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Inleiding
Een onderzoek naar het beroep van onze voorouders kan soms tot totaal onverwachte
resultaten leiden. Naar mijn weten had mijn familie (Snijder) generaties lang op het
eiland Urk gewoond en aldaar en daarbuiten altijd eerbare beroepen als predikant en
zeilmaker uitgeoefend. Mijn verbazing was dan ook groot toen bij verder onderzoek
bleek, dat mijn voorouders vanaf het jaar 1558, zowel in de mannelijke als in de vrou-
welijke lijn, eeuwenlang het beroep van scherprechter (beul) uitgeoefend hadden1. Een
schokkende ervaring, maar natuurlijk heel aantrekkelijk voor een familieonderzoek!
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Hoewel de bronnen betreffende de rechtspraak over het algemeen nog ruimschoots in
de binnen- en buitenlandse archieven aanwezig waren, vergde een dergelijk onderzoek
toch erg veel tijd. In Nederland is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland nog
weinig onderzoek naar scherprechtersfamilies gedaan. In oude publikaties wordt de
scherprechter nog vaak als een bruut en gewetenloos mens afgeschilderd. Hedendaag-
se studies bewijzen echter het tegendeel2. In de late middeleeuwen werd het scherp-
rechtersberoep op grond van het christelijk verbod tot doden nog vaak als een zonde
beschouwd, echter vanaf de 16de eeuw gold op basis van hetzelfde christendom de
strafjustitie meer als een wil van God en zodoende ook rechtvaardig. In de 18de eeuw
dan, onder invloed van de leerstellingen van het natuurrecht, werd de doodstraf, zoals
ook de handelingen van een scherprechter, opnieuw als twijfelachtig beschouwd. Uit
deze tijd dateert ook de dubbele moraal: dat men aan de ene kant, op grond van een
zogenaamde afschrikking executies verlangde, terwijl men aan de andere kant de
uitvoering hiervan wel moreel verachtte. Jan Baptist Sivré (1819-1889), rijksarchiva-
ris te Roermond, die als '19de-eeuwer' de scherprechters zelf nog gekend moet heb-
ben, oordeelde in 1879 als volgt: 'Wij mogen onze voorouders evenwel niet te hard
beoordelen, omdat zij dergelijke straffen uitvoerden; zij droegen het kenmerk van den
tijd, die op geene zachte zeden kon roemen; wij mogen ons alleen gelukkig achten in
eenen tijd geboren te zijn waarin die afschuwelijkheden hebben opgehouden'3.

Bij het verdere familieonderzoek kwam ik al vrij spoedig in contact met dr. Gisela
Wilbertz, 'Leiterin' van het stadarchief te Lemgo en gepromoveerd op de sociale
geschiedenis van scherprechters en vilders. Door dit contact verkreeg ik erg veel gege-
vens betreffende de scherprechtersfamilie Snijder/Schneider in Duitsland, die weer
verrassend goed op mijn onderzoeksresultaten aansloten. Het eindresultaat hiervan is,
dat wij nu verder een gezamenlijk onderzoek naar scherprechtersgeslachten doen en
dit tevens met een gezamenlijke publikatie hopen af te sluiten.

Met uitzondering van de 'Groningse tak'4 werd in Nederland nooit eerder over de
scherprechtersfamilie Snijder/Schneider gepubliceerd. Met deze publikatie wordt nu
de nog onbekend gebleven ' Kampense tak' met nageslacht op het eiland Urk, in beeld
gebracht. Ook wordt de aansluiting met de (uitgestorven?) Groningse tak verder aan-
gevuld en waar nodig verbeterd5. De hierna volgende genealogie vangt aan met het
scherprechtersechtpaar Hans Jürgen Schneider en Anna Margaretha Bröcker, beiden
telgen uit oude Duitse scherprechtersgeslachten. Drie van hun zonen en drie van hun
dochters vestigden zich, als scherprechter respectievelijk scherprechtersechtgenote,
in Nederland. De naam Snijder is een Nederlandse verbastering van de Duitse familie-
naam Schneider. De familie Snijder was in de 18de eeuw, samen met de familie Van
Anholt/Van Aanhout, veruit de bekendste scherprechtersfamilie in Nederland. Deze
twee families waren zeer nauw aan elkaar verwant en hadden in vele steden de scherp-
rechtersfuncties in handen. Men spreekt dan ook terecht van een scherprechtersd ynas-
tie6.

