottens en Harmen Dekens.

overl. na 1717.
Uit het tweede huwelijk:
cc. Hendrikje Jans, ged. Anloo 22-1-1695, genoemd naar haar bij de geboorte overleden moeder,

overl. vóór 1717 (niet genoemd in het testament van Jacobje Ottens en Harmen Dekens).
cd. Jantje, ged. Anloo 22-1-1695. overl. ald. 23-1-1695.

5. Wennechien Ottens, geb. Anloo ca. 1638, overl. Anloo 22-6-1688, tr. (1) ca. 1660
Peter Meyeringe, overl. vóór 16-12-1665; tr. (2) Gasselte 23-9-1666 Luichien
(Luityen) Tebinge, geb. Gasselte ca. 1630, landbouwer, overl. Anloo, begr. Gas-
selte 13-1 -1685, wedr. (tr. Gasselte 17-10-1652) van Aelheyt Hidding (ged. Gas-
selte 1635, overl. ald. 1665), zn. van Johan Tebinge en Lamme NN.
Uit het eerste huwelijk:
a. NN, overl. vóór 16-12-1665 (op deze datum wordt voor de begrafenis van zowel Pieter Meyering

als voor het kind betaald: het kind overleed na de vader).
Uit het tweede huwelijk:
b. Jan Tebinge, ged. Gasselte 1667, overl. na 1694, tr. Aaltje Coops, overl. na 1721, dr. van Harmen

Coops (Hoenderken) en Jacobje Tebinge. Hieruit nageslacht.
c. Peter Meyeringe Tebinge, ged. Gasselte 14-12-1673, overl. Eext 1749, tr. Lammechien Meyering.

geb. Eext, ged. Anloo 7-7-1678, dr. van Jan Meyering en Grietje Stevens Meyers. Hun erfgenamen
zijn Wennechien en Jacobje Tebinge, dochters van zijn broer Jan. en Hillechien Fabritius, dochter
van zijn halfzuster Lammechien Tebinge en Albertus Conradus Fabritius. predikant te Gasselte™'.
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6. Hendrikje Ottens, geb. Anloo ca. 1640, tr. Groningen 26-1 -1661 Harmen Alberts,
van Helpman.
Kind (o.a.?):
a. Bastiaan Ottens, geb. Helpman, ged. Groningen 14-2-1662.

Va. Boek Ottens, geb. Anloo ca. 1625/30, (koeke)bakker, otr./tr. (1) Groningen 2-4/3-
5-1653 Niesje Hayens; otr./tr. (2) Groningen 30-5/18-6-1668 Elisabeth Dijmers, wed.
van Gijsbert Santbeck, dr. van Jan Dijmer.

Bij het eerste huwelijk zijn Ecke Jurjens en Jan Ottens getuige.
De oudste vermelding van Boele betreft zijn inschrijving als koekebakkersknecht in Groningen in
1644, toen hij tussen de veertien en negentien jaar oud was. In 1653 wordt hij ingeschreven als lid van
het bakkersgilde te Groningen. Hij heet dan van Haren afkomstig te zijn. Dit is zeer goed mogelijk,
aangezien zijn moeder met haar tweede echtgenoot te Haren woonde.
Op 7 juli 1668 koopt Boele de beide kinderen uit zijn eerste huwelijk af van de boedel van hun moe-
der. Hun voogd is dan Jan Hayens, een broer van hun moeder79b. Tien jaar later blijken Harm Dekens
(aangehuwde oom) en Jan van Vries (aangehuwde neef) resp. voormond en voogd te zijn79b.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jeije Boelens, ged. Groningen 11-3-1654 (Nije Jadt), otr./tr. ald. 25-5/12-6-1678
Gerrit Kaskee, ged. Groningen 12-3-1652, zn. van Pieter Hansen Kaskee, ruiter,
en Jantien Wichers.
Uit dit huwelijk:
a. Jantien, ged. Groningen 19-4-1679.
b. Niessien, ged. Groningen 23-9-1681.
c. Jantje, ged. Groningen 4-10-1683.
d. Jantje, ged. Groningen 19-4-1685.
e. Jantje, ged. Groningen 13-2-1687.

2. Bastiaan Ottens Boelens, ged. Groningen 13-1-1656, overl. vóór 1736; otr./tr.
Groningen 19-4/7-5-1684 Ettje Kaskee, ged. ald. 25-5-1659, overl. kort vóór 20-
1-173680, dr. van Pieter Hansen Kaskee, ruiter, en Jantien Wichers.
Bij het huwelijk treedt Gerrit Kaskee op als getuige.
Uit dit huwelijk:
a. Niesje Boelens, ged. Groningen 2-12-1685, overl. 1719/1722, otr./tr. (I) Groningen 13/31 -5-1713

Jan Riemkes, overl. 1713/1714; otr./tr. (2) Groningen 20-10/6-11-1714 Jannes Fvedzes, vaandrig.
Hij otr./tr. (2) Groningen 28-11/13-12-1722 (hc Groningen 27-11-1722)81 Anna Sophia Ottens
(VIa-4), ged. Groningen 6-8-1695, dr. van Jan Ottens en Elsje Jans van Lingen.
Uit het tweede huwelijk:
aa. Ettien, ged. Groningen 4-12-1715.
ab. Ettien, ged. Groningen 15-11-1716.
ac. Wemelina, ged. Groningen 8-10-1717.
ad. Bastiaan, ged. Groningen 11-1-1719.

b. Pieter Boelens, ged. Groningen 30-12-1687, getuige bij het huwelijk van zijn zuster Jantje (1725).
c. Jantje Boelens, ged. Groningen 17-8-1690, otr./tr. ald. 17-11 /11 -12-1725 Hermannus Niemeyer,

van Grietzijl in Oost-Friesland.
Uit dit huwelijk:
ca. Ettje, ged. Groningen 2-8-1726.

d. Boele, ged. Groningen 18-2-1694.

Uit het tweede huwelijk:

3. Jan, ged. Groningen 9-9-1669 (Jadt).

Wc. jonge Jan Ottens, geb. Anloo ca. 1600, overl. Haren (Gr.) vóór 1655, otr./tr.
Groningen 5-1/3-2-1628 TrijntienGeerts, van Groningen, dr. van Geert NN en Grete
Willems.
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Getuigen bij het huwelijk zijn Gese Harmens (= Geessien Ottens), zuster van Jan Ottens, en Grete
Willems, de moeder van de bruid.
In 1630 wordt hij nog vermeld als 1/3 eigenaar van het erf van zijn vader, Harmen Ottens te Anloo.
Hij woont dan reeds te Haren, waar hij in dat jaar wordt vermeld als eigenaar van 10 grazen land82.
Hij overleed vóór 1651 toen Roelof Haeck als voormond. Luitjen Geerts en Dietert Jansen als voog-
den over zijn kinderen werden aangesteld64.

Uit dit huwelijk (met enig voorbehoud; volgorde onbekend):

1. Willem Ottens, geb. Haren ca. 1628, otr./tr. Groningen 26-10-1650/5-2-1651
Geertjen Jacobs, van Groningen.
Getuigen bij het huwelijk zijn Egbert Anthoni (zie ook bij Willems tante Trijntje Ottens) en J. Carels,
zwager van Geertje. Hij zal voogd zijn geweest over de kinderen van Jan Ottens en Roelfien Arents.
Uit dit huwelijk:
a. Jan. ged. Groningen 24-8-1651 (Zuiderdiep).

2. Grietien Ottens, geb. Groningen ca. 1630/35, otr. ald. 7-11-1657 Harmen Valck,
overl. vóór 1671; otr./tr. (2) Groningen 15-4/5-5-1671 Jan van Vries.
Bij het tweede huwelijk is Boele Ottens, neef, getuige.
Grietje is zeker een kleindochter van Harmen Ottens. aangezien Boele Ottens, zoon van Bastiaan
Ottens, haar neef genoemd wordt. De mogelijkheid dat het om een tante-neef familierelatie gaat, lijkt
gezien de leeftijden vrijwel uitgesloten. Op 25 mei 1671 wordt Geryt Macerus voormond over de drie
kinderen uit haar eerste huwelijk (namen niet gevonden), terwijl enkele dagen later Luitje Geerts als
voogd wordt aangesteld64.

3. Jan Ottens, geb. (Haren?), overl. Westerlee 1674/75, tr. Roelfien Arents, van
Westerlee?. Zij tr. (2) Westerlee 20-8-1676 (hc. Westerlee 15-8-167683) Wilke
Dercks, van Westerlee.
Jan Ottens en Roelfien Arents lenen op 28 december 1672 van hun verre neef en nicht, maar tevens
plaatsgenoten Jan Roelofs Bloemberch en Grietien Ottens een bedrag van 100 gulden84.
Jan overleed omstreeks 1674/5; voogd over zijn en Roelfiens kinderen is Willem Ottens, waarschijn-
lijk een broer van de vader. Volgens dat contract kunnen de kinderen nog rechten doen gelden uit hun
vaders nalatenschap in Drenthe85.
Jans weduwe hertrouwt in 1676 met Wilcke Dercks. Bij het huwelijk treden onder andere haar broer
Roelof Arents en haar zuster Arentien Arents op als getuige. Uit haar huwelijk met Wilcke Dercks
werd Derck Wilckens geboren, gedoopt Westerlee 17-6-1677.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrik, ged. Westerlee 8-5-1670.
b. Areni. ged. Westerlee 26-1-1673.

4. ws. Jacob, volgt Vb.
5. ws. Wennechien, volgt Vc.

Vb. Jacob Ottens, geb. (Haren?) ca. 1630, tr. Uithuizermeeden 6-10-1678 Lubbe
Dercks Eusema, van Meeden, overl. na 1682, wed. van (otr. Loppersum 23-7-1669)
Havick Tobias, van Loppersum86.

Het is niet geheel duidelijk waar in deze genealogie Jacob en zijn zuster Wennechien thuishoren; er
zijn enkele aanwijzingen dat zij kinderen moeten zijn van jonge Jan Ottens. Allereerst kan eenvoudig
bewezen worden dat Jacob en Wennechien Ottens broer en zus waren. Bij het huwelijk van Egberdina
Ottens is haar neef, de schulte Jan Ottens, getuige. Volgens het huwelijkscontract van Jan Ottens uit
1690 is hij een zoon van Meerten Siwerts en Wennechien Ottens. Hiermee ligt mijns inziens vast dat
hij volledig naar zijn grootvader, de vader van Wennechien. is vernoemd. Aangezien Egberdina en
Jan nichten neef zijn, moeten Jacob en Wennechien broer en zus geweest zijn. Hiermee ligt derhalve
voor Jacob de vader ook vast. Dat beiden tot deze familie behoren, wordt bewezen door de testamen-
ten van Jacobje Ottens en Harmen Dekens, waarin onder andere de schulte Jan Ottens als erfgenaam
wordt genoemd.
Het grootste probleem echter, is welke van de vier(!) neven Jan Ottens de vader van de beide kinderen
is. De Jan Ottens uit Gieten (I Vd) heeft al een zoon Jacob en een dochter Wennechien, dus die zal het
niet zijn geweest. Van de Jan Ottens uit Anloo. zoon van Jan Ottens (11-3), is niet meer bekend dan
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dat hij in 1651 te Anloo woont. Daarmee lijkt hij ook geen aantrekkelijke kandidaat. De laatste twee
Jannen waren broers (IVa. resp. IVc), kinderen van Harmen Ottens. Aangezien hun beider broer
Bastiaan ook een dochter Wennechien heeft, is het mogelijk dat de beide Wennechiens naar hun
grootmoeder zijn genoemd. In principe zijn beide Jannen de mogelijke vader van Wennechien en
Jacob. Jonge Jan Otlens woont te Haren, zijn broer te Groningen, maar aangezien we niets weten over
de herkomstplaatsen van Wennechien en Jacob bij hun huwelijk, levert dat ook niets op.
Er is nog een andere Jacob Ottens. gehuwd met Lisebeth Alberts uit Helpman, die te Groningen een
vijftal kinderen laten dopen: Albert, Jantien en Jan (drie maal). Hij kan dus als een zoon van zekere
Jan Otlens worden gezien. Bij zijn huwelijk wordt zijn herkomstplaats vermeld: Groningen. Voor
Wennechien en Jacob lijkt derhalve een herkomst uit Haren meer voor de hand te liggen, zeker ook
gezien hun latere woonplaatsen, resp. Sappemeeren Uithuizermeeden.

Uit dit huwelijk:

1. Derck, ged. Uithuizermeeden 6-7-1679.
2. Derck, ged. Uithuizermeeden 17-10-1680.
3. Egberd'ma Oltens, ged. Uithuizermeeden 5-3-1682, overl. Groningen kort vóór

29-5-175 lX7,tr.ald.(hc 21-10-1701)9-11- \10\ AlbertusCost, koopman en solli-
citeur, ged. Deventer 3-10-1669, overl. Groningen kort vóór 19-5-173087, wedt",
van Anna Elisabeth Niemans, van Veendam; zn. van Johannes Cost, drukker te
Deventer, Utrecht en Amsterdam, en Catharina van Wijk.
Eén van de getuigen van de ondertekening van het huwelijkscontract is haar neef, de schulte Jan
Ottens.
Uit het huwelijk Cost-Niemans:
- Johannes Cost, ged. Groningen 14-4-1697, overl. ald. kort vóór 14-7-173087, tr. Groningen 23-10-

1722 Trijntje Meyer.s. ged. ald. 1-4-1698, dr. van Allard Meyer. bouwmeester, en Annechien
Coersma.

- Sara. ged. Groningen 13-11-1698.
- Albertus, ged. Groningen 23-6-1700.
Uit het huwelijk Cost-Ottens:
a. Catharina. ged. Groningen 30-8-1702.
b. Jacob. ged. Groningen 21-9-1703.
c. Natlicnuiel. ged. Groningen 17-2-1705.
d. Catharina Cost. ged. Groningen 28-5-1706, overl. na 1776; otr./tr. (I) Groningen 23-2/10-3-1732

(hc 22-2-173288) Engelbertns Schrader. provinciebode, van Bourtange, overl. kort vóór 11-1-
I73787. zn. van Jan Tonnis Schrader en Engel Jans; otr./tr. (2) Groningen 5/19-10-1743 (hc 3-10-
1743S'J) Jan Hendrik Copinga, van Noordbroek, klerk van de syndicus van de stad, overl. Gronin-
gen kort vóór 31-12-175187, zn. van Hendrik Geerts Copinga, schoolmeester, en Martjen Jacobs.

e. üibbina, ged. Groningen 2-8-1707.
f. Jacob, ged. Groningen 4-12-1708.
g. Nathanael, ged. Groningen 8-6-1710.
h. Nathanael, ged. Groningen 27-2-1716.
i. Lubbina Cost, ged. Groningen 14-1-1717, overl. ald. kort vóór 18-6-178487, otr./tr. Groningen 24-

I-/8-I 1-1750 (hc 22-I0-I750'"1) Roelf Brongers, brouwer, overl. kort vóór I2-I-I77587, zn. van
Julle Brongers, vaandrig, en Maria Conradi.

j . Maria Cost, ged. Groningen 16-3-1721, otr./tr. ald. Groningen I6-I2-I74I/3-I-I742 (getuige de
commies Hachting, neef) (hc 14-12-1741'") Meinardus Hagenauw. geb. Schildwolde 3-9-171 I,
predikant te Lutjegast en Noordhoorn, overl. Noordhoorn 23-9-175338, zn. van Eiso Hagenauw,
commies, en Henrica Vinckers.

k. Albanus Cost, ged. Groningen 7-12-1723, overl. ald. kort vóór I7-6-179887.

Vc. Wennechien Ottens (zie voor haar plaats in de genealogie bij broer Jacob, Vb),
geb. Haren/Uithuizen ca. 1635, tr. ca. 1660 Meerten Siwerts.

Uit dit huwelijk:
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1. Sicco Martini, geb. Sappemeer ca. 1660, otr./tr. Groningen 1/18-10-1687 Trijntje
Colthof, ged. ald. 20-6-1648, wed. van Jan Animeren, dr. van Jan Kolthoff en
Wemeltien Cornelis.
Sicco is drie maal getuige bij een huwelijk: in 1690 bij dat van zijn broer Jan Ottens, in 1692 te Gro-
ningen bij dat van zijn stiefdochter Hendrikje Jans met Luchien Harms Busch, in 1693 te Groningen
bij dat van zijn nicht Wemeltje Colthof met Arent Ahasverus.

2. Jan, volgt Vla.

Vla. Am Ottens, geb. Sappemeer ca. 1665, schulte van Groningen, overl. ald. 1707;
otr./tr. Groningen 12-4/7-5-1690 (hc 5-5-169093) Elsje Jans van Lingen, geb. Gronin-
gen (doop niet gevonden) na 1663, overl. ald. kort vóór 29-4-174987, dr. van Jan van
Lingen en Anna Sophia Caspers. Zij otr./tr. (2) Groningen/Krewerd 15-9/7-10-1714
Symon Wiardi, ged. Appingedam 19-9-1679, predikant te Krewerd, overl. ald. okt.
1719, zn. van Pieter Wiardi, schoolmeester, en Jantien NN. Hij tr. (1) Groningen 13-8-
1701 Aeltjen Clemmius, ged. Groningen 15-11-1671, dr. van Garbrant Berents en
Jentien Lolckes92.

Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Groningen:

1. Wendina, ged. 3-5-1691 (Kromme Elleboog).
2. Jan, ged. 16-10-1692 (Hardringestraat).
3. Jacob, ged. 25-2-1694 (Voltingestraat).
4. Anna Sophia Ottens, ged. 6-8-1695 (Voltingestraat), otr./tr. Groningen 28-11/13-

12-1722 (hc 27-11-172294) Jannes Fredzes, vaandrig, wedr. van Niesje Boelens
(zie Va-la).
Uit dit huwelijk:
a. Jan Ollo. ged. Groningen 12-10-1723.
b. Freclericus, ged. Groningen 8-7-1725.

5. Martimts Ottens, ged. 9-12-1696 (Stoeldraaierstraat), testeert met zijn tweede
vrouw 20-10-1736, otr./tr. (1) Rolde/Anloo 7/14-6-1722 Zwaane Hendriks, \A.
van Schoonloo (NB hij als j.m. van Anloo); otr. (2) Groningen 23-10-1734 Hin-
drickien Jans Prijs, wed. van Harm Jans, van Zuidlaren; tr. (3) Groningen 26-4-
1738 Hindrickje Hindricks, wed. van NN Kees, van Groningen.

6. Wendina, ged. 6-3-1698 (Stoeldraaierstraat).
7. Wendina Ottens, ged. 24-5-1699 (Hardringestraat), overl. kort vóór 1 -4-178087,

otr./tr. Groningen 22-3/9-4-1727 (hc 19-3-172795 Berent Kamphuis, ged. Gronin-
gen 9-5-1699, overl. vóór 1780, zn. van Jacob Kamphuis (van Anloo) en Jantien
Hilbrants (van Vries).
Haar moeder alsmede haar zuster Egberdina en haar zwager Berent Hartken zijn getuige bij het huwe-
lijk. Aan Jacobs kant zijn dat zijn ouders, zijn broer Geert Kamphuis en zijn zuster Anna Kamphuis.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Jacob, ged. 14-1-1728.
b. Jan Ollo, ged. 25-1-1729.
c. JanOito. ged. 21-5-1730.
d. Geert, ged. 18-5-1731.
e. Jantjen, ged. 9-9-1732.
f. Geerdl. ged. 21-12-1735.
g. Jannen, ged. 21-6-1740.

8. Jan, ged. 26-5-1700 (Hardringestraat).
9. Egberdina Ottens, ged. 1-11 -1701 (Hardringestraat), overl. Groningen kort vóór

5-12-176087, otr./tr. ald. 25-5/12-6-1726 Berent Hartken, van Groningen, overl.
Groningen kort vóór 22-4-174087, bovendienaar van de Hoge Justitiekamer in de
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provincie Groningen. Hij otr./tr. (2) Groningen 3/18-6-1741 Gesina Meinderts,
van Groningen, overl. ald. kort vóór 24-12-176887.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Elsjen Harlken, ged. 26-8-1727, overl. Groningen kort vóór 21 -10-175887, otr./tr. ald. 26-3/20-4-

1757 Tjeercl Groolhuis, van Groningen, overl. na 1758; getuige bij het huwelijk: Otto Hartken,
broer (lees: Jan Ottens Hartken).

b. Jan Oliens, ged. 13-5-1729.
c. Anna Sophia, ged. 20-6-1731.
d. Jan Ovens, ged. 27-8-1732.
e. Anna Sophia, ged. 26-1 -1734
f. Anna Sophia Hartken, ged. 11-12-1736, otr./tr. Groningen 17-9/7-10-1757 Egbert Huisman, ged.

ald. 7-2-1734, zn. van Henricus Huisman en Anna Catharina Beekmans; getuige bij het huwelijk:
Anna's broer Jan Ottens Hartken.

g. Jan Oliens Harlken, ged. 4-3-1738, overl. na 1772 (getuige bij een huwelijk te Groningen), waar-
schijnlijk niet gehuwd.

Bij het tweede huwelijk van Berent zijn nog drie kinderen uit het eerste huwelijk in leven96: Elsjen
(14), Anna Sophia (5) en Jan Ottens (3).
Egberdina's neef Jannes Hogenberg is getuige bij het huwelijk. Egberdina en Berent zijn samen
getuige bij het huwelijk van Egberdina's zuster Wendina.

10. Jannes, ged. 19-12-1702 (Hardringestraat).
11. Joost Ottens, geb. ca. 1704, tr. (1) Haren 10-11-1726 Geesje Harms, van Haren;

tr. (2) Groningen (hc 21-4-1735) Janna Pieters, van Groningen.
Getuigen bij het tweede huwelijk zijn: Martinus Ottens, broer, Maria Ottens, zuster.
Uit het eerste huwelijk:
a. Otto, ged. Haren 3-3-1728.
b. Hillechijn, ged. Haren 18-12-1729.
Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Groningen:
c. Otto, ged. 3-8-1736.
d. Otto, ged. 24-11-1737.
e. Pieter, ged. 27-5-1742.
f. Jan, ged. 3-7-1746.

12. Maria Ottens, geb. ca. 1706, otr. Groningen 27-11-1728 (getuige: Joost Ottens,
broer) Christoffel Weyts, van Dinklage.

13. Jan, ged. 9-8-1707 (Hardringestraat), geboren na de dood van de vader.

Hlb. Jacob Ottens, geb. Gieten/Anloo ca. 1570, eigenerfde, overl. 1622/25, tr. (Gie-
ten?) vóór 1599 Jeije Karst Wyffendr., geb. ca. 1570, overl. ca. 164697, dr. van Karst
Wyffen98 en Hille NN.

Jacob Ottens wordt in 1600 voor het eerst genoemd als buur op een goorsprake99. In 1612 wordt hij
vermeld in het register van bezaaide landen100.
Samen met zijn vrouw Jeije Karst Wyffendr. en zijn zwager Johan Eppinge en diens vrouw Jantje
Karst Wyffendr. kopen zij van hun schoonzuster Wemele Karst Wyffendr., weduwe van Berent
Eninge, op 11 juni 1622 enige onroerende goederen, afkomstig van Karst Wyffen10'.
In 1625 blijkt Jacob inmiddels te zijn overleden. Jeye, de weduwe van Jacob Ottens wordt dan ge-
noemd als partij in een proces voorde Etstoel102. Eenjaar later laat ze beslag leggen op de goederen
van Geert Maethuys, die nog een bedrag van 50 gld. schuldig was. Geert verzet zich, maar krijgt van
de Etstoel geen gelijk. Veel indruk lijkt het niet op Maethuys te hebben gemaakt, aangezien de zaak
eenjaar later weer voorkomt. Maelhuys verschijnt niet en wordt daarom 'bij verstek' veroordeeld tot
het alsnog betalen van de 50 daalders1"'1.
Jeije Ottens (zoals zij meestal wordt genoemd) wordt in 1630 samen met haar zwager Jan Lamberts
Eppinge vermeld als eigenares van drie grote erven in Gieten: het Ubben-erve, het Hebbelinge-erve
en een derde erf, waarvan geen naam is overgeleverd.
Jeije heeft 'mit haer kinderen' een erf te Gieten ter waarde van 8400 gulden, het hoogst aangeslagen
huis inhetkerspel Gieten104. In 1641 komt zij in conflict met haar meyer Willem Lanttinge105. Welis-
waar krijgt zij op de goorsprake geen gelijk, maar het leidt er uiteindelijk wel toe, dat Willem de huur
wordt opgezegd en dat er een nieuwe meyer komt: Geert Scheerhoren.
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De laatste vermelding van Jeije dateert uit 1646, waarbij Geerts zoon Harmen Scheerhoorn nog als
haar meyer is vermeld106. In 1654 is dit huis afgebroken; de erfgenamen van wijlen Jeye Ottens, te
weten Jan Ottens, Jan Hindricx Brouwer en consorten, hebben het afgebroken en te Noordlaren ver-
kocht. De schuur is door Jan Roelofs op Bonnerveen overgenomen107.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Jan, volgt IVd.
2. Hebbeltien Ottens, geb. Gieten ca. 1600, overl. Groningen na 1644, ot/tr. Gronin-

gen 3/25-5-1628 Jan Ottens Weyer (haar neef; zie IVa).
3. Wemeltien Ottens, geb. ca. 1600, overl. na 1662, otr./tr. (1) Groningen 4-12-

1629/3-1-1630 Jan Reintijns, bij de Cranepoort, overl. vóór 1654108, zn. van
Reintijn Ottens; otr. (2)Groningen 15-1-1659 Hendrik Glimmer, overl. na 1667.
Getuige bij het huwelijk is Jan Ottens (Weyer), Wemeltiens zwager.
Wemeltien bezit in 1654 enkele stukken grond te Gieten, alsmede % waardeel in de Gieter marke109.
Het aantal waardelen in de marke van Gieten was altijd achttien. Bezitters van delen van waardelen
hadden zowel rechten (bijvoorbeeld wijden van schapen op gemeenschappelijke gronden) als plichten
(voornamelijk verschillende belastingen). In 1662 wordt Wemeltiens aandeel, samen met dat van
wijlen haar zwager/neef Jan Ottens Weyer op % waardeel gesteld'l0.
Uit het eerste huwelijk (o.a.?):
a. Jacob, ged. Groningen 24-4-1642.
b. Reijntje, ged. Groningen 29-9-1646.

4. Aeltien Ottens, geb. ca. 1605, overl. na 24-10-1655, otr./tr. (1) Groningen 1/23-3-
1634 Hillebrant van Wieringa, overl. vóór 24-10-1655"'; tr. (2) ca. 1656 Coop
Jans Udding, (geb. Eext ca. 1605), overl. (Gieten) 1669/1672, ws. wedr. van
Jantien Brands"2.
Getuigen bij het huwelijk zijn dr. Wieringa en Jan Ottens. Hillebrant woont dan aan het Schuitendiep.
Het lijkt erop dat Aeltien in of voor 1654 weer naar Gieten terugkeert en zich vestigt in het huis waar
daarvoor Roelof Homans woonde (in het register nummer 22). In 1654 wordt ze aldaar vermeld, met
de aantekening dat Jan Ottens, Jan Brouwer, [Jan Ottens] Waeyer, Weemele [Ottens], Willem Hidding
en Harmen Meyers het grootste deel van de verbouw (achttien van de vijfentwintig mud bouwland)
op zich hebben genomen. Het register vermeldt haar tevens als eigenaresse van 3/8 waar in de marke
van Gieten109.
In 1655 verkrijgt Aeltien van de Etstoel toestemming om ten behoeve van haar oudste zoon Albert
een stuk land in de Bonnermarke te verkopen, mede namens de 'naeste vrenden van haere kinderen':
Albert Tjassens"3, W(illem) Jacobs Swaveringe, Jan Ottens Weyer en Wemeltien Ottens, weduwe
van Jan Reintijns. Voordat de drost en 24 etten toestemming geven, wordt bepaald dat eerst Jan Ottens
te Gieten en Jan Hindricks Brouwer zullen worden gehoord"4.
Aaltien hertrouwt omstreeks 1656 met Coop Jans Uddinge. Coop en Aeltien verkopen op 9 november
1657 een stuk land te Gieten aan Johan Eppinge en zijn vrouw Jantje"5. De 3/8 waar in de Gieter
marke, die Aaltien in 1654 bezit, staan in de lijst van 1662 op naam van haar tweede man Coop Ud-
dinge"6. Zijn laatste levensteken dateert van 1669, wanneer hij getuige is bij het huwelijk van zijn
stiefdochter Wennechien. In het Haardstedenregister van 1672 komt zijn naam niet voor, zodat hij
waarschijnlijk tussen 1669 en 1672 is overleden.
Uit dit huwelijk:
a. Albert van Wieringa, geb. Groningen ca. 1635, overl. na 1655. Hij leerde op jonge leeftijd in

Amsterdam het kuipersvak om vervolgens te Groningen te worden besteed bij een wijnverlater.
De hiervoor benodigde kostpenningen tracht zijn moeder in 1655 bijeen te krijgen middels de
verkoop van een stuk grond.

b. Hillechien van Wieringa, ged. Groningen 18-2-1642 (Schuitendiep), otr./tr. (1) Groningen 22-12-
1666/15-1-1667 MichielOttensRentinck, bakker' '7, wedr. van HarmtienTonnis; tr. (2)Groningen
30-4-1679 Derk Lageman, van Rheen. Getuige bij het eerste huwelijk is Hindrick Glimmer als
oom; bij tweede huwelijk is neef Albartus Swavelinck getuige. Michiel Ottens Rentinck leent op
15 september 1674 samen met zijn schoonzuster Wennechien aan hun oom Jan Ottens 1000
gulden"8.
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c. Wennechien van Wieringa, ged. Groningen 22-9-1644. overl. na 1682, otr. Groningen 9-1-1669
Aeldert Aelderts, van Groningen, overl. ald. vóór 1674. Wennechiens stiefvader Coop Jansen
Udding treedt bij het huwelijk op als haar getuige.

d. Carsi, ged. Groningen 16-3-1647.
e. Carsi, ged. Groningen 11-12-1648.

Laimnechien Ottens, geb. Gieten ca. 1610, overl. na 1650, tr. vóór 165070/? Hin-
dricx Brouwer, brouwer te Gieten, overl. na 1667119.

In 1647 zou Brouwer Albert Tjassens hebben uitgescholden, waarop Tjassens Brouwer voor de Et-
stoel sleept. Uiteindelijk krijgen twee buren, Arent Buitinck en Johan t'Amelte, de opdracht de zaak
in der minne te schikken120.
In 1650 verkopen Jan en Lammechien een stuk land te Gieten121. Brouwer wordt in 1654 nog ge-
noemd als erfgenaam van Jeye Ottens'22. In 1667 betaalt Coop Udding 'wegens Jan Brouwer' 7
stuivers en 8 penningen.

6. mogelijk AW Ottens, tr. Jacob Swaveringe l23.
Uit dil huwelijk:
u. Alberuis Swaveringe, geb. Groningen ca. 1635/40, commies, otr. (l)ald. 11-7-1663 (get.: Wilhel-

mus Swaveringe. neef) Fennetje Eilens, overl. tussen 1663 en 1669; otr./tr. (2) Groningen/Wes-
terembden 19-6/11-7-1669 Helena Wolphius vanderNijs, geb. Groningen of Weiwert. Zij otr. (2)
Groningen 17-7-1697 (met att. naar Deventer) CornelisJoahnnesLambergen. leraar aan de Latijn-
se school te Deventer.

b. Willein Jacobs Swaveringe, geb. Groningen ca. 1635/40, commies, otr. Groningen 21-11-1657
Geessien Christophers.

7. mogelijk Carst, jong overleden124.

IVd. Jan Ottens, geb. Gieten 1599/1600125, herbergier, brouwer, landbouwer en erf-
buur te Gieten, overl. ald. 1-10-1680, tr. (Gieten) ca. 1630 Aeltien ten Heest, geb.
(Gieten?) ca. I610126, overl. Gieten 6-3-1682, dr. van Otto ten Heest en Jantien NN.

Op 21 juni 1635 verwilkeuren127 de buren van Gieten dat niemand meer turf op de Alersche Maet mag
werpen, op straffe van een boete van tien goudgulden aan de drost en een halve ton bier aan de buren.
Tot de ondertekenaars behooren onder andere Jan Ottens en zijn oom Jan Eppinge.
In 1641 is Jan Ottens betrokken bij de verdeling van venen en dalgronden te Bonnen. In datzelfde jaar
worden ook de gronden die welke buiten de scheiding waren gehouden, beschreven'28.
Op I I september 1645 wordt de erfenis van Otto ten Heest verdeeld tussen Jan Ottens en Trientien
Campinge, Otto's tweede vrouw, enerzijds en Willem Hamminge, Trientiens (voor)zoon, ander-
zijds129. Diverse personen ondertekenen de akte: Willem Hidding130, Roelof Homans. Jan Eppinck.
Barelt Julsing, Jan Jans Meyering, Geert Harmens, Jan van Amen, Harmen Hilbing en Harmen Hid-
ding. Dit zullen niet allemaal familieleden zijn geweest, maar sommigen (helaas is niet genoteerd wie)
worden als mombers aangemerkt en die kunnen familie zijn geweest.
In 1647 wordt er een proces gevoerd inzake de erfenis van de familie Ten Heest131. Roelof Homans,
Jan Eppinge, Jan Meyeringe en Barelt Mensing treden op als mombers over de kinderen van wijlen
Jan ten Heest, een broer van de vrouw (Aeltien) van Jan Ottens. Jan is dan ook de tegenpartij. De zaak
gaat om een stuk land, afkomstig van Jantijn ten Heest, die resp. grootmoeder en moeder van partijen
wordt genoemd. De datum van haar testament (20-1 -1646) zal een fout zijn. aangezien Otto ten Heest
(de echtgenoot van Jantijn) reeds in 1645 een vrouw Trientien Camping naliet.
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Een jaar later, in 1648, draagt Jan Ottens een stuk land in de marke van Bonnen, dat hij in mandelig
(gemeenschappelijk) bezit had met Jan Hilbing, over aan Willem Hiddingen zijn vrouw Lammechien
(Hilbing)132.
In 1656 wordt beslag gelegd op de goederen van Jan Ottens in verband met een openstaande schuld
door Claes van Holle133. Ook Jan Eppinge is hiervan het slachtoffer.
Met Claes van Holle heeft Jan Ottens geregeld problemen. In 1664 hebben beide kemphanen elkaar
uitgescholden. Jan had Claes uitgescholden voor dief, terwijl Claes Jan vooreen 'hoorendraeger' had
uitgemaakt134. De zaak wordt in der minne geschikt.
Op 4 december 1660 verkooopt Jan Ottens, mede voor Hindrick Jacobs en Jan ten Heest, aan Johan
Canter een akker in de Heesebos te Gieten135. Uit 1662 is een rekening van Jan Ottens bewaard geble-
ven, lopende van 1654 tot 1662136. In datzelfde jaar blijkt hij 2'A waardeel te bezitten, waarmee alleen
zijn neef Jan Eppinge (3'/i waardeel) en Jan Canter (VA waardeel) meer bezitten153.
In 1666 koopt hij op een openbare verkoop van de erfgenamen van de heer Sijgers een stuk grond
voor 100 daalder138.
Op 25 november 1668 ruilt hij, samen met zijn meerderjarige zonen (Jacob, Hendrick en Otto), enkele
stukken land met Lambert, Carst en Jan Eppinge, zijn neven van moederszijde. Zo verdelen ze grond
en bossen in De Heese, waarbij de Eppinge's de westzijde krijgen en Jan Ottens hel oostelijke deel.
Eppinge verkrijgt daarnaast de 'Ronde Busschen', inclusief de ondergrond, een goorde in de buiten-
goorden tussen Luyten Deckens en Sloots. een stuk weide in de 'Noortveensche Dallen' en enig
hooiland in het 'Noortende\ Jan Ottens verkrijgt grond en bos in het Dwarsbosje, strekkende tot aan
de 'Ronde Busschen', en een akker langs het dwarsbosje. Eppinge verkrijgt het recht van 'vrije drift
en vaert' om in de 'Ronde Busschen' te komen. Tenslotte krijgt Jan Ottens het Eppinge land139.
In 1671 ligt Jan Ottens overhoop met Tije Jansen en Harmen Scheerhoorn uit de Veenhof, omdat de
beide heren varkens hadden geweid op de landerijen van Jan Ottens140. In hetzelfde jaar tekent zijn
zoon Otto in zijn plaats een wilkeur: 'Otlo Ottens, van wegen myn vader Jan Ottens'141.
Pas op zeer late leeftijd wordt hij tot lidmaat van de kerk van Gieten aangenomen-overigens samen
met zijn zoon Otto-en wel op 6 september 1678: nadat hij 'haar een tydtlanck hadden geabsenteert'.

Uit dit huwelijk (volgorde niet geheel bekend):

1. Jacob, volgt Vd.

Buurtschap Eext, 1786
tekening van E. van Drielst

(foto Provinciaal Museum van Drenthe te Assen)
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2. Wennechien Ottens, geb. Gieten vóór 1635, overl. na 1702142, tr. ca. 1655 Barelt
Julsingjr., boer te Eext (1672), overl. ald. 20-2-1686143, zn. van Barelt Julsing
sr. alias Barelt Julsing Camptuin144 en Lammechien Aling.
Barelt is in 1683 voogd over de kinderen van zijn zwager Hendrick Ottens145.
Uit dit huwelijk:
a. Hendrickje Julsing, geb. Eext ca. 1655,tr.ca. \676 Jan Homan,geb. ca. 1655, landbouwer te Eext.

ette voor Oostermoer 1714-1735, overl. na 1735, zn. van Johan Homan en Jantien Julsing.
b. Frerick Julsing, geb. Eext ca. 1660, overl. na ca. 1708, tr. ca. 1690 Henderkien Meursing, geb.

Eext ca. 1665, overl. na 1718; dr. van Boele Meursing en Frerickje Harmens Sloots146.
3. Hendrick Ottens, geb. Gieten ca. 1635. overl. Eext 21-6-1693, tr. (1) ca. 1655 NN

Meyeringe, overl. ca. 1671, dr. van Harmen Meyeringe; tr. (2) Westerlee 17-5-
1674 Willemtien Maethuys, overl. 8-6-1695 '47, wed. van Warmolt Meyeringe148,
dr. van Harmen Maethuys (ook: Maets) en Hindrickje Maets149.
Reeds op jonge leeftijd treedt Hendrick Ottens op als erfbuur te Eext. Op 15 februari 1659 ondertekent
Hubert Struuck, van Bonnen, drie schuldbekentenissen aan de kerk van Gieten, alle door Hendrick
als getuige ondertekend150.
In 1670 treedt Hendrick op voor zijn schoonvader Harmen Meyeringe als volmacht tijdens een rechts-
zaak voor de Etstoel inzake een pandkering151.
Tweemaal treedt hij op als ondertekenaar van willekeuren, beide in 1671 en rakende de Oostermoerse
venen .
In 1672 woont hij aan de Schaapstreek te Eext als 'volle' boer. Dit hield in, dat hij het maximumbe-
drag aan belasting betaalde, namelijk vier gulden voor het bezit van vier paarden. Op 19 juni 1674
treedt hij op als landdagcomparant voor het Oostermoer.
Hij huwt te Westerlee op 17 mei 1674 met Willemtien Maethuys. die in 1672 nog wordt vermeld in
het Haardstedenregister van Eext als weduwe van Warmolt Meyeringe. Dit tweede huwelijk blijkt al
spoedig erg slecht te zijn. Willemtien verlaat Hendrick, waarop hij 8 december 1674 naarde Etstoel
stapt. Hij eist van zijn vrouw te horen waarom zij hem heeft verlaten153. Twee jaar later, op 6 juli
1676, wordt het huwelijk door de Etstoel ontbonden verklaard154.
Bij de opgave voorde monsterrollen van 1689, waarbij van alle gezinshoofden werd genoteerd of er
een roer of een piek was, danwei of er ziekte was, blijkt Hindrick Ottens ziek te zijn; achter zijn naam
wordt dan ook geen wapen vermeld.
In 1692 woont Hendrick als keuter in een huisje te Eext. Zijn dochter Grietien woont met haar man
in het huis waarin Hendrick in 1672 was vermeld. Mombers over de kinderen uit het eerste huwelijk
blijken te zijn: Jacob Ottens, Barelt Julsing en Albert Meyeringe155.
Uit het eerste huwelijk:
a. Grienen Ottens, geb. Eext ca. 1655/60, overl. na 1702156, tr. vóór 1682 Willem Homan, geb. ca.

1658, volle boer te Eext (1691), overl. na 1714, zn. van Johan Homan en Jantien Julsing'57.
Uit dit huwelijk:
aa. Jantje Homan, geb. Eext, ged. Anloo 21-5-1682, overl. na 1742.
ab. Jan, geb. Eext, ged. Anloo 23-3-1684, overl. Eext 27-4-1684.
ac. Johan Homan, geb. Eext, ged. Gieten 10-5-1685, overl. na 1742, tr. (I) Grolloo en Anloo 19-

3-1724 Annigje Jans Luddinge, van Grolloo, overl. vóór 27-5-1725158; tr. (2) Anloo 17-10-
1728 (zijn nicht) Hindrickjen Roelofs (Boelens), geb. Annen, ged. Anloo 20-12-1694, overl.
na 1742, wed. van Steven Meyering, dr. van Roelof Jans Boelens en Lammechien Ottens.

ad. Barelt Willems Homan, geb. Eext, ged. Gieten 27-07-1689, overl. vóór 15-4-1728, schatbeur-
der te Anloo, tr. Anloo 6-9-1716 (zijn achternicht) Jeiclüen Ottens, ged. Gieten 24-10-1686,
overl. Eext vóór 15-4-1728, dr. van Otto Ottens (Ve) en Elisabeth van Holle. Op 2 mei 1728
betaalt Jan Homan voor hun beider begrafenissen.

b. AW, begr. Anloo 4-3-1664.
c. Lammechien Ottens, geb. Anloo vóór 1665. overl. na 1742, tr. vóór 1694 Roelof Jans Boelens, van

Annen, landbouwer, overl. 1742/1754.
Op 17 april 1701 worden Roelof Jans Boelens en Lammigjen Hindriks aangenomen als lidmaat
van de kerk te Anloo. Bij de doop van de oudste en de jongste dochter wordt Lammechiens fami-
lienaam Ottens genoteerd, bij die van het middelste kind staat Lammechien Hindricks. Beiden zijn
na 1742 overleden, want zij zijn in dat jaar als oud-oom en -tante nog aanwezig bij het huwelijk
van Otto Barelds Homan en Jacobje Jacobs Meyeringe.
Uit dit huwelijk:
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ca. Hindrickjen Roelofs (Boelens), geb. Armen, ged. Anloo 20-12-1694, overl. na 1742, tr. (1)
Anloo 8-9-1715 Steven Meyeringe, van Eext, overl. vóór 1721l59, zn. van Jan (Jacobs?) Meye-
ring en Grietje Stevens Meyers; tr. (2) Anloo 17-10-1728 (haar neef) Jan Willems Homan.
geb. Eext, ged. Gieten 10-5-1685, overl. na 1742, wedr. van Annigje Jans Luddinge, zn. van
Willem Homan en Grietje Ottens.

eb. Albertjen, geb. Annen, ged. Anloo 14-2-1697.
cc. Albertjen Roelofs, geb. Annen, ged. Anloo 10-12-1699, overl. vóór 20-8-1769160, tr. Anloo

1-10-1719 Jan FreriksHoman, geb. Eext, ged. Zuidlaren 20-8-1693, overl. vóór 23-6-1771"'',
zn. van Frederik Homan en Hendrikje Meyers.

cd. AW, ged. Anloo okt. 1700, overl. 24-1-1704.
d. AW, minderjarig kind, vermeld 1683, 1684.
e. AW, minderjarig kind, vermeld 1683, I684162.

4. Jantien Ottens, geb. Gieten ca. 1644163, overl. 1686, tr. Zuidlaren 1669 Roelof
Sissinge, van Zuidlaren, overl. ald. aug. 1719 'door een swaar accident an het
been'.
Uit dit huwelijk:
a. Jeije Ottens Sissing, ged. Zuidlaren 1674.
b. Hendrick. ged. Zuidlaren 1677.
Op 12 september 1669 worden Jantien Ottens en Roelof Sissinge aangenomen tot lidmaat van de kerk
van Zuidlaren; Jantien met attestatie van Gieten.

5. Otto, volgt Ve.
6. Grietien Ottens, geb. Gieten ca. 1648, overl. na 12-11-1695, tr. vóór 1672 Jan

Roelfs Bloemberch, van Lheebroek, woont te Westerlee, overl. vóór 6-6-1696164.
Jan Roelofs Bloemberch en Grietien Ottens lenen op 28 december 1672 honderd gulden aan Jan
Ottens en Roelfien Arents165.

7. Hillichjen Ottens, geb. Gieten ca. 1650, overl. vóór 12-11-1695'66, tr. vóór 1675
okle Jan Roelfs Bloemberch, van Lheebroek167.
Uit dit huwelijk vijf kinderen: Jan en Hendrik (beiden in 1695 meerderjarig), Jacob, Jantjen en Jutte
(alle drie in 1695 nog minderjarig).

8. Carst Ottens, geb. Gieten ca. 1652'68, overl. 1694/95, tr. (1) (Anloo?) kort na 28-
3-1684169 Swaentjen Siebering, van Anloo, overl. Gieten 17-2-1685 (in het kraam-
bed); tr. (2) (hc Wagenborgen 9-8-1688) Frouwke Emmens, van Wagenborgen,
dr. van Emmo NN en Martjen Meinders.
Carst Ottens leent in totaal 550 gulden van Boele Hamming en Warmoltien Epping; hij bevestigt dit
nog eens 8 december 1682. Op 14 april 1694 lost hij de lening af170.
Op 27 september 1684 bevestigen Carst en Swaentien dat zij twee jaar tevoren geld hadden geleend
van Jan Schuiten, die echter intussen is overleden. De erfgenamen van Jan Schuiten zijn Harmen
Tonnijs, Lucas Sickinge, Roelof Maets, Jan Maets en de weduwe van Roelof Freiïcks in de Veen-
hof171.
In februari 1685 sterft Swaentjen in het kraambed, samen met het kind. Na haar dood jaagt Carst zijn
erfdeel er door; vermoedelijk is hij aan de drank. Zijn deel van het vaderlijk erfgoed verkoopt hij voor
duizend gulden aan zijn broer Otto. Zijn broers Otlo, Jacob en Hendrick en zijn zwager Olde Jan
Bloemberch vrezen dat Carst al zijn geld zal verdrinken en eisen dat de Etstoel voogden over hem
aanstellen. Dit gebeurt inderdaad in juni 1688. De broers en zwager worden tot momber aangesteld
en Carst is verplicht te gaan werken in plaats van zijn geld te verteren172. Vanaf dat moment lijkt alles
weer goed te gaan.
In 1688173 treedt Carst te Wagenborgen (Groningen) in het huwelijk met Frouwke Emmens, zijn beide
broers (en voogden!) Jacob en Hindrick getuigen. Hij heeft slechts zes a zeven jaar van dit tweede
huwelijk mogen genieten, want hij overlijdt vóór 12 november 1695174. Erfgenamen zijn alle broers
en zusters, of hun kinderen, elk voor 1/7 deel. Elisabeth van Holle koopt alle erfgenamen uit, met
uitzondering van Jantien Julsing, de weduwe van Jacob Ottens.
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Kaart van de omgeving Boerdijk (het z-g- Osscveen), gebmikt in een proces tussen de buren van Gieten en
Cornelis van Holle inzake het onrechtmatig steken van plaggen op de Boerdijk en de Nije Dijk te Gieten
1695/96
(RA Drenthe, Huisarchief Meursinge, inv. nr. 1001)
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Vd. Jacob Ottens, geb. Gieten ca. 1630, herbergier en brouwer, armvoogd te Gieten
(1687), belijdenis ald. (met zijn vrouw) 23-12-1682, overl. (na 7-5) 1693, tr. vóór
1655 Jantien Julsing, geb. (Eext?) ca. 1630/1635, overl. Gieten 1710175, (gezien de
vernoemingen wellicht een dr. van Jan Julsing en Sijertjen NN).

De vroegste vermelding van Jacob Ottens dateert van 1666, wanneer hij als getuige optreedt bij een
lening17''. In 1671 ondertekent hij met zijn broers Ottoen Hindrick een willekeur in verband met de
Oostermoerse venen141. In 1673 treedt hij namens het Oostermoer op als landdagcomparant.
In 1682 lenen Jacob en zijn vrouw Jantien 2000 gulden van hun neef en nicht Derk Lageman (gehuwd
met Hillichien Hillebrants van Wieringa) en Wennechien Hillebrants van Wieringa, weduwe van
Aeldert Aelders177. Enkele maanden later lenen zij van Boele Hamming en Warmoltien Epping vol-
gens obligatie van 26 mei 1680 een bedrag van 600 gulden178. Daarnaast blijken zij nog 50 gulden
schuldig, afkomstig van obligaties van 8 december 1659 en 20 december 1669. Diezelfde dag tekenen
ze een schuldbekentenis voor Carst Huisinge te Gieten en Wibbegien Mensinge, zijn huisvrouw, een
bedrag van 500 gulden, volgens een obligatie van 10 juli I66917y. Daarnaast nog een bedrag in ver-
band met een obligatie van 6 mei 1680 en I mei 1681. Voorts zijn ze een bedrag van 250 gulden
schuldig aan Roeloffien Nieuwenhuis, weduwe van Lambert Eppinge volgens obligaties van 10 juli
1669 en 20 december 166918".
Op 3 februari 1690 komen de markegenoten van Gieten bijeen om enkele stukken grond te verdelen.
Hierbij zijn Willem Ottens namens zijn vader Jacob Ottens en Otto Ottens aanwezig181. Jacob en
consorten ontvangen het noordelijke deel van het Westerveldt, gelegen ten westen van Gieten en het
zuidelijke deel van het veld achter de Heercamp.
In 1693 wordt Jacob nog vermeld als volle boer met nering te Gieten, maar het jaar daarna staat zijn
weduwe als gezinshoofd in de boeken. Die nering betreft het herbergieren en brouwen.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Willem volgt VIb.
2. Jan Ottens, geb. Gieten, overl. ald. 24-11-1684.
3. Jantje Ottens, geb. ca. 1655, overl. Gieten 05-1718, tr. vóór 9-4-1680 Roelof

Hommens, van Gieten, landmeter, schatbeurder (1692-1694), overl. tussen mei
1718 en 15-4-1719182, zn. van MarisseCaspers, schoolmeesteren eerste schulte
van Gasselternijveen183, en Hendrikje NN.
Roelof en Jantien worden op 9 april 1680 als echtpaar aangenomen tot lidmaat te Gieten. Voor zover
bekend zijn er geen kaarten van hem bewaard gebleven. Wel is er nog een tekening, gedateerd 28
november 1705, die hij maakte voor zijn tante Elizabeth van Holle184.
Roelof Hommens lijkt een persoon te zijn geweest die niet met zich liet spotten en die snel met de
vuisten klaarstond. Talrijk zijn de processen om die reden tegen hem gevoerd. Samen met Cornelis
van Holle breekt hij in 1687 het been van Jan Struuck tijdens een vechtpartij voor de herberg van
Jacob Ottens. Van Holle moet Struuck meerder malen zo hard op het been hebben getrapt 'dat het
teicken van de hack van de schoen op des claegers (= Struucks) kouse waer geweest'185. Beiden
worden veroordeeld tot het betalen van de chirurgijn en alle andere geleden schade. Ook in 1702 is
hij weer bij een vechtpartij betrokken, zoals blijkt uit een aangifte door de boeren van Gieten op de
goorsprake. Hij zou met Hindrick Derxs op de vuist zijn geweest, hoewel de aanbrengers de precieze
gang van zaken niet wisten186. Overigens blijkt zijn kameraad Van Holle ook geen lieverdje: in 1683
scheldt hij zekere Jantien Jansen, van Gieten, uit voor 'hexe en toeversche' en in 1695 beklaagt hij
zich tegen de verwalter-schulte Harmen Dijck. die hem voor boeren schelm had uitgescholden187. Dit
lijken geen vreselijke scheldpartijen, maar met name het uitschelden voor heks en toverse kon verve-
lende gevolgen hebben188.

Roelof Hommens geeft op de goorsprake van 20 september 1708 aan. dal zijn zwager Elias Tijmans
op de 'buirwege" bij het kerkhof van Gieten enkele personen met stenen had bekogeld189. Onder de
bekogelden waren onder andere Menso Levinge en Jantien Julsing. Roelof had de wagen waarin
Menso en de anderen zaten zelfs met geweld moeten ontzetten. Vervolgens had Elias Roelofs roer
afgenomen. Het wapen was volgens Roelof ongeladen. Elias had het aan stukken geslagen tegen een
boom bij het Gieter kerkhof. Met de loop had hij een groot gat in het hoofd van Roelof Hommens
geslagen. De wond was nogal fors, want de 'hooftpanne' was wel een vinger breed bloot geweest.
Op zondag 9 september gooit Elias Tijmans voor en tijdens de preek de ruiten van de kerk in, daarbij
'Godtloose' taal uitslaande, 'die onbetaemelijck sijn te schrijven'. Door het gooien van die stenen
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voelde Roelof zich niet meer veilig in zijn eigen huis. Aldus het relaas van Roelof Hommens.
Ook Elias doet aangifte van geweldplegingen ten aanzien van zijn persoon en geeft zijn versie van
het gebeurde. Hij vertelt dat ongeveer twee weken voor de goorsprake (dus omstreeks 6 september)
zijn zwager Roelof Hommens hem op de 'Herewech'"° stond op te wachten, om hem met zijn roer
dood te schieten. Het was hem echter gelukt Roelof het wapen afhandig te maken, waarop hij Roelof
een gaatje in het hoofd had geslagen. Later had een zoon van Roelof Hommens, Jan Hommens, hem
in hel huis van de schoolmeester van Gieten, mr. Hindrik (Hogen Esch), geslagen191. Dit laatste
wapenfeit wordt ook door de buren van Gieten aangegeven. Na de vechtpartij met Jan Hommens was
Elias naar huis gegaan. Hij zat voor zijn deur, toen hij zag dat Jan Hommens over het kerkhof op hem
afkwam met stenen in de hand. Jan gooide de stenen en Elias raapte ze weer op om terug te gooien.
Daarop kwamen Roelof Hommens en zijn drie zonen gewapend met stokken en palen om Jan te
helpen. Roelof sloeg volgens Elias zijn schoonmoeder (= Jantien Julsinge) en een klein kind dat ze
in de armen had. Het is duidelijk dat het tussen de zwagers niet erg boterde.
Roelof overlijd! omstreeks 1718, waarna zijn erfgenamen op 17 januari 1721 enkele stukken grond
te Gieten en omgeving verkopen192. Een koper is Willem Ottens, Roelofs zwager (Vlc).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Gieten:
a. Casparus Hommens, ged. 17-9-1681 (get.: Trijnljen Ottens, jd. van Gieten), leeft nog in 1695(zie

bij Vlc).
b. Jan Ottens Hommens (later slechts Jan Hommes genoemd), ged. 22-9-1683, belijdenis te Gieten

in 1716.
c. Marisse Caspers Hommens, ged. 13-6-1686, ingeschreven aan de universiteit van Groningen 23-1 -

1706, advocaat en verwalter-schulte (1722-1731 ) m te Emmen, overl. Gieten 3 I-I-1738, tr. Em-
men 20-1-1727 Jantien Hendriks, van Emmen.

d. Sijertjen Julsinge Hommens, ged. 29-1 -1688, otr./tr. Groningen 22-9/19-10-1714 Harmannes van
Hage, van Oosterwijtwerd.

e. Jan Julsing Hommens, ged. 24-11-1689, overl. Gieten 5-5-1739.
f. Himlrickijn, ged. 21 -6-1691.

4. Jeije Ottens, geb. Gieten ca. 1660, tr. vóór 1697 Elias Tijmans/Tijmens, vaandrig
te Groningen, overl. na 1708.
Op 2 februari 1698 geven Roelof Hommensen Willem Ottens te Gieten aan, dat zij van hun zwager
Tijmans te Groningen enig vast goed te Gieten hadden gekocht voor resp. 850 en een halve gulden
en 777 en een halve gulden194. Beiden betalen hiervoor de 50e penning, resp. 8'/2 gulden en bijna 8
gulden.
Kinderen (gedoopt te Groningen): Johanna üjsbelh, ged. 25-7-1697; Elysabeth, ged. 10-1-1699 en
Alagonda, ged. 22-12-1700.

5. Trijntje Ottens, geb. Gieten ca. 1660, overl. na I739195, tr. ca. 1689196 Menso
Levinge l97, van Zuidlaren, herbergier en onderschulte198 van Zuidlaren, overl.
tussen 27-12-1713 en 16-3-1715199.
Een week nadat Menso problemen had met zijn zwager Roelof Hommens, is hij wederom het slacht-
offer van geweldadigheden. Zondag 16 september 1708 zijn enige lieden uit Zuidlaren in zijn herberg
om een biertje te drinken, het zijn: Egbert Sissing, Geert van Dalen, Frerick Dijeken, Harmannus op
't Holdt en zijn broeder Jan Vriese, meester Hindrik Joesten, Roelef van Dalen, Jan Hemsing, Egbert
Jansen en Harmen Mensen. Na enige tijd vertrekken zij en Menso en zijn vrouw Trijntje gaan naar
bed. In de nacht 'slapender tijdt' wordt er op de deur geklopt. Menso staat op en opent de deur om
direct een 'slach voor die kop' te ontvangen. Hij gaat terug naar zijn vrouw en vertelt wat er is ge-
beurd: 'daer doe ick die durre open, ick kome wel toe passen, daer is eene die slaet mij dae voor die
kop, sonder woort. sonder wijs. Die tracktert mij daer als gien eerlick keerel'.
Hindrik Willems Wyffen, de dader, is de herberg binnen gedrongen en de gelagkamer in gelopen. Hij
neemt er de kaars weg en loopt ermee naar een andere kamer. Op het moment dat hij de kaars wil
uitblazen, komt Trijntje Ottens binnen. Zij grijpt de kaars uit Hindriks hand, zeggende 'wat wilt dou
keerel die luden het lucht daer weghnemen. Hoekomstuhijroinme moeyte en questij bij nacht omme
onse dure. Laet ons doch bijnnen onse dure met vreden. Wat hebe wij met u hijr toe doen. Ghij bijnt
hijr niet genodicht. En wij hebben met u niet toe doen'. Hierop verdwijnt Wijffen. Menso en Trijntje
gaan weer naar bed. Enige tijd later wil Menso plassen, waarvoor hij naar buiten moet. Hindrik staat
daar in het duister nog steeds te wachten op een goede kans om Menso nog eens te pakken te nemen.
Dit moment is daarvoor uitermate geschikt. Menso is nog niet buiten, of hij krijgt weer een 'slach
voor die kop'. Deze komt harder aan dan de vorige, want neus en mond bloedden. Hij gaat weer naar
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binnen en zegt tegen zijn vrouw: 'daer worde ick sooal weergetrackteert'. Harmannusop't Holt, die
blijkbaar ook in huis aanwezig is [hij was één van de gasten van die avondj zegt: 'het is gien braf'
keerel die dat doet', waarop hij naar buiten gaat om de dader te zoeken. Deze is nog steeds in de buurt
en roept zelfs naar Harmannus: 'Harmennes, willewij nae u huis gan en drincken een soppin'. Har-
mannus antwoordt: 'ick bijn bij goedt geselschap. Ick gae niet met'. Wyffen is later weggegaan.
In 1711 en 1712 verkoopt Menso de erfgoederen van zijn vrouw te Gieten aan de ette Hendrik Harms
Huisinge. Huisinge stelt zich op 11 januari 1703 borg voor hen. Hij betaalt vanaf die datum toten met
1724 de meipacht en de Adolphipacht. Na 1724 wordt dat betaald door de weduwe van de schulte
Oldenhuis. Dit duurt tot 18 februari 1735, de datum waarop Jacob Levinge een totaalafrekening
maakt, mede voor zijn moeder195.
Uit dit huwelijk:
a. Jacob Levinge, tr. Zuidlaren 23-3-1721 Aeltje Sijberii>t<e. j.d. van Glimmen, samen vermeld

1737/39200.

VIb. Willem Ottens, geb. Gieten 1655201, belijdenis ald. 21-12-1695, brouwer en
herbergier, diaken te Gieten (1702-1703), overl. na 1721202, tr. vóór 1693 Marchijn
Ottens, geb. ca. 1673, overl. ca. 1754203, vermoedelijk dr. van Hendrick Ottens en NN
Meyering (IVa-3).

De eerste vermelding van Willem Ottens betreft de verdeling van gronden in 1690 (zie bij zijn vader
Jacob).
In mei 1698 wordt Willem bestolen door zijn 21-jarige knecht, ClaesClaesen Nijenhuis. geboren in
het kerspel Vene in het stift Osnabrück. Sinds I november 1697 diende Claes bij Willem Ottens,
echter, begin mei 1698 was hij ontslagen zonder dat hem loon was uitbetaald. Volgens Claes betaalde
Willem zeer weinig, per jaar verdiende hij 20 daalders, twee paar schoenen, het linnen en twee hem-
den; daar moest het kostgeld nog vanaf. Ook de vorige twee knechten van Willem Ottens hadden zo
weinig betaald gekregen. Dit was één reden, waarom Claes de dienst toch al wilde opzeggen, als hij
niet was ontslagen. De andere reden was, dat hij zich met hakselen had gesneden, waardoor hij niet
meer in staat was turf te dijken en te ringen. Claes besloot toen zijn loon wat aan te vullen en tegelij-
kertijd wraak te nemen. Hij kroop via een gat in de ingestorte kelder het huis binnen, waarna hij naar
de keuken ging. Voor het bed staande, haalde hij de sleutel van het geldkistje uit de vrouwenrok,
evenals wat kleingeld. Het kistje bevatte ook nog een aardig bedrag aan geld. Willem Ottens werd
echter wakker van de geluiden en riep: 'een dief in huis', waarop Claes vluchtte via dezelfde weg als
waarmee hij gekomen was. De totale buit bedroeg ongeveer 60 Carolusgulden. Willem Ottens en
Hendrick Renema gingen hem achterna en kregen hem bij de Veenhof te pakken. Samen met Casper
Hommens (neefje van Willem Ottens. Vc-3a) brachten Willem en Hendrick de knecht op. Tegen hen
zou Claes ook nog gezegd hebben, dat hij het hele dorp wel plat wilde branden, maar later ontkende
Claes dat. De Etstoel veroordeelt hem door levenslange verbanning uit de Landschap.
In 1702 treedt hij op als ondertekenaar van een wilkeur in verband met het houden van schapen, zijn
neef Claes Ottens is mede-ondertekenaar04.
Willem verklaart op 28 december 1708 een schuld ter waarde van 1200 gulden over te nemen van zijn
moeder Jantien Julsinge aan Roeloffien Nijenhuis, de weduwe van Lambert Huisinge en haar zoons
Hendrick en Jan2"5. In hetzelfde jaar verklaart hij op de goorsprake van maart te Anloo dat Geert
Kuiper en Jacob Braam elkaar hadden geslagen. Dit lijkt een soort klikkerij, maar hij moest dit doen
op straffe van een boete. Men was namelijk verplicht aan te geven welke zaken er sinds de laatste
goorsprake waren gebeurd.
In 1713 verhuist het gezin van Willem Ottens.
In of rond oktober 1716 wordt er in de kerk van Gieten ingebroken, waarbij onder andere de armbus
wordt geroofd. Willem raakt bij deze inbraak zeven hemden kwijt, waaronder zijn trouwhemd. Wat
die hemden in de kerk deden, wordt niet duidelijk. In ieder geval zijn de hemden voorzien van Wil-
lems naam. Ze duiken begin december 1716 op in de Pekel bij de waardin Winsemius, die de naam
nog vaag kan lezen206.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Julsinge, volgt Vila.
2. Hunnen Ottens, geb. Gieten ca. 1695, betaalt voor de begrafenis van zijn broer

Jan en diens vrouw (1764), begr. Gieten juli 1770.
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Vila. Jan Julsinge Ottens, geb. Gieten, ged. Anloo 31-12-1693207, brouwer, overl.
Gieten 7-10-1764, tr. ald. 18-6-1747 Jantje Harms Scheerhoorn, geb. Gieten ca.
1721208, begr. ald. dec. 1764, dr. van Harm Roelofs Scheerhoorn en NN.

Denaam Julsinge zal hij te danken hebben aan zijn grootmoeder Jantien Julsing. Alleen bij zijn doop
komen we hem onder die naam tegen, later altijd onder de naam Jan Ottens.
Jan Ottens woont in het huis van zijn vader Willem Ottens. Dit huis had Willem in 1713 geruild met
de ette Huisinge, zoals blijkt uit de inleiding. In 1754 wordt het huis (Gieten nr. 23) als volgt omschre-
ven:
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

Huis nummer 22, bewoond door Harm Roelofs Gortemaker, is eveneens van Jan Ottens, want Gorte-
maker wordt genoemd als meyer (= pachtboer).
In 1721 ondertekent Jan Ottens een boerwilkeur, waarin wordt overeengekomen dat landdagcompa-
ranten niet zelf voor de kosten opdraaien, maar dat de kluft waar zij vandaan komen, de kosten voor
zich neemt209.
Na de dood van Claas Ottens, zijn neef, treedt Jan op als momber over de minderjarige kinderen van
zijn nicht Jantien Ottens uit haar huwelijk met Willem Tonnis, van Bonnerveen. Jan is voorts voogd
over zijn neef Jan Julsing Hommens; als zodanig treedt hij voor hem op in 1736 in een proces over
boekweit. Willemtje Hidding, de weduwe van de ette Hendrik Huisingh, Jantien Cluivingh, weduwe
van de ette Lambert Huisingh, Jan Eppingh Huisingh, de ette Pieter Huisingh en Lamina Huisingh,
weduwe van de schulte Tijmen Oldenhuis, spannen een proces aan voor de Etstoel tegen de advocaat
Marisse Caspers Hommens, Jan Ottens, de hoofdmomber van Jan Julsing Hommens, Jan Everts
Heyema en Jan Hommens. De eisers zijn allemaal afstammelingen van Hendrik Huisingh (overl. ca.
1646) en Warmoltjen Epping, later gehuwd met Boele Hamming. De eisers willen vergoeding voor
het weghalen van 1/3 garve (Drentse inhoudsmaaf) boekweit van een stuk veen in het Bonnerboer-
veen, dat voor 2/3 deel van een halve waar (= 1/3 deel) eigendom is van de eisers. De Hommes-clan
slaagt er niet in de leden van de Etstoel te overtuigen van hun gelijk, zodat ze de eisers alsnog hun
deel van de boekweit moeten geven210. Volgens het stuk betreft het betwiste stuk grond een verkoop
uit 1681, waarbij waarschijnlijk gedoeld wordt op de verkoop in dat jaar van enkele erfgoederen door
de erfgenamen van Jan Ottens: Otto Ottens, Carst Ottens en Roelof Sissing2".
Advocaat Marisse Caspers Hommens overlijdt in 1738, waarna zijn neef Jan Ottens tot hoofdmomber
over diens kinderen bij zijn vrouw Jantien Hendriks wordt benoemd212.
In 1764 blijkt Jan Ottens een knecht te hebben, Hindrik Reinders, die volgens de aangifte van oktober
van datjaaropdegoorsprake met Jurjen Hendriks uit de Veenhof op de vuist zou zijn geweest213.
Beide echtelieden sterven binnen twee maanden na elkaar. Op 6 mei 1765 worden mombers over de
wezen aangesteld, te weten Harmen Ottens als hoofdmomber en Hindrik Hommens, Hindrik Scheer-
horen en Wessel Gerrits als medemombers214. Hun goederen hebben ze mandelig (gemeenschappe-
lijk) met hun oom Harmen Ottens, zoals blijkt uit de opgemaakte inventaris. Hierin staat onder andere
het brouwgereedschap: circa 30 half tonnen en vierendelen, vijf gistvaten, een grote koperen brouwke-
tel, twee kuipen en 'wat verder bij de brouwerij hoort'.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Ottens, ged. Gieten 3-9-1747, brouwer en ette voor Oostermoer, overl.
Gieten 23-8-1802215, begr. ald. 27-8-1802216, tr. Gieten 17-6-1784 Willemtien
Nieuwenhuis, van Valthe, overl. Gieten 13-10-1814, dr. van Roelof Nijenhuis en
Marchien Rosing2'7.
Willem Ottens is in 1766 op 18-jarige leeftijd voor het eerst als volmacht aanwezig op de goorsprake
van 5 april te Zuidlaren. Te Gasselte is hij op 25 september 1778 wederom volmacht voor Gieten. Dit
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herhaalt zich te Zuidlaren op 7 april 1784 en te Gasselte op 30 september 1784. Tussen 1775 en 1794
treedt hij acht maal op als landdagcomparant.
Na de dood van zijn ouders en zijn oom (Harm Ottens) beheert hij de boedel. Hierover kwomt hij in
conflict met zijn zwagers Jan Braams en Louwert Nieuwolt, die namens hun vrouwen samen voor de
helft erfgenaam zijn van zowel hun kinderloos gestorven oom Harm Ottens als hun vader Jan Ottens.
In beide gevallen, in 1784 op de goorsprake aangebracht, moet Willem inzage geven in de gehele
boedel218.
In 1785 treedt hij als eigenerfde op bij de ondertekening van een koopakte219.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Willems Ottens, ged. Gieten 17-4-1785, ontvanger van de onbeschreven middelen (1811)220,

bakker (1816)221, logementhouder (1832), tr. Gieten 14-3-1816 Lammechien Harms Shots, geb.
Gieterveen, ged. Gieten 28-2-1795, dr. van Harm Roelofs Sloots en Aaltien Harms.

b. Roei]'Ottens, ged. Gieten 4-3-1787, vermeld als boerenzoon te Gieten (1811), overl. ald. 7-7-1856
(ten huize van Jan Willems Ottens), ongehuwd.

c. Harmen Ottens, ged. Gieten 22-11-1789, boerenzoon (1811) overl. na 1822222, tr. Gieten 16-4-
1818 Aaltien Hendriks Meyering, geb. Bonnen, ged. Gieten 25-2-1798, dr. van Hendrik Meyering
en Roelfien Hendriks Weitering.

d. Margien Ottens, ged. Gieten 25-3-1792, overl. Wildervank28-1-1867, tr. Gieten 5-12-1816 Jacob
Roelofs Engelsman, ged. ald. 26-8-1792, landbouwer te Wildervank, overl. ald. 26-1 -1871, zn. van
Roelof Remmelts Engelsman en Elisabeth Harms Zeeven223.

e. Jantien Ottens, ged. Gieten 19-10-1794, overl. na 1798.
f. Willem Ottens, ged. Gieten 20-2-1797, logementhouder, overl. Rolde 1-6-1836. Uit hem zeven

kinderen: Willem, Jan, Geertruida, Willemtien, Jantien, Roelina, Hendrik en Roelof Ottens.
g. Willemina Ottens, ged. Gieten 6-7-1800.

2. Margijn Ottens, ged. Gieten 31-8-1749, overl. Emmen 2-3-1824, tr. Gieten 24-4-
1783 Louwen Niewolt, ged. De Waal (Texel) 3-5-1750, ette en landbouwer,
overl. Emmen 27-7-1814, zn. van Fokke Louwerts Niewolt, predikant te De Waal
(1746-1764) en te Odoorn (1764-1780), en Anna ten Oever.
In 1789 koopt Louwert het goed 'Den Angelslo' bij Emmen voor 5000 gulden; hij verkoopt dit in
1799 voor 8500 gulden224.
Over Louwert Niewolt is een (summiere) eigentijdse beschrijving bewaard gebleven door Carel baron
de Vos van Steenwijk, die in een brief zijn mening ten beste gaf over verschillende mensen in de
Landschap. Onder het kopje Het Hof van Justitie, genaamd den Lojfelijken Elstoel, Etten staat:
'L. Niewolt en H.J. Kalkoen, beide partriotten, de laatste is dood, geen van beide had bekwaamhe-
den'225.
Het wapen van de familie Niewolt luidt: Gedeeld: I een omgekeerd hart, beladen met een in de vorm
van een S klimmende slang; II drie sterren. Het wapen bevindt zich op een grafsteen te Stedum, waar
Abel Hendrik Niewolt, een halfbroer van Fokke Louwert begraven ligt.
Uit dit huwelijk (o.a.?)226:
a. Anna WilhelminaNiewolt,ged.Odoorn4-I2-1785,overl.Gieten23-12-1837,tr. Borger 18-7-1821

(gesch. 3-3-1825) Jan Rosing Boelken, geb. Valthe, ged. Odoorn 1-7-1781, theologiestudent te
Groningen 3-10-1803, predikant te Borger 1810, overl. ald. 2-6-1847, zn. van Jan Boelken en
Janna Marissen227.

b. Jantje Niewolt, ged. Odoorn 29-3-1789, overl. Gieten 20-11 -1854, tr. Smilde 16-9-1818 Bernier
Lucas Homan, ged. Zuidlaren 27-12-1787, landmeter, overl. Gieten 16-7-1855, zn. van Bareld Jan
Homan228, oud-ette, en Geesje Sikkens.

3. Harm Ottens, ged. Gieten 2-1-1752, arbeider, overl. ald. 11-7-1812, tr. Gieten 5-
2-1784 Roelina Rosing, geb. Bonnen, ged. Gieten 24-6-1764, overl. 2-6-1812, dr.
van Jan Rosing en Lammechien Meyering.
In 1798 wordt Harm te Bonnen vermeld als 46-jarige gehuwde man met twee kinderen. Zijn beroep
is dan 'municipaal'. Harm wordt inde lijst van weerbare mannen uit 1811 arbeider genoemd229.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Gieten:
a. Jannen Ottens, ged. 10-7-1785, overl. Gieten 26-4-1843, otr./tr. Gieten/Odoorn 3-5/29-6-1807

Hermaimus Nijenhuis 23°, ged. Odoorn 24-8-1772, landbouwer te Gieten overl. ald. 28-3-1833, zn.
van Jan Harms Nijenhuis en Jantien Willems Rosing.

b. Lammechien, ged. 21-9-1788.
c. Lammechien, ged. 20-10-1793.
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d. Jan Harms Ottens, ged. 20-10-1793, tweeling met voorgaande, grutter en landbouwer te Gieten,
overl. na 1832, tr. Gieten 16-11-1815 Aallje Hogen Esch, ged. ald. 5-2-1797, dr. van Berend Hen-
driks Hogen Esch en Jantje Jans.

e. Lammechien, ged. 31 -10-1802.

4. Hendrikje Ottens, ged. Gieten 15-6-1755, overl. ald. 9-8-1805, tr. Gieten 9-5-
1784 Jan Braams, ged. Eext 24-1-1762231, herbergier, landbouwer en schulte van
Gieten (1795-1798, 1799-1811), maire (burgemeester) ald. (1811-1825), overl.
Gieten 3-3-1839, zn. van Tonnis Braams en Marchien Alberts Meursing. Hij
otr./tr. (2) Gieten 4-11-18062l5/l 5-1 -1807 Jantje Hogen Esch, ged. Gieten 23-12-
1787, overl. ald. 23-9-1829, dr. van Berend Hogen Esch en Jantien Jansen.
Jan Braams wordt in 1795 de eerste door de mensen zelf gekozen schulte; op zondag 8 maart wordt
hij unaniem door de kerspellieden gekozen. Driejaar later wordt hij benoemd tot lid van het Interme-
diair Adminstratief Bestuur, waarbij hij tijdelijk afstand moet doen van het schuitambt. Zijn broer
Albert232, de schulte van Anloo, wordt dan ook op 3 maart 1798 tot geauthoriseerd schulte benoemd.
Bij de opheffing van het Intermediair Administratief Bestuur in 1799 wordt Jan Braams weer gewoon
schulte. Op I augustus 1811 wordt hij benoemd tot maire van Gieten. Hij is voorts nog lid van de
Provinciale Staten van Drenthe.
In zijn huis annex herberg was tevens het 'gemeentehuis' gevestigd. Dit verschijnsel (gemeentehuis
in een herberg) is overigens niet uniek in Drenthe. Veel gemeentehuizen zijn op dezelfde wijze begon-
nen2'13. Zijn boerderij, later eigendom van de nakomelingen van Marchien Braams en Wïllem Zege-
ring, is in 1989 helaas door de bliksem getroffen234.
In 1807 worden mombers over de kinderen Braams: Harm Ottens (hoofdmomber), de oud-ette Lou-
wen Niewolt alsmede de schulte en ette Albert Braams en Jan Meursing Braams235, allen ooms van
de kinderen.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Gieten:
a. Jan. ged. 3-10-1784, overl. vóór 1808.
b. Marchien, ged. 24-9-1786.
c. Marchien Braams, ged. 9-12-1787, overl. Gieten 16-6-1868, otr./tr. Gieten/Odoorn 11-3/11-5-

I808236 Willem Zegering, geb. Exloo 13-10-1771, landbouwer, overl. Gieten 11-4-1845, zn. van
Harmannus Zegering en Roelfien Zegering237.

d. Jantien, ged. 1-4-1792.
Uit het huwelijk Braams-Hogen Esch, gedoopt te Gieten:
a. Hinderikus Braams, ged. 18-10-1807, landbouwer te Gieten (1832), burgemeester van Gasselte

(1841-1849).
b. Berend Braams, ged. 28-5-1809, predikant te Nieuweschans (1833). Makassar (1857), Poerwored-

jo (1859), Sumanep (Madura, 1862), Pontianak (1864), Grijpskerke (1870-1876), overl. Kampen
13-11 -1881, tr. Nieuweschans Jannen van der Weide, ged. Roderwolde 27-10-1799, dr. van Klaas
Berents, landbouwer, en Hindrikjen Jans Niemeyer12.

c. Tonnis, ged. 27-3-1811, overl. Gieten 10-4-1817.

Ve. Otto Ottens, geb. Gieten ca. 1646238, landdagcomparant voor het Oostermoer
(1691), overl. vóór 12-11-1695239, tr. vóór 1675 Elisabeth van Holle, geb. ca. 1649240,
overl. tussen 15-4-1719 en 28-8-1721241, dr. vanClaes van Holle, brouwer en 'sollici-
teur', en Jantien Jans.