In Kampen voltrok de familie Snijder meer dan een eeuw (1687-1791) alle lijf- en
doodstraffen. Als oude Hanzestad wist Kampen zich, door haar groeiende rijkdom en
macht, een geheel onafhankelijke positie te verwerven. Zij mocht haar eigen bestuur
kiezen en kon haar eigen wetten en verordeningen opstellen. Zo verleende Ghije, de
bisschop van Utrecht, op 3 augustus 1309 het zogenaamde halsrecht aan Kampen,
waardoor zij misdadigers tot de doodstraf kon veroordelen. Voor de uitvoering van
de lijfstraffen, waaronder de doodstraf, had Kampen eeuwenlang een scherprechter
in dienst7. Hoewel Kampen zeker ook vóór de 15de eeuw een scherprechter in dienst
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Gezicht op de stad Kampen vanaf de Venedijk, ca. 1627-1646
links de stedelijke gerechtsplaats; ets Wentel Hollar

(GA Kampen, Topografisch-historische Verzameling, nr. 670)

heeft gehad, vinden we de eerste aanstelling in 1436, toen Henric Gelyssoen werd
aangenomen voor zes kromstaarten per week en eens per jaar op Pinksteren kleding,
beddelakens en dekens8. Kampens laatste scherprechter was Johannes Hendrikus
Snijder (zie IVa.), die deze functie vanaf 1 januari 1766 tot zijn dood in maart 1791
vervulde. In het Kamper gemeentearchief kunnen we vele van deze oude aanstellingen
in het 'Olde Officiatorium' en 'Ordinarius Antiquus' terugvinden9.

Toen de pijnbank in ons land bij de Staatsregeling van 1798 werd afgeschaft, liep
het aantal terechtstellingen in de 19de eeuw sterk terug en werd de taak van de scherp-
rechter steeds minder omvangrijk. Vele scherprechters werden toen op wachtgeld
gesteld. Tussen 1850 en 1860 werden nog maar acht van de 79 uitgeproken doodvon-
nissen uitgevoerd. De laatste Nederlandse scherprechter was Dirk Jansen te Arnhem10,
die enkele dagen na de officiële afschaffing van de doodstraf (24 september 1870) ook
op wachtgeld werd gesteld. Op het Gemeentearchief te Amsterdam wordt zijn portret
bewaard: een typisch 19de eeuwse figuur met bakkebaarden''. Dirk stond bekend als
een 'vriendelijke, zachtmoedige, zedelijke en plichtlievende huisvader', die alleen aan
de vooravond van een executie wel eens te diep in het glaasje keek12. Hij overleed op
17 mei 1881 te Arnhem en sloot daarmee een eeuwenoud Nederlands scherprechter-
stijdperk af.

Genealogisch gezien vormden scherprechters en hun verwanten een interessante en
vooral hechte groepering. In de kwartieren van de laatste Kamper scherprechter Jo-
hannes Hendrikus Snijder komen dan ook (bijna) uitsluitend scherprechters voor (zie
hierna bijlage A).

Scherprechter/chirurgijn
Eeuwenlang was men van mening dat inbreuk op de bestaande rechtsorde alleen door
afschrikking kon worden gekeerd. In vergelijking met heden werd er vroeger dan ook
zeer streng gestraft. Men had toen de keuze uit talrijke lijf- en doodstraffen, zoals
bijvoorbeeld brandmerken, geselen, verminken, ophangen, worgen, onthoofden, rad-
braken, en vierendelen. Hoewel deze executies zeker niet elke dag plaatsvonden,
waren dit voor onze voorouders gebeurtenissen, die. gewoon tot hun normale leven
behoorden. Van overheidswege werd het openbare karakter van deze executies ook
zoveel mogelijk bevorderd. Dit vooral 'tot een exempel ende afschrik'. Dat men in de
18e eeuw overtuigd was van de opvoedkundige waarde hiervan, blijkt wel uit een
verordening in het Arnhemse Commissie- en Politieboek van het jaar 1727, waarbij
aan de leerlingen van de Latijnsche School vrijaf wordt gegeven 'omtrent de tijt off
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uijre als er criminele executie gedaen wordt' of 'wanneer een misdadiger door de
Krijghsraat gecondemneert ter doodt gebracht wordt' '3.