Otto Ottens wordt voor het eerst vermeld in 1671, wanneer hij in de plaats van zijn vader Jan Ottens
een boerwilkeur van Gieten en omliggende veenplaatsen tekent242.
Met zijn zwager Cornelis van Holle treedt hij (namens zijn vrouw) op als erfgenaam van hun vader,
resp. schoonvader Claes van Holle. Beide personen treden ook op namens Jantien van Holle243, de
halfzustcr van Cornelis en Elizabeth uit hun vaders tweede huwelijk met Lammechien Brons, die voor
een zesde deel in de boedel gerechtigd is. Een zekere Jantien Jansen als voogd over haar minderjarige
dochter, klaagt dan samen met haar zoon Jan Jansen voorde Etstoel over achterstallige betalingen van
een obligatie Ier waarde van 100 gulden en zeven jaar interest a 5%244. Van Holle es. beweren echter
wel degelijk de schuld te hebben voldaan, zodat zij op hun beurt het beslag dat Jantien Jans op de
boedel had laten leggen, aanvechten. Overigens is de verhouding met Jantien niet erg goed, gezien
het feit dat Van Holle haar had uitgescholden voor 'hexe'188.
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Handtekening van Roelof Hommens, landmeten bij hel enig bewaard gebleven stuk waarop hij aantoon-
baar' iets heeft opgemeten
(RA Drenthe, Huisarchief Meursinge, inv. nr. 1221)

In 1682 verkoopt Cornelis van Holle Ie Gieten aan Tonnis Willems245 van Bonnerveen een stuk
hooiland bij het Gieterdiep, genaamd de 'Harsem', groot 259 roeden. Het stuk was oorspronkelijk
door Cornelis gekocht van Carst Ottens, Otto Ottens en Roelof Sissinge en was dus oud Ottens-
bezit246.
Otto Ottens en Cornelis van Holle verkopen op 17 januari 1688 een kwart waardeel met bomen en
ondergrond in de Heese en Lemmesijt in de Gieter marke aan Cornelis en Jannes Canter, Abel en
Cornelis Sloots, Barelt en Harmen Meyers, Jan Alberts en Egbert Berents.
In 1690 treedt Otto als borg op voor zijn zwager Cornelis, die een belasting had gepacht247.
In het archief Mensinge komt een kaartje voor met daarop enige veeneigenaren248. Hierop staat de
verdeling van het Osseveld vermeld, waarbij blijkt dat Otto Ottens een stuk van het lange Osseveeen
en een stuk van het brede Osseveen in bezit heeft. Ook zijn broer Jacob blijkt een stuk lange Osseveen
in bezit te hebben.
Samen met zijn vrouw en de al eerder genoemde Cornelis van Holle leent Otto in 1688 van Boele
Hamming 'in qualite als hoofdmomber' over de onmondige kinderen van Heyno Hamming in de
Veenhof 300 gulden tegen 5% rente. Deze schuld wordt in 1703 door Claes Ottens afgelost249.
Elizabeth blijkt in 1697 enig erfgenaam van haar broer Cornelis; zij is dan al weduwe. De erfenis
bedraagt totaal 3000 gulden250. Hierdoor komt ook het Van Holle-bezit aan de familie Ottens.
Op 23 april 1701 wordt Elisabeth van Holle beleend met het Woltinghe-goed te Gasteren, waarmee
haar broer Cornelis op 7 april 1696 was beleend250'1.
Elisabeth van Holle blijkt ook in Roden nog bezit te hebben gehad, want in 1705 laat zij door haar
neef (hij noemt haar zijn 'moey') Roelof Hommens, de landmeter, een stukje grond te Roden
opmeten251.
Aan het eind van de zeventiende eeuw wordt een staat van het waardeel gemaakt van Gieten252. De
weduwe van Otto Ottens is daarin genoteerd als bezitter van 1 'A waar uit haar vaders bezit (zie voorts
ook bij Jacob Ottens).
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Uit dit huwelijk:

I. Claes Ottens, geb. Gieten 1675253, brouwer en herbergier, diaken (1713), overl.
tussen 27-12-1723 en 22-5-1724254, tr. Lambetta Egberts Meyerhoff, geb. Diever
(verm. ged. ald. 29-1-1679), herbergierster, overl. na 1750, dr. van Egbert Gijsen
Meyerhoff, herbergier te Diever, en Trijntijn NN255. Zij hertr. ca. 1733 Jan Evers
Heijema/Haayma, geb. Roden ca. 1700, herbergier, overl. Gieten vóór 1741/
44256.
Het huwelijk van Claes Ottens en Lambetta Meyerhoïf is kinderloos gebleven.
In 1698 treedt hij op als volmacht van Gieten op de goorsprake van 24 maart te Borger. Dit herhaalt
zich op 11 september 1702. wederom te Borger.
In 1708 is hij betrokken bij een vechtpartij, waarbij hij Hendrik Huisinge, de zoon van Wibbechien
Mensinge, heeft geslagen257.
Claes is van 1716 tot aan zijn dood momber over de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn zuster
Jantien.
In 1702 ondertekent hij, samen met o.a. zijn neef Willem Ottens, een wilkeur betreffende het houden
van schapen.
Op 3 oktober 1716 geven Jan Huisinge, Harmen Jacobs en Geert (Harmens?) een verklaring aften
nadele van Claes Ottens. Zij verklaren dat zij samen met de ette Hendrick H. Huising zaten te drinken
bij het diep op de Hilte (buurschap bij Gieten). Claes Ottens voegt zich bij hen en al pratend komen
ze op de plannen van Ottens tot de verkoop van de Brummel-akker. de Duirsche-akker en de Noord-
akker samen voor 350 gulden. Huising biedt honderd rijksdaalders, waarna Claes de vraagprijs op 300
stelt. Nadat Huising tevergeefs nog geprobeert de akkers voor 275 gulden te krijgen, koopt hij ze voor
de gevraagde 300 gulden. Blijkbaar wilde Claes Ottens ze later niet meer verkopen, gezien de aanlei-
ding van het verslag258.
Claes Ottens ondertekent op 27 augustus 1721 een wilkeur, waarin gesteld wordt dat de kerspellieden
gezamenlijk de kosten van de landdagcomparanten zullen betalen259.
Waarschijnlijk in het begin van 1724 sterft Claes Ottens. Op 22 mei 1724 worden zijn bezittingen
openbaar verkocht. Uit de bewaard gebleven verkooplijst260 blijkt dat Claes 24 koeien had. voorname-
lijk rood-bont. De kopers komen niet alleen uit Gieten, maar ook uit Taarlo, Eext, Wildervank, Drou-
wen, Haren enz.
Na de dood van Claas circuleren er geruchten dat hij aan zijn zwager Barelt Homan een aantal goede-
ren had overgedragen, om hem zodoende als eigenerfde in Gieten te laten stemmen. Zijn zuster Heil-
tien wil daarom weten of dit inderdaad waar is, of dat Claes' erfgenamen nog steeds de eigenaar van
de goederen zijn261. De erfenis van Claes heeft de gemoederen nog jarenlang beziggehouden. Al op
29 mei 1724 is er een uitspraak (die later door de Etstoel wordt bekrachtigd) door enkele arbiters, o.a.
inhoudende dat Lambetta niet het vierde part van de onroerende goederen in bezit heeft, maar dat de
onroerende goederen gelijkelijk over de drie nog in leven zijnde zusters van Claes worden verdeeld.
Uiteraard heeft Lambetta wel het vruchtgebruik. Er wordt voorts bepaald dat zij alleen turf mag gra-
ven voor privé-gebruik en voor het gebruik van de brouwerij. Lambetta heeft het voordeel dat de
brouwkuipen en ketels als roerende goederen worden aangemerkt, derhalve niet behorend tot het
onroerend goed262.
De zusters van Claes willen van Lambetta Meyerhoff de goederen terug, die Claes bij zijn huwelijk
had ingebracht. Nog tien jaar later procedeert Heijltien Ottens tegen Jan Evers Heijma, de tweede
echtgenoot van Lambetta Meyerhoff, inzake haar wettelijke derde deel van de opbrengst van een stuk
land, zoals dat in het testament van Claes Ottens zou zijn bepaald. In zijn repliek stelt Heijma dat
Heijltien in 1728 alles had moeten verkopen, waaronder al haar aanspraken op de erfenis, zodat ze
totaal geen recht van spreken heeft. De Etstoel beslist dan ook in het voordeel van de gedaagden. Jan
Evers Heijma en zijn vrouw Lambetta Egberts Meyerhoff263. Overigens procedeert Heijma op het
november-lotting van datzelfde jaar tegen Jan Homan als hoofdmomber over het weeskindje Otto
Barelts Homan inzake de 1000 gulden die Heijma volgens een contract van 1733 zou krijgen voorde
afkoop van de lijftocht van de goederen van Claes Ottens. Ook [liniaal trekt Heijma aan het langste
eind264.
Lambetta en haar tweede man hebben samen de oude Ottens-herberg gerund. In 1735 worden ze
bestolen dooreen gast, Johann Friedrich Vetter, een vijfentwintigjarige, te Berlijn geboren jongeman,
een fantast en avonturier die er vandaar gaat met een zilveren kop. twee zilveren lepels en een goudge-
wicht. In zijn kamer laat hij een overhemd achter, samen met een paar losse mouwen, gemerkt met
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de letter R. De zilveren kop is achtkantig met twee oren, op het ene oor twee letters en op hel andere
oor drie letters: de vrouw van Heijema had deze geërfd van Claes Ottens, haar eerste man. De letters,
die verder niet genoemd worden, waren waarschijnlijk C:O: (Claas Ottens) en L:E:M: (Lambetta
Egberts Meyerhoff). Ook de lepels, waarvan in de herberg nog meer aanwezig waren, bevatten dezelf-
de letters.

2. Jantien Ottens, geb. Gieten vóór 1678, overl. Bonnerveen 1750266, tr. (1)1702/06
Willem Tonnis 267, geb. Bonnerveen ca. 1675, landbouwer, overl. Bonnerveen
tussen 1-1 en 4-5-1714, zn. van Tonnis Willems en NN; tr. (2) Anloo 6-9-1716
Harm Poelmans, geb. Eexterveen, ged. Anloo 1-11-1685, landbouwer te Bonner-
veen, overl. ald. 5-6-1733, zn. van Geert Poelmans en Aaltje Willems.
Jantien Otlcns doet op 2 april 1702 belijdenis te Gieten. Bij haar naam staat geen vermelding overeen
eventuele echtgenoot, zodat we kunnen concluderen, dat zij nadien is gehuwd met Willem Tonnis.
In 1706 blijken Willem Tonnis en Jantien Ottens te zijn getrouwd, want op 11 november 1706 lenen
beiden 319 gulden en 18 stuivers van Aeltien Willems, de weduwe van Alben Jans en haar zoon Jan
Alberts268.
Op 11 september 1702 is Willem samen met Jan Roelofs volmacht voor Bonnerveen op de goorsprake
te Borger269. In 1711 doet hij belijdenis te Gieten. Van 1712 tot en met 1713 is hij diaken: op 1 januari
1714 wordt hij vooral hetgeen hij had gedaan bedankt, en wordt hij vervangen270.
Op 4 mei 1714 leent Jantien Ottens. inmiddels weduwe, van Jan Alberts en Luichien Meyers te Gieten
200 gulden271.
Jantien Ottens hertrouwt met Harmen Poelmans. Bij dit tweede huwelijk moeten er mombers (= .
voogden) worden aangesteld over de minderjarige kinderen uit het eerste huwelijk. In 1716 worden
Berent Tonnis tot hoofdmomber en Jan Alberts en Claes Ottens tot medemombers benoemd. Berent
overlijdt echter al in 1718. enkele jaren later gevolgd door Claes Ottens, zodat er nieuwe mombers
moeten worden aangesteld. Op 13 februari 1726 leggen Tonnis Berents (een zoon van de vorige
hoofdmomber) en Jan Ottens (Vila) de mombereed af.
Ook in haar tweede huwelijk komt Jantien de financiële problemen niet te boven. Wellicht is dit de
drijfveer voor de boeldag die op 23 april 1720 ten huize van Harm Poelman wordt gehouden272. Op
22 en 23 september 1728 wordt de failliete boedel verkocht273. Een klein jaar eerder was de rekening
opgemaakt door de mombers over de inkomsten en uitgaven betreffende de kinderen van Willem
Tonnis. met een batig saldo van 89'/2 gulden. De volgende rekening blijkt eveneens met een positief
resultaat te kunnen worden afgesloten, evenals de derde274.
Na de dood van haar tweede man moet Jantien aankloppen bij de diaconie; vanaf 7 oktober 1736 komt
zij geregeld voor in de diaconie-uitgaven. Elk kwartaal krijgt zij 3 gulden en 10 stuivers. Diverse
keren krijgt zij extra geld, of rogge en andere goederen. Ze naait het één en ander in opdracht van de
diaconie, waarmee ze nog iets verdient. Op 31 oktober 1736 verkoopt ze enkele vaste goederen voor
607 gulden en 10 stuivers275. Op 31 maart 1743 laat zij een akte opmaken door Derk Pothoff, waarin
deze verklaart dat jaren geleden de boedel van Harmen Poelman en Jantien Ottens failliet was ver-
klaard. Hijzelf had uit de boedel een aandeel in het zogenaamde Gallcgat te Bonnen gekocht, welk
aandeel hij inmiddels heeft doorverkocht aan de drossaard, Baron van Dongen tot Entinge. Tevens
had hij een aandeel in het Oosterholt te Gieten gekocht, hetgeen hij later weer heeft doorverkocht aan
Jan Mensinge. Wat de reden van deze verklaring is geweest, blijkt niet uit het stuk. Op 5 juli 1750
krijgt Jantien voor het laatst iets van de diaconie.
Uit het eerste huwelijk:
a. Tonnis Willems. geb. Bonnerveen ca. 1706/7. landbouwer, overl. ald. 1767276. ir. vóór 1733 Jan-

tien Jacobs, geb. Bonnerveen ca. 1711/1712, overl. ald. 1795, dr. van Jacob Roelfs en Roelfien
Harms. Hieruit nageslacht.

b. Ono Willems, geb. Bonnerveen ca. 1708, overl. Bonnerveen ca. I732276:'.
In 1725 wordt hij beschuldigd een kind te hebben verwekt bij Aaltien Warners "Dol' van Anloo;
zij noemt het kind Aeltien Ottens noemt, en laat het dopen te Anloo op 2-4-1725277.

c. Aaltje Willems, geb. ca. 1710, nog genoemd in de momberrekening van 1732.
Op 22 april 1734 verklaart zij door haar broer Tonnis Willems en diens vrouw Jantien Jacobs te
zijn afgekocht voor 300 gulden wegens haar aandeel in de erfenis van haar vader Willem Tonnis
en haar zuster Annechien Willems278.

d. Annechien Willems, geb. ca. 1710, overl. vóór 6-9-1733279.
Uit de momberrekeningen blijkt dat in 1733 een doodskist voor Annechien is betaald aan Harmen
Kuiper (5 gulden. 12 stuivers). Op 8 december 1733 wordt 6 gulden betaald aan Heyltien Ottens
(haar tante) voor een grafstede.

Gens Noslra 5 I (1996) 27 1



Uit hel tweede huwelijk:
e. Lijsebeth van Hol, geel. Gieten 26-7-1719, overl. Bonnerveen 3-2-1720.
f. Aeltijn, ged. Gieten 25-8-1720.
g. Aeltijn Poelmans, ged. Gieten 2-1 1-1721, otr./tr. Groningen 29-5/16-6-1751 (get: Derk Geerts als

zwager) Alben Jans, van Emmelkanip (Emlicheim, BRD).
3. Aeltijn Ottens, ged. Gieten 24-4-1681, waarschijnlijk jong overleden (komt in

ieder geval niet voor als erfgenaam van Claes Ottens).
4. Heyltien Ottens, ged. Gieten 23-3-1684, overl. 1756280; otr./tr. Groningen 11-5/1-

6-1709 (hc. Groningen 8-5-1709)28' LolckeLolckens, ged. Groningen 15-8-1689,
brouwer, overl. 1725/1726, zn. van Reinder Lolckens en Nieltje Alberts282.
Heyltien wordt 17september 1706 lidmaat te Gieten. In 1709 verkrijgt zij attestatie naar Groningen,
om met Lolcke Lolckens in het huwelijk te treden. Het huwelijk is niet erg goed, blijkens de scheiding
van tafel en bed die door het Hof van Groningen omstreeks 1725 is uitgesproken. In dat jaar woont
zij nog te Groningen283, maar in de loop van 1726 vertrekt ze weer naar haar geboorteplaats Gieten,
waar ze in een nieuw huis gaat wonen.

Vanaf 1726 komt zij voor als weduwe van Lolcke Lolckens. Op 30 december 1728 worden haar
bezittingen verkocht, omdat ze de schulden niet meer kan betalen284. Het bouwen van haar nieuwe
huisje heeft nogal wat onkosten met zich meegebracht. In 1738 en 1741 raakt ze achter met belalen,
daardoor genoodzaakt diverse schuldbekentenissen te ondertekenen. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat ze sinds 1742 min of meer regelmatig bij de Gieter diaconie moet aankloppen. In 1744 wordt zij
vrijgesteld van het betalen van belasting vanwege haar armoede, evenals overigens haar zuster Jantien
Ottens285. In 1743 woont zij bij Dartwinckel Harms, een kleermaker te Gieten, voor wie zij verstel-
werk en dergelijke doet286.
In de jaren 1731-1741 maakt Heiltien diverse schulden. Schuldeisers zijn (bron: Schuitenarchief 264,
dl. IV): Marghien Cleyns, weduwe van Pauwei Weernick, te Groningen 254 gld. wegens leverantie
steenkalk; Roelof Egberts te Gieten 196 gld. wegens timmerloon; Jan Pouwels te Groningen 291 gld.
17 st. wegens hout: Cornelia Woldendorp te Groningen 98 gld. wegens verstrekte penningen; Geert
Fransen, kalkkoper te Sappemeer, 30 gld. wegens kalk; Anthony Glasemaker te Assen 17 gld. wegens
glazen; Jan Hamminge te Eext 22 gld. wegens jenever; Jan Neringh, schipper te Groningen, 25 gld.
wegens vracht van steen en hout; Christoffer Feriso te Groningen 24 gld. wegens ijzerwerken: Hans
Bouwmeester te Zuidlaren 18 gld. wegens tabak en brandewijn; de weduwe Pottema te Groningen
63 gld. 10 st. wegens pannen; de weduwe Woldendorp te Groningen 120 gld. wegens tilbaar goed,
gekocht voor Heiltien op een boeldag te Groningen; Jan Wijnties Tabingh te Assen 18 gld. wegens
een anker wijn en een anker brandewijn.
Tijdens haar leven procedeert zij vele malen tegen haar schoonzuster en zusters om de erfenis van
haar broer Claes Ottens. Treffend voorbeeld hiervan is het proces dat zij in 1743 voert om I Vi waar-
deel in de marke van Gieten, zijnde het westelijke deel drie waren, behorend bij het stuk land 'De
Heese', afkomstig van hun vader Otto Ottens. Zij klaagt namens haar kinderen aan: Margien Ottens,
de weduwe van Willem Ottens en haar zoons Jan en Harmen Ottens, alsmede de minderjarige kinde-
ren van wijlen de advocaat Hommens, waarvoor Jan Ottens als momber optreedt. Deze zijn eigenaar
van het oostelijke deel. Heiltien eist dat er een duidelijke erfscheiding wordt aangebracht, hetzij door
een sloot, hetzij door palen. Bij een verdeling op 5 februari 1681 zou er een scheiding hebben plaats-
gevonden, waarbij Heiltiens vader Otto het achterste deel van de Hese zou hebben gekregen. Tevens
zou haar vader de overige mensen die hierop aanspraak maakten, hebben uitgekocht. Later, bij de
verdeling van de landen na de dood van Otto, is Heiltien dit stuk land ten deel gevallen. De Etstoel
bepaalt dat de eis van Heiltien ongefundeerd is287.
In een akte van 18 november 1754 verkoopt zij samen met haar zoon Otto Lolckens aan haar neef
Tonnis Willems te Bonnerveen twee graven, echter onder het voorbehoud dat 'als ik quam te sterven
dat ik, eerder jemand in begraven mag worden, eersteen verrottinge voor mij zal geschieden en aan
mij beholden'288. . .
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Reinder, ged. 1-6-1710.
b. Elisabeth, ged. 29-10-1711.
c. Reinder, ged. 23-7-1713.
d. Aellien, ged. 20-10-1716.
e. Otto Lolckens, (doop niet gevonden), overl. na 1754.
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5. Jeygijen Ottens, ged. Gieten 24-10-1686, overl. vóór 15-4-1728, tr. Anloo 6-9-
1716 Barelt Willems Homan, ged. Gieten 27-7-1687, schatbeurder te Eext, overl.
vóór 15-4-1728, zn. van Willem Jans Homan en Grietje Ottens.
Jeichien Ottens wordt op 20 maart 1717 met attestatie van Gieten overgeschreven naar Anloo. Haar
huwelijk met Barelt Willems Homan vindt plaats op dezelfde dag als dat van Jantien Otlens en Har-
men Poelman.
Barelt Homan en Jeichien Ottens lenen op 20 februari 1726 te Eext 2000 gulden van Anna Geertruida
Sichterman, weduwe van Coenraad Ellents289.
Op 15 april 1728 worden over de enig overgebleven zoon Otto, mombers aangesteld. Van vaderszijde
zijn dat Jan Willems Homan en Jacob Jans Meyeringe (ooms), van moederszijde Roelof Boelens en
Jacob Levinge (oud-oom en neef)-
Interessant is de hoeveelheid goud en zilver, die de echtelieden hebben bezeten: een kop gemerkt 1:0:,
vier lepels gemerkt B:H: en 1:0:, een zilveren lepel gemerkt 1:0:, een paar zilveren mansgespen
gemerkt B:H:, een paar vrouwengespen gemerkt I:O:, twee zilveren haken en ogen gemerkt I:O:,
twintig platte zilveren knopen, een zilveren horloge, twee zilveren stiften en een haak, een zilveren
koker gemerkt 1:0: met een zilveren instrument gemerkt met de ineengestrengelde initialen,van
Jeichien Ottens, een zilveren meskoker gemerkt 1:0: en een zilveren mes gemerkt I:O:, een zilveren
schaar, een zilveren snuiftabaksdoos gemerkt L:L:, een zilveren haak en ring met tien zilveren ketens,
37 zilveren hemdroksknopen, een zilveren beugeltas niet haakgespen en drie gouden ringen, waarvan
één met zeven stenen en één gemerkt 1:0:. De rest van de 'tilbare goederen' is op 20 april 1728 bij
openbare verkoping verkocht voor de som van 822 gulden.
Uit dit huwelijk, geboren te Eext en gedoopt (behalve c.) te Anloo:
a. Om> Homan, ged. 5-9-1717, overl. vóór 4-11-177829", tr. Anloo 6-5-1742 (h.c. ald. 20-3-1742291)

Jacobje Jacobs Meyeringe, ged. ald. 12-10-1721, overl. vóór 6-2-1765292, dr. van Jacob Hendriks
Meyeringe en Aeltien Eltinge.
Getuigen bij dit huwelijk van bruidegomszijde: Jan Willems Homan (oom), Jacob Jans Meyeringe
(oom) Roelof Boelens (oud-oom), Jacob Levinge (neef), allen mombers over Otto tijdens zijn
minderjarigheid, Jantien Homan (tante), Henderkien Boelens, de vrouw van Jan Willems Homan
(tante) en Lammechien Ottens (oud-tante, zuster van Otto's grootmoeder Grietje Ottens, echtgeno-
te van Roelof Boelens). Van bruidszijde getuigen: Jan Jobinge (oom), mr. Lambertus Bruntink
(neef). Jacob Jans Jobinge (neef), Aaltien Eltinge (moeder), Henderkien Tijmens Meyeringe.
weduwe Eltinge (grootmoeder) en Jantien Meyeringe (tante)291.
Otto Homan wordt op 4 november 1739 beleend, als minderjarige zoon van wijlen Barelt Homan
en wijlen Jeichien Ottens, met het Woltinghe-erve Ie Gasteren, afkomstig van zijn grootmoeder
Elisabeth van Holle. Hulder is Warner Christiaan Carsten, schulte van Roden. Dezelfde dag ver-
koopt Jan (Willems) Homan als hoofdmomber het goed aan Hendrik Tonnis Kleve, die er vervol-
gens mee wordt beleend250".

b. Willem, ged. 29-10-1719.
c. Lisebel, ged. Gieten 27-7-1721.
d. Willemtjen, ged. 27-5-1725.

6. Hilletijn, ged. Gieten 4-5-1690.
7. Hilletijn, ged. Gieten 22-11 -1691.

Nawoord
Het begon met de vraag hoe de familierelatie tussen twee Ottensen in elkaar zat. Nu,
ruim zeven jaar later, is het tijd om de gevonden gegevens te publiceren. Echter, dit
betekent niet dat het laatste woord over dit geslacht is gezegd. Met name in het Gro-
ningse zullen aanvullingen zeer waarschijnlijk zijn. In de tekst heb ik er diverse keren
op gewezen dat sommige familierelaties uitsluitend beredeneerd zijn, dat wil zeggen:
niet bewezen. Ondanks het gevaar dat deze beredeneerde relaties na verloop van tijd
een eigen leven gaan leiden en voor waar worden aangenomen, heb ik gemeend ze
toch te moeten publiceren.

De volgende personen met de naam Ottens blijken zelfs met redeneren niet te plaat-
sen; zij zullen mogelijk ooit eens in de genealogie ingepast kunnen worden:
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* Grietien Ottens, doet belijdenis te Gieten in 1713.
* Willem Ottens en Jetske Fedes laten te Groningen dopen: 13-9-1668 Egbertien; 2-

12-1671 Geesje.
* Egbert Ottens en Susanna Sickens laten te Groningen dopen: 7-5-1665 Grietje.
Mogelijk zijn Willem en Egbert broers en kinderen van Jan Ottens en Egbertje Meye-
ring. Zij zouden dan laat gehuwd moeten zijn. •

Noten
Verwezen wordt naar het Rijksarchief Drenthe, tenzij anders aangegeven, zoals: RAO
= Rijksarchief in Overijssel, RAG = Rijksarchief in Groningen, GAG = Gemeentear-
chief Groningen.
OSA = Oude Statenarchieven.
Etstoel 14 = Archieven van de Etstoel, inv. nr. 14 (66 delen).
Mensinge = Huisarchief Mensinge.
Schultengerecht = Archieven van de Schultengerechten, schultengerecht Anloo/Gie-
ten/Zuidlaren (vormden tot 1795 één schultengerecht).

1. A. Brouwer, Kwartierstaai Thie Brouwer, in: Cens Nostru 41 (1986), pag. 133-141 en 481-483 (nr.
1950 = Jan Ottens (IVd). De kwartierstaat van A. Brouwer Th. (van dezelfde auteur) in Hei Veenkolo-
niaal geslacht Brouwer (De Juis Brouwer), 1550-1992, Zeist 1992, gaat nog een generatie verder:
Jacob Ottens (Illb). Tevens komt in die kwartierstaat Jakob Ottens (Vb) in Uithuizermeeden voor
onder nr. 806.

2. C. de Graal, Kwartierstaat C. de Graaf jr en Harmanna Jantiena Comelia de Graaf, in: J. de Graaf'
Sz.. Geschiedenis en genealogie van de familie De Graaf hun vier voorgaande generaties in manne-
lijke linie en hoe daaruit tevens de families (van) Veen, Oost, alsmede Bijkerk ontstonden. Eemnes
1987, pag. 132-138; nr. 1909 = Wennichien Ottens (IVb-5).

3. B. Jonker. Kwartierstaat Jonker deel III, in: Threant 5 (1994), pag. 90-100: nr. 2115 = Wennechien
Ottens (IVd2).

4. H.D. Nijenhuis. Kwartierstaat Nijenhuis, in: Ons Wnardeel 4 (]9&4), pag. 62; nr. 24 = Willem Ottens
(VIb), nr. 25 = Marchien Ottens (mogelijk IVd-3d/e).

5. G.J. Struik, Kwartierstaat Annemieke Yolande Struik, in: Kwartierslalenboek Threant deel I (1992);
nr. 404 = Jan Ottens (Vila), nr. 773 = Jeigjen Ottens (Ve-5), nr. 3077 = Wennechien Ottens (IVb-5),
nr. 3090 = Hendrik Ottens (IVd-3), nr. 3458 = Jan Ottens (IVd).

6. J.R. Westerhuis. Kwarlierslaal Westerhtiis, in: SpintArwt'n 5 (1977), pag. 55-64 en 97-107, nummer
333 = Jcichien Ottens'(Ve-5), 1317 = Wennechien Ottens (IVb-5). 1330 = Hendrik Ottens (IVd-3).
4075 = Wennegien Ottens (IVd-2).

7. Kwarlierslaal Comelia Hendrika Windes., in: Kwartierslalenboek Threant deel II. (1992), nr. 1219
= Wennechien Ottens (IVd-2).

8. Drenthe was opgedeeld in zes dingspelen. Een dingspel bestond uii een aantal kerspelen. Een kerspel
kan het best worden omschreven als een kerkdorp met enkele omliggende dorpen.

9. O.J. de Jong. Kerkgeschiedenis 1550-1750. in: J. Heringa e.a. (red.), De geschiedenis van Drenthe,
Meppel/Amsterdam 1986, pag. 304.

10. Voor meer informatie over de Etsloel: F. Keverling Buisman, De Etstoel en zijn ordelboeken in de
vijftiende eeuw, Zutphen 1986 (Werken der Stichting tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderland-
se Recht, no. 14) en F. Keverling Buisman, Ordelen van de Etsloel van Drenthe 1399-1447, Zulphen
1987 (Idem, no. 15) en F. Keverling Buisman, Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1450-1504 /15181,
Zutphen 1994 (Idem, no. 23).

11. Keverling Buisman, De Etstoel en zijn ordelboeken, pag. 36-39. Zie voor enige discussie over het
kwart waardeel: J. Heringa, I.H. Gosses en hel kwart waardeel. in: Ons Waardeell (1987), pag. 110-
114 en de aldaar aangehaalde literatuur.

12. D.P. Blok, De vroege Middeleeuwen lot ca. 1150, in: J. Heringa e.a., Geschiedenis van Drenthe,
Meppel/Amsterdam 1986, pag. 141-170, speciaal pag. 169-170.

13. RAD. OSA 845, pag. 220-234.
14. Als we Jan Lambert Eppinge, de zwager van Jeije Karst Wyffendr., meerekenen, komen we zelfs nog

hoger uit. Hij bezit in 1654 2Vi waardeel, acht jaar later zelfs VA waardeel.
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15. RAO, huisarchief Vilsteren, inv. nr. 2056.
16. RAD, huisarchief Mensinge. inv. nr. 1003 (verder aangehaald als Mensinge).
17. RAD, Markearchief Gieten, 1771, I774en 1800.
18. OSA84l,fol. 26.
19. OSA 845, fol. 24.
20. OSA 841, fol. 34.
21. OSA 845, fol. 82.
22. J. Heringa, F. Keverling Buisman, D.T. Koen en P. Brood, Drentse rechtsbronnen. Willekeuren,

goorspraken, indices, supplement op de ordelen van de Etstoel, Zutphen 1981 (Werken der stichting
tot Uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandse recht, nr. 7), pag. 27-29.

23. OSA 845, fol. 84 en 313.
24. OSA 841. fol. 30.
25. OSA 845, fol. 366.
26. OSA 845, fol. 552.
27. OSA 845. fol. 345(1642).
28. OSA 845, fol. 553.
29. OSA 845, fol. 275.
30. Zie b.v. de kwartierstaat Brouwer, in: A. Brouwer, Het Veenkoloniaal geslacht Brouwer, nrs.

3978/3979.
31. Mensinge 1462.
32. OSA 845. fol. 141.
33. OSA 845. fol. 226.
34. Mensinge 1492.
35. Lid van de Etstoel. het hoogste Drentse rechtscollege.
36. Mensinge 1505.
37. Hoe Roelof Hommens in het bezit is gekomen van een deel van Barelt Heinshof. is onbekend. Er zijn

wel enkele gegevens, maar het definitieve antwoord is vooralsnog niet bekend. In 1654 (OSA 845.
fol. 225) wordt vermeld onder nummer 20: Heijno Schroer, nu Barelt Heijns. In Heijno Schroer
kunnen we Barelts vader zien. Heijno wordt vanaf 1612 (OSA 621) te Gieten vermeld. Tussen 1645
en 1654 moet hij zijn overleden. Zijn zoon Barelt bezit en bewoont het kleine huisje van zijn vader.
Volgens het register zijn buren: 18. Het afgebroken huis van Geert Scheerhoorn, meyer van wijlen
Jeye Ottens (Illb); 19. Jan Ottens (IVd); 20. Heijno Schroer, nu Barelt Heijns. 21. Jan Ottens Weyer
(IVa) alleen grond; 22. Aeltien van Weeringe (geb. Ottens. IIIb-4); 23. Wemele Ottens (IHb-3).
Op 24-5-1659 (RAD. Schultengerecht. inv. nr. 264, deel I. fol. 49/50) verklaart Hendrick Ketel met
twee getuigen (te weten Jan Eppinge en Jan Ottens) dat voor hem is verschenen Barelt Heynes te
Gieten, mede voor zijn vrouw Hindrickje. Barell verklaart te hebben verkocht aan Marretien Egberts,
weduwe van Harmen Roerinck te Groningen een huis en hof te Gieten, waar hij in woont. Ten oosten
en ten zuiden Jan Ottens, ten westen de erfgenamen van Jeye Ottens en ten noorden de banmareke.
Alles inclusief enkele stukken land: a) deGesenackeropGieteres (6 spint). len westen Jan Brouwer
en ten oosten Canter; b) het Denackertje bij Kaelbargen (I schat) ten noorden Coop Uddinge en ten
zuiden Harmen Ramakers: c) nog een ackertjen bij Kaelbargen (1 schat) ten zuiden Jan van Amen,
ten noorden Canter; d) Weebuschacker (Vi mud), Jan Alberts erfgenamen ten noorden en ten zuiden
de erfgenamen van Harmen Barels.
De genealogie Roerinck in Grnoninga 1989 (pag. 38 e.v.) geeft geen nadere bijzonderheden over de
mogelijke relatie tussen Roelof Hommens en Marchien Egberts.
Volledigheidshalve: op 10-10-1681 overleed te Gieten Barelt Heinen, terwijl Harmtien (zijn verm.
dochter) op 12-11-1679 was overleden. Heine Barelts, vermoedelijk zoon van Barelt, overlijdt op 25-
2-1681.

38. Mensinge 1507, d.d. 7-3-1713.
39. Naar analogie van de andere namen, dus niet authentiek [CdG|.
40. Etstoel 14, deel 28, fol. 238/239. d.d. 6-6-1688.
41. OSA 858.
42. GAG, Archieven van het Klerken- of Fraterhuis te Groninge, inv. nr. 131.
43. GAG, archief van het Klerken- of Fraterhuis, inv. nr. 283.
44. Idem, inv. nr. 193.
45. H. van Riel. Goorspraken van Drenthe 1563-1565, 's-Gravenhage 1928, pag. 248.
46. Idem, pag. 308-309.
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47. Het kan niet bewezen worden dat Jan Ottens een broer is van Harmen en Jacob. Het sterkste argument
om hem hier op te voeren is wel het feit, dat zijn beide zoons de naam Ottens als een echte familie-
naam voeren. Daarnaast zou men kunnen aanvoeren dat Jan Ottens zijn echtgenote Egbertje Meyering
zocht in dezelfde sociale groep van vermogende boeren.

48. Albert Meyering, overl. vóór 1617 (zie Schultengerecht 262), tr. Anloo 25-9-1583 Griete Julsing,
overl. vóór 1649. In 1630 (OSA 841) bestaat Griete's huishouden uit drie personen.

49. Archieven van de Etstoel, inv. nr. 14, deel 7, fol. 71. (verder aangehaald als Etstoel 14).
50. Etstoel 14, deel 7, fol. 119.
51. Etstoel 14, deel 14, fol. 115 en 371. Op fol. 115 is Egbertje's familienaam Meyering, op fol. 371

Ottens. Gabbe Lijpkens treedt tevens op namens zijn stiefzoon Luitjen Cnotte, alsmede voorzijn zoon
Hendrick Gabbens.

52. Heringa e.a., Drentse rechtsbronnen, pag. 28-29.
52a. W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, De burgen/aandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit

1659, Groningen 1993.
53. Op 9-3-1653 ondertekent hij nog een wilkeur (Heringa, Drentse wülekeuren, pag. 13. Op 27-3-1655

wordt zijn weduwe genoemd (Etstoel 14, deel 15, lol. 441 en 453).
54. Waarschijnlijk heet zijn eerste vrouw Wennechien Bastiaans Vogelinge. Dit verklaart de voornaam

Wennechien bij drie kleindochters, alsmede de voornaam Bastiaan en de familienaam Vogelinge,
gebruikt door Bastiaan Ottens jr. Aangezien Bastiaan Ottens een dochter Wennechien heeft, zal zijn
moederde echtgenote zijn niet de voornaam Wennechien, Haar vermoedelijke vader Bastiaan Voge-
linge, van Eext, wordt op de goorsprake van 27-11 -1574 te Borger vermeld, wanneer hij wordt aange-
klaagd door een zekere Johan Hendricx (A.S. de Blécourt e.a. (ed.), Goorspraken van Drenthe 1572-
1577, 's-Gravenhage 1928, pag. 182 (= Werken OVR derde reeks, nr. 1).

55. Etstoel 14, deel 15, fol. 441-442. Hierin wordt gesproken over kinderen uit zijn eerste en tweede bed.
56. Heringa e.a., Drentse rechtsbronnen, pag. 378.
57. G.J. ter Kuile, Goorspraken van Drenthe 1598-1602, 's-Gravenhage 1943, pag. 70.
58. GAG, inv. nr. 243.
59. Etstoel 14, deel 2, fol. 8 en 192.
60. OSA 621.
61. Etstoel 14, deel 5, fol. 191, d.d. 3-6-1622. In 1612 woont Hendrick Winters eveneens te Anloo. Hij

wordt zelfs direct na Harmen Ottens genoemd, zodat ze mogelijk vlak bij elkaar woonden (OSA 621).
62. Als noot 22; zie ook J. Heringa, Drentse wülekeuren. Een nalezing, Zutphen 1982; en J. Heringa,

Drentse wülekeuren uit oudere uitgaven verzameld, Zutphen 1982.
63. Etstoel 14, deel 9, fol. 278.
64. H.J.E. Hartog, Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1629-1672, Groningen 1995.
65. Etstoel 14, deel 15, fol. 441-442 en 453.
66. Etstoel 14, deel 8, fol. 290.
67. Etstoel 14, deel 9, fol. 46-47.
68. Mensinge 1474. In de inventaris [drs. J. Bos en drs. W.J. Kuppers, Inventaris van het archief van het

Huis Mensinge te Roden (1376-1952), Assen 1986] wordt het vermoeden uitgesproken, dat het stuk
grond te Gieten ligt. Gezien de namen van de eigenaren van de naastgelegen akkers (Tonnis Maethuys
en de koper Willem Hidding), alsmede het feit dat Jan Ottens Weyer nog meer stukken grond in
Gieten bezit, lijkt dat vrijwel zeker het geval te zijn.

69. Het is niet duidelijk hoe de familienaam van Roelof luidt. In de meeste gevallen staat er Homans,
maar in H.J. Dik en W.T. Vleer, Het Drents-Groningse geslacht Homan, Linthorst Hoinan, Ten Berge
Homan, komt geen Roelof Homan voor die lijkt op deze persoon.

70. OSA 845, fol. 226.
71. RAO, Huisarchief Vilsteren, inv. nr. 2056.
72. De naam van de echtgenote van Bastiaan is onbekend. Gezien de voornaam Boele bij de kinderen zou

haar vadereen Boele kunnen zijn. Gezien het proces tegen Roelof Meursing is men geneigd te denken
aan een dochter van zekere Boele Meursing, maar daarvoor zijn geen bewijzen. Integendeel, de eerste
Boele Meursing is van een latere generatie.

73. Etstoel 14, deel 7, fol. 275.
74. Etstoel 14, deel 13, fol. 354; deel 14, fol. 42, 49 en 58.
75. Heringa e.a., Drentse Rechtsbronnen, pag. 27-29.
76. Idem, pag. 29-31.
77. GAG, RA III ij 16-8-1679, 9-8-1694, 5-6-1706 en 7-9-1717.
78. Theoretisch kan Jacob Ottens (lVa-2) identiek zijn aan deze Jacob. Echter, gezien de namen van de
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kinderen (drie maal een Jan) ligt dat niet erg voor de hand. In 1684 wordt hij niet vermeld als erfge-
naam Ottens: zie noot 77.

78a. Lidmatenregister Anloo (ongedateerd, ca. 1696).
79. Etstoel 14, deel 17, fol. 271 en 319.

79a. OSA 1785, d.d. 1749.
79b. GAG, Weeskamerarchief, inv. nr. 77 (1668) en 108 (1678).

80. Breukdodenboek. In Groningen dienden overledenen voor half twaalf 's ochtends te zijn begraven.
Gebeurde dat in de middag, dan moest men een boete (breuk) betalen. Deze boete werd genoteerd in
het Breukdodenboek. Hierin zullen de armere inwoners van Groningen niet voorkomen, aangezien
zij meestal voor half twaalf (zonder kosten) werden begraven.

81. GAG, RA III ij (1722).
82. RAG, Statenarchief, inv. nr. 2133, fol. 336.
83. RAG, RA Westerlee/Heiligerlee V cc 3.
84. Idem.
85. Hierdoor wordt duidelijk dat het gaat om een Drentse en niet een 'locale' Ottens. Er zijn maar twee

personen die naar Groningen vertrokken en die toch nog goederen in Drenthe bezaten: (I) Jan Ottens
Wayer die alleen wegens zijn vrouw nog bezittingen in Gieten had. Voor zover bekend had hij geen
zonen met de naam Willem (de waarschijnlijke broer van Jan en momber over de kinderen) of Jan;
(2) zijn broer jonge Jan Ottens, in 1630 genoemd als 1/3 eigenaar van het erf van zijn vader. Van hem
weten we dat hij te Haren woonde en in ieder geval enkele kinderen had. In Willem Ottens, van Ha-
ren, die in 1651 te Groningen trouwt en er nog datzelfde jaar een zoon Jan laat dopen, zie ik dan ook
een zoon van deze jonge Jan Ottens. In dit geval, en als Willem en Jan broers zijn, moet Jan Ottens
te Westerlee ook wel een zoon zijn van jonge Jan Ottens te Haren.

86. Als noot 30, pag. 262, nr. 806.
87. Breukdodenboek.
88. GAG, RA III ij (1732).
89. GAG, RA III ij (1750).
90. Idem.
91. GAG, RA 111 ij (1741).
92. Gegevens met betrekking tot de predikanten: W. Duinkerken, Sinds de Reductie in Stad en Lande van

Groningen. Biograjisch-genealogisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde
en (sinds 1816) Hervormde gemeenten tussen Eews en Laiiwers hebben gediend, Bedum 1991.

93. GAG, RA III ij (1690).
94. GAG, RA III ij (1722).
95. GAG, RA III ij (1727).
96. GAG, RA III ij (1741).
97. In OSA 845, fol. 119 (1645) wordt ze nog vermeld. Op 9-11-1646 blijkt zij nog in leven te zijn (Et-

stoel 14, deel 12 fol. 357), hoewel zij in het register van 1646 niet meer wordt genoemd. Gezien haar
leeftijd zal ze kort na 1646 zijn overleden.

98. Waarschijnlijk is hij een zoon van Wyffe tho Gieten, die op 15-3-1574 op de goorsprake te Anloo
wordt vermeld (De Blécourt, Goorspraken in Drenthe, pag. 111.

99. Ter Kuile, Goorspraken van Drenthe 1598-1602, pag. 151.
100. OSA 621.
101. Mensinge 1465. Een derde zuster van Jeye Carst Wyffen is Hebbele Carst van Gieten, die op 7-4-

1603 otr. Groningen met Jan Leving. Zij overl. vóór 1613: Jan Leving hertr. Groningen 16-10-1613
Grietje Hidding, van de Veenhof (zie nool 130).

102. Etstoel 14, deel 7, fol. 9.
103. Etstoel 14, deel 7, fol. 73.
104. OSA 841.
105. Etstoel 133, fol. 111, d.d. 9-4-1641.
106. OSA 845, fol. 193.
107. OSA 845, fol. 225.
108. OSA 845. fol. 227.
109. OSA 845, fol. 227.
110. RAO, Huisarchief Vilsteren, inv. nr. 2056.
111. Etstoel 14, deel 16 fol. 122.
112. Op 12-7-1635 huwen te Gasselte Coop Uddynge. van Eext, en Jantien Brands, van Gasselte.
113. Albert Tjassens is een zoon van Tjasse Hayens en Lammechien Jacobsdr. van Weeringa. Hij zal
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derhalve via zijn moeder aan de hier genoemde personen verwant zijn geweest.
14. Etstoel 14. deel 16, fol. 122.
15. Mensinge 1475.
16. Als noot I 10.
17. In 1660 wordt zekere Michiel Ottens ingeschreven in het bakkersgilde.
18. Schultengerecht 264, deel I. fol. 200.
19. Mensinge 1485.

120. Etstoel 14, deel 14, tol. 165-166.
121. Mensinge 1473.
122. OSA 845, fol. 225.
123. Dit echtpaar heb ik nergens in de archieven kunnen vinden; ik leid hun bestaan al' uit het volgende:

a. commies Swaveringe treedt op als getuige bij het huwelijk van Jeije Ottens en Jacob Sigers te
Groningen (1664).

b. neef Albertus Swaveringe treedt op als getuige bij het tweede huwelijk van Hillechien van Wierin-
ga-

c. Zekere W. Jacobs Swaveringe (wellicht Willem Jacobs Swaveringe, broer van Albertus) wordt
genoemd onder de naaste vrienden van Alben van Wieringa.
De enige schakel tussen a, b en c is het echtpaar Jacob Ottens en Jeije Karst Wiffendr., zijnde hun
aller grootouders. De conclusie lijkt te zijn dat er een onbekende dochter van Jacob Ottens is, die
huwt met Jacob Swaveringe.