Genoemde vonnissen werden door de scherprechter voltrokken. Bij het horen van
de benaming scherprechter, denkt men vaak aan een 'oneerlijke' man, die wegens zijn
verwerpelijk beroep veracht en vermeden werd. Hij was echter gewoon een beëdigd
justitieambtenaar, in dienst van een stad of provincie. Met het executeren van straffen
diende hij de handhaving van de rechtsorde. Tn de volksmond werd hij ook wel beul
genoemd, maar dit was niet echt een juiste benaming. Dat bleek wel in 1778, toen
Dirk ('Theoclorus') van Gorcum (1755-1797 scherprechter te Leeuwarden), in een
herberg bij herhaling beul werd genoemd. Hij vond dat deze benaming hem 'als een
veragtelijk persoon deed voorkomen' en besloot een klacht in te dienen om een 'boete
telaatenciteeren'14. Heel deftig werd een scherprechter ook wel 'monseigneur', 'mee-
ster van den scherpen swaerde', 'stat meyster van den hoochsten recht' of 'maïtre des
hautes oeuvres' genoemd. In de 18de eeuw voltrok hij zelf alleen de zwaardstraffen,
terwijl hij de andere straffen aan zijn ondergeschikten overliet. De ruime betaling
hiervoor, ook al had hij geen hand uitgestoken, werd echter wel door hem in ontvangst
genomen. Zijn knechten beloonde hij slechts met een fooi.

Om een 'criminele capitale executie' te bekijken, trokken de toeschouwers massaal
naar de gerechtsplaats. Zowel jong als oud. Dit massapubliek was zeer kritisch. Een
ondeskundig uitgevoerde executie leidde zonder meer tot onrust of ontslag. In de 15de
en 16de eeuw werd er zodoende nogal frequent van scherprechter gewisseld. Dit
kwam de kwaliteit en continuïteit van de functie natuurlijk niet ten goede. Voor een
dergelijk 'beulswerk' kon uiteraard niet iedereen gebruikt worden. De scherprechter
diende een bekwaam vakman te zijn. Hij was gebonden aan hetgeen hem werd bevo-
len en de geringste afwijking kon de strafmaat verlichten of verzwaren. Wie alleen
was veroordeeld tot de dood door het zwaard, mocht niet door een misslag nog extra
worden gepijnigd. Bij de uitvoering van een verhoor met tortuur, het zgn. 'scherper-
examen', ging het niet alleen om het verkrijgen van een bekentenis, maar mocht de
verdachte tevens geen blijvend letsel oplopen. Al deze verantwoordelijkheden vereiste
van de scherprechter een grote kennis van de anatomie en chirurgie. Uit de ons be-
schikbare historische bronnen blijkt vooral dat een goede chirurgische kennis in de
regel de voorwaarde was om kans te maken op een aanstelling als scherprechter15.

.'v>v De scherprechter als chirurgijn/ledezetter
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Kampens oude raadhuis met de kaak
tekening door A. Beerstraten ca. 1660

(GA Kampen, Topografisch-historische Verzameling, nr. 109)

Deze kennis bleef vaak generatieslang binnen een scherprechtersfamilie bewaard. De
beroepsvererving en het daarmee verbonden endogene huwelijksgedrag betrof niet
al leen de scherprechters, maar was veeleer een typisch verschijnsel voor de eigentijdse
standenstaat (adel, juristen, predikanten, boeren, enz.).

Behalve zijn justitiële activiteiten had de scherprechter veelal nog een medische
praktijk 'aan huis'. Medisch gezien waren de toestanden toen nog verre van rooskleu-
rig. Door de eenzijdige voeding en slechte woonomstandigheden ontstonden er allerlei
vormen van lichamelijke gebrekkigheid. Met name verkrommingen en aangeboren
afwijkingen, maar vooral ook foutief gezette of slecht genezen breuken en ontwricht-
ingen. Van officiële medische zijde bestond er in de 17de/18de eeuw nauwelijks enige
belangstelling voor dit soort 'gevallen'. Dit gold echter niet voor de scherprechter, die
zich zodoende als ledezetter/chirurgijn een zeer behoorlijk aanvullend inkomen kon
verwerven.