124. Mogelijkerwijs is er een jong overleden zoontje Carst geweest, genoemd naar zijn grootvader Carst
Wyfl'en. Dit kan verklaren waarom in de generatie erna twee maal een Carst voorkomt; de mogelijk
blijft dat twee kleinkinderen van Carst een zoontje naar hun grootvader noemden. Daarom de hypo-
thetische opvoering van deze Carst Ottens.

125. Volgens de inschrijving in het begraafboek is hij dan 81 jaar. Bij een proces in 1665 verklaart hij 65
jaar oud te zijn (Mensinge 1481).

126. Mensinge 1481; ze verklaart in 1665 55 jaar oud te zijn.
127. Verwilkeuren is het nemen van een besluit door de gezamenlijke vergadering.
128. Mensinge 957.
129. Mensinge 1781.
130. De eerste ondertekenaar van de akte is Willem Hidding; verwacht mag worden dat de voorzoon

Willem Hamming als eerste tekende. De Willem Hamming die later de akte mede-ondertekent, is m.i.
Willem Hamming uit de Veenhof (geb. 1610; OSA 845, fol. 301) en niet de zoon uit het eerste huwe-
lijk. Wie is dan de Willem Hidding die als eerste ondertekent? Zijn Willem Hamming en Willem
Hidding wellicht een en dezelfde persoon? Een aanwijzing in die richting is een goorsprake uit 1596,
waar een zekere Willem Hamminge ofte Hiddinck wordt vermeld. Dit is in Drenthe geen ongewone
formulering wanneer de betreffende persoon volledig naar zijn grootvader van moederszijde is ge-
noemd. Voorbeelden zijn o.a. te vinden bij de familie Huising (G.L. Meesters en T.W. Siertsema Het
geslacht Huising uil de buurschap Wnchtuin onder Dalen in Drenthe, in: De Nederlandsche Ijeeuw
76 (1950). kol. 365: Jan Huising, alias Jan Eppinghe en kol. 368: Carst Huising alias Carst Epping)
en Julsing (Boele Meursing Julsing, zoon van Frerik Julsing (!Vd2b) en van Henderkien Boeles
Meursing komt ook voor als Boele Julsing en zelfs als Boele Meursing).
Het is derhalve waarschijnlijk dat de moeder van Willem Hidding (I) dochter is van een Willem
Hamming, wellicht de Willem Hamming uit de Veenhof die op een goorsprake d.d. 15-4-1573 wordt
vermeld. Aangezien Willem Hamming ofte Hiddinck in 1596 reeds volwassen is, moet hij vóór 1571
zijn geboren. Zijn vader kan zijn geweest de Jan Hidding. die in 1565 een akte zegelt (Mensinge 1497.
afschrift 17e eeuw). In 1609 is Willem Hidding (I) als buur getuige bij een transactie. Hij is wellicht
identiek met de vóór 1613 overleden Willem Hidding, wiens dochter Grietje Hidding (van de Veen-
hof) op 16-10 van dat jaar te Groningen trouwt met de weduwnaar Jan Leving. Op 6-7-1617 hertrouwt
ze (otr. Groningen 1-5-1617) met Roelof Jansen, zoon van Jan Ottens (geen familie), in de Steentil-
straat.
In 1614 ruilt Willem Hidding (II) te Bonnen samen met zijn vrouw Lamme een stuk grond met zijn
broer Harmen Hidding en diens vrouw Jantje. Tien jaar later blijkt er sprake te zijn van een echtpaar
Willem Hidding (II) en Trijntje Camping. Beiden sterven na 1633, Willem kort na 1634. Trijntje had
nog twee zusters, Geertruid en Lutgertien, resp. gehuwd met Hendrik Nijsing te Westerbork en Heino
Hamming in de Veenhof onder Gieten. De drie zusters worden samen genoemd in 1634 als erfgena-
men van hun ouders Luitien Camping en Roelolje. Er was nog een broer. Roelof Camping, die in
1630 op de voorouderlijke boerderij te Bonnen woont.
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Harmen Hidding is mede-ondertekenaar van de akte en moet derhalve na 1645 zijn overleden. Als de
Willem Hidding (I) uit 1596 de vader was van Willem (II) uit 1614 en van 1624-1634, dan zal de
zoon omstreeks 1580/85 zijn geboren. Dit geldt dan eveneens voor diens broer Harmen Hidding en
voor zijn zuster Grietje, waarmee het geboortejaar van Willem (I) opschuift naar ca. 1550/60. Willem
Hidding (II) is tweemaal gehuwd geweest: met Lamme NN en later met Trijntje Campinge.
Conclusie:

I. Jan (?) Hidding, zegelt te Gieten (1565), overl. vóór 1595, tr. ca. 1550 Alijt Hamming, overl. na
1595. dr. van Willem Hamming (uit de Veenhof'?). Hieruit Willem Hamming ofte Hidding. volgt
II.

II. Willem Hamming ofte Hidding, geb. Bonnen ca. 1550, vermeld 1596-1609. overl. vóór 1613, tr.
NN. Hieruit: 1. Grietje Hidding. geb. ca. 1580/85, tr.(l) Groningen 16-10-1613 Jan Leving, wedr.
van HebbeltjeCarsnotr./tr. (2) Groningen 1-5/6-7-1617 Roelof Jansen, zn. van Jan Ottens, inde
Steentilstraat. 2. Harmen Hidding, geb. ca. 1580/85. overl. na 1645.tr. vóór 1614 Jantien NN. 3.
Willem Hidding, geb. ca. 1580/85. volgt III.

III. Willem Hidding, geb. ca. 1580/85, overl. na 16-4-1638, tr. (I) ca. 1590 Lamme NN; tr. (2) ca.
1615 Trijntje Camping, geb. Bonnen ca. 1575, overl. na 1645. dr. van Luichien Camping (overl.
1624/1630) en Roelofje. Zij tr. (2) ca. 1639 Otto ten Heest, overl. ca. 1645, wedr. van Jantien NN.
Uit het tweede huwelijk: Willem Hidding. geb. Bonnen ca. 1620. overl. 1653/1660. tr. Gasselte
1645 Lammechien Hilbing, geb. ald. ca. 1625, overl. na 1693. Zij tr. (2) vóór 1660 Harmen Hui-
sing.
(Mensinge 1364, 1365, 1467, 1468, 1469, 1474, 1781; Heringa e.a., Drentse rechtsbronnen,png.
360. 376; De Blécourt, Goorspruken in Drenthe, pag. 87).

131. Etstoel 14, deel 14, fol. 165.
132. Mensinge 1471. Voor het geslacht Hilbing, zie: ir. G.L. Meesters, Hilbing. in: Geus Nostra 45 (1990),

pag. 201-205. Harmen Hilbing is een zoon van Jan Hilbingeen mogelijk een broer van Lammechien.
133. Mensinge 983; Etstoel 14. deel 16, fol. 129.
134. Etstoel 14. deel 19. fol. 136v-138.
135. RAO, Huisarchief Vilsteren. inv. nr. 2060.
136. RAO, Vilsteren 2057.
137. RAO, Vilsteren 2056.
138. Mensinge 1485.
139. Mensinge 1486.
140. Etstoel 14, deel 22, fol. 24.
141. Heringa, Drentse Willekeuren. een nalezing, pag. 5-6.
142. Lidmatenlijst Anloo.
143. Deze sterfdatum wordt veelal aan zijn gelijknamige vader toegeschreven, zie bijvoorbeeld Kwartier-

staat Struik in Kwartientatenboek Threanl deel I (1992), nr. 3456 en Kwartierstaat Brouwer, in: A.
Brouwer, Het veenkoloniale geslacht Brouwer, nr. 2970. Mijns inziens kan de Barelt Julsing. die in
1683 als voogd over de kinderen van Hendrick Ottens wordt genoemd, slechts Barelt Julsing jr. zijn.
Immers, hij is gehuwd met een zuster van Hendrick. Voor Barelt sr. is geen aanwijsbare relatie die
zijn momberschap kan verklaren. Barelt jr. overlijdt volgens de hierboven genoemde kwartierstaten
resp. 1672-1689 en 1672-1677.

144. Mensinge 1481, getuigenverhoor 1665, waarbij Barelt Julsing Camptuyn als keurnoot optreedt. De
voornaam Barelt. gecombineerd met de familienaam Julsing of Camptuyn, is al oud. Reeds in 1468,
komen we twee broers tegen. Bole Campfhum, gehuwd met Ludeken en Barelt Campthum, gehuwd
met Lamme, die samen een stuk veen genaamd 'Huuskingghe-waer' verkopen aan Johan Uddingghe
en Evert Gogeerdes (GAG. archief van het Fraterhuis, inv. nr. 94). In 1499 procederen Barelt Julsing
en Barelt Camptuyn te Eext gezamenlijk tegen twee (waarschijnlijk) broers Westebringe, Willem en
Otto. In één van de ordelen staat: "die frunde vander moder syth'. Wellicht kunnen we hieruit conclu-
deren, dat ze via moederszijde neven waren en dat hun gemeenschappelijke grootvader waarschijnlijk
Barelt heette (F. Keverling Buisman. Ordelen van de Etstoel van Drenthe, 314 nr. 5335). In 1572
worden onafhankelijk van elkaar zowel een Barelt Camptuyn als een Barelt Julsing genoemd (De
Blécourt, Goorspraken in Drenthe, pag. 44).

145. Etstoel 14, deel 26. fol. 61 d.d. 11-6-1683.
146. Volgens de kwartierstaat Struik, Kwartierstutenboek Threant. nr. 864/865 overlijdt Frerik Julsing

tussen 1701 en 1703. waarna zijn weduwe Henderkien Boeles Meursing hertrouwt met Jan Janssen
Julsing Camptuin. overl. 5-9-1703. wedr. van Henderkiens zuster Lammechien. Lammechien zou zijn
overl. 5-9-1703, ofwel op dezelfde datum als haar man; dit zal een vergissing zijn. Henderkien zou
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in 1704 of 1705 overlijden; om vijl' redenen is dit onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk: a. Als Lam-
mechien Boeles Meursingèn Jan Jansen JulsingCamptuin beiden op 5-9-1703 waren gestorven, kan
Jan nooit nadien nog zijn gehuwd met zijn schoonzuster. Het overlijdensregisterover 1703 vermeldt
onder 5 september slechts: Jan Julsing; b. in 1704 overlijdt een kraamkind van Frerik Julsing (niet:
wijlen Frerik Julsing); c. Henderkien Meursing wordt in 1718 nog in de lidmatenlijst onder Eext
vermeld; d. Jan en Frederik Julsing worden beiden genoemd in de lidmatenlijst van ca. 1696. In de
jaren kort nadien is bijgehouden wie van de daar vermelde personen is overleden. Bij geen van beiden
is daarvan een aantekening gemaakt; e. het lijkt onwaarschijnlijk dat Jan Jansen Camptuin een zoon
is van Barelt Julsing (hoewel Barelt dus ook als een Camptuin te boek staat).
M.i. is het zo: Hendrikje Boeles Meursing huwt ca. 1690 met Frederik Julsing, die gezien de de voor-
naam van de oudste zoon Bartelt, als zoon van Bartelt Julsing en Wennechien Ottens gezien mag
worden. Behalve Bartelt krijgen zij nog minstens vijf kinderen: Jan (1694), Harm (1698), Boele
Meursing (1701), een overleden kraamkind (1704) en Frerikje (ca. 1706). Enkele jaren later trouwt
Hendrikjes zuster Lammechien Boeles Meursing met Jan Julsing, ook wel genaamd Jan Jansen Camp-
tuin. Gezien het patroniem Jansen zal hij de zoon zijn van Jan Julsing. Ook de voornaam van zoon
Jan (1700), doet vermoeden dat zijn vader Jan heette. Zij hadden ze nog twee zoons en een dochter:
Jacob(l695)en Hendrick (1698) en Gijsseltien (ca. 1705). Dat Gijsseltien Julsing hier hoort, valt af
te leiden uit het feit dat ze getuige is bij de doop van Hendrik Hendriks Julsing, zoon van de Hendrick
(1698) hierboven genoemd. Gezien de voornaam Gijsseltien zouden zij allen waarschijnlijk kleinkin-
deren zijn van Jan Julsing die in 1666 namens zijn vrouw Gijsseltien Meyering een proces voert tegen
Wennechien Ottens (IVb-5), de weduwe van Peter Meyering en Jacobje Meursing, de weduwe van
Hendrik Meyering, inzake de erfenis van de ouders Meyering (Etstoel 14, deel 20, fol. 197). Een
dochter van Jan Julsing en Gijsseltien Meyering is Jacobje Jans Julsing, gehuwd met Peter Jans
Coops. Wie de Jan Julsing is die op 5-9-1703 overlijdt, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het hierom
de echtgenoot van Gijsseltien Meyering. Jan Julsing, alias Jan Jansen Camptuin, leeft m.i. nog in
1707: Jan Julsing de jonge betaalt dan vooreen begrafenis.

147. Zij wordt hierbij nog steeds vermeld als weduwe van Hendrick Ottens.
148. Schultengerecht 264, deel I, fol. 19, d.d. 7-12-1670: Roelof Willems te Annen leent van Warmolt

Meyering en diens vrouw Willemtjen te Eext 150 daalder. Getekend door Harmcn Meyering. Ibidem,
fol. 20, d.d. 16-12-1666 Willein Harmens Vogelinge en Hebbeltjen, zijn vrouw, hebben 700 daalder
geleend van Warmolt Meyering en diens vrouw Willemtje (voor betaling getekend door Harmen
Meyering). Wat de relatie tussen Warmolt en Harmen is, blijft voorlopig nog onduidelijk.

149. Deze familienaam wordt gevonden in Etstoel 14, deel 21, fol. 470-471, d.d. 8-10-1670, waarin War-
molt Meyering en zijn zwager Andries Andriesen procederen tegen Hendrik Meyering namens zijn
schoonmoeder Hendrikje Maets over de erfenis van wijlen Harmen Maets. Waarschijnlijk is de toe-
voeging Maets bij Hendrikje niet haar familienaam, maar die van haar man.

150. Schultengerecht 264, deel I, fol. 25-26 en 28.
151. Etstoel 14, deel 21, fol. 412.
152. Heringa, Nalezing, pag. 5-7.
153. Etsioel 14, deel 22, fol. 197.
154. Etstoel 14, deel 22, fol. 365.
155. Etstoel 14, deel 26, fol. 61, d.d. 11-6-1683.
156. Lidmatenregister Anloo.
157. J.R. Westerhuis, Kwartierstaat J.R. Westerhuis, in: Spint Arwl'n 5 (1977), pag. 55-64 en 97-107.
158. Op die datum wordt haar begrafenis betaald.
159. Roelof Boelens betaalt in 1718 vooreen begrafenis, wellicht die van Steven Meyering. In ieder geval

verkopen de erfgenamen van Steven Meyering op 30-4-1721 enkele beesten, waaronder een paard,
twee koeien en twee ossen (Mensinge 102).

160. Als noot 158.
161. Op die dag betaalt zijn zoon Frederik de begrafenis.
162. Waarschijnlijk is één van deze kinderen identiek met de Marchijn Ottens, die met Willem Ottens

(Vlc) trouwt.
163. Mensinge 1481. Jan en Aeltien Ottens verklaren in 1665, dat hun dochter Jantien 21 jaar oud is.
164. Etstoel 14, deel 32, fol. 34.
165. RAG, RA Westerlee/Heiligerlee V cc 3.
166. Etstoel 14, deel 31, fol. 130.
167. Etstoel 14, deel 28, fol. 238/239, d.d. 6-6-1688.
168. In 1688 is hij 36 jaar oud (Etstoel 14, deel 28, fol. 238-239).
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169. Swaentje komt 28-3-1684 met attestatie van Anloo. Aangezien er bij deze aantekening niet wordt
gesproken van een echtgenoot, zal ze dan ongehuwd zijn. Elf maanden later is zij in het kraambed
overleden, zodat het huwelijk ca. april/mei 1684 moet zijn gesloten, waarschijnlijk te Anloo, waar
Swaentje vandaan kwam.

170. Schultengerecht 264, deel 2, pag. 27.
171. Schultengerecht nr. 264, deel 2, pag. 62.
172. Etstoel 14, deel 28, fol. 238/239, d.d. 6-6-1688.
173. RAG, RA VO4 (Wagenborgen).
174. Etstoel 14, deel 31, fol. 130-131.
175. Zij leeft nog in 1709 (Etstoel 14). maar is in 1711 overleden, aangezien haar kinderen dan overgaan

tot de verkoop van de erfgoederen. In Mensinge 1522 wordt gerefereerd aan het feit dat tijdens het
leven van Jacob Ottens en nadien zijn weduwe (tot 1709 of 1710) er geen problemen met de buren
waren; zij zal derhalve in een van beide jaren zijn overleden.

176. Schultengerecht 264 deel 1, fol. 21. d.d. 3-11-1666: Harm Willems Deeckensen zijn vrouw Geertje
lenen 550 gld. van Marisse Caspers te Gieten en diens vrouw Hendrikje. Getuigen: Jan van Amen en
Jacob Ottens.

177. Schultengerecht 264, deel II, pag. 9, d.d. 14-08-1682.
178. Idem, pag. 23, d.d. 8-12-1682.
179. Idem, pag. 24.
180. Idem. pag. 25.
181. RAO, Huisarchief Vilsteren 2046.
182. Kerspelarchief Gieten, Kerspelrekening 1719.
183. B.W. Maris, De eerste schutte van Gasselternijeveen, in: Spint Arwt'n6(\9T&), pag. 166-168. Maris

herkende in Marisse Caspers echter niet de vader van Roelof Hommens.
184. Mensinge 1221.
185. Etstoel 14. deel 28, fol. 108-110.
186. Etstoel 134, d.d. 11-9-1702.
187. Resp. Etstoel 14, deel 26, fol. 169-171 en 140-141 en Etstoel 14, deel 31, fol. 86v-87.
188. Zie hiervoor de studie van W. de Blécourt, Termen van toverij. De veranderde betekenis van toverij

in Noordoost-Nederland tussen de 16e en 20e eeuw, Nijmegen 1990.
189. Etstoel 134, 1708: 'Doe ben ijck na hues gegaen, is Jan Hommes over kerckhof komn lopen met

stennen inde hant en op me gesmeten, daer ick voor mij duer sat. Doe hebb ijck weder om gesmeten.
Doe is R. Homtnens met sijn dre sunen utgelopen met stockken en palen en he heeft mijn vrauwe sin
muije daer geslaegen en heeft en kien kint, so de armen gehet in ock geraeckt'.

190. Mogelijk gelijk aan de 'buirwech'.
191. Meester Hindrik Jansen Hogen Esch was naast schoolmeester, koster en schatbeurder ook herbergier.
192. Mensinge 102.
193. Hij was verwalter-schulte (plaatsvervangend schulte) voor Hendrik Buiting in het schultambt Bor-

ger/Gasselte (1719-1720) en voor Christiaan Wolter Emmen in het schullambt Emmen (1722-1731),
die het ambt wegens minderjarigheid nog niet kon uitoefenen; zie J.A.R. Kymmel, Iets over het schuit-
ambt in Drenthe en de schuiten van 1600-1795, in: Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1902, pag. 129-
198, i.h.b. pag. 154 en 190.

194. OSA 1785, pag. 656, 2-2-1698.
195. Schultengercht 264, deel IV, pag. 94.
196. Op 22-12-1686 wordt Trijntien Ottens, jongedochter, aangenomen als lidmaat te Gieten; zij is dus nog

niet gehuwd. In sept. 1689 verkrijgt zij attestatie om te verhuizen naar Zuidlaren. Omstreeks die tijd
zal zij gehuwd zijn met Menso Leving.

197. In Zuidlaren vond ik geen doop van Menso Levinge. Wel vond ik te Zuidlaren de doop op 5-4-1663
van een kind van Jan Leving, zonder vermelding van de naam. Te Anloo is vóór 9-9-1662 de huis-
vrouw van Mense Levinge begraven (diaconieboek van Anloo; mogelijk de grootmoeder van Menso
Levinge).

198. In 1681 wordt hij lidmaat te Zuidlaren: 'Menso Leving, onderschults'. Deze vermelding kwam ik
nergens anders tegen.

199. Mensinge 1508 en Kerspelarchief Gieten, kerspelrekening 1715.
200. Schultengerecht 264 deel IV. pag. 94, d.d. 26-6-1739. Trijntien Ottens, weduwe van wijlen Mense

Levinck en haar zoon Jacob Levinck, gehuwd met Aaltien Sijberinge.
201. In 1722 (Schultengerecht 262, ongefolieerd) 67 jaar oud. In 1717 (Etstoel 9, dossier 60, 1717) 'over

de 60 jaar oud'.
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202. In het lidmatenregister van Gieten van 1718 is Marchien Ottens, de vrouw van Willem Ottens vermeld
met (in een andere hand geschreven) voor haar naam: 'obiit' (gestorven). Zij leeft echter nog in 1754.
zodat het obiit moet slaan op haar echtgenoot. Hij is echter na 1721 overleden, want indekerspelreke-
ning van dat jaar wordt hij nog vermeld. In dat jaar koopt hij op de boeldag een stuk land van zijn
overleden zwager Roelof Hommens.

203. OSA858.
204. Mensinge 1004.
205. Schultengerecht 264, deel 2, pag. 377.
206. Etsloel 9. dossier 60 stuk d, d.d. 21-1-1717.
207. De naam Jan Julsinge Ottens komt nergens meer voor, alleen de naam Jan Ottens. In 1722 is Jan

Ottens getuige in een zaak tussen Theodorus Nicolai en diens ineyer Geert Boer (Schultengerecht 262,
ongefol.). Hij is dan 28 jaar en de zoon van een brouwer/herbergier. Hij moet derhalve in 1694 zijn
geboren, hetgeen klopt met deze Jan Julsinge Ottens. In 1756 is hij ca. 60jaar, wat neerkomt opeen
geboorte rond 1696. Ook hierbij komt het jaar 1694 goed overeen.

208. Etstoel 9, dossier 170, d.d. 13-2-1756. Jantien, de vrouw van Jan Ottens is dan 35 jaar.
209. Mensinge 982.
210. Mensinge 1451.
211. Mensinge 1489.
212. Schultengerecht 266. deel 5. fol. 52, d.d. 3-4-1743. De namen van de kinderen van Marisse Caspers

Hommes en Jantien Hendriks luiden: Roelof (ged. Enimen 30-3-1727), Jantien (ged. Emmen 30-5-
1728), Hendrik (ged. Emmen 7-8-1729), Jacob (ca. 1730), Aaltien (ca. 1732) en Hendrikje (ged.
Gieten 5-5-1734). De dochter Grietje (ged. Gieten 27-5-1736) overlijdt Gieten 31-8-1737.

213. Etstoel 134, nr. 11: Borger 4-10-1764.
214. Schultengerecht 266, deel 7. pag. 13. Harm Ottens is een oom van vaderszijde; Hendrik Hommens

is de tweede zoon van Marisse Caspers Hommens en dus een verre neef: Hindrik Scheerhoorn is een
oom van moederszijde; Wessel Gerrits, als man Jacobje Harmens, is vermoedelijk een aangetrouwde
oom van moederszijde. Op 7-12-1767 wordt Hendrik Hommens vervangen door diens zwager Har-
mannus Hendriks, de echtgenote van Aaltien Hommens.

215. Advertentie in de Groningse Courant.
216. Huwelijkse bijlagen d.d. 16-4-1818 Harm Willem Ottens en Aaltje Hendriks Meyeringe. De datum

is die betreffende het gebruik van het Zwarte Laken, dus de begraafdatum. Het register zelf is helaas,
voor zover bekend, niet bewaard gebleven.

217. Dooreen brand in het gemeentehuis van Odoorn zijn alle gegevens van vóór 1811 verloren gegaan.
Momenteel wordt een poging gedaan door Marian en Gerard Martens te Enschede om de gegevens
van de gemeente Odoorn aan de hand van andere wel bewaard gebleven gegevens te reconstrueren.

218. Etstoel 134, d.d. 30-9-1784.
219. Familiearchief Poelman, inv. nr. 8. (in particulier bezit).
220. OSA 1673. lijst van weerbare mannen, 1811.
221. Bij het huwelijk van zijn zuster Marchien.
222. Archief Marke Gieten, inv. nr. I.
223. Struik. Kwartierstaat Struik, in: Kwartierstatenboek Tbreant deel I (1992). nrs. 100 en 101.
2 2 3 a . Z i e o v e r W i l l e m O t t e n s jr.: W. H o u t m a n , Het beethoofd Ottens. in: Waardeel 1 5 ( 1 9 9 5 ) , pag . 13-19 .
2 2 4 . J. Bos. F.J. Hulst, P. Brood (red.), Huizen van stand. Geschiedenis van de Drentse havezathen en

andere herenhuizen en hun bewoners, Meppel 1989, pag. 96.
225. H. Bonder. Drentse Regeringspersonen en Ambtenaren in de Patriottenlijd, in: Nieuwe Drentse

Volksalmanak 89 (1971/1972). pag. 108.
226. Met dank aan Marian en Gerard Martens te Enschede.
227. E.G. Schrage, Boelken op Roswinkel. een schuitenfamilie:', in: Ons Waardeel 6 (1986), pag. 93-100,

m.n. pag. 98.
228. Bareld Jan Homan stamt via zijn vader Jan Barelts Homan af van de familie Ottens. Jan Barelts Ho-

man (ca. 1720-1768) is een zoon van Barelt Julsing Homan (1677-na 1741), kleinzoon van het
echtpaar Jan Homan en Hendrikje Julsing. De laatste is een dochter van Barelt Julsing en Wennechien
Ottens.

229. OSA 1673.
230. H.D. Nijenhuis, Kwartierstaat Nijenlmis, in: Ons Waardeel 4 (1984). pag. 62. Deze kwartierstaat

begint bij Jan Nijenhuis, zoon van Hermannes en Jantien Ottens.
231. In twee publikaties staat zijn doopdatum verkeerd. Volgens Folkerts werd Anloo 3-5-1766 (J. Fol-

kerts. De schuilen in Drenthe van 1795-1811, Assen 1981, pag. 60); volgens Timmer in 1768 (A.C.
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Timmer. De boerderij Spiekersteeg nu. 6 in Gieren: tweehonderd jaar (1784-1794). in: Ons Waanlcel
5 (1985), pag. 133-148. De eerste datum echter is doopdatum van Jan Meursing Braams, momber over
de kinderen van Jan Braams.

232. Alben Braams werd gedoopt te Anloo 2-9-1759. als zoon van Tonnis Braams en Marchien Meursin-
ge. Hij overlijdt Gieten 19-11-1816. Hij is een van de partriotten die in 1795 een frisse wind wilden
laten waaien door Drenthe. Voordien was hij al bij het bestuur betrokken, want hij was ette voor het
dingspil Oostermoer en schulte van Anloo. Gieten en Zuidlaren, dat tot 21-4-1795 één schuitambt
was. Zijn broer Jan Braams was op 9-3-1795 tot voorlopig schulte van Gieten benoemd, zodat Gieten
een maand lang twee broers als schulte heeft gehad. Hij werd 1-8-1811 maire van Anloo, wat hij tot
november 1812 bleef.
Albert tr. Anloo 14-6-1789 Jeichien Homan, ged. ald. 26-7-1744, wed. van Hendrik Homan, dr. van
Otto Barelts Homan en Jacobje Meyeringe. Jeichien is kleindochter van Barelt Willems Homan en
Jeichien Ottens. Haar doopdatum is blijkbaar moeilijk te vinden: J.R. van der Zeijden noemt in zijn
artikel Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Drenthe in 1795. in: P. Brood. P.
Nieuwland en L. Zoodsma. Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Drenthe. Amster-
dam 1993. pag. 289, als doopdatum 4-8-1748, met de ouders Otto Jacobs en Jentje Jansen, hetgeen
dus fout is. Overigens maakt Van der Zeijden meer fouten. De doopdatum van Albert Braams is
volgens hem tevens de doopdatum van een andere patriot: Albert Meursing. Van der Zeijden geeft
beide Alberts dezelfde ouders, zij het dat zowel de vader(s) als de moeder(s) verschillende doopdata
hebben.

233. P.T.F.M. Boekholt, J. Bos en M.A.W. Gerding, Gemeentehuizen in Drenthe. Meppel 1991 (Gieten
op pag. 88-93).

234. De geschiedenis van deze boerderij is beschreven door Timmer, zie noot 231.
235. Jan Meursing Braams tr. Anloo 9-11-1800 Marchien Hendriks Jobinge. overl. Eext 12-5-1807. oud

32 jaar. Kinderen: Hendrik (ged. 20-11 -1803), Tonnis (ged. 6-9-1801) en Grietje (ged. 29-6-1806),
allen geboren te Eext en gedoopt te Anloo.

236. Deze trouwdatum is afkomstig van een aantekening in het trouwboek van Gieten.
237. Timmer maakt een vergissing door de eerste Marchien uit 1786 met Willem Zegering te laten trouwen

(zie noot 231). De namen van de ouders zijn afkomstig van de familie Martens te Enschede.
238. Zijn ouders verklaren dat hij in 1665 in het twintigste jaar oud is. dus 19 jaar (Mensinge 1481).
239. Op 15-10-1702 wordt er voor hem te Anloo(!) geld betaald in verband met zijn begrafenis. Hij is

echter reeds vóór 12-11-1695 overleden, omdat dan tegen zijn weduwe een proces wordt aangespan-
nen i.v.m. de erfenis van Carst Ottens (Etstoel 14. deel 31, tol. 130-131).

240. Etstoel 14, deel 22, fol. 54.
241. Archief Marke Gieten, Kerspelrekeningen 1719 en 1721.
242. Heringa. Nalezing. 5-7.
243. Jannetje van Hol, van Gieten, otr./tr. Groningen 3/22-11-1688 Harmen Hayer van Groningen. Zij

overlijdt enkele jaren later, want in 1692 voert Harmen Backer te Groningen als erfgenaam van zijn
dochter Geertrui! bij wijlen zijn vrouw Jantien van Holle een proces voor de Etstoel tegen Cornelis
van Holle en Otto Ottens.

244. Etstoel 14, deel 26, fol. 140-141.
245. Hij is de schoonvader van Jantien Ottens (Ve-2).
246. Schultengerecht 264, deel 2. fol. 36. d.d. 7-12-1682.
247. P. Brood, Belastingheffing in Drenthe 1600-1822. Meppel 1991. pag. 107.
248. Mensinge 1001.
249. Schultengerecht 264, deel 2, pag. 142, d.d. 16-1-1688.
250. OSA 1785.
250a.E.D. Eijken. Repertorium op de Overstichl.se en Overijsselse leenprotocollen 1379-1805. Zwolle

1995. dl. 7. pag. 1942 en 1634.
251. Mensinge 1221.
252. Mensinge 1003.
253. Schultengerecht 262 (ongefol.), proces 1722. Hij verklaart 47 jaar oud te zijn.
254. Vergelijk Etstoel 14. deel 41. fol. 265 en deel 42 fol. 19. In deel 42 fol. 242v wordt gesproken over

het testament van Claes Ottens d.d. 27-12-1723. Op 22-5-1724 worden de bezittingen van Claes
verkocht (Mensinge 104).

255. Te Diever wordt op 26-1-1698 gedoopt Lambertta. dochter van Joost Meyerhoff Gijsen en Jantien,
die aldaar nog drie kinderen laten dopen: Henricus (1-1-1677), NN (29-1-1679) en Janneke (4-4-
1681). Vermoedelijk is het niet ingevulde kind Lambertta Egberts Meyerhoff.
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256. Etstoel 14, delen 47 en 48. Op 30-6-1741 is hij nog in leven, terwijl op 23-6-1744 zijn weduwe wordt
genoemd.

257. Etsloel 134, 20-9-1708, nr. 8.
258. Mensinge 1510.
259. Mensinge 982.
260. Mensinge 104.
261. Schultengerecht 262 (ongefolieerd).
262. Etstoel 14, deel 42, lol. 19 e.v. (13-6-1724).
263. Etstoel 14, deel 44, tol. 224 (20-7-1735).
264. Etstoel 14, deel 44, fol. 240 (30-11-1735).
265. Egbert Jans Oortwijn, timmerman te Gieten.
266. Overleden tussen 5-4-1750 en okt. 1750. Op 5 april ontvangt zij voor het laatst geld van de diaconie

van Gieten. In de rekening van oktober wordt zij niel meer genoemd.
267. Zie voor zijn familie en nageslacht: C. de Graaf en J. Groenwold, Het nageslacht van Tonnis Willems,

overleden 1691, in: Ons Wacmleel 13(1993), pag. 63-78,81 -90, 136-144 (tot ca. 1811) en C. de Graaf'
en J. Groenwold, Het Bonnerveense geslacht Groenwold. nakomelingen van Tonnis Willems (f 1691),
met zijtakken Meyering en Poelman, (Leiden/Diepenveen 1994) (tot 1994).

268. Schultengerecht 264, deel 3, fol. 194. Deze schuld is door Hannen Poelman en Jantien Ottens beves-
tigd op 14-3-1727 (ibidem, blz. 208).

269. Etstoel 134, 11-9-1702 Borger.
270. Archief Herv. Diaconie Gieten, inv. nr. I.
271. Schultengerecht 264, deel 3, pag. 195. Deze lening werd bevestigd door Harmen Poelman en Jantien

Ottens op 14-3-1727 (ibidem, blz. 208).
272. Mensinge 102.
273. Schultengerecht 266, deel 2, fol. 261. Zie ook Etstoel 14, dl. 43, fol. I33v-I34v, waar in totaal 43

schuldeisers worden genoemd (30-11-1728).
274. Schultengerecht 266, dl. 2, fol. 115.
275. Schultengerecht 266, deel 4, fol. 108.
276. De Graaf/Groenwold, Hel Bonnerveense geslacht Groenwold, pag. 37.
276a.Etstoel 14, dl. 44, fol. 105v., wanneer zijn boedel wordt verdeeld.
277. Zie vooreen uitgebreide behandeling van deze rechtszaak: ibidem, 29-31.
278. Familiearchief Poelman, inv. nr. 3 (particulier bezit).
279. Op die dag wordt Annegien Tonnis, de oudste dochter van Tonnis Willems gedoopt, vernoemd naar

haar inmiddels overleden tante.
280. Na die datum worden er door de diaconie geen geld of goederen meer gegeven aan Heiltien Ottens.
281. GAG. RA III ij (1709).
282. Zij huwen Groningen 16-10-1688. Reinder Lolckens was gedoopt te Groningen op 22-12-1661 als

zoon van Lolcke Douwes en Aaltje Jansen Nejenhuis. Nieltje Alberts was aldaar gedoopt op 21-8-
1664 als dochter van Albert Garbrands en Annetje Tiaarts.

283. Etstoel 14, deel 42, fol. 65.
284. Schultengerecht 266, deel 2, lol. 263.
285. Haardstederegister 1744, acten van remis.
286. C. de Graaf jr. en J. Darwinkel, De familie Dartwinckel in Gieten, 1610-1811, in: Geus Nostra 45

(1990), pag. 186-193, m.n. pag. 189.
287. Etstoel 14, deel 47, fol. 246v-247. d.d. 19-11-1743.
288. Familiearchief Poelman, inv. nr. 2 (particulier bezit).
289. Schultengerecht 264, deel 3, fol. 174.
290. Op die datum wordt de begrafenis betaald.
291. RAD, familiearchief Meyeringe, inv. nr. 6.
292. Als noot 290.
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WEGWIJS nr.19

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

Toegankelijkheid bevolkingsregister
Terwille van de systematiek en de volledigheid bekijken we nog even de toegankelijk-
heid van de bevolkingsregisters.

De oude bevolkingsregisters van vóór de periode van de persoonskaarten, dus van
globaal 1850 tot ca. 1938, vallen onder de werking van de thans op de helling staande
Archiefwet-1962. Artikel 5, lid 1 van deze Wet zegt: De onderde overheidsorganen
berustende archiefbescheiden, welke ouder zijn dan vijftig jaar, worden binnen een
tijdvak van tienjaarnaarde bij of krachtens de wet voorde bewaring daarvan aange-
wezen archiefbewaarplaatsen overgebracht. Waar de oude bevolkingsregisters als
gemeentebescheiden worden beschouwd, zijn zij bij de gemeenten in hun archieven/
archiefbewaarplaatsen opgeslagen en in principe aldaar te raadplegen.

Voor de persoonskaarten gold, zoals we gezien hebben, artikel 69, lid 2 van het
Besluit Bevolkingsboekhouding-1967; terbeschikkingstelling aan de Rijksinspectie
van de Bevolkingsregisters, neerkomend op in bewaringgeving aan het Centraal Bu-
reau voor Genealogie. Persoonskaarten worden dan ook niet gezien als gemeentelijke
bescheiden, in tegenstelling tot de door de gemeenten vervaardigde archiefbladen
(d.w.z. de door de gemeenten vervaardigde kopieën van aan andere gemeenten, aan
de Rijksinspectie of aan het Centraal Bureau voor de Statistiek verzonden persoons-
kaarten van niet meer in de gemeente zelf woonachtigen).

Maar wat geldt nu voor de nog bij de gemeenten aanwezige persoonskaarten van
de overwegend nog levende gemeentenaren? Daarbij nu blijkt voor de gemeente wel
degelijk een taak te zijn weggelegd. Het Besluit GBA (artikel 91) bepaalt, dat het
gemeentebestuur zorg draagt voor het persoonsregister en het archiefregister tot de
datum die is gelegen vijfenzeventig jaar na de datum van de inwerkingtreding van dit
besluit en dat is dan tot 1 oktober 2069.

Artikel 136 van de Wet GBA zegt intussen in lid 2, dat bij algemene maatregel van
bestuur kan worden bepaald, dat het persoonsregister (lees de pk's bij de gemeenten)
op een andere wijze dan in de vorm van persoonskaarten kan worden aangehouden en
dat de vernietiging van de persoonskaarten kan worden geregeld. Kennelijk heeft dit
het oog op een eventueel latere overbrenging van de gegevens van deze persoonskaar-
ten op een andere, meer eigentijdse en misschien minder ruimtevergende gegevensdra-
ger.

Uit hetzelfde artikel 136 kan worden afgeleid, dat gemeentebesturen bevoegd blij-
ven om - zij het onder voorwaarden - ook uit de onder hun berustende oude pk' s gege-
vens te verstrekken. Of de pk's evenwel in hun huidige lijfelijke vorm het nog verre
jaar 2069 zullen halen, lijkt aan grote twijfel onderhevig.

Over de toegankelijkheid van 'GBA-archivalia' behoeft schrijver dezes zich niet
uit te laten. Zelfs als de overbrengingstermijn in de nieuwe Archiefwet van 50 jaar
naar 20 jaar wordt teruggebracht (wat wel zeker lijkt), is er thans nog lang geen 'ar-
chief' . De praktijk met de pk's wijst er bovendien op dat ook de 'GBA-archivalia' wel
een eigen route, naast de Archiefwet zullen gaan!
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Het CBG
We gaan nog even terug naar artikel 99, waarin het Centraal Bureau voor Genealogie
wordt genoemd. Het CBG beheert al sedert 1949 de persoonskaarten van de overlede-
nen, d.w.z. van hen die na ca. 1938 zijn overleden. Ieder jaar kwam daar een fors
aantal bij (een nieuwe jaargang als het ware), nadat het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek de kaarten statistisch had bewerkt. Door de inwerkingtreding van de Wet GBA
verandert deze situatie. De kaarten van hen die na 30 september 1994 nog in leven
waren, waartoe ik vrijwel alle in Nederland wonende lezers van mijn bijdrage nog een
aantal jaren mag rekenen, worden niet meer bijgehouden en blijven dus voorlopig
onder de goede zorgen van de gemeentebesturen. Van hen die na 30 september 1994
zijn geboren of zich na die datum in Nederland hebben gevestigd, bestaat geen per-
soonskaart. Met de ontvangst van de kaarten van hen die de eerste negen maanden van
1994 zijn overleden, zal het Centraal Bureau voor Genealogie de laatste pk's hebben
binnen gekregen!

Men heeft vrij spoedig ingezien dat het spijtig zou zijn als de continuïteit in het
systematisch kunnen verstrekken van gegevens over gestorvenen als gevolg van de
doorgevoerde verandering in de administratievoering doorbroken zou worden. Boven-
dien: in artikel 142 van de Wet GBA is sprake van een centraal archief van overlede-
nen, bestaande uit de persoonskaarten, bedoeld in artikel 69, lid 2 van het Besluit
Bevolkingsboekhouding-1967. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
zorg voor dit archief. Deze minister kan op grond van het 3e lid van artikel 51 van de
Regeling GBA (naast de Wet bestaat er een Besluit GBA met 100 artikelen en voor-
melde Regeling GBA met 60 artikelen, zo eenvoudig is het nu ook allemaal weer
niet!) het archief in feitelijk beheer overdragen aan een beheerder. Dat heeft de Minis-
ter dan ook gedaan aan - u vermoedt het al - het CBG.

Hierna ligt het wel erg voor de hand, dat het materiaal bij dat bureau niet abrupt
m.i.v. 1 oktober 1994 ophoudt, al was het maar omdat het sterk de voorkeur verdient,
dat aanvragers, genealogen dus, maar ook notarissen en diverse andere belanghebben-
den zich met soortgelijke vraagstellingen tot één adres kunnen wenden. De Wet GBA
heeft in artikel 99 een voorziening daartoe getroffen. Ik citeer lid 4 van dat artikel: Bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur kan een regeling worden getroffen om-
trent de systematische verstrekking van algemene en verwijsgegevens aan de Stichting
Centraal Bureau voor Genealogie, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor
de bijhouding van een registratie betreffende overleden personen. Daarmee is het
CBG gepromoveerd tot zogenaamde 'bijzondere derde' en wordt het in de gelegen-
heid gesteld de service inzake het verstrekken van gegevens over overleden personen
- zij het in enigszins andere vorm - voort te zetten, ook m.b.t. na de inwerkingtreding
van de Wet GBA overleden personen. Nadere informatie hierover treft u aan, of hebt
u al gelezen, in de publikaties van het CBG. De regeling bij algemene maatregel van
bestuur vindt u-met alles is rekening gehouden-in artikel 68d van het Besluit GBA.