Met dit nevenberoep deed hij vooral chirurgische ervaring op en het bracht menig
scherprechter tevens tot grote welvaart16. Dit maakte hem weer tot een graag geziene
geldschieter17. Aan armlastige mensen verleende hij veelal gratis medische hulp'8. Via
zijn drukke praktijk en zijn goede chirurgische resultaten verkreeg de scherprechter
soms grote faam, die tot ver in de omstreken kon reiken19. Hoewel hij daarbij als
scherprechter nog veel ontzag inboezemde, genoot hij echter wel een zekere populari-
teit. Zijn clientèle vond hij dan ook in alle lagen van de bevolking. Niet alleen de
scherprechter zelf, ook zijn vrouw gold vaak als een bekwaam geneeskundige en dan
vooral op het gebied van de vrouwenziekten20. Dat de scherprechter lange tijd deze
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populariteit kon behouden, was ongetwijfeld te wijten aan de geringe belangstelling
van de officiële medici voor zijn medische werk. De chirurgijns echter, zelf ook ge-
specialiseerd in het behandelen van wonden, gezwellen en breuken, waren niet zo blij
met deze concurrentie. Dit gaf op veel plaatsen dan ook aanleiding tot talloze klachten
van het chirurgijnsgilde21.

Hierbij vallen twee dingen duidelijk op. Ten eerste de zelfverzekerdheid waarmee
de scherprechters voor hun goed recht opkwamen om hun nevenberoep uit te blijven
oefenen ('als zijnde van oudsher toegestaan'), en ten tweede de lauwe wijze waarop
de stadsbesturen op de klachten van het chirurgijnsgilde bleven reageren. Kennelijk
achtten de stadsbesturen hem nog onmisbaar als bottendokter en genezer, waardoor
de scherprechter/chirurgijn zeker tot het einde van de 18de eeuw een door velen ge-
raadpleegd persoon kon blijven.

Urk
De Kamper scherprechterszoon Hendrickus Snijder (zie Illb.) vestigde zich eind
1729/begin 1730 op het eiland Urk. Echter niet meer als scherprechter. Mogelijk am-
bieerde Hendrickus geen scherprechtersfunctie of misschien was er voor hem geen
scherprechtersplaats meer beschikbaar. In Kampen bezette zijn broer Hans Jurijen
(zie lila.) deze functie reeds. Het lijkt mij dan ook aannemelijk dat Hendrickus zich
vervolgens als chirurgijn/ledezetter in Urk vestigde. Het was immers het meest voor-
komende beroep voor een scherprechterszoon zonder aanstelling. Zoveel te meer nog
voor Hendrickus, daar ook zijn vrouw (een scherprechtersdochter) over de nodige
medische vaardigheden beschikte.

Hendrickus is de stamvader van alle Urker Snijders, die op Urk eeuwenlang het
beroep van zeilmaker uitoefenden. Ook heden kunnen we nog altijd een zeilmakerij
Snijder op dit voormalige eiland vinden22.

*'i

Lakafdruk van de scherprechter mr. Franz Henrich Snijder
(Collectie Rijksarchief in Drenthe; foto H. Snijder-de Bont)
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Wapen
Het wapen van de scherprechtersfamilie Snijder/Schneider komt voor op een lakaf-
druk van meester Frans Snijder (zie 1-4.) in het Rijksarchief in Drenthe. Dit zegel laat
een wapen zien met schuingekruiste (beuls?)zwaarden, voorzien van een heraldische
kroon. Zowel boven als beneden het kruispunt van de zwaarden is een voorwerp ge-
plaatst. Het is niet duidelijk wat deze voorwerpen moeten voorstellen. Het wapen van
genoemde Frans Snijder is ook in de heraldische collectie R.T. Muschart (1873-1955)
opgenomen. Het wapenfiche in deze collectie vermeldt echter geheel onjuist: 'twee
schuingekruiste hellebaarden'. In het Rijksarchief in Groningen bevinden zich nog
diverse lakafdrukken van Anthonius Snijder (zie I-4h.), scherprechter te Groningen
1727-1774 en Joannes Gregorius Snijder, scherprechter te Groningen 1774-1796,
respectievelijk zoon en kleinzoon van genoemde meester Frans Snijder. Deze lakaf-
drukken laten echter een soort spiegelmonogram zien, waarbij het zegel van meester
Anthonius wederom met een heraldische kroon verfraaid is23.