Aan het slot van deze bijdrage moet ik u bekennen dat ik met de laatste uitweiding
over de pk's wat buiten het eigenlijke onderwerp van mijn opstel ben geraakt, maar
ik dacht dat het de genealoog misschien zou interesseren. Ook moet ik bekennen dat
er nog wel (veel) meer over de aangesneden onderwerpen valt te zeggen, maar, in
overleg met de redactie, beperk ik mij tot een globale schets.

R.F. VULSMA
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GENERALE INDEX HUWELIJKEN 1843-1862 IN ZEELAND

Bij genealogisch onderzoek doet zich geregeld het probleem voor dat een bepaald
huwelijk niet is terug te vinden omdat de gemeente waar het huwelijk plaatsvond,
onbekend is. Voor de periode 1843-1862 is in Zeeland dit probleem sinds kort opge-
lost. Het Rijksarchief aldaar beschikt thans overeen generale index op alle huwelijken
die tussen 1843 en 1862 in geheel Zeeland zijn gesloten. Alle mannen en vrouwen die
in deze twintig jaar trouwden, zijn in de nieuwe index in alfabetische volgorde terug
te vinden. De index verwijst naar de gemeente waar het huwelijk werd gesloten, de
datum van het huwelijk en het nummer van de akte. De index is samengesteld door
mevrouw S. Oudes en is in studiezaal 2 te raadplegen.

Deze index sluit naadloos aan op de reeds lang bestaande index per eiland op de
huwelijken (en ook geboorten en overlijdens) van 1811 (Zeeuws-Vlaanderen: 1796)
tot en met 1842. De zoektijd naar een huwelijk in de eerste helft van de negentiende
eeuw wordt hiermee aanzienlijk bekort en, zoals bij de meeste onderzoekers bekend,
een huwelijksakte, samen met de alleen in het Rijksarchief aanwezige huwelijksbijla-
gen (indien bewaard gebleven) kunnen het genealogisch onderzoek snel enkele gene-
raties verder helpen.

15.000 bruidjes teruggevonden

Met het gereedkomen van de hiervoor genoemde index is nog een ander probleem
opgelost. Het was namelijk gebleken dat in de tienjaarlijkse tafels op de huwelijksak-
ten van zestig procent van alle Zeeuwse gemeenten uit de periode 1843-1862 alleen
de namen van de mannen geïndiceerd waren, niet die van de vrouwen. Dankzij het
werk van mevrouw Oudes zijn nu ook de namen van 15.000 bruiden die voorheen niet
in de tienjaarlijkse tafels waren vermeld 'boven water gekomen' en via de generale
index toegankelijk. Hetzelfde euvel deed zich voor in enkele tienjaarlijkse tafels van
na 1863. Ook deze zijn aangevuld en in de bestaande tafels verwerkt.

(Bron: Nieuws uit het Rijksarchief in Zeeland, nr.35, december 1995)

WEEKDAG VAN TROUWDATA TE LEIDERDORP

Wij genealogen proberen voor de tijd vóór 1811 van onze voorouders in de eerste
plaats behalve de namen zoveel mogelijk de data van doop, ondertrouw en begraven
te achterhalen, maar als het even kan nog liever die van geboorte, huwelijksvoltrek-
king en overlijden. Als we deze hebben, zijn we meestal tevreden met onze vondsten
en laten we het zoeken naar de weekdag van die data achterwege, ook al omdat dat
voor de meesten van ons niet eenvoudig is en tijdrovend zou zijn.

Van het bepalen van de dag van de drie laatstbedoelde gebeurtenissen heeft de mens
alleen die van de huwelijksvoltrekking in eigen hand. Sinds 1811 kan het niet meer
op zondag, al is een huwelijksinzegening op die dag wel mogelijk gebleven. Maar hoe
was het vóór 1811? Aanleiding voor een onderzoek in deze richting was voor mij de
bewerking die ik heb gemaakt van het gereformeerde trouwboek van Leiderdorp over
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de jaren 1619-1641, dit ten behoeve van een indicering daarvan. Van alle aangetroffen
data heb ik de weekdag opgezocht en genoteerd. Dit heeft het volgende beeld opgele-
verd.

Het door de predikant ter plaatse bijgehouden trouwboek vermeldt in de meeste
gevallen de datum van huwelijksvoltrekking (dit is gewoonlijk die van het derde ge-
bod) en soms van het eerste gebod (vooral als men buiten Leiderdorp is getrouwd) en
vrij dikwijls de data der drie zondagse geboden. In een aantal gevallen is verzuimd een
datum te vermelden. Mèt datum zijn 622 huwelijksvoltrekkingen vermeld. Hiervan
vielen er 535 op zondag; van de overigen vielen er 4 op Nieuwjaarsdag, 11 op tweede
Paasdag, 5 op tweede Pinksterdag, 2 op tweede Kerstdag en tenslotte 65 op een gewo-
ne werkdag. De twee paren, die in 1633 op eerste Kerstdag trouwden, deden dit toen
die dag op een zondag viel. Zij zijn dus begrepen onder de 535. Op zon- en feestdagen
hadden dus 535 + 4 + 11 +5 + 2 = 557 huwelijksvoltrekkingen plaats tegen slechts
65 op werkdagen.

Hieruit zien we dat een grote meerderheid van de paren trouwde op een vrije dag.
Dit kon moeilijk anders; immers al zouden bruidegom en bruid op een werkdag de
gelegenheid hebben gekregen om te trouwen, dit gold ongetwijfeld niet voor vele fa-
milieleden en vrienden, die toen veel minder gemakkelijk een vrije dag konden krijgen
dan wij tegenwoordig gewend zijn. Verder is mij uit onderzoek, ook in andere plaat-
sen, gebleken dat het trouwen op een werkdag vaker voorkwam naar mate men meer
gegoed was. Deze trend is ook in Leiderdorp waarneembaar.

Mr. W. DOWNER

ARCHIEFNIEUWS

Notariële akten Informatiefolder
Aan het zogenoemde ARIS-bestand van de Ge- In de serie informatiefolders van het Rijksarchief in
meentelijke Archiefdienst van Utrecht zijn in no- Noord-Brabant is nummer zeven verschenen met
vember 1995 uittreksels van 9098 motariële akten hetonderwerp'Militieregisters(18l5-1922)Mnde
toegevoegd. Door middel van ARIS kan het pu- folder wordt uiteengezet wat militieregisters zijn,
bliek op diverse trefwoorden, waaronder voor-, waar u ze kunt raadplegen en wat voor informatie
achternamen en patroniemen, geautomatiseerd zoe- u erin kunt vinden,
ken in het uitgebreide notariële archief van Utrecht.
Het bestand bevat nu uittreksels van 74.950 akten (Bron: 'De Citadel', nieuws en achtergronden van
uit de periode 1668-1772. het Rijksarchief in Noord-Brabant, december 1995)

(Bron: Nieuwsbrief van de Gemeentelijke Archief-
en Fotodienst Utrecht, december 1995)

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
Lodewijk Faes, De Familie Wuyls uit de Kempen, Berchem 1994.

Niet zo heel dikwijls treffen wij een familieboek uit België op de recensietafel. Nu doet zich dat gelukkig
voor en wij mogen zeggen: het is ook zeker een omvangrijk werkstuk van zo 500 pagina's. De auteur heeft
het geslacht waartoe zijn grootmoeder aan vaderszijde behoorde, onder de loep genomen. Hij is daarbij
gekomen tot Michiel Woyts/Wuyts, waard in De Drie Swaentjes, geb. ca. 1471 en in 1505 schepen in
Oostmalle. Het prettige van dit werk is dat Faes uitvoerig zijn bronnen citeert en ons daarbij tegelijk laat
zien welke bronnen in de streek waar hij zocht - de familie blijft tot in de 19e eeuw Oostmalle roerend
trouw-beschikbaar en voor genealogisch onderzoek bruikbaar zijn. In zekere zin dus een les in genealogie,
maar daarnevens en vooral een groot en uitvoerig familieregister.

De auteur is nog gestuit op andere geslachten met de naam Wuyts, families in Vorselaar, Kasterlee, Lier,
in Oelegem en Retie, uit Geel en uit Schilde. Ze worden, de een wat uitvoeriger dan de andere, genoemd
en behandeld. Het boek is voorzien van illustraties, enigszins spaarzaam weliswaar, maar de vele tekst liet
vermoedelijk niet meer toe. Voor nadere informatie hier nog het adres van de schrijver: L. Faes, Henri
Prostlaan 5, bus 5, B-2600 Antwerpen-Berchem.

Familieboek Ketel, eindred. E.L. Steinmeier, uitg. Stichting Ketel van Hackfort, Vorden 1994.
Aan de totstandkoming van dit fraai uitgegeven familieboek hebben nogal wat onderzoekers hun deel

bijgedragen. Er is dan ook niet sprake van één familie, er worden er acht behandeld. In de inhoudsopgave
wordt in een aantal gevallen gesproken van takken (Steenwijk, Wildervank/Veendam, Moordrecht/Gouda,
Apeldoorn) waar feitelijk stammen zou behoren te staan, een overigens ook in andere boeken vaak gecon-
stateerde foutieve terminologie.

De eerste geslachtsbeschrijving is gewijd aan de reeds in de 15de eeuw beginnende familie Ketel van
Hackfort uit het Gelderse. De aansluiting bij deze familie, waarvan de naam ook terugkeert in die van de
familiestichting, is begrijpelijk een lonkend perspectief voor alle latere Ketel-geslachten. Het is niet uitge-
sloten dat met name de Steenwijker-groep of de Friese Van Ketels de gezochte relatie wel heeft, doch het
bewijs daarvan ontbreekt. Het resultaat van de arbeid van de werkgroepen is in ieder geval een prchtig
boekwerk met heel mooie (en duidelijke!) foto's, naamregisters en zeer veel genealogische informatie. Een
aanwinst!

R.K. Aeneae Venema, Azing Jans Venema, zijn voorouders en nakomelingen, z.p. 1994.
Azing Jans Venema (1766-1854), geboren in Tripscompagnie (Sappemeer), was een zoon van Jan Jo-

chumsNieboer en Trijntje Hipkes. Jochum Jans Nieboeruit Kalkwijk.tr. 1732 in Hoogezand met Trijntje
Jans vormt de generatie boven Jan Jochums, maar verder gaat het niet. Azing Jans neemt de naam Venema
aan en van hem volgt een uitgebreide parenteel, waar uiteraard allerlei namen in voorkomen, maar toch wel
opmerkelijk veel Venema's. Veel levensbeschrijvingen zijn opgenomen, langere en korte. De auteur vreest
dat zijn werk daardoor aan onevenwichtigheid lijdt. Dat moge zo wezen, maar van een niet gering aantal
nakomelingen van Azing is nu toch het nodige vastgelegd en dat is een offer aan de evenwichtigheid mijns
inziens zeker waard.

Enige aandacht is nog besteed aan de familie Aenee/Aeneae, die aan enkele recente generaties Venema,
waaronder de auteur, het tweede naamdeel heeft bezorgd. Ik heb lang in dit boek zitten bladeren en stukjes
zitten lezen, hoewel ik op gene wijze tot de 'familie' behoor. Een kleine toegift van mijn kant nog: -had
hij het geweten, dan had de schrijver het vast wel vermeld-de op pag. 135 genoemde Catharina Ykema
behoorde tot de Nederlandse Luther-nakomelingen. De prijs van het boek bedraagt ƒ 41,50. Inlichtingen
bij de auteur: R.K. Aeneae Venema, Westerse Drift 47, 9752 LB Haren.

E. van der Boom en J.H. van der Boom, Familieboek Van der Boom, Genealogie en geschiedenis van het
Westlandse geslacht Van der Boom (ca. 1570-1994) Inclusief 'een Amerikaanse tak (1890-1990), Hoogvliet,
1994.

Kennelijk met het oog op de Amerikaanse tak is het gehele boek tweetalig, waarbij de linker kolom
steeds de Nederlandse tekst weergeeft en de rechter kolom de Engelse. De stamvader van het geslacht,
Gerrit Dircksz. van der Boom (soms ook: Pereboom) werd ca. 1595 geboren en overleed na 1649. Hij was
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landman te Schipluiden en later bouwman te Maasland. Deze laatste plaats en nadien Naaldwijk waren de
vestigingsplaatsen van de Van der Booms. In deze keurige uitgave is het nageslacht in mannelijke lijn in
kaart gebracht. Een en ander is voorzien van stukken familiegeschiedenis, foto's en diverse illustraties.
Naast de schrijvers van dit boek (vader en zoon, van wie de laatste o.a. hoofdredacteur van Ons Voorge-
slacht is) waren en zijn er in de familie nog meer personen met genealogische belangstelling te noteren, iets
dat kan helpen bij het onderzoek en bij het naar voren treden met een publicatie als deze.

De uitgave kan worden besteld d.m.v. overmaking van ƒ 53,- (incl. verzendkosten) op postbankrekening
2425980 t.n.v. J.H. van der Boom te Hoogvliet, o.v.v. Familieboek Van der Boom.

H.J. Bruystens, Het Boerengeslacht Bruystens rondom Heusden aan de Maas, Capelle aan de IJssel, 1994.
Samensteller heeft personen met de naam Bruystens en enkele daarop gelijkende namen verzameld uit

veelal gedrukte werken en heeft daarmee een aantal fragmenten in de steiger gezet. Enkele daarvan reiken
tot in de Middeleeuwen. Een kwartierstaat van de schrijver en zijn zusters (Bruystens/Van Dal/Leder/Huls-
kramer) brengt ons vanzelfsprekend vele andere namen; hier is deze staat ver uitgewerkt, daar lijkt aanvul-
lend onderzoek nog wel wat succes te zullen hebben. Alles bijeen een nuttig werkboek voor hen die op de
naam Brui(y)sten(s) stuiten.

R.F. VULSMA

Lidio J.H. Blankstein, Blankstein is de naam, Ruurlo 1995 (prijs ƒ 34,50; adres auteur: Loolaan 78, 7261
HVRuurlo, tel. 0573-451107).

De ondertitel van dit aardige boek luidt: 'Hoe het de nakomelingen van Jan Geerts, brouwer in de Ooster-
straat te Groningen sinds 1647 verging' en hiermee wordt de inhoud treffend getypeerd. De naam Blank-
stein wordt nogal eens verward met Blanke(n)stein, ten onrechte, zoals blijkt: 'Sinds eeuwen heten we
Blankstein en zo willen we ook genoemd worden' schrijft de auteur trots. In een 25-tal vlot geschreven
hoofdstukken worden verschillende kleurrijke leden van de familie in de schijnwerpers geplaatst. Opvallend
is het grote aantal predikanten dat deze familie heeft voortgebracht. Achterin is de genealogie van het
geslacht Blankstein sinds 1600 opgenomen. Stamvader is mogelijk een Geert Jacobs, wiens zoon Jan Geerts
in 1647 trouwt met Aeltje Isebrands. Het fraai geïllustreerde boekwerkje ziet er bijzonder verzorgd uit en
is voorzien van een index op persoonsnamen (incl. Blankstein). Een goed voorbeeld van verhalende genea-
logie.

G. van Halsema Thzn. en H. van Halsema, Rond Eems en Fivel. Uil het leven van een Fivelingoosterfamilie
in de negentiende eeuw, Westerbork/Nijmegen 1995 (eigen uitgave, verkrijgbaar door overmaking van
ƒ 3 5 - (incl. verzendkosten) op giro 1201454 of bankrekening 305828355 t.n.v. G. van Halsema Thzn.,
Steffensberg 2, 9431 CZ Westerbork).

Deze publicatie vormt deel 3 van de Historische Reeks, gebaseerd op het familiearchief Van Halsema
en bevat een verzameling 19e eeuwse documenten (zowel zakelijk als persoonlijk) die betrekking hebben
op het gezin Van Halsema-Bos, woonachtig in Fivelingo (de oude benaming van een streek in het noordoos-
ten van Groningen, grenzend aan de Eems). Uiteraard wordt over het centrale echtpaar Johan Diderik van
Halsema (1774-1819) en Eeuwke Emes Bos en hun nageslacht ook in genealogisch opzicht het een en ander
medegedeeld. Voorts is een genealogisch overzicht opgenomen van de aangehuwde familie Wildeman.
Onder de gepubliceerde documenten bevinden zich huwelijkscontracten, boedelscheidingen, inventarissen
en brieven, die zorgvuldig naar de oorspronkelijke handschriften bewerkt zijn en van aantekeningen voor-

Otto Dallinga, Het nageslacht van Nantko Claessen en Aaltje Fockes, Bussum [ 1995] (prijs ƒ 62,50; adres
samensteller: Comeniuslaan 19, 1404 AB Bussum, tel. 02159-44892).

Iedereen die wel eens gepoogd heeft een parenteel samen te stellen, weet uit ervaring hoeveel werk
hiermee gemoeid is. Niet voor niets worden voor dergelijke genealogische projecten vaak speciale werk-
groepen in het leven geroepen. De heer Dallinga verdient dan ook een groot compliment dat hij dit omvang-
rijke werk (ruim 600 blz.) tot een goed einde heeft weten te brengen. Met dit naslagwerk heeft de samenstel-
ler een geslaagde poging ondernomen om het nageslacht van Nantko Claessen (Dallinga) (1674-1720),
landbouwer te Dallingeweer en Aaltje Fockes (1686-1720) in het Groningse Oldambt over een periode van
300 jaar in kaart te brengen. Als stamvader van de familie Dallinga wordt een Waldrick Nantkes (vermeld
in 1542 en 1548) opgevoerd. Uit de aard van de zaak komen in deze parenteel veel familienamen aan bod.
Het fraai gebonden en uitgegeven boek (de prijs is beslist niet te hoog) is overzichtelijk samengesteld en
werkelijk uitstekend ontsloten door een uitvoerig index op familienaam, dat als afzonderlijke bijlage is
toegevoegd, waardoor raadpleging aanzienlijk wordt vergemakkelijkt.
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Lisa van der Werf-Heinis, Het geslacht 'Van der Gallen' uit de Wouden, z. pi. , z.j. [1995] (adres auteur:
51 East Ave S, Hamilton, Ontario, Canada).

Zelfs vanuit het buitenland worden genealogische publicaties naarde bibliotheek van de NGV opgezon-
den. Het betreft hier een genealogie van de Friese familie Van der Galien. De stamvader is Sybe Sjoerds
Gaalje (geb. in 1744 te Murmerwoude). Hij trouwt op 8 mei 1768 te Murmerwoude met Geeske Hendriks
(geb. 1737). Vanaf de derde generatie wordt de naam Van der Galien (i.p.v. Gaalje) gebruikt. De publicatie
is eenvoudig van opzet en bevat uitsluitend primaire genealogische gegevens (uiteraard ook over familiele-
den die naar Noord-Amerika zijn geëmigreerd). Opvallend is overigens de honkvastheid van sommige
familietakken. Tot in de 20e eeuw wonen leden van deze familie in Murmerwoude. Als afsluiting zijn enige
illustraties (in kopie-vorm) opgenomen. Voorin bevindt zich een naamindex.

Willem Heemskerk, Reünie familie Meskers. Kinderen en kleinkinderen van Cor Meskers en Koosie van
der Slot, Wageningen 1995 (contactadres: fam. Heemskerk-Meskers, Burg. Berends-plantsoen 2,2161 BW
Lisse, tel. 02521-17038).

Het houden van een familiereünie geeft vaak aanleiding om op zoek te gaan naar de wortels van de
familie. In deze uitgave zijn twee stamreeksen opgenomen, nl. één van de familie Meskers (stamvader
Hendric(o) Mesker (Mescher/Metzger) geb. ca. 1645 en afkomstig uit Wellingholzhausen in Duitsland) en
één van de familie Van der Slot (stamvader Leendert van der Slot, geb. ca. 1650, afkomstig uit Oegstgeest).
Voorts is een parenteel van Cor Meskers en Koosie van der Slot samengesteld en een kwartierstaat van hun
kinderen. Zoals in de inleiding al wordt aangegeven is deze uitgave te beschouwen als een tussenstand.
Ongetwijfeld zal verder onderzoek nog veel meer gegevens boven water brengen.

W. Heemskerk, Reünie Familie Bartels, Meerlo 1995 (contactadres: mevr. Bovee-Bartels, Bergsboslaan
7, 5684 EA Meerlo, tel. 04789-1435).

Op 18 juni 1995 hielden de kinderen en kleinkinderen van Petran Bartels en Helena Smits een familie-
reünie in Meerlo. De voorouders van Petran Bartels woonden van 1671 tot 1860 in Blerick. Na enkele
omzwervingen vestigt een tak van de familie zich in 1876 in Meerlo. In deze gelegenheidsuitgave komen
alle verschijningsvormen van de genealogie aan bod. Om te beginnen is er een stamreeks van Peter Johan-
nes (= Petran) Bartels (1879-1967) opgenomen, vervolgens een parenteel van Petran Bartels en Helena
Smits, een kwartierstaat van de kinderen van dit ouderpaar en tenslotte nog een genealogie Bartels. Familie-
foto's en ander illustratiemateriaal ontbreekt uiteraard niet in deze feestelijke uitgave, waarin al heel wat
aanzetten aanwezig zijn voor een goed gedocumenteerde familiegeschiedenis.

Margaret Warmenhoven, Warmenhoven. Autochtoon of Hugenoot?, z. pi. 1995 (adres auteur: Hoofdweg
82, 9619 PE Froombosch, tel. 05980-92817).

In deze uitgave geeft de samenstelster een tussenbalans van haar onderzoek naar de familie Warmenho-
ven. In Nederland wonen verschillende familiegroepen Warmenhoven (o.a. in Noordwijk, Loosduinen en
Den Haag). Onderhavige familie komt uit Zoetermeer/Rotterdam/Zevenhuizen en vangt aan met Jan War-
merhoven (geb. ca. 1685), gehuwd met Pleuntje Jans Lely veld. De vraag uit de ondertitel wordt dus duide-
lijk beantwoord. Voorafgaand aan de eigenlijke genealogie is een aantal duidelijke schema's opgenomen.
Omdat de samenstelster vernoemd is naar haar Engelse grootmoeder Margareth Millar, worden ook gege-
vens over deze familie vermeld (stamvader: Thomas Millar (geb. ca. 1790), wonende te New Castle). Twee
ingeplakte familiefoto's (mooi bruin afgedrukt) verlevendigen deze genealogie (jammer dat een toelichtend
bijschrift ontbreekt) die wordt afgerond met een index op familienaam.

L.G.Chr. Grabandt, Crabandt. Nederlandse nazaten van een Duits smedengeslacht in de Uckermark,
Diepenheim 1995 (adres auteur: Het Elferink 63, 7478 CB Diepenheim).

De familie Grabandt in Nederland is klein. Bij de afronding van het onderzoek in december 1994 behoor-
den 27 personen (aangehuwden meegerekend) tot de Nederlandse tak van deze familie. De familie vindt
zijn oorsprong in het Duitse dorp Blankenburg. Stamvader is Johan Graband, meestersmid aldaar, die in
het begin van de 18e eeuw geleefd moet hebben. Gottlieb Friedrich Grabandt (1840-1920) vestigde zich
in Nederland (Amsterdam). De auteur heeft kans gezien om op overzichtelijke wijze een zeer verhelderend
verslag te doen van zijn speurtocht naar zijn familie. Hij behandelt achtereenvolgens de familie Grabandt
in de Uckermark, in Penkum en in Nederland en besteedt in een aantal bijlagen aandacht aan o.a. de her-
komst van de naam. Voor aanvullende gegevens kon onder meer geput worden uit een eigen familiearchief.
Schema's, illustraties en een index op voornamen (familie Grabandt) en familienamen (aangehuwden) com-
pleteren deze uiterst verzorgde publicatie.
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A. Hartmans, Een Khmdertse familie Vaartje 1563-1827, Rotterdam 1995 (adres auteur: Oudelandstraat
60B, 3073 LL Rotterdam; het boek is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 13,20 (incl. verzendkosten) op
girorek. 3116205 o.v.v. 'Vaartje'.

Omstreeks 1563 vestigde Aert Cornelis, van Rijerkerk, zich als pachter in de Grote Polder bij Klundert.
Hij trouwde met Geertgen Anthonis en werd de stamvader van het geslacht Vaartje. Deze naam werd voor
het eerst gevoerd door Cornelis Aert Cornelisz. in 1602. In deze kleine (elf pagina's tekst) en eenvoudig
uitgegeven genealogie worden tien generaties behandeld. Alleen voor de oudere generaties zijn wat aanvul-
lende gegevens uit secondaire bronnen verwerkt. Een index op familienaam en patroniem is toegevoegd.

Mieke Breij, 500 jaar Stöller en Stoeller. Butzbach, Dorlar, Rotterdam, Arnhem, Utrecht 1995 (adres au-
teur: Korte Nieuwstraat 29, 3512 NM Utrecht, tel. 030-2340113; het boek is verkrijgbaar door overmaking
van ƒ 55,- op girorek. 4589699 t.n.v. M.C. Breij, Utrecht).

In deze goed verzorgde en gedocumenteerde uitgave is veel te vinden over het Duitse geslacht Stöller/
Stoeller, dat van de 15e tot 19e eeuw in Butzbach gevestigd was. Een telg van deze familie, Georg Chris-
toph Stoeller (geb. Dorlar 1754, overl. Rotterdam 1816), verhuisde in 1785 naar Rotterdam en hij werd de
stamvader van alle Nederlandse Stöller's (de grootmoeder van de auteur droeg deze naam). De genealogie
is overzichtelijk in hoofdstukken ingedeeld, waarin veel achtergrondinformatie gegeven wordt over plaats
van herkomst, sociale posities e.d. Veel aandacht ook voor de in Nederland geboren familieleden in Rotter-
dam en Arnhem. De familie bezat onder meer een goud- en zilverwinkel en een terra cottafabriek. In het
boek zijn veel illustraties opgenomen en een uitvouwbare genealogische tabel. In plaats van een index
besluit deze uitgave met een overzicht per gezin van deze familie.

Geschiedenis
D.J.M, de Boer, Een vergeten groep. Mia Vischschraper was één van hen. Momentopname uit de geschiede-
nis van een kleine Joodse gemeenschap te Kerkrade 1899-1945, Kerkrade 1993 (verkrijgbaar door overma-
king van ƒ 22,50 (incl. verzendkosten) op bankreknr. 862643171 of postgirorek. 6831264 t.n.v. D.J.M, de
Boer, Postbus 341, 6460 AH Kerkrade, o.v.v. Krd. Jod).

Dit boek is onder meer ontstaan uit eerbetoon aan de joodse vrienden en collega-marktkooplieden van
de grootouders van de auteur. Hij heeft op het gemeentearchief van Kerkrade ruim 206 joodse medeburgers
teruggevonden, die tussen 1899 en 1945 voor kortere of langere tijd in Kerkrade verbleven. In de oorlogsja-
ren zijn veel joden weggevoerd naar de concentratiekampen en het merendeel van de opgenomen documen-
ten heeft betrekking op deze onmenselijke transporten. Het is onthutsend te lezen hoe in ambtelijk gestelde
bewoordingen de organisatie van die transporten werd geregeld. In deze uitgave zijn veel persoonsgegevens
van joodse gezinnen in Kerkrade opgenomen. Bovendien is een naamlijst toegevoegd van joodse V.S.
militairen, die begraven liggen op het Militaire Kerkhof Margraten (178 namen).

R.A. Ebeling, Voor- en familienamen in Nederland. Geschiedenis, verspreiding, vorm en gebruik, 's-Gra-
venhage (Centraal Bureau voor Genealogie) en Groningen (Regio-PRoject) 1993 (CB-reekr nr. 12; prijs
ƒ 34,95 (voor vrienden van het CBG ƒ 29.95).

Als motto draagt dit boek een citaat uit 'Kartonnen dozen' van Torn Lanoye: 'Naamgeven is de schep-
ping completeren'. Naamkunde en genealogie hebben een relatie met elkaar. Nieuwsgierigheid naar de
oorsprong van een naam is een belangrijke drijfveer voor genealogisch onderzoek. Dit boek wil een hand-
leiding zijn, een wegwijzer op het gebied van de voor- en de familienaam in Nederland, zo meldt de auteur
in zijn Woord Vooraf. Hij gaat in op de historische ontwikkeling van onze voornamen en familienamen en
behandelt vervolgens de namen volgens een bepaalde indeling: afstammingsnamen, herkomstnamen, adres-
namen, beroepsnamen en eigenschapsnamen. Daarnaast zijn hoofdstukken gewijd aan vreemde en ontleen-
de familienamen en de familienaamgeografie. Al deze verschijnselen en ontwikkelingen worden toegelicht
met voorbeelden uit de Nederlandse namenschat. Het boek is vooral van belang voor mensen die meer
willen weten over het hoe en waarom van het gebruik van namen in onze cultuur. Het is geen naslagwerk
waarin men even snel 'de betekenis' van een naam kan opzoeken. Terecht vraagt de auteur zich af of men
eigenlijk wel mag spreken over 'de betekenis' van een voor- of familienaam. Het boek staat vol verrassende
gegevens (bijvoorbeeld over frequentie van voornamen in verschillende periodes) en geeft een helder
overzicht van de stand van zaken op het gebied van de persoonsnaamkunde in Nederland. Het bevat een
uitgebreide bibliografie en uiteraard ontbreekt een naamindex niet!

Inventarissen
Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravestein, 1811-1838, uitgave van de Genealogische Werkgroep
Land van Cuijk en Ravenstein (verkrijgbaar door overmaking van ƒ 38,- op giro 2508135 t.n.v. J. Veekens,
Vianenstraat 44, 5342 AJ Oss).
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Het is verheugend dat steeds meer 19e-eeuwse bronnen toegankelijk gemaakt worden voor (onder meer)
genealogisch onderzoek. Deze uitgave is al de derde in de reeks (eerder verschenen soortgelijke publicaties
over de kantons Grave en Gemert) en de volgende uitgave zal gewijd worden aan het kanton Boxmeer. Tot
het kanton Ravenstein behoorden de volgende plaatsen: Berchem, Demen, Dennenburg, Deursen, Dieden,
Haren, Herpen, Huisseling, Langel, Macharen, Megen, Neerloon, Oijen, Ravenstein, Schaijk en Teffelen.
De uitgave bevat regesten van zowel administratieve zaken (bijv. voogdbenoemingen, akten van bekend-
heid e.d.) als van criminele zaken (vecht- en scheldpartijen, kleine diefstallen e.d.). Naast een index op
toponiemen is een uitgebreid register opgenomen met alle in de regesten voorkomende namen. Opnieuw
een uitstekende bronnenpublicatie van de werkgoep Land van Cuijk en Ravenstein, die zeker navolging
verdient.

W.S.

Jhr. A.J. Gevers en A.J. Mensema, Inventaris van het huisarchief Vilsteren 1441-1973, uitg. van het Rijks-
archief in Overijssel, nummer41, Zwolle 1994.

Aan deze welverzorgde inventaris gaat als gebruikelijk een inleiding vooraf. In dit geval doet die ons
kennis maken met het huidige Vilsteren en zijn historie sedert de Middeleeuwen. Het Huis te Vilsteren
bezat niet onaanzienlijke feodale leengoederen van de bisschop van Utrecht. De wederwaardigheden van
land en bezitters voeren ons langs enkele eeuwen Van Vilsterens en dan naar andere families: Van Groot-
veld, Helmich, Cremers. De inventaris beslaat ongeveer driekwart van het werk, waarin we tal van ter
plaatse bekende geslachtsnamen tegenkomen. Een lijst met regesten en een namenindex sluiten het boek-
werk af. Voor de genealogie van een aantal families in de omgeving bevat deze inventaris belangrijke
aanknopingspunten. Hun eigen verbondenheid met de genealogie tonen de auteurs, die al vaker van zich
deden horen, o.a. door opname van een viertal schematische kwartierstaten (16).

R.F. VULSMA

Kwartierstaten
R.B.J.Both, Kwartierstaat Both- HWie/m, Fijnaart [ 1993] (adres samensteller: Zwingelspaansedijk 4,4793
SH Fijnaart, tel.: 01682-3293).

Deze kwartierstaat is een uitgebreide en herziene uitgave van de eerste versie die in 1988 verscheen. De
opgenomen kwartieren komen voornamelijk voor op Flakkee, Charlois, de kuststrook Ter Heijde-Scheve-
ningen-Katwijk-Noordwijk, de Krimpener- en Alblasserwaard, omgeving Nieuwkoop, het land van Altena
en de omgeving van de Langstraat. In de 4e parentatie (kw. 16 tym 31) komen de volgende namen voor:
Both, Van Hilten, Schut, De Kort, Van der Deijl, Roos, Westerduin, Zuurmond, Wilhelm, Treffers, Van de
Nieuwegiessen, Van Drunen, Van Bokkum, Niemantsverdriet, Van der Stelt, Den Dekker. In totaal komen
31 (steeds kleiner wordende) generaties aan bod. Bevat naamregister.

W.S.
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Ph.J. de Boer, Tussen Holland en Friesland. Het eiland Terschelling voornamelijk in de 17e eeuw, Utrecht
1979.
H.B.F. Boumeester, Genealogie en stamreeks Boumeesler, z.p./z.j.
C.M. de Bruin, Documenlatieverzameling bevrijding van de Veluwe (1940) 1944-1945, Ede 1994.
G.A. Cataloni, Genealogie der familie Clarenbach in Nederlandsch Oost-lndië, Leiden 1937.
N. Currer-Briggs en R. Gambier, Debrett's Family historian. A guide to tracing your anceslry, z.p./1981.
W. van Dalfsen, Geschiedenis van de familie Van Dalfsen Ie Genemuiden, z.p./z.j.
R. Deen, Biografie van Johan Bernard Kamp. Kunstschilder en reclametekenaar, z.p./1993.
M. Doornenbal, Aanvulling Familieboek Doorne(n)bal (zie Gens Nostra 51 (1996), pag. 43).
G. van Duinen, Het Wees- en Armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen- en
armenzorg te Heemstede, Heemstede 1952.
G. van Duinen, Het Manpad en zijn bewoners (Heemstede), Heemstede 1955.
G.H. Eggink en R. ten Pas e.a., Boerderij- en veldnamen in Borculo, Stichting Staring Instituut / mr. H.J.
Steenbergen Stichting, Doetinchem 1995.
H. Engbers, Veldnamen en ons verleden, Enschede 1995.
B. Engelhart en F. de Clercq, 50 Eeuwen Schrift. Een inleiding tot de geschiedenis van het Schrift,
Utrecht/Antwerpen z.j.
A.J. Enschede, Verslag over de Geschiedenis en den Eigendom van eenige Godshuizen uitgebracht aan den
Gemeente-Raad der stad Haarlem, Haarlem 1861.
H.E. Ett, Wie was Herman de Man, uitgave Vereniging Herman de Man nr. 2, 1980.
B. Freriks e.a., Hendrik van Hoogdalem 1898-1970. Een veelzijdig Gorcumer, Historische Reeks Oud-
Gorcum nr. 9, 1995.
Emile Gemmeke, Vaderlandse vromen. Over Nederlandse Heiligen en (kandidaat)zaligen, Deventer 1993.
E.V. Gillon jr., Early New England Gravestone Rubbings, New York 1966.
A. Graafhuis en J. van Staveren, Utrecht over restauratie en functie van middeleeuwse kerken. Verslag van
het symposion over bouwgeschiedenis, restauratie en bestemming van het middeleeuws kerkgebouw gehou-
den 22 en 23 september 1978 t.g.v. het gereedkomen van de restauratie van de Nicolaïkerk te Utrecht,
Utrecht 1978.
G. Grave e.a., 150 Jahre berufsbildende Schulen Recklinghausen, Recklinghausen 1985.
C.I. Halfman e.a., Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het Rijksarchief
in Overijssel, NGV Amsterdam z.j.
R. Harens, Genealogie Kamp, Enschede 1992.
R. Harens, Kwartierstaat van Elisabeth Schreurs, Enschede 1994.
A. Hartmans, Op zoek naar het verleden. Kwartierslatenboek Hartmans-van Uperenburg (nieuwe gegevens
en aanvullingen I en II) (zie Gens Nostra 49 (1994), pag. 497), Rotterdam 1994/1995.
H. van Heiningen, De historie van het Land van Maas en Waal, Zaltbommel 1965.
R. de Herdt en J. Vannieuwenhuyse, Historie op perkament. Op zoek naar het verleden in het Gentse
Stadsarchief, Gent 1988.
Th.P.J. van Herwijnen en H.J.M. Nijland,/4/r/!/e/van de Gelderse Maatschappij van Landbouw 1845-1970
en haar afdelingen 1846-1991, Gelderse Inventarissenreeks 33, Arnhem 1994.
Th.P.J. van Herwijnen e.a., Archieven van de Provinciale Gelderse Boerenbond 1896-1917, de Aartsdioce-
sane Rooms-Katholieke Boeren- en Tuindersbond, en de daarmee verbonden organisaties 1917-1970
(1974), Gelderse Inventarissenreeks 32, Arnhem 1994.
C.N.J. Hioolen, Het geslacht Hioolen, Hof van Delft 1911/'15.
C.Th. ter Horst, Kwartierstaat C.Th. ter Horst, Nuenen 1994.
C.Th. ter Horst, Parenteel geslacht Blewanus (nieuwe versie), Nuenen z.j.
H. Hijmans, Dertig jaren Rotary in Nederland, Haarlem 1953.
W. Jappe Alberts e.a., Het Sticht van binnen en van buytenen. Bundel opstellen over de geschiedenis van
de provincie Utrecht, aangeboden aan dr. M.P. van Bijtenen bij diens zeventigste verjaardag, Utrecht 1981.
M. Kerckvoorde, Liefde, eenzaamheid en tragiek rondom een keizerskroon... De Geschiedenis van Prinses
Charlotte van België, keizerin van Mexico 1840-1927, Gent 1983.
H. Kleinholz, Das HeiratsregisterderGarnisonsgemeinde Wesel 1818-1838undDie Königlich Preussische
Regierung zu Cleve, ihr Amtsblatt und ihr öffentlicher Anzeiger 1816, Wesel 1989.
J.A.B.M, de Jong, Holland in vroeger tijd deel VI en VII (Gelderland), Zaltbommel 1964.
B.J. Kam, Capita Selecta Capita Occidorum, Doodstraffen in Zwolle van Columbus lot Napoleon, Zwolle
1992.
F.J.P. Kiesel en D. Kiesel-Plantenga, Plantenga 's en Plantinga 's, nakomelingen van Gerrit Tjitzes Plantin-
ga uit Hallum. Memerda 's, Plantenga 's/Plantinga 's, drie generaties nakomelingen van Ritske Dirks, een
pachter van de Memerda-Zate onder Hallum, Woerden 1994.

294 Gens Noslra 51 (1996)



F.J.P. Kiesel, Vier genealogieën van naamdragers Kiesel, Woerden 1995.
P. Kloosterman, Het voor- en nageslacht van Pieter Johannes Kloosterman (1733-1813). Een nog niet
voltooide genealogische beschrijving van de van oorsprong uit Kollwnerland afkomstige familie Klooster-
man, Zuidlaren 1994.
W.F.S. van Lingen e.a., Geslacht Van tingen uit het graafschap Lingen, Pijnacker 1988.
R. van Luttervelt, De Stichtsche Lustwarande, Heemschutserie 62, Amsterdam 1949.
P.J. Meertens, De betekenis van de Nederlandse Familienamen, Naarden 1941.
B. Meijer, De Meijer Reunie Courant. Wandelpuzzeltocht door Utren, Hoogland 1995.
E. Onkenhout, Richard Oswald en Magnus Hirschfeld, Baarn 1994.
Vereeniging der familie Van Oordt in samenwerking met S.J. de Lange, Kinderen van één Vader. Tegen-
woordige staat van hel geslacht Van Oordt, Delft 1993.
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, Lidmatenboek Hervormde Gemeente van
Lichtenvoorde 1641-1899, Doop- en trouwboek Nederduits Geref.Gemeente Borculo 1666-1721.
F. Ost, Kreis Paderborn-unsere Heimat, Paderborn 1994.
A.N. Paasman, Elisabeth Maria Post (1755-1812). Een bio-biografisch onderzoek, Amsterdamse smaldelen
2, 1974.
E. Pelzers en M.P.J. Kok, Archieven van het Militair Gezag in Gelderland (1941) 1944-1946(1948), Gel-
derse Inventarissenreeks 35, Arnhem 1995.
D. Peters, Jüdische Friedhöfe zwischen Rhein und Maas. Grabinschriften. Genealogische Daten vonjüdi-
schen Friedhöfen in der ehemaligen Rheinprovinz und in der niederlandischen Provinz Limburg, plus
aparte index, Mosaik Familienkundliche Vereinigung für das Kleverland E.v. 1993.
A. Pietersma en L.L.M. Smit, Burgerwezen van Utrecht, 500 jaar stichting van Even Zoudenbalch, Ten-
toonstelling 12-1/17-3-1991 Centraal Museum en Gem. Archiefdienst Utrecht.
A. Poucet, Les Jamins au Pays des Rièzes et des Sarts, z.p./z.j.
M. Prick van Wely en Chr. Rabé, Roem van Amsterdam. Het dagelijks leven van weleer in liederen bezon-
gen, Haarlem 1982.
S. Quaedvlieg-de Boer, Stamreeks Quaedvlieg (zie Gens Nostra 48 (1993), pag. 138), Sittard z.j.
F.H.A. Sabron, De oorlog van 1794-95 op het grondgebies van de republiek der Vereenigde Nederlanden
(2e gedeelte), Breda 1893.
J.H. Scheffer, Nederlands Familie Archief; Genealogie van het geslacht Groeninx van Zoelen, Rotterdam
1878.
J. Schelvis, Vernietigingskamp Sobibor, Amsterdam 1994.
M.G. Schenk en J.B.Th. Spaan, Amsterdamsche Getijden, Amsterdam 1938.
G.H.J. Seegers, Gilde der edele Flumieren Amersfoort, Amersfoort 1994.
A.W. Slager, Doopboeken Oosterland en Sirjansland 1660-1814, Almere [1995].
A.W. Slager, Echtparen uit Oosterland en Sirjansland 1660-1814, Almere [1995].
W.J. Spies, Begraven te Tienhoven (U) (1724-1804, met hiaten), Amsterdam 1995.
Max Steinbauer, Lexikon Steinbauer. Genealogie-Ethmologie-Heraldik (Band I), Frankfurt am Main 1963.
J.D. Tuinier, Herinneringen voorde toekomst. Verhalen over de bevrijding van de gemeente Ede, Ede 1995.
H.G.J. Uilkens en W.L.D. van den Brink, De Reddingsboot 1824-1924, 100 Jaren Reddingwerk, Gedenk-
boek der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, Amsterdam z.j.
R. Uytterhoeven, Leuven, bierstad door de eeuwen heen. Een uniek brokje lokale geschiedenis rond brou-
wen en drinken met documenten van de XVIIde tot de XXste eeuw, Leuven 1983.
P.G.F. Vermast, De Heeren van Goye. Bijdrage tot de kennis van de middeleeuwsche geslachten van
Utrecht.
B. Voets, Springlevend Oudorp. Het verhaal van een van de oudste parochies van Holland, Alkmaar z.j.
H. de Vries, Index Huwelijken en Echtscheidingen Gemeente Dantumadeel deel 11811-1875, Almere 1995.
T. Weerheijm e.a., Hofjes in Amsterdam, Amsterdam 1979.
A.I.J. Weinberg en J.A. Tasseron, Genealogie Weinberg uitNeerlage, Schüttorfen Gildehaus, Leiden 1995.
G.J. Welle, Genealogie Welle, z.p. 1994.
J.M. Westera, Alfabetisch register van hel boek; 'Beschrijving van Overijssels Watersnood 1852, door J.
ter Pelkwijk', Dieren 1995.