Schetsmatige afbeelding lakzegel

Genealogie
I. Jo[hann]es Georgius (Hans Jiirgen) Schneider, ged. Ahlen 28-10-1640 (St. Marien,
r.-k.), scherprechter voorde graafschappen Bentheim en Steinfurt 1657-1699, woon-
achtig te Schüttorf, overl. tussen 25-4-1699 en 1-3-1700, zn.'.van Philipp Schneider,
scherprechter te Ahlen 1640-1652 en Munster 1652-( 1670)24, en Christina von Osna-
brück, tr. Munster 25-11-1657 (St. Ludgeri, r.-k.) Anna Margaretha Bröcker, geb.
Osnabrück ca. 1635, overl. na 27-10-1676, dr. van Jürgen Bröcker (geb. ca. 1598,
begr. Schüttorf 13-5-1655, ref.), adjunct-scherprechter te Osnabrück 1634^1646,
scherprechter te Schüttorf 1643-1655 en tevens scheiprechter te Rheine 1649-1655,
en (tr. Osnabrück tussen 22-2 en 1 -4-1621') Agnes Klare25.

Op 4 april 1945, tijdens de laatste oorlogsdagen, werd het historische raadhuis van Schüttorf bij een
geallieerde luchtaanval door brandbommen getroffen. Het stadsarchief dat zich in het raadhuis be-
vond, brandde volledig uit. Helaas gingen daarbij vele waardevolle archiefstukken voor het nageslacht
verloren.
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Meister Hans JUrgen Schneider Scharffrichter zu Schiittorff
sein gehalt p[ro] anno 1699 l[aut] qfuittung] 8-25-[Reichsthaler]'2S

Hans Jürgen Schneider trouwde 1657, nauwelijks 17 jaar oud (!), met de dochter van de dan reeds
overleden scherprechter Jürgen Bröcker. Voorafgaand aan dit huwelijk had de weduwe van meester
Jürgen Bröcker (in een ongedateerd verzoekschrift) aan graaf Philipp Conrad zu Bentheim-Steinfurt
(1623-1668) te kennen geven, dat er reeds een dochter 'an des Nachrichters (= scherprechter) zu
Munster Philippen Schneiders ehelichen Sohn Hans JUrgen ehelich versprochen' is. Om deze reden
verzoekt zij nu om haar 'schoonzoon' voor de vacante scherprechtersplaats in aanmerking te laten
komen26. Als positief antwoord op dit rekest vinden we vervolgens de benoeming van Hans Jürgen:
'Wir Philips Conradt Grave zu Bentheimb, Tecklenburgh, Steinfurth und Limburgh, Herr zu Rheda,
Wevelinghoven, Hoya, Alpen unndt Helffenstein, Erbvogt zu Cölln pp Thun kundt unndt bekennen
hiermit, daB wir Kraft Absterben Meister Jörgen Bröckers zu unserem und dieser unserer Graffschaft
Steinfurth Scharfrichtern Meister Hans Jörgen Schneider gnedig wiederumb bestellt und angeordnet
haben, enz.' (5 juli I657)27.
Op 25 april 1699 werd in Schüttorf de schapendief Peter Buhsmann tot een geseling aan de schand-
paal en verbanning uit het graafschap veroordeeld: 'Worauf dan der Scharfrichter Meister Jörgen
[Schneider] sein Ambt mit geblöBtem haupte auf öffentlichen markt geprastiert [hat]'29.
Van maart 1700 tot maart 1701: 'Dem Scharfrichter zu Schüttorf sein Gehalt dieses Jahr stehen ge-
blieben'30. Hans Jürgen Schneider was dan waarschijnlijk reeds overleden. Als scherprechter te
Schüttorf werd hij opgevolgd door Franz Henrich Bröcker (zie ook doopgetuige onder I-6g.), die
sedert 29 augustus 1696 met Hans Jürgens nichtje Anna Elisabeth Schneider (dochter van zijn broer
Franz Henrich Schneider, scherprechter te Duimen) getrouwd was.

'1- l r

Uit dit huwelijk: ' ,

1. Anna Margaretha Schneider (Snijder), geb. Schüttorf ca. 1658, overl. ca. 1696,
tr.ca. 1682 JanDirksz. ('Dirk') vanGorcum,ged.Zutphen 1-7-1659,scherprech-
ter te Groningen 1688-1694 en Leeuwarden 1702-172631, begr. Leeuwarden 17-
4-1726 (Oldëhoofster Kerkhof), zn. van Philipp (van) Gorkum/Gerckhen (geb.
Arnsberg/Nerïeim ca. 1630, overl. Groningen 13-6-1688), scherprechter te Zut-
phen 1658-1670 en Groningen 1670-168832, en Elsken Möller. Hij hertr. Coevor-
den 23-9-1696 Maria Augustijn(u)s, ged. Groningen 18-1-1667, begr. Leeuwar-
den 14-3-1728 (Oldëhoofster Kerkhof) (zie ook Illb.).
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Op 7 september 1688 volgde Dirck van Gorcum zijn vader op als scherprechter te Groningen. Dirck
werd aldaar op 9 januari 1694 door 'Borgemeesteren ende Raadt' heel nadrukkelijk opgedragen om
'strengelijck te gijselen'. Echter na afloop van bedoelde geseling bleek dat hij 'seer sacht' was opge-
treden. Zodanig zelfs 'dat de gecondemmeerde in het aftreden van de kaeck heeft gesecht dat voor een
schelling soo veel slagen wel wilde lijden'. Dirck was hiermee 'sijn ambt te buiten' gegaan ('het
welcke niet ongestraft can werden gelaten').Zo werdhijop 19januari 1694 'van sijn ambt gecasseert'
en op 21 februari 1694 wegens 'sijn quade comportementen' vervangen door zijn zwager Frans Snij-
der (zie 1-4.), 'Scherprichter der Lantschap Drenthe, woonachtich tot Coevorden'33.
Na zijn ontslag verbleef Dirck nog enige tijd te Coevorden, waar hij ook hertrouwde. Daarna keerde
hij weer kort naar Groningen terug, en werd vervolgens op 3 juni 1702 tot scherprechter te Leeuwar-
den benoemd: 'Op 't ingediende request van Dirk Philippus gewesen scherpregter tot Groningen,
holdende versoek, om in plaats van den overleden Hans Calle [= Hans Kahle, scherprechter te Leeu-
warden 1673-1702] aangestelt te mogen worden tot scherpregter deser provintie'. Dirck bleef aldaar
in functie tot zijn overlijden in 1726.
Uit dit huwelijk:
a. Philippus van Gorcum, (onwettig geb.) ged. Schüttorf 1-9-1681 (ref.), ledezetter te Sneek, overl.

ald. ca. 1733, tr. Heilrie Jacobs.
b. Anna Elsebeen, ged. Groningen 5-8-1683 (A-kerk).
c. Anna Catharina, ged. Groningen 18-8-1686 (A-kerk), overl. vóór 12-2-1699.
d. Hans Jurjen, ged. Groningen 9-1-1689 (A-kerk).

2. (waarschijnlijk) Anna Maria Schneider, geb. Schüttorf ca. 1659/60, overl. na 17-
10-1700, tr. ca. 1680 Berend Nicolaus Sparenberg, geb. ca. 1660, 'Halbmeister'
(= vilder) te Neuenkirchen/Oldenburg (Amt Vörden) 1687-( 1711 )34, zn. van Hen-
rich Sparenberg, tot 1663 scherprechtersknecht te Osnabrück, 1663-( 1685) vilder,
barbier, en wondarts te Ankum35, en Agnes Froböse.
Uit dit huwelijk:
a. Johann Jost Sparenberg, geb. ca. 1681/82, vilder te Westrup, begr. Wehdem 14-3-1748 (luth.),

tr. ca. 1702 Anna Margaretha Rohde, geb. Westrup 23-4-1685 (luth.), begr. ald. 30-3-1742, dr. van
Berend Rohde, vilder te Westrup, en Anna Gertrud Knoep.