Publicaties Stichting Oud Ridderkerk:
G. van der Linden en J. Krekelaar, De Gutta. De Koninklijke Bakker-Rubberfabriek BV voorheen Gutta-
Percha-fabriek St. Joris; J. van Beek e.a., Boele-Bolnes. Boele's Scheepswerven en Machinefabriek B. V.
Bolnes-Holland 1854-1987; L. Verkaik, DeAannemerij. Van wurgende strop tot efficiënte bedrijfstak; K.H.
van Rangelrooy-Sweben e.a., Ridderkerk en Rijsoord omstreeks het jaar 1840; 3. van Es e.a., Bolnes en
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Slikkerveer of Ridderkerk aan de Nieuwe Maas; J.A. Crezée en A.J.M, van Noort, Oostendam en Rijsoord
of Ridderkerk langs de Waal; M. de Visser-Ameling, Openbaar Vervoer Ridderkerk; A. Stout e.a., Ridder-
kerk 'Uit de kluiten gegroeid'; J. van Es e.a., De Gorzen-Ven verdronkenland tot heuvelland; J.A. Crezée
e.a., Van blusemmer tot motortankautospuit. De geschiedenis van de Ridderkerkse brandbestrijding; H.J.
van Maren, Van Wiel tot Fiets. De Ridderkerkse Tweewielerbedrijven; Ridderkerk in de Tweede Wereldoor-
log. 50 jaar geleden op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd van de Duitse bezetter; 100 Jaar Gymnastiekver-
eniging 'Oefening Kweekt Kracht'.

Begraven te Westzaandam 1694-1717, Gemeentearchief Zaanstad 1995.
In memoriam Burma-Siam. Naamlijst van in Burma en Siam overleden nederlandsche militairen begraven
op het oorlogskerkhof Rangoon, Thambyuzayt, Kanchana Buri Chungkai en Bankok.
Jacobus Boele 1733-1933. Bijdrage tot de geschiedenis van de wijnhandel in Nederland de laatste twee
eeuwen, Amsterdam z.j.
Van 'Geestbloem' tot 'Het Roode Hert'. Nico Timmerman Maalderij 1884-1984 (St. Pancras en Alkmaar).
Gids voor genealogisch onderzoek in Gemeentearchief Amsterdam, Amsterdam 1989.
Inventaris van het archief van de Stichting Ozewold Derk en van de collecties der geslachten Wanrooy,
Engelse en Schuylenburg alsmede partiële gegevens betreffende diverse andere families zoals Van Wan-
ro(o)y, Van Wanray e.d.
Vortrage gehalten am 17November 1990 aufdem I Treffen Mecklenburgischer Familieforscher im Landes-
hauptarchiv Schwerin.
Hessische Universitaten und Studenten im Wandel der Zeit 1527-1986. Ausstellung der Hessischen Staats-
archive, Wiesbaden 1986.
Das Hessische Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. Geschichte, Aufgaben, Angebot, Wiesbaden 1985.
Von der Manufaktur zur Fabrik. Anfange der Industrialisierung in Hessen, Austellung der Hessischen
Staatsarchive, Wiesbaden z.j.
Juden in Wiesbaden von der Jahrhundertwende bis zur Reichskristallnachl. Eine Ausstellung des Hessi-
schen Hauptstaatsarchivs Wiesbaden, Wiesbaden 1988.
Breisach am Rhein. Ein Gang durch die Geschichte der Europastadt z.p./zj.
Ondernemend in Risico Bedrijfsgeschiedenis van Nationale-Nederlanden 1845-1995, Amsterdam 1995.
Provinciaal Bestuur Noord-Holland, Provinciale monumenten Noord-Holland, Consept-register Velsen,
Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en de Spaarndammerpolder, Haarlem 1994.
Vijfen vijftig jaar Katholiek Middenstandsonderwijs 1937-1992. Een liber amicorum voor Ruud Indemans
en Hans Velu. Een geschiedenis van de Centrale voor Katholiek Handelsonderwijs, z.p./z.j.
'Koffie met gebak en een sigaar'. Rabobank Midden Westland 100 jaar, 1995.
Inventaris Archief Staten van Holland voor 1572.
100 Jaar Willibrordkerk Vleuten. Een speciale uitgave van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-
Haarzuilens 1985.
Een belangrijk plekje in onze oude Amstelstad, Amsterdam 1940.
Nederland in vroeger tijd, deel VIII, IX, X en XI (Utrecht), Zaltbommel 1965.
Nederland in vroeger tijd, deel XXX en XXXI (Overijssel), Zaltbommel 1965.
'De Bus' van Tienhoven - Oud-Maarsseveen in 1785.
Het geslacht Lesterhuis/Jansonius/van hingen, z.p./z.j.
De Grafkapel van Johannes Amos Comenius te Naarden, haar glorie, vernedering en hernieuwing. Op last
van het ministerie van onderwijs en volksontwikkeling te Praag uitgegeven l.g. v. de plechtige opening der
grafkapel op 8 mei 1937, Praag 1937.
Alphabetische Naamlijst van de aangeslagenen in de Plaatselijke Directe Belasting der Gemeente Arnhem
over 1879.
Ministerie van Oorlog, De strijd op Nederlands grondgebied tijdens de Wereldoorlog II, De strijd om
Rotterdam mei 1940, Hoofddeel III/deel 4, 's-Gravenhage 1952.
Worringen 1288. Ursachen und Folgen einer Schlacht, Köln 1988.

Rectificatie:
In de Boekenrubriek van het decembernummer 1995 is een fout geslopen:
Pag. 646, Ydt droeg witte handschoenen. Geschiedenis van een familie Buma ca. 1600-2000; het adres van
de auteur is Harlingerstraatweg 10, 9816 BB Leeuwarden.

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
Bijdragen en Mededelingen (Vereniging Gelre), deel LXXXVI (1995). Das Deichrecht der Deichschau
Liemers; S. Stegeman: Eendagspromoties aan de Gelderse Universiteit. Adviezen van een Harderwijkse
hoogleraar [Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712)]; A.C.W. Starings 'Bildungsreise' naar
Duitsland (1787-1789); P. van Wissing: Een patriotse messias op de Culliopoejemaipoejepoeki-eilanden.
Robert Jasper van der Capellen tot de Marsch en, Janus (1787) [satirisch politiek-literair weekblad]; De
beteugeling van de Veluwse zandverstuivingen; Een onderzoek naar de lezers van de Beweging van Tachtig
in de streek Arnhem-Deventer; Een Gemeentebestuur in bezettingstijd [Arnhem].

De Drie Steden (Tiel, Buren en Culemborg), 16e jg. (1995), nr. 3. R.H.C, van Maanen: Lijst van buurmees-
ters polder Asch 1616-1825 (1826) [o.m. Van Wijck, Blom, Van Rossum, Goes]; Willem Hendrik Rink
(1756-1848). Een Tielenaar op St. Maarten.

Genealogie (CBG), jg. 2, nr. 1, maart 1996. J. van den Borne: In het kielzog van varende voorouders. Het
Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam [o.a. collectie scheepsbouwtekeningen, bibliotheek, Van
Sluijs-lijsten (lijsten op scheepsnaam periode 1600-1860; indices op namen van kapiteins e.d. vanaf 1700),
scheepsjournalen].

Genealogische Bijdragen Leiden e.o., jg. 8, nr. 8, dec. 1993. Verv. Rinse penningen. Kohier 400e penning
van Rijnland 1682; Verv. Schoorsteengeld.

Idem, jg. 9, nr. 4, mei 1994. Verv. Rinse penningen. Kohier 200e penning van Rijnland 1688, 1689;
Verv. Leidse correctieboeken.

Idem, nr. 5, sept. 1994. Verv. Rinse penningen (1690,1691,1692); Verv. Leidse correctieboeken; T.W.
Prins-de Haan: Het voorgeslacht van Neeltje Batelaan (Koudekerk/Rijnsburg) [ged. Rijnsburg 1737; 16e-
18e eeuw].

Wem, jg. 11, nr. 1, jan. 1996. G.J. Leeuwenhoek: Nog een blauwbaard: Jan Jacobsz. van Doornick [tr.
(1) 1671 t/m(6) 1698; testeerde laatst in 1710]; P.J.M, de Baar: De betwiste erfenis van Cornelis Dircxz.
van Heyningen [otr. Leiden 1653 Hillegont Cornelisdr. van Coedijck]; Verv. Rinse penningen. Kohier 200e
penning van Rijnland 1638.

Idem, nr. 2, febr. 1996. P.J.M, de Baar. Van der Kooi alias Van der Goude? [Maerten Dircksz van der
Koy, herbergier 1621 en naaste familie]; Concept-parenteel Pilgrim children III: Verschore-Smit-Le Cler
[o.a. Maria Michiels Verschore tr. Leiden 1666 Wijnant Claesz Smit(h)]; Verv. Rinse penningen (1644,
1646).

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 20e jg., nr. 1, maart
1996. P. van Eeten: Het geslacht Ten Hage uit Woudrichem [heren van Sleeuwijk; I6e-17e eeuw; met zij-
stapje naar Van Eek]; Verv. Repertorium lenen hofstede Altena; Verv. Kwst. Van der Waals; Verv. Bra-
bantse schippers ... Dordrecht [1669-1673]; Verv. Genealogie Ottervanger/Ottevangers; Verv. Trouwen
Oosterhout geref. [ 1681 -1682]; Aanv./Corr. o.a. Baks, Van der Brugge, De Feyter, Van den Kieboom, kwst.
Ardon; Verv. Kwstn. Van Dongen, Van Hasselt, Kiewit, Lensen, Verduijn; Verv. Hagoort; Antw. o.a. Van
der Schuijt, Hoogendijk [te Zevenbergen en Klundert; 17e eeuw]; Groenevelt [te Almkerk]; Verv. Genealo-
gie Bax.

Gens Data, 13dejg.,nr. 1, jan./febr. 1996. W.J.H.M. van de Laar. FaRéLis, een Windows-programma van
eigen bodem; Oprichting gebruikersgroepen [MAC, REUNION, GD/D90]; Werken met KLAPPER; Nieu-
we versie GensData/D90 (versie 1.50); Verv. Genealogische macro's van Rob Croes.
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Die Haghe, jaarboek 1995. F. van Kan: Rondom Sint Joris. Voorrang tijdens de samenkomsten van de
schutters van St. Joris. Bijlage 1. Aanwezigen bij het papegaaischieten op 29 augustus 1485. Bijlage 2.
Aanwezigen bij de maaltijd gehouden op 29 april 1565; C.J.J. Slal/E.J. Brons: Haags in alle opzichten: het
huis van de Prins [Noordeinde 66; eigenaren/bewoners o.a. Boot, Cassiopijn, Genits, Schieffel, Van de
Wall, De Jonge van Ellemeet, Senn van Basel, Heemskerk; geschiedenis van de bouw]; J.J. Compaan: Het
Huis Dedel aan de Prinsegracht 15 [1645-1995; bouwgeschiedenis; de familie Dedel];/ Kok/E. Kruse/F.
vanPoppel: 'Uitbesteed of doodgehongerd'. De sterfte onder buitenechtelijk geboren kinderen in Den Haag
inde negentiende eeuw;/ W. Verburgt: De Vigelius-apotheek 1823-1991 [Johan Conrad Theodoor Vigeli-
us, geb. Essen (D) 1763; familienaam oorspr. Weigel; opvolgers: Neuhaus, Van der Wal, Ris]; i4.7.5. [=Ser-
vaasl van Rooijen, bewerkt door Sv.E. Veldhuijzen: Groen en geel. Roddels en rancunes van een Haagse
'klerk' [Abraham Jacobus Servaas van Rooijen, geb. Utrecht 1839, zn. van Servaas en Neeltje Losgert].

Heemskring (Historische Kring Heemskerk), nr. 14, nov. 1995. Buurthuis D'Evelaer; Jan 'Stuub' en Piet
'Wak' op bruiloften en partijen [Jan Stubenitsky en Piet Beentjes]; Sinterklaasviering in Heemskerk; Mu-
seum De Tonijn. Nieuwsbrief HKH,)g. 7, aft. 4 (no. 28), nov. 1995.

Heraldisch Tijdschrift, jg. 2, nr. I, jan/febr/maart 1996. Verv. Onderzoek naar de tekens van recht in de
heraldiek. 3. Is er een betekenis voor het schuinkruis? 4. Slotbeschouwing; Verv. Van wie is dit wapen?
[schets van enkele thematische heraldische overzichtswerken]; A.C. Zeven: Een handmerk op een Amster-
damse gevelsteen; Verv. Wapenregister: Hollander, De Doelder, Triebels, Nienoord; E.B. van Rijn: De
wapenkaart van de afdeling Delfland NGV.

Historische Kring Loosdrecht (secr.: mw. A.C. Mol-Roodhart, Regenboog 57, 1231 TG Loosdrecht; contr.
min. ƒ 2 0 - p.j.), nr. 105, 22e jg., dec. 1995. C. Bogaard: Jacobus Willemsen (1698-1780, een predikant
uit de pruikentijd; R. Loenen: Zomaar een Loosdrechtse familie (1) [Jacob Jansz Loenen (1700-1785) en
zijn gezin; activiteiten als ouderling en schepen].

Idem, nr. 106, 23e jg., febr. 1996. 1996: Jaar van het industrieel erfgoed (I). C.G. Bogaard: De Loos-
drechtse porseleinfabriek als middel tegen de economische neergang en werkloosheid in het derde kwart
van de 18de eeuw; A. Manten: Het bewogen verleden van de Egelshoek.

Historisch geografisch tijdschrift, 13e jg. (1995), no. 3. H. Baas: Dijken door het moeras: leidijken in
Drenthe en Westerwolde [verdedigingslinie, waterkering]; P. Burggraaff: Het markebos Samerrott en zijn
omgeving [tussen Bentheim en Rheine; markebos = gemeenschappelijk beheerd grondbezit; met namen
uit belastingregisters die nu nog in de ledenlijst van de coöperatie van geërfden voorkomen].

De Indische Navorscher, jg. 9 (1996), nr. I. P.A. Christiaans: Aanzet tot de genealogie van de familie
Weddik (Lublink Weddik) [afk. uit Noorwegen; te Amsterdam en in N.I.; 18e-20e eeuw]; M. Spaans Az.:
Opgave der Europeanen of daarmede gelijkstaande personen op Banka aanwezig op ultimo december 1855;
Toontje Poland [oproep nazaten Theodorus Poland, geb. Alkmaar 1796 t.b.v. samen te stellen parenteel];
R.C. de Neve: Een sedert het laatste kwart der 18de eeuw op Java gevestigde tak van het Amsterdamse
regentengeslacht Hartsinck; A.A. Lutter: Door Oostenrijk gedecoreerden in Nederlandsch-Indië; R.G. de
Neve: Munnik in Nederlandsch-Indië (uitgestorven in 1912) [nageslacht van Hermanus Munnik, geb.
Leiden 1722]; Idem: Gequalificeerde en andere V.O.C.-dienaren te Palembang; P.A. Christiaans: Gelegen-
heids vondsten; Verv. Indische fiches [Van Amersfoorth t/m Van Ampelaar; met o.a. Van Ameijden van
Duim, Amiot, Van Ammers, Amons, Amorij].

Jaarboek Oud-Utrecht, 1983. Het Lazarushuis buiten de Kamppoort te Amersfoort [met regesten van de
oorkonden in het cartularium van het Lazarushuis 1390-1574]; Wijk bij Duurstede in de ban van haar
regenten; Onderzoek naar politiek gemotiveerd ontslag- en benoemingsbeleid t.a.v. Utrechtse ambtenaren
tijdens de Bataafse revolutie.

Idem, 1984. Wijk bij Duurstede in de periode van de hervorming. Bijlagen: Voordracht in dubbeltallen
door de magistraat van Wijk, 1620 en Lijst van magistraatsleden [met biogr. bijzonderheden]; Utrecht in
bange dagen [1629, de Staten Generaal en de Raad van State gedurende vier weken te Utrecht]; Gerard
Ploos van Amstel (1617-1695). Een Stichtse officier in het Staatse leger; De familie Van der Muelen in
gezinshistorisch perspectief 1600-1800.

Idem, 1985. Politiek leven in de stad Utrecht (1840-1860) [bijlagen naamlijst Utrechtse gemeenteraad
1851 en 1860].

Idem, 1986. De stad Utrecht en de franciscanen en dominicanen in de vijftiende eeuw; Het zwakke
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geslacht in Utrecht. Enkele momentopnamen van mannen en vrouwen uit de late middeleeuwen; Nieuw
beeldmateriaal over Hendrick Barck, balijer van het Utrechtse Catharijneconvent; Villa Lievendaal / bol-
werk Lepelenburg; De toespraak van rector magnificus prof. dr. C.W. Vollgraf t.g.v. het 300-jarig bestaan
van de Utrechtse Universiteit (1936).

Kronieken (donateurs ƒ 32,50 p.j. op postgiro 280.26.28 t.n.v. Genealogische Vereniging Prometheus-
Kronieken, Sibeliuslaan 4, Delft), 5e jg. (1996), nr. 1. L. Lemmens/M.W.H. Lemmens-Goossen/H.M. Mo-
rien: Van Spaandonck [te Tilburg en Delft; 16e-18e eeuw]; LA.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn:
Hardenbol (Achthoven bij Lexmond) [16e-18e eeuw]; B. de Keijzer. Vliegwyt alias Damsteeg (Alblasser-
waard [17e-18e eeuw]; Verv. Wapens van de vroedschap van Alkmaar. Collectie Van der Lelij [Nieropt/m
Sevenhuijsen].

Nederlands Archievenblad, jg. 99, nr. 4, dec. 1995. Thema-nummer: Organisatie en menagement van ar-
chiefdiensten. Stand van zaken en ontwikkelingen. Hierin o.m. een interview met vijf recent-benoemde
gemeentearchivarsissen, de reorganisatie bij het ARA, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiede-
nis, het MLG (machineleesbare gegevens)-project [...'een goed functionerend en compleet digitaal geheu-
gen is van levensbelang voor het openbaar bestuur in ons land ... het is een fundamenteel probleem voor
onze samenleving'. Gesteld wordt dat het probleem niet alleen met techniek is op te lossen, maar dat ook
regelgeving, archivistiek en organisatie daar toe zullen moeten bijdragen. In de praktijk dient er ervaring
mee te worden opgedaan d.m.v. projecten], de verzelfstandiging van de Rijksarchiefdienst, het vak archief-
management, Huis- en familiearchieven [reacties].

Ons Voorgeslacht, no. 467, 5 Ie jg., jan. 1996. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Van
Cleeff uit Charlois [begin 17e-18e eeuw]; W. van Wijngaarden: 500e penning van de Alblasserwaard over
1627; J.C. Kort: De lenen van het kapittel St. Marie op het Hof te Den Haag (1375-1649).

Idem, no. 468, febr. 1996. V. Poolen: Drie generaties Schoonhout in de Hoekse Waard [nageslacht van
Coos Foppens (Vredenburg), die afstamt van Doen Beijnesz.; 17e-18e eeuw]; K.J. Slijkerman: De tiende
penning van Pernis over 1542; J.C. Kort: Repertorium op de grafelijke lenen in het Sticht Utrecht 1204-
1649.

Idem, no. 469, maart 1996. B. van Dooren: Stamreeks Vel (Van der Velde) te Ooltgensplaat [I7e-I8e
eeuw]; HM. Kuypers: Jannigje Peyen (een bevestigde genealogische hypothese) [tr. ca. 1600 Gerrit Wil-
lemsz. den Hoed te Bergambacht]; SM. Auwerda-Berghout: Kohier van de 10e penning van Westenrijk
1542-1543; M. Zaaijer C.B.zn.: Geannoteerde, geestelijke en wereldlijke goederen in het Land van Voorne,
1573; Idem: Rekening van de geannoteerde goederen te Middelharnis, Ooltgensplaat en Sommelsdijk
(1572); Antw. De Bruijn/Van Leeuwen, Krul, Overgaag.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (abt. ƒ 25,- p.j.; mw. Z. Hissink-Kerkdijk,
Bloemendalsweg 6, 7429 AL Colmschate), jg. 13, nr. 1, febr. 1996. Verv. Boerderij- en familienamen:
Senhorst [Sin-, Seyn-, Sen-, Zenhorst], Besselink [ook Besseling]; H. Voges: Genealogie Smalbraak/Ten
Haken [te Winterswijk e.o.; 17e-19e eeuw]; Verv. Begon hun geschiedenis in Grol? [Boekers, Böeker(s),
Beuker, Beukes]; B.J. van den Enk: Genealogie Popping [Poppinck; voornl. stamreeks; te Zutphen; 15e-17e
eeuw]; J. Harmsen-Gerretsen: De verbrande bruid [Johanna Raterink tr. Zelhem 1856 Alof Leusink]; W.J.
Ouweneel: Kwartierstaat Johannes Hermanus Barendsen [geb. Zutphen 1884; Barentzen (te Markelo),
Voerman (te Dinxperlo), Bou(w)meester (te Ruurlo), Roeterink (te Gorssel)]; Deelkwst. Theodora Kumme-
ling [ged. Zevenaar 1793].

Oud-Castricwn (Stichting Werkgroep Oud-Castricum; abt. ƒ 17,- p.j., los ƒ 19,-, te bestellen bij H. Verma-
nen, Nansenstraat 31, Castricum), 18e jaarboekje (1995). F. Baars/M. Hopman: Tweehonderd jaar brand-
weer in Castricum [met lijst leden van de Vrijwillige Brandweer 1920-1995]; J. Glastra: Het oude Duin
en Bosch. Een ziekenhuis van oprichting tot in oorlogstijd; Idem: Een ziekenhuis op drift. De evacuatie van
Duin en Bosch [1942]; E.A. Steeman-Borst: Het Knophuis en zijn bewoners [boerderij/herenhuis aan de
Overtoom; o.a. Tempelaar, Nuhout van der Veen, Kieft, Steeman, Lute]; A.G.P. Sminia-Wouters/S.P.A.
Zuurbier: De Castricumse familie ... Zoontjes [r.-k. familie afk. van Uitgeest; Seuntje(s), Seunties; met
schema en genealogie; 17e-20e eeuw].

Oud Utrecht, 68e jg., nr. 6, nov./dec. 1995. P.D. 't Hart: Studentenjool en studentenstreken omstreeks 1800
[Boreel, Van der Gronden, De Brauw, Van Alderwerelt]; B. van den Hoven van Genderen: 'Verscheidene
wrede excessen'. Walraven van Brederode mishandelde zijn vrouw [Margaretha van Borssele; tr. 1492].
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Idem, 69e jg., nr. 1, jan./febr. 1996. IJsselstein. Een benzinestation naar ontwerp van Ir. S. van Ravesteyn
(1889-1983); Historische vooroordelen.

Idem, nr. 2, maart/april 1996. Honderd Jaar Film; Nijverheid: Opkomst en ondergang van de Utrechtse
steenfabricage; De theorieën over de rivierlopen in de stad Utrecht.

Het Reclorshuis (Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, Korte Prinsenstraat 2,7607 JB Almelo), 19e
jg. (1996), no. 1. Het Algemeen Ziekenhuis (1891 -1960) [met schets geschiedenis medische zorg te Alme-
lo]; Jan Hendrik Gram van Heylbron (1697-1782) [aanvankelijk klokkenmaker; bekend als Hendrik van
Heilbron, arts].

Tweestromenland, nr. 87, 15.NI.1996. J. van der Zandt (t): Hoe leefden wij vroeger?; J. van Os: Op het
spoor van een bruidschat. 'De Broekschenhof' onder Winssen, Ewijk en Bergharen [Joachima van Wijhe,
dr. van Joachim van Wijhe en Josinna van den Bongart, tr. 1616 Johan van Rechteren; geschiedenis t/m
1870]; 'Geschiedenis der watersnood tijdens de dijkdoorbraak te Nederasselt in begin van v/h jaar 1926
zoals het door onszelve beleefd is. Maria v. Hoogstraten'; Kwst. Maria Johanna BernardaBijl [geb. Dieden
1942;-, Jansen (te Velp), De Goeij (te Lith), Van Dreumel (te Leeuwen, Wamel, Alphen a/d Maas)].

Veluwse Geslachten, jg. 21 (1996), nr. 1. B.J. van den Enk: Van den Ham/(Van de) Koot [notities uit een
bijbel; te Barneveld]; Aanv./Verb. Kwst. Heij-Van Diermen; Tekst van drie lezingen gehouden door F.
Keverling Buisman [rol archiefdiensten bij genealogisch onderzoek], A.C. Zeven [heraldiek op de Veluwe]
en R. Luttien-Jacobs [genealogie: hobby of verslaving]; G.A. Hardeman: Kwartierstaat Hendrika Wilhelmi-
na van Burk [1890-1972; 5 gen.;-, Hanhard, Moll van Santbergen, Van Ruijven]; Aanv. Kwst. Vahl;-4.C.
Zeven: Familiewapens op archiefstukken van Nijkerk; J. Loos: Fragmentgenealogie van Lois, Loys, Loois,
Looys naar Loos [ 17e-20e eeuw]; B.J. van den Enk: Genealogie Westhof/Westhoff [te Apeldoorn; 17e-20e
eeuw]; R. Klaassen: Kwartierstaat Jannetje Morren [geb. Oldebroek 1937; eigl. stamreeks]; B.J. van den
Enk: Genealogie Nijdeken [eind 17e-19e eeuw]; E. de Jonge: Archieven niet aanwezig in openbare archie-
ven; E. Schurink: Kwartierstaat Ewout Schurink [geb. Monnickendam 1959; eigl. stamreeks; uitwerking
kwn. Gerrit Schurink (1856-1923);-, Kruisdijk, Broekhuis, Hagedoorn].

Uit Eijsdens verleden, nr. 69, okt. 1995. Zestig jaar georganiseerd voetbal in Mariadorp; H. Boersma:
Matthias Dionijsij, bijna 40 jaar pastoor in Breust en Eijsden (1617 tot ca. 1654). Bijlage: Meer dan vier
eeuwen pastoors van de St. Martinus-parochie Breust-Eijsden (1564-1995); Het raadsel van het grafkruis
in de Voer [Maria Elisabeth Schmitz, Aken 1888-Eijsden 1897; exm. Johnen].

Uit onze afdelingsbladen:
Amersfoort e.o., jg. 5, nr. 1 Jan. 1996. Verslagen van drie lezingen: Het Bulletin Board System, Naamkunde
en genealogie en Een demografisch onderzoek in Zuilen; Th.M.C. de Bruin: Een stamreeks als familiebrief
[De Bruin/De Bruyn; oudst bekende Willem Gijsberts, geb. ca. 1550, won. Lexmond/Achthoven]; De
volkstelling van 31 mei 1947; J.J. van Dort: De Dienst Heraldisch Archief.
Amstelland, nr. 21, febr. 1996. Verv. Vreemde namen [aanv. Delfdiep/Delvendiep; met fragment 17e-18e
eeuw]; Verv. Wagner-Wagenaar.
1340 (Rotterdam), jg. 10, no. 1, maart 1996. Verv. Banden met Klundert [uittreksels weeskamer, voornl.
17e eeuw); W. van Zeeland: Fragment-genealogie Van Beekhuizen [te Rotterdam; afk. van Arnhem],
Delfland, jg. 5, no. 1, maart 1996. Wapenregister-afd. Delfland: Van Rijkom [de vraag dringt zich op
waarom dit adellijke (Beierse) wapen onder een Nederlandse spelling hier geregistreerd zou moeten wor-
den. Immers, aanvrager stamt niet af van Andreas v. Recum, die in 1813 'baronirt' werd en bij die gelegen-
heid dit wapen ontving. Beiden hebben slechts een gemeenschappelijke voorouder in Peter van Recum (ca.
1600). Het gevierendeelde wapen zou ook nog elementen kunnen bevatten die ontleend zijn aan de vrouwe-
lijke kwartieren van Andreas of elementen, die symbolisch kunnen zijn geweest voor zijn leven. Sieb-
macher's Wappenbuch Band 20 (Na 9), Die Wappen des hessischen und thüringischen Adels, Seite 9,
vermeldt: Napoleonischer Adel, 1825 von Bayern gefreit. Idem, Band 22 (Bay 52), Die Wappen des bayri-
schen Adels, Tafel 54, in het Register des blühenden bayrischen Adels. Tenslotte in Band 14. Die Wappen
des preuBischen Adels, Seite 59, v. Recum genoemd als 'bayr. u. nass[auische] Adel']; R. van Doorne:
Stamreeks Van Doorne (Delft-Rijswijk) [ook Van Doomick; 17e-20e eeuw]; Stamreeks Stol(t)ze (5 gen.).
Genealogica(Flevoland),jg. 12, no. l.jan. 1996. L Slager. VanTroei naarTrey [FrancisTreyotr. Amster-
dam 1635 Annetje Benjamins Trockmarten]; F. van derZwan: Afstammingsreeksen van Karel de Grote
[beide reeksen gelijk vanaf auteur tot: Leonard Breitschwert (-Schenner-von Landeck-enz.) tr. 1542 Luzie
Dreher ( - Volland-Lyher-enz.)]; Waarom een Indisch familie-archief?; L. Slager: De familie Van Ha-
vre/Van Haveren [ook Van Avre; te Amsterdam en Antwerpen; 17e eeuw].
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Gens Propria Kennemerland), nr. 15, jan. I996./C. van Vrede-van der Hoeven: Abraham des Amorie
(1679-1760), een Haarlems koopman en zijn geestelijke achtergronden; Verv. Ware en onware Haarlem-
mers; E.H. Joosten: Wie woonde waar in Overveen.
Gooi en Eemland, 7e jg., nr. 1, maart 1996. /. van Velzen-van Glasenap: Zoeken naar je voorouders in Polen
... ?? Dat is geen eenvoudige zaak en waarom niet?; J. Kloosterman-Dekker. Erfgenamen van Cornelis
Tromp [1711]; Regiokwartierstaten-1 (63 kwn.). P.M.M, van den Hoogen: Jacobus van Breemen [1854-
1913; Van den Bremer(t), Van Thienen, Majoor].
Hollands Noorderkwartier, nr. 26, jg. 10, nr. l,jan. 1996. C./ Wierdeman Molendijk: Genealogie & BBS;
Antw. Kwst. Fournier-Krefft [Noorderhaven, Douma]; Naamsverandering Ooijevaar/Bakker [teObdam en
Akersloot; 18e eeuw].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 5, jan. 1996. Familiefotografie, familiefilm en opbouw archief fver-
slag themadag]; L. Lemmens: Audiovisuele middelen en genealogie [verslag lezing]; Dag van het familiear-
chief [verslag].
HuppelDePup, jg. 3, nr. 1, jan. 1996. Ver van huis-Kunt u ze thuis brengen? [vondsten buiten de provin-
cie]; H. Hartog: Onbekende bron [inkomstenboeken diakonie]; J. Seekles: Onderzoek in kerkelijke archie-
ven [verslag lezing]; H. Hartog: Tuise: een fragment-genealogie m.b.v. diaconieboeken [Tuizinga, Tuize;
te Midwolda; 18e eeuw]; Verv. De Groninger zeevaart en de bronnen [verslag lezing]; Antw. o.a. Spelde,
Prime, Clunder.
Kempen- en Peelland, jg. 4, no. 1, maart 1996. Schema: gemeenschappelijke afstamming van drie leden
van Louwen Pieters van derTa(c)k [geb. Rotterdam 1622]; Kwstn. (5 gen.) van: de kinderen Conijn [- ,
Ruigrok (te Vlaardingen), Hoens, Cauwenberg], E.P. Jordens [-, Oosterhof, Van Muyden, Neyman], M.H.
Klaasse [ -(te Heiloo), Greuter, Visser (te Winkel), Akkerman], S.M. Klappe [-, Hollander (te Kampen),
Spoor (te Brielle), Marks] en de kinderen Leenaars [ -(te Made), Verheyden (te Rijen), Verhoeve (te Made),
Brenders].
Kwartier van Nijmegen, jg. 5, nr. 1, jan. 1996. Het Rijksarchief Brussel; J. van Rijswijk: Bloemlezing over
toegankelijkheid van genealogische informatie [digitale archieven].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 12, jan. 1996. 'Verblijf' in Noord-Holland [gevangenis 'de Krententuin'
te Hoorn; Antoon Peter van den Berg, 1841 -43]; Aanv. Nationale Militie; Verv. Kalender der onveranderlij-
ke feestdagen.
Threant, 7e jg. (1996), nr. 1. R. Harens: Kwartierstaat Saskia Schreurs [geb. Enschede 1962;-, Liefers,
Baas, Boelens (te Gieten)]; W. Keeris: Genealogie Van Rheen [te Coevorden en Schoonderbeek; I8e-I9e
eeuw]; Idem: Genealogie Bos [3 gen.; te Beilen, Diever, Grand Rapids; 18e-19e eeuw]; Verv. Genealogie
Lunenburg [Schonewille].
Twente Genealogisch, 12e jaar, no. 1, jan. 1996. Verv. Bijnamen in Vriezenveen; Kwst. Gerhardus Lem-
mink [geb. Losser 1899;-, Bos, Spekhorst, Aalberink]; Fragment Lempsink; Kwst. Oude Veldhuis f-,
Oude Koehorst, Damink, Kamphuis]; Kwst. Velthuis [-, Ophuis, Oude Hampsink, Schoppink]; Grabandt
[verslag lezing]; Het Lonneker Markeboek.
Veluwe, 1996, no. 1. E. de Jonge: Jeremias van Co(u)rbach alias van Goor alias Grijp [tr. Zwolle 1632
Geessien van Camphuijs(en) [zoektocht naaren door archieven]. Genealogie Van Corbach [Van Corbagh,
Van Courbach, Korbag enz.; te Amsterdam, Hellendoorn, Dalfsen, in Suriname; 17e-19e eeuw]; B.J. van
den Enk: Genealogie van de Haagse familie Combrink/Kombrink [ 18e-20e eeuw]; Mem: Genealogie Schou-
ten [te Elspeet; 17e-19e eeuw].
West Noord Brabant, jg. 6, nr. 1, jan. 1996. Aanv. Dalmeijer; Verv. Genealogie Biestraten; H.M. Aben-
Nederpeld: Langs de matriarchale lijn [Aben, Nederpeld, Gehle, Joost, Schmitz (te Hennef), Muller (id.),
Schmitz (te Geistingen), Berger]; Een triest geval [kind van Jan Cornelisz Beting, 1606]; Chirurgijn Van
Campenhout [te Oudenbosch, 1671 ]; Een boze zoon [ Anthonis Luijsterburg, 1818]; Pastoor als wederdoper
[Anthony Brevil (Berviel) tr. (geref.) Bergen o/Z 1695 Catharina Visschers].
Ussellanden, nr. 35, 10e jg., jan. 1996. Aanv. Kwst. Klaas van Holten [gen. VI-IX; voornl. te Staphorst en
Rouveen]; Het gesprek ... met N. Pabon. Kwst. Inez Ingrid Pabon [ 1951 -1977; - , Kalter, De Groot (o.a. te
Jutphaas, Den Haag), Heinen (te Steenwijk)]; G. van Keulen: Parenteel geslacht Hultink [18e-20e eeuw];
Markegenootschappen in Overijssel [verslag],
Zaanstreek-Waterland, nr. 24, maart 1996. P.S. Teeling: Het kadaster, een bescheiden hulp voorgenealo-
gen; Huisnummerregisters in de gemeente Wormer; J.P. Blokker: Overzicht van polderarchieven; Neder-
landse walvisvaart in de 17e en 18e eeuw [verslag lezing]; M.C. Schaap-Jongens: De huizen te Koog aan
de Zaan van de familie Klaas Schenk Pzn. [1809-1894]; O. Lunshof: Van den oeconomischen tak [der
Hollandsche Maatschappij; 1778 naamlijst leden]; E. Nomes: Een verdwenen aantekening uit het doopboek
van de Rijp [gezocht: de doop van Dirck Pietersz Nomes 1683]; J. Blanken: Zwart (4) [Gerrit Jansz Swart
tr. Westzaan 1686 Mainu Willems].
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Zuid-ümburg, febr. 1996. Soldaten uit Heerlen, overleden in de Napoleontische lijd 1800-1815; Idem uit
Bocholtzen Simpelveld.

Uit Familiebladen:
Boissevain bulletin, nr. 4, jg. 4 (1994). Belangwekkende vrouwen van Boissevains [Marie Barbera Pijnap-
pel (1870-1950), Inez Milholland (1886-1916), Edna St. Vineent Millay (1892-1950), Adrienne Minette
van Lennep( 1896-1965)]. Idem, nr. 5, jg. 5 (1995). Bergerac Special. Bergerac, Hugenoten en Boissevain.
Het rebelse volk van de hugenoten in Bergerac.
Casa Clulia, nr. 28, 1 Ie jg., jan. 1996. Een Kluyt op een fluit [Jan Kluyt, VOC-schipper 1718-17241; In
memoriam ingenieur Joannes Kluit 11890]; Tekening uit 1857 van (Dordse?) J. Kluit.
Faber. 16de verantwoording [ 1996]. Kwst. Gerrit Faber |geb. Giekerk 1920;-, Bosma, De Vries (te Beet-
gum), De Vries (te Rijperkerk); met vervolg Faber te Hyum |; Lijst van geboorten, huwelijken en overlijden
uit DTB en Burgerlijke Stand te Bolsward van personen niet de naam Faber; Nageslacht Pieter Willems,
van Aduardf tr. 1749 Etjen Geeuwens; Faber].
Familieblad Ten Cale-Ten Kale, van vroeger tot heden, nrs. 1 (1976) t/m 25 (okt. 1980) [sindsdien niet
meer verschenen]. Onlangs ontvingen wij enkele nummers ter completering. Omdat dit blad nog niet eerder
in Gens Nostra vermeld werd én het barstensvol gegevens staat, volgt hier en in volgende rubrieken een
samenvatting. Nr. I: Nakomelingen van Teunis van Borne [Ten Cate; te Borne, Amsterdam en Deventer;
16e-17e eeuw]. Nr. 2: Nakomelingen van Herman ten Cate [geb. Borne 1640; te Almelo en Amsterdam;
17e-18e eeuw|. Nr. 3: De Ten Kate's uit Avereest [16e-19e eeuw; verv. in nrs. 19, 23/24]. Nr. 4: De oudste
vermeldingen van de naam Ten Kate in Nederlandse schriftelijke bronnen; Het Friese geslacht Ten Cate
[nageslacht van Teunis ten Cate, geb. Borne 1650; o.a. te Ulst en SneekJ. Nr. 5; Het geslacht Ten Cate uit
Knijpe | l8e-20e eeuw]. Nr. 6: Verv. Het geslacht uit Borne. Nr. 7: Wat betekent onze familienaam; Het
geslacht Ten Cate uit Neede [I7e-2()e eeuw].
Familiegemeenschap 'TerLaeck', 52e jaarboekje (1996). Familiewapens |ontstaan en argumentatie wapen
van de familiegemeenschap]; Familie-Kroniek; J.C. ter Laak: Oudste bekende generaties van het geslacht
'ter Laak' te Oldenzaal en te Amsterdam [ 17e-18e eeuw]; Graven van Terlaak's in Den Haag; Verv. Gelder-
se Ter Laeck's van voor 1812.
GensAvortia, 8e jg. (1994), no. 30 (juni); no. 31 (sept.); no. 32 (dec). De oudst bekende vermeldingen van
onze familienaam: Van der Avoert, Van den Avoyrd [14e-15e eeuw]; 9e jg. (1995), no. 33 (maart). Nieuwe
vondsten [Van der Avoirt; te Ginneken, 17e eeuw]; no. 34 (juni). Verv. Nieuwe vondsten [met schema's;
18e eeuw]; no. 35 (sept.). Een nieuwe Belgische tak Van der Avoort [Veravert; te Kapellen],
Hamers Bulletin, jg. 8 (1992). Verv. Biografieën Limburgse Hamers en stamreeksen Hamers. Nr. 1: De
ouders van Maria Hamers, echtgenote van Petrus Lovenberg [tr. Simpelveld 1652]; Dragers van de naam
Hamers en leden van de schutterij St. George te Simpelveld. Nr. 2: Huwelijksdispensaties te Munstergeleen
[bisdom Luik; o.a. Joannes Petrus Hamers tr. 1782 Mechtildis Peters]; Ingangen op de Heerlense schepen-
protocollen [1680-1760]. Nr. 3/4: De herkomst van het Brumssumse stamouderpaar Jan Hamers f tr. 1657]
Sibil Jans; ... Hamers te Spaubeek [ 17e eeuw]; Kwst. van de kinderen Smeets [Gerard S. tr. Geleen 1681
Catharina Hamers;-, Zelis,-, Nijskens], Nr. 5: Op zoek naar afstammelingen in Amerika; Verv. Ingangen
Heerlense schepenprotocollen [ 1760-1789]; Kwst. kinderen Hamers-Weber uit Lattrop f-, Post (te Vel-
den), Weber (te Dordrecht), Demmers (ie Bergen o/Z, Velsen)|. Nr. 6: Op verkeerd spoor [Maria Magdalena
Hamers otr. Vaals 1847 Johan Werner Ketteniss; Magdalena Hammers otr. Vaals 1843 Martin WiertzJ;
Volkstellingen in 1796: Bingelrade, Jabek, Merkelbeek en Schinveld; Verv. Ingangen Heerlense schepen-
protocollen [1789-1793, 1753-1789],
Horsting & Horstink, jan. 1996. Erve Horstink op de Hones. Haaksbergen; Marke Hones en Haaksbergen;
Belastingen in Haaksbergen [Harstink, Horstinck]; Een boedelbeschrijving uit 1794 [van Jan Albert Hors-
ting, geb. Zutphen 1756],
De Ui!et Gazette, Vol. 2, Nr. 4, Jan. 1996. Vijf zoons van Adrianus Lazet te Tiel [tr. Tiel 1855 Adriana
Wilh. Horstink]; Het gezin van Jan Lazet tr. Maastricht 1840 Anna Maria Hannon: Verv. Fragment La-
set/LazelteTiel.
De Schakel, 7e jg.. nr. 1, febr. 1996. Het geslacht Dinkla [Dinklage; te Zetel (Oldenburg), Purmerend,
Beemster; 18e-19e eeuw]; Stamreeks Buschmann |o.a. te Riepe, Nord-Dunum en Amsterdam].
SconeJhan, nr. 6, jg. 6, nr. l,jan. 1996. Les Schoniansa Basècles;Onze naamgenoten inTernat [eind 16e-
18e eeuw; Schoonjans, Scoeneians, Schoenjans enz.; met in vrouwelijke lijn uitgewerkt: o.a. Steens, Van
Hagendoren, (De) Kegel/De Keghei, Van Rossem/ Van Rossum, De Smet(h). Van Blyenberch, De Fyeter,
Van Pissote/Van Pisort, Bruno].
Van SuyderhoefftotZuiderhoek .familieblad, 1 e jg., no. 3, febr. 1996. Genealogische overzichten nageslacht
van GerardusCornelisZuiderhoek 11849-1926] en van Adriaan FillipesZuiderhoek [ 1841 -1913]; Kwartier-
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sinten (5 gen.) van Gerardus Cornelis Zuiderhoek [geb. Arnhem 1921; - , De Zwaan, Nowee, Otten], Fran-
ciscus Herman Zuiderhoek |geb. Eefde 1948;-, Nowee Hendriksen.Nijman] en Bos Zuiderhoek [geb. Den
Haag 1916; Suyderhoeck, De Jong (te Sliedrecht), Marchand, Keyser (te Oudshoorn, Amsterdam)!.
De Veerkamp Krant, jg. 2, nr. 1, maart 1996. Beknopte kwst. (4 gen.) Johannes Christiaan Veerkamp [geb.
Amsterdam 1926;-, Nieuwenhuijs]; Stamreeks Veerkamp [prov. Groningen; Egbert Jurriën V., tr. 1701 ].
De Vloed, nr. 4, jan. 1995. Verv. Ontleend aan andere publicaties, w.o. Belgische [hierin o.a. notities uit
volkstellingen Bonheiden. OLV-Waver, hoeven te Bonheiden; gegevens Vervloet in relatie tot de familie
Uyt(t)erhoeven/Wterhoeven,Uyterhoef; uit parochieregisters Itegem, en nog diverse volkstellingen]. Idem.
nr. 5, juni 1995. Naamdragers uit notarieel archief Adriaen Swiggers, notaris te Beerzel 1680-1726; Ver-
vloet in de klappers van Putte: Verv. Uit andere publicaties; Bidprentjes; Uit het Oud Gemeente Archief
Bonheiden (1721-1733) [Vervloet en Vuijtterhoeven]; Acten uit Mechelen Imet fragment 18e-19e eeuw].
Idem, nr. 6, jan. 1996. Vermeldingen in de parochieregisters en volkstellingen van Schriek; Notities Ver-
vloet en Van der Vloet uit o.a. volkstelling van Putte 1709, testamenten voor notaris G. van den Bosch te
Beerzel, weeskamer Mechelen 1705-1800, notariaat F. de Bruyn (Antwerpen 1694-1739); Wechelderzande|
Van de(r) Vloedt in doop- en trouwboeken en Burgerlijke Stand]; Nageslacht Jan van der Auwera [geb.
Putte 1618]; Fragment Verhaegen [eind 16e eeuw; met Van Haecht, De Wortelaer]; Genealogie Vervloet
[te Putte; 17e-18e eeuw]; vele regesten uit notariële en schepenarchieven; wie is ze kwijt? [Belgische
Vervloet's en Van der Vloet's in Nederlandse archieven].

Gaarne stellen wij aan u voor:
Het heden en hei verleden van de Familie Hollander, jg. I. uitg. 2 [febr. 1996). Uitgave van de Familiever-
eniging Hollander, opgericht 19 aug. 1995 te Obdam; voorl. red.-adres: W. Hollander. Debussystraat 16,
6904 HH Zevenaar. In deze aft o.a. Op zoek naar militairen in het Algemeen Rijksarchief |Otte Hollander,
geb. Workum 1873 en Johannes Hollander, geb. Westhem 1877]; Brandewijn» kommen.
Masclé Journal, nr. I, 1996. Contact-adres: R. Masclé, Alexanderstraat 16.4421 CH Kapelle. De naam
werd/wordt ook geschreven: Masclée, Masclay, Masklee, Masclee. In deze all. oudste vermeldingen | Vlis-
singen 1632, Retranchement 1658; in de USA 1765].
Nieuwskrant familie Jense, I e jg.. nr. 1, april 1994: 2e jg., nr. l,nov. 1995. Familievereniging opgericht
30 okl. 1993; secr.: mevr. H. Jense, John F. Kennedylaan 123,2285 AD Rijswijk. Oudst bekende voorvader
Jens Mogensen Jensen [afk. uit Kristiansand, Noorwegen: mogelijk echter afk. uit Denemarken: scheeps-
timmerman: zoon Jan, geb. Rotterdam 1815, militair smid te Delft]. In 2e jg.: Aanv. Genealogie [19e eeuw];
Jense inde pers: Familiehistorie: George Coenraad [Jense. 1871-1934; zakelijke activiteiten ]: De artillerie
stapel- en constructiemagazijnen te Delft.
Van Oppen Nieuws, nr. 1 (I3ejg.,dec. 1994): nr. 2 (14e jg.. april 1995); nr. 3 (dec. 1995). Familieblad van
de Internationale van Oppen Vereniging. Voortzetting van een in de jaren 1953 t/m 1964 verschenen fami-
lieblad. Secr./red.: Slalmeesterslaan 39. 6581 GA Malden. In nr. 2: Postume hulde aan een vergeten neef:
August F.M. Bakhuys Roozeboom [commando. 1922-1944; zoon van Emilie. van Oppen]. In nr. 3: Familie-
raadsel rond scheepsramp ontrafeld [Willem van Oppen met vrachtschip vergaan bij Stockholm 1922].
Ouweneel kroniek, nr. I, mei 1995; nr. 2. nov. 1995. Werkgroep Ouweneel; secr.: mevr. L.M. Ouweneel.
O. Tuindorpslaan 10,2015 HG Haarlem: red.: G. Ouweneel, Ieplaan 21, 2951 CB Alblasserdam. De oor-
sprong van de familie ligt in Zevenhuizen (ZH). In nr. I: W.J. Ouweneel: Vanwaarde naam Ouweneel?;
Red.: Overzicht van alle hedendaagse mannelijke Ouweneel-takken [nageslacht Cornelis O., geb. Zevenhui-
zen 1708, tr. 1728 Aaltje Willems(vander) Kraan], In nr. 2: De oudste Ouwenelen [7 generaties nageslacht
Lourijs Cornelisz, vermeld I534|; Kwst. Ouweneel-(van der) Kraan | ' - , Radder.-, (den) Houter|.
Rogmans Bulletin, | Ie jg.|, no. I, maart 1994 (met Duitse versie); nr. 2, aug. 1994: nr. 3, juni 1995. Red.:
T. en B. Rogmans, Lindeseweg 14, 7251 NM Vorden; F. en W. Bernhard, Lerchenstr. 17, D-26181 Ede-
wecht. Betreft nageslacht van Peter Rog(ge)mans tr. ca. 1650 Wilhelmina Vo(e)yen;te Kevelaar en Wetten.
In nr. I de oudste drie generaties; in nr. 3 genealogische notities.
Stuij Familie Magazine, 2e jg., nr. 2, okt. 1995. Red.: Wilgenhof 29. 3363 HR Sliedrecht. Een testament
uit Schoonhoven [van PieternellaCornelisdr., won. Bleskensgraaf, 1697; haargrootvader Jacob Cornelisz
had vier kinderen, die met een zoon of dochter van Gerrit St(e)uij te Streefkerk trouwden]; De nalatenschap
van Willem Jansz Stuij [geb. ca. 1650; testeert 1730]; De lenen van Huize Liesveld; Uit het Rechterlijk
Archief |van Wijngaarden; 1729 Pieter Cornelisz Stuij, gevecht met messen]; Verv. Genealogie Stuij [18e
eeuw; te Wijngaarden en Nieuw-Lekkerland].
De Vloed. Genealogische mededelingen over naamdragers Vervloe(d)t en Van der Vloe(d)t. Red.: R. Ver-
vloet. Valaardreef 43. B-2610 Wilrijk. Doel is zoveel mogelijk genealogische gegevens te publiceren over
naamdragers. Inderdaad staan de door ons ontvangen afleveringen-de nrs. 1 (okt. 1993), 3 (juni 1994), 4
(jan. 1995), 5 (juni 1995) en 6 (jan. 1996) - boordevol gegevens. In nr. I: Nageslacht van Gummarius
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Vervloet [overl. Berlaar 1763, tr. Elisabeth Dom; met op wat onorthodoxe manier gepresenteerde gegevens
van aangehuwden w.o. De Ceuster, De Pooter, Van der Sanden, Roelandts (te Boom)]; Kwst. Marcel Ver-
vloet [-, Jacobs (te Keerbergen), Bogaerts (te Putte), Van Hove (te Werchter); veel kwn. te Keerbergen];
Stamreeks Van der Vloet/Vervloet [oudst bekende: Jan Arnoutsz van der Vloet, vermeld Breda vanaf 1558;
te Asperen, 's-GravenhageJ; Fragment Vervloet [uit 'Boom ofte linienboek' van de Antwerpse vleeshou-
wers]; Kwst. Frans Louis Vervloet [ 1865-1937; voornl. te Putte], In nr. 3: Naamdragers ontleend aan andere
publicaties; Verv, Antwerpse vleeshouwersfamilie Vervloet; Vervloet in parochieregisters van Schilde en
Beerzel; Verv. Familie Vervloet in het Land van Arkel; Genealogie Van der Vloet [te Breda en Baarle-
Nassau; 16e-17e eeuw].

België
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (Brussel). Mededeling aan hel publiek, nr. 1, 4de
trim. 1988. De Archiefwet [openbaarheid van archiefbestanden].

Idem, nr. 2, Iste semester 1989. Raadpleging van de Parochieregisters en Burgerlijke Stand [mogen
alleen in de vorm van 'vervangingskopieën'geraadpleegd worden; per provincie en per Rijksarchief globale
opgave van verfilmde registers); Reprografie [voorwaarden en kosten foto's en kopieën]; Algemene beslis-
singen van de Wetenschappelijke Raad over de openbaarheid van bescheiden, bewaard in het Algemeen
Rijksarchief; Toegangen genealogie: Indices Parochieregisters; Toegangen Rijksarchieven (inventarissen).

Idem, nr. 3, 1 juli 1991 (2de uitgave: nov. 1993). Bibliotheekplan [het vrij raadpleegbare deel van de
bibliotheek van het ARA te Brussel is verdeeld over twee leeszalen: het Centrum voor documentatie over
archiefkunde en de leeszaal voor archiefbescheiden; plattegronden en kastindelingen].

ldem,m. 4,4de trim. 1993. Nota over De Belgische Rijksarchiefdienst [geschiedenis, wetgeving, organi-
satie/personeel, acquisitie enz.; adressen Rijksarchieven].

Idem, nr. 5, Ie trim. 1994. Gids voor de gebruiker van de microfilmleeszaal in het Algemeen Rijksar-
chief.

Heraldicmn Disputationes, jg. 1, nr. I, Jan.Feb.Ma. 1996. M. Van de Cniys: Editoriaal [enige vroegere
heraldische bladen worden genoemd; met dit tijdschrift wil men een forum bieden voor discussies en opi-
nies betr. heraldiek, sigillograh'een aanverwante gebieden]; Idem: Klaar en duidelijk?! [de uitgever/hoofd-
redacteur voegt de daad bij het woord en stelt het heraldisch taalgebruik ter discussie, en speciaal de kleu-
ren; auteur ging na wie-waar-wanneer-wat gebruikte, en stelt voor om bijv. i.p.v. 'een schild van zilver
beladen met een leeuw van sinopel' te spreken van 'een groene leeuw op een zilveren schild' ]; J. Goole-
naerts: De familie Pot [een manuscript-genealogie in het SA Antwerpen met handgekleurde wapens-ook
van aangetrouwden; 13-16e eeuw; behandeld worden o.a. de breuken in het stamwapen].

L'lntennédiaire/De Middelaar, No. 301, Ao. LI, 1/1996, janv.-fév. 1996. L. Lindemans: De Brusselse
kopergieters van Thienen [fragment 15e-16e eeuw]; Verv. La familie De Weerdt a Reet; Verv. Genealogie
Brison; M. Salberier: Les quartiers d' ascendance de Toots Thielemans (musicien et compositeur) [geb.
1922; Thielemans (te Meise), Belanger (te Brussel), Demaesschalck, Rorive].

Limburg, jg. LXXIV, all. 2, april-juni 1995. Verv. O.L.Vrouwenkerk van Alden Biesen; Verv. Schepenbank
van Peer [met namen en jaren van schouten en drossaards van Peer]; Over aartsdiakonaal recht in Sint-
Truiden. Een conflict tussen abt Hubert van Sutendael (1639-1663) en deken Christophorus Damen (1624-
1647).

Mensen van loen, jg. 5, afl. 4, dec. 1995. Hansbekenaren in de schepenbank van de heerlijkheid van Bellem
en Schuurvelde (1619-1794); Jaarrol der godvruchtige fundaties uit de kerk van Merendree [17e eeuw];
Voorouderreeks Maria van der Vennet [1863-1929].

Idem, jg. 6, afl. 1, maart 1996. R. Paltyn: De familie Pattyn uit het Land van Nevele [l8e-20eeeuw];/i
Marlens: Vrijlaten van Ursel, woonachtig in het Land van Nevele, anno 1736; Idem: Staten van goed in het
fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele (Hansbeke, Landegem) [18e eeuw|; R. Debbaul: De
Geraardsbergse familie Brau(s) uit het Land van Nevele (1653).

Ons Heem.jg. 50, nr. l,jan. 1996. H. Vannoppen: Smederijen in het kader van de Heemkunde in Brabant;
J. Spanhove: De boedellijsl van Adriaan de Nayere (t 1623), pastoor te Mollem; J. Gerits: Heemkunde en
schilderkunst in Brabant; Sprokkel ingen rond jacht en visserij in Brabant en elders.
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Ooslvlaam.se Zanten, 71 e jg., nr. I, jan.-mrt. 1996. A.K.L Thijs: Opdrachten in de presentexemplaren: een
veronachtzaamde bron voorde geschiedenis van de volkskunde in Vlaanderen; W.L. Broekman: De Naza-
rethse bende van Coben Den Beer | Jacobus Germonpré] en die van Jan De Lichte [1733-48]; H. Vannop-
pen: De knoop als historisch document in de geschiedenis van mode en streekdracht.

Le Parchemin, No. 301, 61e année, janv.-fév. 1996. E. de Montjoye: La seigneurie de Mont-a-Strud [De
Saulthoir, De Barsy]; X. de Ghellinck Vaernewyck: Plaques d'officiers féodaux aux armes de leur seigneur;
R. Harmignies: Les armoiries des officiers belges anoblis. Étude statistique; Héraldique vivante: Quecq
d'Henripret [te Lille (17e eeuw), stamreeks]; Wouwermans [te Messines (ca. 1600), Antwerpen (18e eeuw),
in Hongarije en Oostenrijk]; Anne van den Bogaerde foverl. 1641], épouse de Josse van der Straten.

Idem, No. 302, mars-avril 1996. Mianoye en Condroz. Son domaine, ses chateaux disparus, ses habitants
successifs; B. La Fonlaine: La familie de la Fontaine ditede Fraire (16e-17e eeuw]. Origine du lignagede
la Fontaine 114e-16e eeuw]; Léon Devaux (1872-1951).

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), 1995, nr. 4, dec. P. Severijns: Over de familie Hulsbosch uit Bree foorspr.
Hulbos alias Hulbuys; 17e eeuw]; Verv. Schepenbank van Borgloon [1693-1714]; Verv. Limburgers die
poorter werden van Antwerpen [1730-1779]; Verv. Taalgidsje voor genealogen [exheredatio t/m forensis].

Idem, 1996, nr. I, maart. P. Severijns: Over de familie Meesen in en rond Tongeren [te Nerem; 18e
eeuw]; Verv. Schepenbank van Borgloon [1714-17311; Verv. Limburgers... Antwerpen [1780-1795]; Verv.
Taalgidsje [forestum t/m gracia],

Vlaamse Stam,3\ejg.,m. 11-12, nov.-dec. 1995. C.B.A.J. Puylaert: Het Zeeuws-Vlaams geslacht Puylaert
[Van Pulaer alias (van) Eechaute; te Belsele, Waesmunster, Koewacht; 15e-20e eeuw]; Notariaat Carolus
Cattaneo [regesten 1736-1748; Westmalle, Oostmalle, Zoersel); H. Sprangers: Bijdrage tot de kwartierstaat
van Ludwig van Beethoven [(Van) Leempoel, Coppens, Stuyckers; te Mechelen; 17e eeuw]; Een kerkereke-
ning als genealogische bron (Vinkt 1572); Het gebedenboek van Maria Helena Cassels [tr. Geldern 1730
Georgius Grover; Van Daell (te Roermond), Naus, Ceysens, Duvivier, Rouffs]; Schepenakten verleden voor
de Schepenbanken van de Heerlijkheden Spiers, Pouldouvie en Oostwestvierschaere van de abdij van
Mesen (1771-1783) [regesten]; Vermisten uit Machelen, Vinkt enZaffelare anno 1781; Verv. Volkstelling
Hoboken 1796; Antw. o.a. Bisschop (te Tildonk), De Schotte, Triapain.

Wem, 32e jg., nr. l,jan. 1996. V.Aric.x: De Tieltse drukker-uitgevers Steven, Michiels, Horta en Lannoo
(1791-1929); H. Vannoppen: De Franse tijd uit politiek sociaal en economisch oogpunt; P. Ingelaere:
Probleemstelling afstamming Anna Stroobants, vrouw van de Opwijkse molenaar Huybrecht Bettens (17de
eeuw).

Idem, nr. 2, febr. 1996. P. Htiys: Jacobus Josephus Roffiaen (1730-1813) uit Reninge, vader van een
vierling (1785) en viermaal gehuwd; A.J. Vereecken: Een verdwenen grootoom en een vergeten herden-
kingszuil [Leo Van Bergen, 1890-1917]; G. Demuynck: Het fonds 'Vreemde Steden' in het stadsarchief
Gent (Zomergem als voorbeeld) [bijv. renteboeken uit 1497 en 1551, processtukken, lijst overledenen vanaf
1564 waarvoor het beste hoofd verschuldigd was, weerbare mannen 1566, pachtcontracten]; Naamlijst van
Belgische militairen opgenomen in het Burgerlijk Hospitaal teThienenop 10 augustus 1831; Signalemen-
ten tot aanhouding van personen (1827); J.A.G. Picavet: VanLernouldtotLannoey; M. VanAcker. Schouw
en heerttelling van rookgaten, hovens, asten, enz. te Mercxplas (1553); Overleden begijntjes van het Klein
Begijnhof O.L.V.-ter-Hooie te Gent, afkomstig uit Gent (1673-1796). Overleden begijntjes van het Groot
Begijnhof Sint-Elisabeth te Gent, afkomstig uit Gent (1701-1796); De waarachtige geschiedenis van Jan-
Baptiste Dheere [geb. Ertvelde 1788].

Westhoek, jg. 11 (1995), nr. 3. In memoriam Marcel Backhouse (1948-1995). Bibliografie; S. Riem: Het
hoofdgeld te Poperinge in 1673 (deel 1); F. de Meulenaere: Les Godschalck notaires a Ypres de 1698 a
1762; M. Pattyn: Een bijdrage tot de studie van het plattelands notariaat: regesten op de notariële minuten
van Joannes Jacobus Glorie notaris te Nieuwkerke (1770-1790).

Duitsland
Altpreufiisdie Geschlechterkunde, N.F. Bd. 25,43. Jg. (1995). Die Protokolle Uber den GeneralhufenschoG
des Amtes Johannisburg 1718; Zum 350. Jahrestag der Verleihung der Stadtrechte an die Stadt Johannis-
burg in OstpreuBen 1645-1995. (l)Collectaneazueiner Beschreibung der Stadt Johannisburg in PreuBen.
Zusammengetragen im Jahre 1748. (2) Die Verschreibung über die Erhebung des Fleckens Johannisburg
zur Stadt im Jahre 1645; Versprengte Teile des Historischen Staatsarchivs Königsberg. Ein Besuch im
Kalinigrader Gebietsarchiv; Verv. Die altesten Prüstationstabellen des Ermlands. 9. Tabelle des Amtes
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Guttstadt 1773; Voorts o.a. Von Werfen nach Uschdeggen, ein Salzburger Emigranlenschicksal [Leonhard
Vierthaller, uil Radstadt, tr. 1732 Gertraul Stainer(in), uit Werfen|: Das Cammeramt Laptau im Samland
von 1600 bis 1750/51; Trauungen vonOst- und WestpreuBen in den Schlesischen Provinzialblattern 1785-
1849.

Idem, Familienarchiv, Bd. 17 (1995). Ahnenliste Wessolowski | - , Kornblum, Pahnke, Schwarz (in
Kreis Jerichow) ]: Ahnenliste Keruth [met o.a. Langanke]; Ahnenliste Lalla [met o.a. Hundsdörfer ]; Ahnen-
liste Sonntag [-, Kolberg, Hannighofer, Augustat]; Ahnenliste GroBkopf [met o.a. Ha(c)kelberg, Thiem,
Quas/Kwash]: Voorts bijdr. betr. Trunz, Lettau, Kwst. en genealogie Kratzke [niet o.a. Jahnke], v. Losch,
Matschull/Matzul(eit); Aanv./corr. betr. o.a. Aberger; Aiisdem NachlaBQuassowski: Fragmenten Döhring.
Donsée, DreBler, Duik, Dultz, Dziengel, Dziobek, Elsner, Engelbrecht [te Schippenbeil; 17e-18e ceuwl.
Erdmann. Eschement/Eschemann.

Archiv Ostileul.se/ier Familienforscher, Bd. 13. Lief. 4. Juli 1995. Adressen van de Vereinigung Südeten-
dcutscher Familienforscher, e.a. [in Egerland, Böhmen en Mahren]: Korte bijdr. betr. Pupp, Giirtner, Urdi-
zil. WagnerAVahner |uit MösenJ, Mahlich, Engelmann. Bartscher(er) [uit Geseke (Westf.); 17e-20e eeuw],
Bergmann [uit Durchholz b. Herbede (Westf); 18e- 19e eeuw].

Idem. Lief. 5/6, Sept. 1995. Bijdr. betr. o.a. Panjas. Herold. Pietisten aus den Ostseeliindern in Niesky
in Niederschlesien, Schmoller/Schmola. Schücker, Paul, Grimberg. Runge [met Runke, Ruhnke, Ruhnow,
Ruhnau], Dittbrenner. Dittloff. Dietz/Tietz, Hahn, Kubin. Schwallbach, Gartner.

Beitrage zur weslfülischen Familienforsclumg, Band 52 (1994). B. Feldmann: Die Höfe des Münsterlandes
und ihre grundherrlichen Verhaltnisse (Index der Hofesnamen, Grundherren, Bauernschaften und Kirchspie-
Ie) [op basis van o.a. belastinglijsten; 17e-18e eeuw].

Idem. Band 53 (1995) [helaas geen register]. 75 Jahre Westfalische Gesellschaft für Genealogie und
Familienforschung; Bibliographie Wilhelm Honselmann 1950-1994; H.J. Warnecke: Zur Genealogie der
Schuiten zu Mimberg vom 16. bis zum 18. Jahrhundert [Schulte (zu Mimberg, zu Stipcl); vele aliassen;
Stolle genannt Schulte zu Mimberg, Mimberg (genannt Ohhns/Olmes/Olniers), Winkhaus genannt S. zu
M.. Blome/Blaume, Asshoff, Pape, Oberstadt, Vischer, Duncker. Mü'nstermann. Sobbeler, Tyrell; 16e-18e
eeuw]; Der Kanonikeram Kapitel des Alten Doms zu Munster. Gerdt Provestinck (j 1542) und sein Fami-
lienkreis [met fragment Scholte Pröbsting; 16e eeuw]; Aufzeichnungen des münsterischen Weinhiindlers
Dionysius Detten über sich und seine Angehörigen [eind 16e eeuw]; H. Börnemann: Zur Geschichte des
Hofes Thier in Altenberge und seiner Besitzerfamilien [Tegeder, Thier, Fraling, Markfort, Oelck. Kamp-
hues; met verwantschapstabellen]; Das Hofbuch des Henrich Thier aus Altenberge [1650-1682]; Ein Hof-
sprachebuch des Stiftes Freckenhorst |o.a. Lickhus, Eselgrim, Koek, Boening/Böning. Lechtenneuwer.
Reckman, Brokelman, Bomhoder/Boenhoeder, Hunekemolner, Schockinckhoff; 16e-17e eeuwj; Das
Stammbuch des Alben Bischopinck aus Telgte [ca. 1590-1621: met 28 wapenafbceldingen; kwstn. (5 gen.)
van Heinrich Bischopinck (1582-1624/1632;-, von Aspelkamp, Kerckerinck, Valcke)en van diens vrouw
Hilla von Grael ( - , von Averhagen, Bisschopinck, von Heven)]; Schülerverzeichnisse des Gymnasium
Paulinum zu Munster aus den Jahren 1768, 1800 und 1801; Die Familien Schulte Röchlingund Röchling
in (Dortmund-) Wickede im 17./I8. Jahthundert; G. Wilbertz: Zur sozialen und geographischen Mobilitat
einerScharfrichterfamilie inderFrühen Neuzeit. DieClauss (Clausen, Claessen.Clages) aus Lemgo [ 16e-
19eeeuw; o.a. Anna llsabein Clauss tr. Franz Henrich Schneider, overl. Groningen 1734 resp. 1727; dochter
Anna Margrieta Snijder tr. Groningen 1710 Johannes van Anhout]; Die jüdische Familie Gans aus Lippstadt
und Minden und ihr verwantschaftlicher Umkreis vom 16. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert; Die
Geschichte der Familie Valepage [te Delbriick; 14e-18e eeuw; met stamreeks Beckering (afstammend van
Clara B. (overl. 1666) bij Willem Valepage); Varendorf genannt Valepage genannl Sporck; fragment
Temme]: Westfalische Vorfahren der schwabischen Familien Feyerabend und Uhland [kwst. Clara Cathari-
na Mollenbeck, geb. Rinteln 1658, tr. GieBen 1678 Simon Nicolaus Orth; - . Prott. Wippermann. von
Briel/Breyl, Frider(us)/Frcderking, Bulle, Flörcke, S(ch)merheim; met voorts o.a. Kleinsorge, Wrede,
Gevekol. Derenthal en mei afstamming Graven van Hoya en Edelheren zur Lippe]; Die Vorfahren des
Paters Christoph Bernsmeyer aus Gütersloh oder Ahnenforschung in der Grafschaft Rietberg [Meyer to
Berens],

Das Bentheimer Land, Band 135. Bentheimer Jahrhucli 1996. Hierin o.a.: H. Voort: Neue Erkenntnisse zur
Baugeschichte des Klostcrs Frenswegen; Idem: Adeliges Leben im Damenkonvent. Die Prabenden des
Stifts Wietmarschen: Verv. Niederliindische Maler und Zeichner sehen die Grafschaft Bentheim vom 17.-
20. Jahrhundert [Lodewijk Marinus Berkhuys/Berghuijs, Jacobus Stellingwerf, Abraham de Haen jr.,
Andries Schoemaker, Cornelis Pronk, Abraham Meyling, Isaac de Moucheron, Cornelis van Noorde, Egbert
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van DrielstJ; H. Titz: Hansische Handelsspuren in der Graf'schaft Bentheim; G.A.B. Nijhuis: H.J. Bos als
Kommissionür für den Absatz von Gildehauser Stein in der Twente [zn. van Anna Michgorius; met veel
detail-informatie; uit stadarchief Oldenzaal]: C.J. Zager. Hof und Familie Goormann; G. Plasger. Der
Egberskamp in Nordhorn; Aus der Geschichte von Georgsdorf: Eine Statistik der Moorkolonie Neue Piccar-
die von 1842; voorts bijdr. betr. Jann Jacobs (1818-1886), Johann GroBfeld, Eylart von Bentheim. Stamm-
vater der Ritter von Sebelingen [ 13e eeuw].

Der Deutsche Hugenott, 58. Jg., Nr. 4, Dez. 1994. Verv. Widerspriiche im Bild der Eleonore Desmier
d'Olbreuse (1638-1722); Der Weg der Hugenottenfamilie Toillié von Dieppe/Normandie nach Künigsberg
in PreuBen bis 1945 [metstamreeks]; Die Vernezobre in Villemagne. Ein Beitragzu ihrer Geschichte [17e-
18e eeuw]; Familie Guischard [16e- 18e eeuw].

Dürener Geschichtsblatter. Nr. 83 (1995). J. Paul: Die Flüsse Rur und Inde im Industriezeitalter; H.J.
Domsta: Geschichte von Birkesdorf? [kritische bespreking van een boek van H. Wallraff. met o.a. Haus
SchloBberg en grafsteen Werner von Merode, 1574-1585],

Düsseldorfer Famüienkunde, 32. Jg., Heft 1/1996. Ursprung der Familie FuBbahn [te Kaiserswerth, 17e
eeuw; Peltzer genannt VoBbaum, Pels(s)er, Belser, Fusbann. VoiBban. Vosborn]; Ahnenliste Theodor
Fliedner[ 1800-1864;-,Lombardi,Heinold,Caersten/Carsten];TaufenNeukirchen/HülchrathKatholische
Pfarre St. Jacobus 1697-1804 [Arwein t/m Berg; met o.a. Baatz, Baur, Becker(s), Bedorf, Bender, Bendts/
Bentz]; Die 'WehrhaftenManner' von Wittlaer, BockumundEinbrungen(l813); Verkartung von Kirchen-
büchern und Standesamtsregistern mit Hilfe eines Computers.

Emslandische undBentheimer Familienforschung, Bd. 6, Heft 32, Nov. 1995. Stammliste Duling [te Frens-
wegenen Brandlecht); Ahnenliste von Friedrich Geerds, Neuenhaus [geb. Nordhorn 1962;-. Jonker (vóór
1760: Hagedoorn; te Georgsdorf), Aalken, Groven; kwn. te Neue en Alte Picardie, met o.a. Lankamp, Mos,
Delers].

Idem, Heft 33, Bd. 7, Jan. 1996. Nachfahrenliste: Herm Henrich Menke [1710-1790; te Ahmsen en
Rütenbrock; o.a.: Berend Heinrich Mencke tr. Onstwedde 1880 AnnaThekela Schomaker]; Verv. Ahnenlis-
te Friedrich Geerds [met o.a. Mos. Grüppen, Krul, Kalverlage, Lankamp, Bosing]; Antw. Engelbertink,
Bitter.

Familienforschung in Mitteldeutschland, 36. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1995. Bemerkungen zu den Rufnamen
in der 'Erfurter Landeshuldigung' von 1667; Zu den sa'chsischen Gerichtsbüchern; Die Familie Kiichen-
meister aus dem Raum Freiberg 116e-20e eeuw]; Johann Christoph Rohleder (1737-1795). ein kursachsi-
scher Bauernsohn als Anhalt-BernburgischerRat [metkwst.;-, Knol(le), Braunlich/Breunlich,Gröschel|;
Die Prediger in Dossow.

Fam//ic HIK/Ccic/!ic7ife(Saksen-Thüringen), Nr. 15. Bd. 11,4. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1995. P. Granz: Pfarr-
amtliche Quellen als Hilfsmittel genealogischer Forschung; Karl Gottlob Dietmann und die kurslichsische
'Priesterschaft' [geb. Grunau 1721; met inhoudsopgave van de zeven banden met notities, die hij samenstel-
de betr. kerk- en schoolgeschiedenis; van belang vanwege het verloren gaan van primaire bronnen]; Ver-
such einer Familienrekonstruktion ohne Kirchenbücher: Das Dittersdorfer Familienbuch 1501-1799; Die
Scheibe-ein halbes Jahrtausend in Gera [stamreeks Scheibe; 16e- 19eeeuw]; Ein bisher unbekanntes Wap-
pen v. Freyberg [met fragment; 14e-15e eeuw].

Genealogie, Bd. XXII, 44. Jg., Heft 11/12, Nov.-Dez. 1995. Sebastian Schertlin [geb. Schorndorf 1496];
W. Kronbichler. Genealogie und Heraldik aus der Sicht des Allgemeinhistorikers; Ahnenliste des Carl
Ludwig Sand (1795-1820) | von Sand, Back (te Schönberg), Schöpf (te Wundsiedel), Keyser (te Gera); met
o.a. Van T(h)ienen en Fybus (te Aken; 15e-18e eeuw), Breuning en Mackenroth (te Lehesten), Pachelbel,
Zobel, GroppJ; Hofgut Podebuls, seit dem 15. Jahrhundert im Besitzder Familie Schneider |in Würchwitz
bij Zeits, ten noorden van Gera]; Die Familie von Britzke nach dem Kirchenbuch Knoblauch bei Rathenow
[ 17e-18e eeuw]; Bronnen betr. de stad Klostergrab [Bohemen].

Heimalkalender der Herrlichkeit Lembeck und Dorsten, 55. Jg. (1996). lOOJahre Volksbank in Lembeck,
... [idem] Wulfen; Zur Entwicklung des Stadtteils Holsterhausen; Zur Geschichte von Altendorf-Ulfkotte;
Rhadeim DreiBigjahrigen Krieg. Die Pest 1635; Franz Lohede. Ein Franziskanerals Pastor in Erle [1760-
1843]; P. Irenaus Bierbaum [1843-1907].
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DerHerokl, N.F. Band 14, 38. Jg. (1995), Heft 11, III. Quartal. U. Fuhrich-Gruberl: Auf den Spuren der
Hugenotten in Brandenburg-PreuBen. Archiv und Bibliothek der Französischen Kirche zu Berlin [met
schets geschiedenis en beheersstructuur Franse kerk te Berlijn]; Ein neuer Wappen-AbreiBkalender aus
Slowenien; Die Wappen auf dein Votivbild des Konrad von Stauchwitz [overl. 15001; Die Wappen Madei-
ras und der Azoren.

Hessische Familienkunde, Bd. 22, Heft 8, Dez. 1995. C. Maxeiner. Vor- und Nachfahren des Adam CloB
zu Singhofen [1612/13-1686]; Fremde im katholischen Traubuch 1808-1813 von St. Elisabeth in Kassei
[o.a. Alexandrina Catharina de Cha[ujvigni de Blot, uit Amsterdam, tr. 27-10-1813 Claudius M. Bellouze];
Hessische Wappenrolle: Czopnik, Geyer [te GroG-Zimmern], Zimmermann [te Herbstein].

Idem, Bd. 23, Heft 1, Marz 1996. Die Oberhessische Beamten- und KaufmannsfamilieDiehmausLau-
terbach [ook Diem, Thiem; 16e-20e eeuw]; Johann Wilhelm Gottschalck und sein Sohn Georg Philipp
Gottschalck, zwei Chirurgen-Generationen in Hessen 1736 bis 1854; Rodensteinische Leibeigene urn 1614
[bijv. te Lützelbach: Jacob Klipels Hausfrau Gertraut, ihre Kinder HanB, Christina, Jost, Elisabeth, Angen
und Appel]; Schmidt-Neeb-Haberkorn [te Kestrich en Ober-Ohmen; 17eeeuw]; Trauungen Ortsfremder
in Kleinenglis (Schwalm Eder-Kreis) zwischen 1642-1830; Vom Ursprung der Familie Lenz, Klein-Linden
[ 17e eeuw]; Hessische Wappenrolle: Bickel.Hertling, Horneff, Nitsch,Pfeffermann,Schafer, Strubel,Struif
[met stamreeksen].

Jahrbuch des Emslcindischen Heimatbundes, Band 42 (1996). J. Hamacher. Landwehr im Emsland, 1807
bis 1817- Verweigerer und Deserteure, Auslosung und Freikauf [als pressiemiddel werden o.a. familieleden
aansprakelijk gesteld]; Das Meppener Gefangnis; Papenburger Schiffe in Portugal; Die Kruppschen Güter
im Bereich des SchieBplatzes Meppen; Garten und Parks im Emsland [met fraaie foto's, oude afbeeldingen
en plattegronden];/!. Eiynck: Töddenhandlung-Textilgeschaft-Museumsladen. Aus derGeschichte der
Emsbürener Kaufmannsfamilie von Graes - Eilermann - Hübers - Hoyer; August Heinrich Degen [eco-
noom, 1850-1924, tr. 1880 Elisabeth Lage]; H. Kemkes: Das Erbbegrabnis der Budde zu Hange in der alten
Pfarrkirche Freren - Eine genealogisch-heraldische Studie [Giseke Budde tr. 1481 Margarete de Bar; zoon
Lambert tr. 1528 Petronella von Snetlage; kleinzoon Johann tr. 1556 Adelheid Morrien].

Liibecker Beitrage, Heft 38, Febr. 1996. Namen der Kirchspielherren, Oberalten, Kirch- und Leichnams-
geschworenen und Geistlichen, die an der St. Katharinen-Kirche im Amte standen; ... [idem] St. Jacobi
Kirche [14e-19e eeuw]; Zwei Geschwisterkinder inneshalb von 26 Tagen geboren [dochters van Clas
Tevsen/Tevessen, 1679J.

Mitteilungen der Westdeutschen Geselkchaft für Familienkunde, Bd. 37, Jg. 83, Heft 4, Okt.-Dez. 1995.
W. Regula: DerUrsprungderSchönhofenundderSchönfelderhofbeiTrier[Schonhofen,Schönhoven; 16e-
17e eeuw]; Kiersper und Rönsahler Burger in den Kirchenbüchern Lenneps (luth.) und Wermelskirchens
(ref.). 1655-1809; Funde aus dem Heiratsbuch der Niederdeutsch-Reformierten Kirche in Gendt/Nld.
(Aufgebote und Heiraten 1653-1744); Die Nachbarschaften von Königshoven.

Ostfriesische Familienkunde. Beitrage zur Genealogie und Heraldik, Heft 3 (1970). J.-V. Smidt/E. Smidt-
Oberdieck: Das Steinhaus zu Bunderhee [o.a. Sippentafel Van Heteren und ihre ostfriesischen Vorfahren:
Heuwen(s)/Houwen, Crumminga, Sparringa, Fighe/Ficinus].

Saarlandische Familienkunde, Heft 112, Bd. 7, Jg. XXVIII (1995). Einwanderer aus Graubünden [o.a.
Sander/Zander, Soller/Solèr,Tanin,Zumbro/Sommerau];MathiasZapp vom Kirschhof und seine Nachfah-
ren [tr. ca. 1715 Maria Phillippina von Winterscheidt],

Sachsische Heimalblatter,A\. Jg. (1995), Heft 6. Themanummer: Sachsen im DreiBigjahrigen Krieg; Die
Rolle Schwedens im ...; Kötzschenbroda im ...; Betrachtungen zur wirtschaftlich-sozialen Situation in
Sachsen im Gefolge des DreiBigjahrigen Krieges; Heeresorganisation und Militarwesen ...; Schlacht bei
Kesseldorf am 15.12.1745; 100 Jahre Kino, Kinematografie.