b. Berendt Henrich Sparenberg, ged. Neuenkirchen/Old. 30-11-1689 (r.-k.), vildersknecht te Diepe-
nau (1707) en Stolzenau (1709), vilder te Neuenkirchen/Old. (1711)-1762, overl. ald. 14-12-1762,
tr. (1) AW; tr. (2) Neuenkirchen/Old. 1-2-1712 (r.-k.) Margaretha Anna Lamberg, ged. Rödinghau-
sen 20-3-1685 (luth.), begr. Neuenkirchen/Old. 14-8-1762 (r.-k.), dr. van Hans Lamberg, scherp-
rechtersknecht te Rinteln (1679) en vilder te Rödinghausen (1685), en Ilsabein NN.

c. Maria Elisabeth Sparenberg, ged. Neuenkirchen/Old. 26-5-1692 (r.-k.), begr. Thuine 9-2-1750
(ref.), otr. Thuine 2-6-1715 (ref.) Hans Henrich Eschmeyer, geb. ca. 1683, vilder te Thuine (1715),
begr. ald. 19-7-1745 (r.-k.), zn. van Wilhelm Eschmeyer, scherprechter te Tecklenburg (1680)-
1695, en Catharina Klare.

d. FranzJürgen, ged. Neuenkirchen/Old. 8-9-1695 (r.-k.; get.: o.a. mr. Jurgen Schneider).
e. Johann Henrich, ged. Neuenkirchen/Old. 1-4-1698 (r.-k.).
f. Catharina Margaretha Elisabeth, ged. Neuenkirchen/Old. 17-10-1700 (r.-k.).

3. Johann Henrich, volgt II.
4. Franz Henrich ('Frans') Schneider (Snijder), geb. Schüttorf ca. 1662/63, scherp-

rechter van de Landschap Drenthe 1679-1727, stad Groningen 1694-1727 en de
Groninger Ommelanden 1700-1727, overl. Groningen tussen 25-1 en 26-6-1727
(begr. A-kerk, graf nr. 597), tr. ca. 1682 zijn volle nicht36 Anna Ilsabein Claessen
(Clauss/Classen), geb. Lemgo ca. 1662, overl. Groningen ca. 12-11-1734 (breuk-
doden-boek37)(begr. A-kerk, graf nr. 597), dr. van David Clauss 'de oudere',
scherprechter te Lemgo 1647-169638, en Agnesa Bröcker (zie ook 1-9.).
Op 4 december 1679 werd Frans Snijder bij zijn benoeming tot scherprechter van de Landschap
Drenthe verplicht om in Coevorden te gaan wonen. Zijn tractement werd vastgesteld op 315 Car.
gulden per jaar. Hij zal nog erg jong geweest zijn, want wegens zijn minderjarigheid werd bij de
aanstelling besloten dat zijn vader, meester Hans Jurrien Schneider (scherprechter te Schüttorf), hem
'volgents praesentatie, int stuck van justitie, ende executie, salie assisteren edoch sondercosten vande
Landtschap, tertijt ende soolange derselven meerderjarigh sall sijn geworden'. Op basis van deze
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Handtekening en handmerk ('galg en rad')
van de scherprechter Franz Henrich Schneider (Snijder)

gegevens kunnen we stellen, dat Frans op 4 december 1679 zeker nog niet de (meerderjarige) leeftijd
van vijfentwintig jaar had bereikt.
Op 21 februari 1694 werd Frans Snijder tevens tot scherprechter van de stad Groningen benoemd, als
opvolger van zijn zwager (Jan) Dirck van Gorcum (zie I-1.), die aldaar wegens 'sijn quade comporte-
menten' ontslagen was. Op 11 april 1700 werd Frans tevens toegestaan om de vacante scherprechters-
plaats 'in de Ommelanden' te vervullen, mits dat hij 'niet uijt de stadt [Groningen] sal moogen ver-
trecken dan met kennisse van de H: Heeren Borgemesteren ende Raadt'39.
In het Stadtarchiv Lemgo bevindt zich de aanvraag voor een 'Geburtsbrief' van Anna Ilsabein Claes-
sen: (transcriptie) 'Anna Ilsabein ClauB, Frantz Henrich Schneiders, Scharff Richters in Gronningen
Ehefrau, sehl[igen] M[ei]st[e]r David Claussen Tochter, erschienen und gebeten uni einen ge-
buhrtsbrieff, schlug den Siegeler Triepmacher und Camerariufm] Herman Schnitker zu zeugen vor
q|ui] asseruerunt gestalt implorantm des sehl[igen] M[eï]st[e]r David Clausen und dessen gewesenen
Ehefrauen, Agnesen Brokers, Eheleibliche Tochter sey, und sie von ihr nicht anders alB ehr und gutes
zusagen wusten. Et placuit expeditio'. Ook de originele 'Geburtsbrief' bevindt zich nog in dit
archief40.
Uit dit huwelijk:
a. Anna Margriela Snijder, ged. Coevorden 1-4-1683, overl.Zutphen 1720, tr. Groningen 12-2-1710