Idem, 42. Jg., Heft 1/1996. Wilhelm Gotthelf Lohrmans kartographische Arbeiten [1796-1840).

Siidwestdeutsche Blatler für Familien- und Wappenkunde, Bd. 21, Heft 6, Dez. 1995. V. Trugenberger.
Leonberger Mannrechtsbriefe. Auflistung der Leonberger Mannrechts- und Geburtsbriefe 1501-1600 [om
burgerrecht te verkrijgen moest een 'Mannrechtsbrief' worden overgelegd, simpel gezegd: een verklaring
van wettige geboorte. Analyse, voorbeelden en beschrijving van 'Mannrechtsbrief' en 'Geburtsbrief' (in
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relatie tot het 'Burgerrecht'); o.a. Melchior Beek uit Sindelfingen 1587]; Ein Zweig der Voralberger Familie
Feuerstein in Oberschwaben [o.a. te Lindau en Leutkirch; 16e eeuw]; Die Abstammung der Planer.

Veröffentlichungen der Westdeutschen Gesellschaft fiir Familienkunde e. K.Sitz Köln, Nr. 78. H.M.
Schleicher. Ernst von Oidtman und seine genealogisch-heraldische Sammlung in der Universitats-Biblio-
thek zu Köln. Band 10 (1996), Mappe 765-831. Lövenich-Mirman [voorts o.a.: v. Löwenberg/Lewenberg
(Heinsberg, v. Loon, v. Itter), zu/v. Lülsdorff, Luninck (Luynynck), Maes (in Limburg), de Maistre (afk.
van Basel), Malherbe, (v.) Manderscheid(t), Mangelman, Mariot(h), v. Martial, Maschereil (uit de Heren
van Schinnen), v. Meer (I) (Boxmeer), Van Meer (III) (uit Valkenburg), Meinertshagen, v. Meller/v. Melre,
(v.) Mering, Merkel(s)bach, v. Merode (de Rode, Scheiffart v. Merode, v. Vlatten), (v.) Metternich, v. Met-
zenhausen, v. Medevord/v. Meuert, Meyer (te Erkelenz en Roermond), Meyrath, Middelman, v. Mirbach,
v. Milendonk (uit Van Mirlaer)].

Luxemburg
De Famüjefuerscher, No. 43, 11. Jg., Jan. 1995. Luxembourgeois en voyage de 1849 a 1852 d'après Ie
registre des passeports de la ville de Luxembourg [Abelshausen t/m Hiertz]; Ortsfremde in de Kir-
chenbüchern von Redingen/Attert; Der Familienname Bock.

Idem, No. 44, 12. Jg., Ma'rz 1995. Verv. Passeports [Hoff t/m Zuang; o.a. Joseph Paquet 1848 naar Den
Haag, Francois-Xavier Lessar 1849 naar Maastricht, Alfred Rubenstein 1850 naar Den Haag, Josèphe
Nicolas 1850 naar Rotterdam]; Bewoners van de Heisburgerhof te Bous [o.a. Thorn, Dondelinger, Blat],

Idem, No. 45, Juni 1995. Themanummer: Luxemburger emigranten.
Idem, No. 46, Aug. 1995. Speciale afl. Antwoorden en Vragen.
Idem, No. 47, Okt. 1995. Die Hochzeiten in der Pfarrei Wallendorf (1744-1802) [met o.a. Can(n)ivé,

Glaesener, Henry, Homes, Schmit, Tivels]; Der Familienname Augustin.
Idem, No. 48, Jan. 1996. Hochzeiten in den Pfarrbüchern von Redingen/Attert (1740-1804) [met o.a.

Becker, Croat, Feller, Knaus, Lösch, Mersch, Pluer, Reding, Stein(e)fort, Thill, Welter].

Oostenrijk
Adler, 18. (XXXII.) Band, Heft 3, Juli/Sept. 1995. Bijdr. betr. Sonnleithner [met Grillparzer], Bara; Verv.
Adel in den Matriken der Stadt Graz [1632-36].

Idem, Heft 4, Okt./Dez. 1995. E. Zolda: Die gotischen Wappenbriefe in Österreich, ihre Entwicklung,
ihre Formund ihre Künstler, 1400-1519; O. Jardetzky: EinigeBemerkungenüberdie UrsprüngedesPolni-
schen Adels und der Polnischen Heraldik.

Idem, Heft 5, Janner/Marz 1996. Verv. Gotischen Wappenbriefe; Der Adel des Komitates Liptau [met
naamlijst]; Aanv. Stammfolge Schubert; Verv. Adel in ... Graz [1636-39].

Verder ontvingen wij:
Aldfaers Erf (Schotanus), nr. 127, juli 1995; nr. 128, dec. 1995.
Alledaagse dingen, 1995, nrs. 1 t/m 4 (maart t/m dec).
Amstelodamum, jg. 82, nr. 5, sept./okt. 1995.
Andringa Staach Nijs, nr. 27, juni 1995; nr. 28, dec. 1995.
Arbeitsberichl derArbeitsgemeinschafl osldeulscher Familienforschere. V, Sitz Herne, Folge 7, Nr. 8, Jan.
1994; Nr. 9, Okt. 1994.
Arbeitsgemeinschaft fiir Saarlandische Familienkunde, Informationsdienst, Nr. 116, Aug. 1995; Nr. 117,
Nov. 1995.
Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht, 1988, 1989, 1990; Register op
straatnamen 1972-1988.
DerArchivar, 48. Jg., Heft 4, Nov. 1995.
Arent thoe Boecop (Elburg), jaarverslag 1995.
De Asperensche Courant, 16e jg.. nr. 3, sept. 1995, volgnr. 60; nr. 4, dec. 1995, volgnr. 61 [De krant van
toen. Het nieuws van 70 jaar geleden; R.H.C, van Maanen: Heemraden-schepenen-burgemeester etc. (met
namen, zittingsjaren)].
Avers Nieuws (Univ. Twente te Enschede), jg. 4, nr. 1, okt. 1995; nr. 2, dec. 1995.
Bayerischer Landesverein fiir Familienkunde, Informationsblatt, Bd. 2, Nr. 10, Marz 1994; Idem, Bd. 3,
Nr. 2, Sept., Nr. 3, Dez. 1995.
Beitkema/Buikema-familieblad, nr. 44, okt. 1995.
'De Bondt', Ie Reünie 16 mei 1992 [m.b.t. nageslacht Cornelis de Bondt x Jannetje Frekenhorst].
The British Columbia Genealogi.it, Vol. 24 (1995), No. 1 [was your ancestor a freemason?], Nos. 2, 3, 4;
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Newslelter. Vol. 20 (1995), Nos. 1 t/m 4.
Bnmja (Brongers), nr. 40, nov. 1995.
Burgerzaken & Recht, 2e jg. (1995), nrs. 1 t/m 4,9 fverv. Wet GBA], 10 [idem; Somalisch personenrecht!,
1 I |verv. GBA], 12 [Het Centrale Persoonsregister (CPR) in Denemarken; Verv. Wet GBA (met o.a. GBA
Helpdesk)].
Caerl-Thresoor, 14e jg. (1995), nr. 4 [kaarten in RA in Noord-Brabant].
Les Cahiers de I 'Histoire, No. 13, Déc. 1961 -Janv. 1962 | Souverains et gouvernements des états du Bene-
lux]; No. 16. Avril 1962 [Ces divorces qui ont marqué I'histoire de FranceJ; No. 22, Nov. 1962 [Lespréten-
dants illégitimes].
De Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 1 (1995), nrs. 2, 4.
C/Krapels-krabhels, 15e jg., no. 1, mei 1995.
CNCnieuwsbrief (Coörd'maUcpunt Nationaal Conserveringsbeleid), nr. 5, dec. 1994; nr. 6, maart 1995; nr.
7. juli 1995 [duurzaamheidsnornien voor papier].
De Craecken, nr. 23, april 1995 [verv. genealogie Kraakman (Oudkarspel e.o.)|; nr. 24, dec. 1995.
Cronijck van de familievereniging mr. Hendrick Scheele, nr. 25, juni 1995; nr. 26, dec. 1995 [Joachim
Scheel, Zweeds Rijksadmiraal, I53I-16O5|.
Deltaplan Cultuurbehoud, Nieuwsbrief I I, jan. 1995: 12. mei 1995 [nieuwe verpakkingen voor munten en
penningen]: 13, juli 1995 [onderzoek naar inktvraat gaande].
Den Decker-Den Dekker bulletin, 6e jg., mei 1995.
Der Deutsche Hugenotl, 59. Jg.,Nr. 4, Dez. 1995 [EinigeErganzungenzurGeschichte der Hugenottenfami-
lie Toillié in Königsberg/Pr. im 19. Jh.].
Het Diddenblaadje (Didden), jg. 8, nr. 4, dec. 1995.
De Dobbel-beker, 25ste jg., 4.1995. Index 1991 -1995.
Domiuschwabische Familienkundliche Forschungsblatter, Folge 15, Jg. 21, Nr. 77, Sept. 1995 [corr. op
W. Hacker, Auswanderungen aus Rheinpf'alz und Saarland im 18. Jh.]; Folge 16, Jg. 21. Nr. 78, Dez. 1995
[Einwanderungsfamilien aus Franken (o.a. Klingenbeck.Berninger, Lautenschlager);NachtragzumDettaer
Familienbuch (Buchmann)].
De Drudenvoel (Klapwijk), 4e jg. (1995), nrs. I, 2, 4.
Dijkbrief (Groot Maas en Waal), 14e jg. (1995), nrs. 1 t/m 4.
De Eendenkooi, 22stejg. (1995), nrs. I, 2, 3 [zoektocht naarde geschiedenis van de Kooijwoning in Delf-
gauw: Van der Kooij, 1645], 4.
Everton's Genealogical Helper, Vol. 49 (1995), No. 1 [Ostfriesian Genealogical Research; sources, pro-
blems, suggestions]; No. 2 [adressen Family Associations]; Nos. 4 t/m 6.
De Familieband (Spanjers), 17e jg., 2e nr., aug. 1995; 3e nr., dec. 1995.
Familieblad Sparreboom, jg. 6 (1995), afl. 2 en 3 [verv. genealogie Sparreboom].
De Familieheraut (Van Aggelen), no. 95/24, okt. 1995; no. 95/25, dec. 1995.
Familiekrant Stam Joosten, jg. 6 (1995), nr. 22; nr. 23 [Nicolaas Joosten tr. Aerdt 1729 Elsje de Veer, en
hun gezin],
Familie-Kroniek Idema, no. 32,27e jg., dec. 1995 [J.W.H, van Campen: tekst van een lezing over de familie
Idema, 15e-19e eeuw].
Familienblatt Kockerols, Nr. 92, Weihnachten 1995.
Familie Nieuws-Briefvan de familiestichting Aart van 't Nel, spec. uitgave [1995]; 3de jg., uitg. 5, juni
1995; uitg. 6, dec. 1995.
Familienkundliche Nachrichlen, Band 9, 1995, Nrs. 13, 14, 15 [Internet kennen lemen mittels Netzpost],
16 [verv. Internet|.
Families (Ontario), Vol. XXV. No. 4. Nov. 1995: Newsleaf, no. 4, nov. 1995.
Family Tree Magazine, Vol. 12(1995/96), No. I [ workhouse ancestors; Een onbekende dochter van keize-
rin Eugenie?; Improving old photographs with your PC], No. 2, No. 3 [verv. Was your ancestor armiger-
ous?; Scotland (aan het hoofdstukje 'Right to arms' ontlenen wij: In Schotland is het gebruik van niet-
geregistreerde wapens bij de wet verboden en misbruik is een misdrijf. Aanhoudend misbruik kan zelfs
leiden tot confiscatie van goederen door de Court of Lord Lyon],
Friedrichsladter Zeitung, Nr. 20 (1995).
Frison-Magazine, No. 71, 4e trim. 1994/ febr. 1995; No. 72, okt. 1995.
Gelders Erfgoed, 1995-6 [o.a. Kerst- en nieuwjaarskaarten in de Atlas Thierens, Midwinterhoomblazenj.
Gemeentegids 's-Graveland 1995.
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, Med., nrs. 50 [febr. 1995] (verv. Gorcumse tak Verdonk), 51
[april], 52 [okt. 1995] (verv. idem).
Genealogisch familie-blad Olyve, 5e jg.. nr. 3, sept. 1995 [verv. genealogie Olijve; 20e eeuw].
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Genealogisch kontaktfamilie Schaafsma, 5e jg. (1995), nos. 2, 3, 4 [BumaJ.
Genos, Arg. 66, 1995-4.
Gens Avortia, no. 36, 9e jg.. dec. 1995 [verv. Tak Kapellen (B.): Veravert, Van der Avoort].
Geschichtsblcitterdes Dentschen Hugenotten-Vereins e.V, Band XXVI (1995) [U. Fiihrich-Grubert: Eine
Minderheit und ihre Obrigkeit. Deutsche Hugenotlen im Dritten ReichJ.
Gesellschaft für Familienforsdumg in Franken e.V., Mitt. Nr. 8, Dez. l993[Archiv des Erzbistums Bam-
berg; Landeskirchliches Archiv. AuBenstelle Regensburg]; Idem, Nr. 11, Juni 1995; Nr. 12, Dez. 1995
Ibespreking Diözesanarchiv Rottenburg; met plaatsnamenlijst van aldaar te raadplegen 'Kirchenbiicher' ].
Der Grafschafter/Zwischen Burg und Bohrturm. Jg. 1995.
De Griffioen, nr. 32, 41e jg. (1995) [Cornelia de Lange, 1871-1959, hoogleraar kindergeneeskunde].
Die Haghe, ledenbericht, 105e jg. (1995), nrs. 1 t/m 8.
Handboek van de Nederlandse Pers en Publiciteit 1991.
Hasseltliistoriael.jg. 2. nos. 3 en 4; jg. 3, no. 3: jg. 4 (1987), nos. 1, 2, 3 (fragment Freislich; te Amsterdam
en Hasselt; 19e-20eeeuw]; jg. 5 (1988), nos. 2 [joodsegezinnen in Hasselt; 1606-Hasselt als sleutelves-
ting], 3, 4; jg. 6 (1989), nos. 1, 2, 3 [familie Van Aller, l9e-20e eeuw], 4; jg. 7 (1990). nos. I, 2. 3. 4 [lijst
van dijkdoorbraken in Overijssel 1385-1926]; jg. 8(1991), nos. I, 2 [bewoners van Prinsengracht 9 en 10;
Boedelbeschrijving op verzoek van Femmigje van Bruggen wed. Arend van de Velde. 1892]; Van Dingstee
in Hasselt (6 generaties)], 3 [burgemeesters van Hasselt]; Wem, jg. 12 (1995). nos. I, 2. 3 [Een gezicht op
Hasselt van Jan van Goyen; Kerkelijke ontwikkelingen in de 19e eeuw (te Hasselt)|.
Le Heraut, no. 50. déc. 1993; no. 55. l.er trim. 1996; Idem, No. 54, Oct. 1995.
De Heraut Gelre, jg. 12 (1995), nrs. 1, 2 [uitstapje van Arnhem naar Kampen a/b van de stoomboot 'Dru-
sus'. 1845], 3, 4.
's-Hertogenbosch, 111(1995)-31 woon- en leefcultuur tussen 1650-1850]; 111(1995)-4 [Bossche burgemees-
ters in perspectief 1850-1970; De installatie van burgemeester F.J. van Lanschot in 1917].
Historici & Informatica, jg. 1, nr. 3, dec. 1994; jg. 2. nr. 2, juni 1995.
Historische Kring Hurenkarspel. nieuwsbrief no. 4, sept. '95.
Historische Kring Kesteren e.o.1 Arend Datema Instituut, nieuwsbrief, 13e jg. (1995), nr. 2 |straatnamen in
Maurik; Hoe een achternaam soms kan ontstaan (Rijk Water, ged. Kapelavezaath 1726)1; nr. 3 [Verwoert's
in het leger van Napoleon],
Historische Kring Laren NH, kwartaalbericht no. 53. jg. 14. sept./okt. | kruiswegstaties. De Larense School ];
no. 54, jg. 14, dec. 1995 [Zorgcentrum Johanneshove40jaar, Verv. Tijme Bus].
Historische Kring West-Betuwe, Med.. 23e jg., no. I, mei 1995 [special: bezetting en bevrijding]; Nieuws-
brief 1995, maart, april, mei, sept., dec.
Historische Vereniging Harenkarspel, nieuwsbrief no. I, maart 1994; no. 2, okt. 1994; no. V, febr. 1996.
Huisorgaan v.d. familievereniging Kikken, jg. 33. no. 4, maart 1995 [verv. genealogie Kikkert op Texel];
jg. 34(1995), nos. 1,2,3 |verv. idem|.
Huurman-scoop, 2e jg., nr. 4, okt. 1995.
In de Gloriosa (Ankeveen.'s-Graveland.Kortenhoef), 12e jg., nr. 4, nov. 1995 |De schaardag in Ankeveen;
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

235. TRINKS-ERNENS (XLII (1987), p. 84)
Fenna Brigitta (Triphenna Birgitta) Ernens, ged. Groningen 9-10-1726 (r.-k. statie Ebbingestraat), was de
dochter van Servatius Wilhelmus Ernens, van 's-Hertogenbosch, en Anna Harmsdr. Cornu, van Groningen
(otr./tr. Martinikerk Groningen 7-4/1-5-1708). Servatius(koopman/kramergilde) overlijdt Groningen 17-6-
1740, Anna wordt begraven aldaar 26-8-1749, Fenna trouwt Groningen (Martinikerk) 16-12-1749 Thomas
Trinks, chirurgijn. Hun dochter Anna Maria, van Maurik in de provincie van Utrecht, otr./tr. Groningen
(Martinikerk) 12-9/8-10-1778 Gerhardus Grevinck, van Groningen.

Th.E. ERNENS-STAALBI-RG, Nijkerk

507. BOS(CH)-DIDAMA, BOS(CH)-KLOK (XLVIII (1993), p. 46
Kwartieren Rens Bosch:
1. Rens Bosch, ged. Grootebroek 16-11-1740, otr. Grootebroek/Bovenkarspel 8/9-8-1766 Trijntje Klok

(zie hieronder).
2. Cornelis Bos(ch), geb. vóór 1710, gerechtsbode te Grootebroek, schepen ald. (1755), begr. Grootebroek

9-5-1777, tr. (imp.) ald. 23-9-1735
3. Trijntje Didama, ged. Westwoud 9-2-1716, begr. Grootebroek 7-10-1775.
4. Christianus (Karst) Bosch, ged. Enkhuizen 24-4-1668, chirurgijn, schepen en raad van Grootebroek,

weesmeester (1730), begr. ald. 25-10-1742, tr.
5. Anne Rens, begr. Grootebroek 26-5-1747.
6. Jongejan Stoffelsz. Didam (waarsch. zoon van Stoffel Claasz. Didama, chirurgijn te Hoogkarspel en

Westwoud, en Trijntje Pouwels), burgemeester van Westwoud, waarschap van Drechterland, overl.
Westwoud 16-6-1755, tr. ald. 17-1-1706

7. Grietje Hermens, j.d. van Hoogkarspel. overl. Westwoud 8-3-1752.
8. Dirk Pietersz. Bosch, otr./tr. Enkhuizen 3/25-3-1657
9. Immetje Karstens de Jongh (dochtervan Karst Cornelisz. en Geesje Jans), begr. Enkhuizen 16-7-1720.
Kwartieren Trijntje Klok:
1. Trijntje Klok, ged. Bovenkarspel 16-12-1742, begr. ald. 20-10-1777.
2. Herke/Harke Klok, j.m. van Venhuizen, ged. Bovenkarspel 1-3-1738 als 'een bejaarde', kapitein, begr.

Bovenkarspel 7-9-1766, otr./tr. (imp.) Venhuizen/Grootebroek 7-5-1735
3. Jantje Boelis, ged. Bovenkarspel 3-8-1712, begr. ald. 5-3-1777.
4. Dirk Sijbrandsz. Clok (zoon van Sijbrand Dirksz. Klok), begr. (imp.) Venhuizen 4-4-1741, tr.
5. Alijdt Pieters, overl. na 2-2-1746, wed. van Jan Jansz. Eckerman.
6. Harmen Willemsz. Boelis (Boelhuijs) (zoon van Harmen Willemsz. Boelis en Jannetje Jans, wed. van

Jacob NN), ged. Bovenkarspel 21 -11 -1688, begr. ald. 9-1 -1753, tr. (imp.) Grootebroek 24-10-1711
7. Trijn Elderts (dochter van Eldert/Ellert Quirijsz. en Cornelisje Cornelis), van de Mosselbanck onder

Grootebroek, begr. Bovenkarspel 1-11-1774.
Mw. mr. I.F.T. VAN DAM, Leiden

839. VAN GINNEKEN-VAN BEECK (50 (1995), p. 659)
Op 27-2-1740 benoemt Jenneken Peter Vlamincx, wed. van Cornelis Willem van Beeck, wonende te Bavel
onder Ginneken, tot voogd haar schoonzoon Cornelis van Ginneken, wonende onder Terheijden, en tot
toeziend voogd haar zoon Peter, wonende onder Teteringen. Maria van Beeck is ged. Bavel 23-7-1699,
dochter van Cornelis Willemsen van Beeck en Joanna Peeter Vlamincx. Uit haar huwelijk met Cornelis van
Ginneken: Cornelis, ged. Terheijden 4-3-1727 (get. Jacobus van Ginneken en Joanna Vlaemings (moeders

312 GensNoslra5l (1996)



moeder). Tweedopen later wordt de moeder als Maria Cornelissen van Beeck aangeduid; weer enige dopen
daarna als Maria Willemen van Beeck. De achtergrond is hiervan onbekend. Haar vader Cornelis Willem
is reeds in 1707 overleden; voor zover bekend is Joanna Vlaminx niet hertrouwd.

C.G.E.M, VAN BEUK, Nieuwegein

840 HOLT1US, BLOEM1NK (50 (1995), p. 659)
Reacties op deze vraag werden ontvangen van T. van den Brink, E.P. Hoekstra-Bloemink en F. Reurink.
Samengevat:
- Carel Johannesz. Holtius, geb. ca. 1650, (vgl. ook Ned. Leeuw 1982, kol. 232) overl. na 14-11-1702,

tr. vóór 1680 Grietjen Jansdr. van Amersfoort, mogelijk dr. van Jan Jansz. van Amersfoort (papierma-
kersgeslacht uit Beekbergen) en Luitje Jacobs (Luitje Jans?).

- Jan Jansz. Bloemink, geb. Beekbergen ca. 1685, geref. lidmaat ald. 1732, schoenmaker (1737), overl.
Beekbergen tussen 1743 en 1759, tr. (1) vóór/in 1709 Luytjen Carelsdr. Holtius, geref. lidmate Beekber-
gen 1732, begr. ald. 27-11-1737; tr. (2) Beekbergen 15-12-1740 Elisabeth Everts, van Beekbergen,
overl./begr. ald. 3/7-6-1770, wed. van A(a)lbert Wessel (Groothedde?).

- Willem Bloemink, ged. Beekbergen okt. 1720 (get. Johannes Wilbrink en Berend Bloemink), kok en
pasteibakker, poorter van Amsterdam 3-6-1745, overl. Beekbergen 3-1 -1782, tr. vóór 21-9-1749 Johan-
na/Janna Aalberts, overl. Beekbergen 14-8-1783, dr. van A(a)lbert Wessels (Groothedde?) en Elisabeth
Everts (zie hierna).

In Amsterdam zijn nog twee broers van Jan Jansz. Bloemink bekend, nl.:
- Pieter Jansz. Bloemink, geb. Beekbergen 1686/87, woont Oude Schans te Amsterdam (april) 1716,

poorter ald. 26-5-1716, kok en pasteibakker, woonde Binnen Bantammerstraat 1725, otr. Amsterdam
17-4-1716 Adriana Winkelaar, geb. Ootmarsum (Ov.) 1687/88, woont Singel te Amsterdam 1716.

- Harmen/Harmanus Jansz. Bloemink, geb. Beekbergen 1696/97. woont te Saardam (Spaarndam) (juni)
1725, poorter van Amsterdam 24-6-1727, kok en pasteibakker, otr. Amsterdam 15-6-1725 Aaltje/Aeltien
Harmens, geb. Apeldoorn 1694/95, woont Herengracht te Amsterdam 1725.

C.B. VAN DER BURCH, Amsterdam

842. JENNER (50 (1995), p. 659)
I. Abraham Jenner, van Zwitserland, tr. (1) Utrecht 24-11-1796 Hendrica van Niewaal, geb. Beesd9-6-

1752 (vrijwel zeker dr. van Huybert van Nieuwaal en Hendrica Vervoren), begr. Utrecht (Jacobikerk)
4-11-1800; tr. (2) Utrecht 6-1-1801 Henrietta Best, geb. Nijmegen 4-12-1779 (dr. van Hendrik Best
en Maria Sophia Junger).

II. Christiaan Hendrik Jenner, geb./ged. Utrecht 28/30-9-1801, tr. (I) Utrecht 26-10-1825 Hermina
Johanna Siedenburg, van Utrecht (dr. van Pieter, wolkammer, en Johanna Bouman), overl. Utrecht
25-7-1831; tr. (2) Utrecht 8-8-1832 Elisabeth Soet, van Bodegraven (dr. van Antonie (in 1832 overle-
den) en Johanna Jansz), in 1832 sluisachtster te Bodegraven.

G.W. BROUWER-VERHEIJEN, Utrecht

Zie: Hans Ellenbroek, De familienaam Jenner, IJsselstein 1995, aanwezig in de bibliotheek van het Vereni-
gingscentrum te Naarden, (Red.)

843. VAN KAPELLEVEEN (50 (1995), p. 659)
Evert Cornelissen (van Kapelleveen) (zn. van Cornelis Peters (van Kapelleveen) en Jannetje Everts), ged.
Veenendaal 3-10-1691, otr./tr. (1) Rhenen 4/20-3-1712 Teuntje Peters, verm. ged. Rhenen 18-1 -1680 (als
dr. van Peter Teunissen Mol en (otr. Rhenen 23-3-1662) Cunera Geurts); otr./tr. (2) Veenendaal/Amerongen
8/22-3-1722 Geurtje Otten (dr. van Ot Willemsen en Reijertje Wulven), ged. Scherpenzeel 29-5-1687;
otr./tr. (3) Veenendaal 13-11/6-12-1750 Hendrikje Cornelissen (Buijs) (dr. van Cornelis Jacobsen (Buijs)
en (otr./tr. Rhenen 23-6/9-7-1699) Grietje Gijsberts), ged. Rhenen 12-7-1711. Zij otr. (I) Veenendaal 6-11-
1746 Breunis Harmsen, ged. Veenendaal 15-9-1709, zn. van Herman Harmsen en Claasje Breunissen.

A.J. VAN DE POL, Waalre

846. VERMEER (50 (1995), p. 659)
Arie Centen Vermeer, j.m. van Moordrecht, tr. Moordrecht (geref.) 28-2-1712 Crijntje Maartens Coolmees,
j.d. van Gouderak. Uit dit huwelijk r.-k. gedoopt te Moordrecht: Vincentius 18-11-1712, Cornelia 29-1-
1714, Wijna 4-5-1716, Martinus 27-9-1718 en Adrianus 21-9-1720. Zoon Martinus is vermoedelijk de
gezochte Maarten Arientz. Vermeer.

J. HEEMSKERK, Zoetermeer
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VRAGEN

880. VECHT
Gevraagd gegevens en bijzonderheden betr. herkomst en voorgeslacht van Claes Theunisz./Thomas/..
(Vecht) en Burbera Pouwels. Claes Theunisz. (Vecht), moutmakerin 'De Hasewint'.otr. Leiden 26-7-1630
Barbera Pouwels (get. voor Claes: procureur Jan Mote; voor Barbera: Susanna de Haen, geh. met Jan
Milcque, van Luik, moutmaker in 'De Hasewint'). Het kerkelijk huwelijk te Koudekerk 11-8-1630. Uit dit
huwelijk gedoopt te Leiden: Maria 15-5-1631, Catclina 25-12-1632. Thomas 2-10-1634, Adriana 30-9-
1635, Teunis 26-5-1637, Lysbeth 10-7-1639, Geertgen 26-8-1640, Claes 29-5-1641, Thomas 3-5-1643 en
David 13-4-1644. Claesz Theunisz, dan won. in de Hasewintsteech, is te Leiden als bekende getuige bij het
huwelijk van Urban de Clercq (1638), van Luik. Op 18-7-1642 vindt er een inschrijving tot poorter van
Leiden plaats van zekere Claes Theunisz, brouwersknecht (get.: Jacob Willemsz. en Aelbert Jansz. van
Leeuwen). Claes Theunisz van der Vecht (Waerbrieven) werd 15-5-1664 eigenaar van een huisje in de
Dulhuyssteechc.q. Vrouwekercksteech, welk pand op 16-6-1668 weer werd verkocht. Uit dit huis ging op
4-3-1667 zijn dochter Adriaantje in ondertrouw.

G. VECÏ-SNEL, Nunspeet

881. SULLIN/SOULLIE/SOULIER/JEULIN/SOL1EN e.d.
Joannes Henricus Sullin/Soellié, tr. Nijmegen 1752. Zijn kinderen worden r.-k. gedoopt en vernoemd naar
getuigen, geen familie. Van Joannes worden in Nijmegen geen broers of zusters of andere familieleden
gevonden. Gevraagd zijn geboortegegevens en voorgeslacht.

T. GEURTSEN-SOLIËN, Venray

882. DE BRUUN-HOLL, HACKERT-HOLL
Mayken Willemse Holl, tr. (1) ca. 1670/75 Crijn Janse de Bruijn; tr. (2) Dalem 8-4-1686 Oth Willemse
Hacken, j.m. van Acqoy. Hij tr. (2) Gorinchem 22-1-1702 Jenneke Ingeneland. Mayken had een zuster
Barbara Willemse Holl (geh. te Dalem met Claes Goverts van Lexmond). maar anders dan Barbara was
Mayken r.-k. Sinds haar eerste huwelijk woont Mayken te Dalem; uit dit huwelijk tenminste drie kinderen:
Jan. Antonia tr. Dalem (schepenen) 30-4-1697 Jan/Cornelis Smolders, en Heyltje tr. (I ?) Alexander NN en
mogelijk (2) Gorinchem 27-12-1713 Jacob de Seef, tamboer-majoor in het regiment van baron van Lawick.
Gevraagd doop en voorgeslacht van Mayken en haar beide echtgenoten, en gegevens over het leven en evt.
kinderen van de dochters Antonia en Heyltje.

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

883. FRIONACKE
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Marijtje Frionacke, overl. vóór 1810. geh. met Jan Sonbeek,
geb. Oldenzaal. Hij tr. (2) Bleiswijk 22-7-1810 Stijntjede Wit. Andere gegevens over de naam Frionacke
zijn eveneens welkom.

L.G. VAN EENDENBURG, Koudekerk aan den Rijn

884. VAN DEN ENGH
Jan Cornelisz. van den Eng(h), geb. 1670/80, begr. Alkmaar 3-12-1732, tr. (1) Aletta Sijberts van Helmont;
tr. (2) Alkmaar 9-2-1711 Barentje Schouten, j.d. van Overijssel, begr. Alkmaar 23-12-1740. Op 8-8-1704
testeren Jan en Aletta te Alkmaar. Uit het eerste huwelijk: Aagje van den Eng, begr. Alkmaar 20-8-1769,
tr. ald. 2-7-1730 Jan Bul(le)kes; een ander kind wordt als 'een kynt van Jan van den Engh' te Alkmaar
begraven op 26-5-1702. Gevraagd nadere gegevens, alsmede herkomst en voorgeslacht van Jan en zijn
eerste vrouw.

J. APPELMAN, Wolfe Island, Canada

885. VAN MUIJSWINCKEL/VAN MUISWINKEL/VAN MAASWINKEL
Gevraagd beschrijvingen en/of afbeeldingen van wapens van deze families; bekend zijn:
- De schepen Peter van Muswinkel zegelt ca. 1402 te Tervuren: een schuingeplaatste bijl, vergezeld van

twee rozen in het schildhoofd (J.Th. de Raadt, Sceaux amoriés des Pays-Bas et des Pays avoisinants. blz.
530).

- Een wapen Van Muyswinckel komt voor op twee wapenborden (1706, 1714) in de consistoriekamer in
deNH Kerk te Wijk bij Duurstede: van azuur met een keper en drie sporen, radertjes omhoog, 2-1, alles
van goud.
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- Muschart beschrijft een wapen Van Muiswinkel: een rode dwarsbalk, en een afgebroken helmteken.
Hiermee zegelt Jerefaas Huibertsz. van Muiswinkel 1771, schepen van Beusichem en Zoelmond (afdruk
aan akte in ARA), evenals Antoni Peter van Muijswinkel. 27-5-1720 (NDA.doos fol. 2089-2091, akten
in 1936 overgebracht naar het RAG en sindsdien spoorloos). In 1962 voegde de heraldicus dr. A.R.
Kleyn uit Zeist een vlucht toe aan dit wapen en veranderde de kleur rood in groen. Waarom?

R.W. MAASWINKEL, St. Vith, België

886. VAN AMPEL/VAN EMPEL-BAAYENS, VAN DIJK-BAAYENS
Petronella Baayens, ged. Oss 25-8-1788 (dr. van Cornelis Baayens en Maria Vos), 'cantinière' bij het
Franse leger te Glogau in Silesië, is op 21-4-1809 voornemens een huwelijk aan te gaan met zekere Bau-
mard, deel uitmakend van het 72e reg. Franse Infanterie. Door Maria's vader worden te Oss op 18-11-1815
en 15-11-1819 resp. haar dochter Maria en haar zoon Peter aangegeven. Beide kinderen worden bij haar
huwelijk te 's-Hertogenbosch 12-9-1821 met Johannes van Ampel, tapijtwever, gewettigd. Op 4-5-1825
wordt te Den Helder geboren een zoon van Petronella Baayens en Antonie van Dijk (ged. Werkhoven 9-4-
1789); getuige bij de aangifte Bernhard Baayens. Het echtpaar Van Dijk-Baayens vertrekt uit Den Helder
naar Avereest, alwaar de in Oss geboren kinderen de naam Van Dijk aannemen. Antonius van Dijk overl.
Avereest 14-4-1857, Petronella overl. ald. 25-11 -1878. Gevraagd ontbrekende gegevens over de drie huwe-
lijken en de eerste en tweede echtgenoot. Wie is de vader van de in Oss geboren kinderen?

J.H. VAN DIJK, Enschede

887. GREVELINK
Gerrit Grevelink. geb. 15-11-1884, zou volgens familie-overlevering in de hongerwinter van 1945 tijdens
een voedseltransport met zijn schip 'August' ter hoogte van Den Haag-Zoetermeer beschoten zijn door
Engelse jachtvliegtuigen en daarbij zijn doodgeschoten. Hoe is aan de exacte gegevens over deze gebeurte-
nis te komen en wanneer is Gerrit Grevelink begraven?

Fr. HARWIG, Hasselt

888. REISLOH/RIJSLO/REEKSLO/RYSLOOGH/REYSLOS/ROCHSLOH enz.
Georgius Henricus Reisloh, kanonnier in de compagnie van majoor Paravicini di Capelli te Maastricht,
begr. ald. 28-5-1787 onderde naam 'Joannes Henricus Reyslos'. Als Georgius Henricus Rochsloh trouwt
hij te Luik (capucijnenkerk) Anna Maria Vaesscns, ged. Maastricht (r.-k.) 17-9-1758. Gevraagd doop en
voorgeslacht van Georgius Henricus (Duitsland?) en evt. eerdere huwelijken.
PANSIER
Anna Maria Pansier, ged. Zaltbommel (r.-k.) 19-9-1769 (dr. van Gijsbert Pansier en Geertje Cool, won. te
Gameren), otr./tr. ald. 27-1/18-2-1798 Roelof Kouenbergh, als militair hoefsmid in Duitsland overleden in
mei 1807. Op 25-8-1820 is Anna Maria te Zaltbommel aanwezig bij het huwelijk van haar dochter Wilhel-
mina: daarna is zij spoorloos. Waar en wanneer is zij overleden?

L.C.J.M. KNITEL, Breda

889. VESTERING(H)
- Uit gegevens in het RA Overbetuwe is het volgende te concluderen: Mr. Willem Hermensen Vestering,

smid te 'Dorenborch'. tr. (1) Eva Heijntjes, overl. vóór 12-1-1674; tr. (2)Theodora (Derexen) Grob(ben).
Uit het eerste huwelijk moeten vier kinderen in leven zijn op 12-1-1674, waaronder Hermen. Gevraagd
ontbrekende gegevens alsmede de namen van de vier kinderen.

- 'Alsoo Hermen Vesteringh sigh niet ontsiet den boedel van wijlen sijn vader Willem Hermsen Ven-
stringhenz.' 4-3-1706: hieruit blijkt dat Willem Hermsen Vesteringh vóór 1706 is overleden. Echter in
boeken van de Rekenkamer gevonden: 1709, 'Ontvangen van Willem Hermsen Vesteringh hier van
Doornenburgh de somma van 125 gld wegens sijn soon Hermen die de soon van Peter Jansen de vinge-
ren heidt gelempt'. Wie is wie?

- Hermen Vesteringh en Naleken Aelberts (Jansen), echtelieden. Hun kinderen worden in Gendt geboren
tussen 1707 en 1718. Gevraagd huwelijksgegevens en doopdata.

- Hermen (van) Vesteringh tr. Hulhuizen 26-11-1719 Hester Verwayen. Hun kinderen worden geboren
in Huissen tussen 1720 en 1730. Gevraagd de doopgegevens (is deze Hermen dezelfde als de hiervoor
genoemde geh. met Naleken Aelberts)?

J. VESTERING, Monnickendam
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890. BOUMEESTER (: \'-:,
Op 5-11-1822 is in De Bilt geboren Jacóbus'Boumeester, vlgs. de geboorte-akte zoon van Franciscus
Hendrikus Boumeester, daggelder, oud bijna 24 jaar, geboren te Haarlem, wonende te De Bilt, en Jaantje
Veenendaal, oud 22 jaar, wonende te De Bilt. Volgens een vermelding in het betr. doopboek zou een huwe-
lijk lussen Franciscus Hendrikus en Jaantje niet gesloten zijn, hoewel de akte van 'wettige huisvrouw'
spreekt. In 1845, als Jacobus trouwt, wonen zijn ouders in Utrecht. Jaantje (Adriana) Veenendaal, geb.
Tienhoven 31-5-1800, overl. ald. 2-4-1875 als weduwe van Boumeester. Gevraagd huwelijksgegevens en
overlijden van Franciscus Hendrikus.

H.B.F. BOUMEESTER, Nieuwegein

891. VAN HILTEN/VAN HELTEN
Hannen Jansz. van Hilten, j.m. van Beusichem, otr. Ankeveen 5-3-1740 Jannetje Klaes Veenman. Uit dit
huwelijk werden van 1740-1755 te Ankeveen negen kinderen geboren. Doopgetuigen o.m.: Dirkje huisvr.
van Evert van Hilten, Cytje Jans Blom huisvr. van Cornelis van Hilten, Kaetje Claes Kleyn huisvr. van
Gerrit Jansz. van Hilten (Gerrit tr. Ammstelveen 16-3-1746 Kaetje Claes Kleyn, beiden van Amstelveen).
Wie zijn de ouders van Harmen Gerrit en Cornelis van Hilten? Waar zijn Cytje Jans Blom en Cornelis van
Hilten getrouwd en waar Evert van Hilten en Dirkje? Welke nakomelingen zijn er uit de laatste twee huwe-
lijken bekend?

K.J. VAN HILTEN, Drunen

892. VAN MONTFOORT (de jongste bastaardtak)
Jan IV, burggraaf van Montfoort (1532-1583), had blijkens zijn testament twee natuurlijke kinderen, Tris-
tanten Polinarde, geb. 1564/1565, overl. resp. 1622 en 1634. Zij waren steeds in Montfoort woonachtig,
waar Tristam stadhouder van de lenen was en twee vicariën bezat, evenals een kanonisie in Abbenbroek
en een vicarie in Woerden. De Montfoortse archieven geven geen verwijzing naarde moeder of als zodanig
kenbare verwanten van moederszijde. Blijkens een door de stadsregering afgegeven verklaring d.d. 11-11-
1622 had (toen wjlen)Tristanteen zoon Jan, die als soldaat in een compagnie onder de heer van Brederode
diende, maar wegens ziekte enige tijd in Montfoort verbleef. In 1632 verschijnt te Renesse Jan Tristantsz.
van Montfoort in de schepenakten, aanvankelijk als (door ambachtsheren aangestelde) schutter van die
plaats. Uit de door hem in verschillende akten vestrekte opgaven volgt dat hij ca. 1593 moet zijn geboren.
In 1654 is in Renesse sprake van zijn weduwe, vermoedelijk identiek met 'Stefanie Jans'. Van Jan zijn in
Renesse enige kinderen bekend, waaronder Tristant, die ald. op 5-5-1654 als j.m. trouwt. Wie was de
moeder van Tristant (I); wie was de moeder van diens zoon Jan; wie was de moeder van Tristant (II); en
wat is m.b.t. deze vrouwen en Jan Tristantsz. verder bekend.

Mr. L.J. SPEELMAN, 's-Gravenhage
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