(A-kerk) Johannes van Anholt (Anhout), ged. Nijmegen 26-10-1675, scherprechter te Zutphen
1709-175041, begr. ald. 8-10-1750 (Nieuwstadskerk), zn. van Hans Hansz. van A(e)nholt, scherp-
rechter te Nijmegen 1664-1693, en Lijsbeth Hermens. Hij hertr. Velp 25-2-1721 Susanne Cahle
(Kahle), ged. Zutphen 15-3-1693 (luth.), dr. van Hans Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen
1671-1693 en Arnhem (Hof van Gelre) 1693-1700, en Catharina Elisabeth Kellenaer.

*s
Uit dit huwelijk, gedoopt te Zutphen:
aa. Johanna van Anholt, ged. 1 -2-1711, begr. Haarlem 16-01-1760 (Grote Kerk), otr. (I) Zutphen

30-7-1730 (14-8-1730 attest, naar buiten) Jacobus Kahle, ged. Arnhem 26-1-1696 (luth.),
scherprechter te Dordrecht (1728)-1733, begr. ald. 5-10-1733 (Grote Kerk), zn. van Hans
Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen 1671 -1693 en Arnhem (Hof van Gelre) 1693-1700,
en Catharina Elisabeth Kellenaer; otr. (2) Zutphen 15-8-1734 (17-9-1734 attest, naar Gorssel)
Jóannes Georg Henrich Diepenbrock (Diepenbroek), ged. Eldagsen 23-11-1704 (luth.), ad-
junct-scherprechter te Utrecht (1725/26), scherprechter te Haarlem (Hof van Holland) 1728-
176542, begr. ald. 3-4-1781 (Grote Kerk), zn. van Johann Conrad Diepenbrock, scherprechter,
en Anna Catharina Voges.

ab. Fransijna van Anholt, ged. 8-7-1714, overl. na 17-12-1751, otr./tr. Zutphen/Deventer 7/23-9-
1732 haar volle neef Hermannus van Aanhout (zie l-6c).

ac. ElisabethvanAnholt,ged. 14-1-1716, overl.na 17-8-1774, tr. Gorssel juli 1740 Franz Hinrich
Christopher Diepenbrock (Diepenbroek), ged. Eldagsen 20-8-1707 (luth.), scherprechter te
Utrecht 1737-177443, overl. ald. 17-8-1774 (begr. ald. Buurkerk), zn. van Johann Conrad Die-
penbrock, scherprechter, en Anna Catharina Voges.
Elsebeth ('Anna Elisabeth') van Anholt, ged. 14-1-1718, overl. Groningen ca. 21-5-1782
(breukdodenboek), tr. ald. 30-5-1743 (Noorderkerk) Jacobus Folker(t)s, ged. Groningen 5-1 -

ad
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1718 (Statie Pausgang, r.-k.), overl. ald. ca. 3-1-1801 (breukdodenboek), zn. van Claes Fol-
kerts en Eilsien Stelling.

b. Agnes (Angnis) Maria Snijder, ged. Coevorden 5-11-1684, tr.-(l) ca. 1705/10 Cornelis van Hat-
tum, geb. ca. 1680, overl. vóór 23-11-1723; tr. (2) Groningen 23-11-1723 (Martinikerk) Hindrik
Bollen, 'van Alsen uijt het Stift Paderborn', overl. na 25-11-1734.

c. NN, geb. ca. 1685/86, overl. Coevorden ca. 26-11-1686 (diakonierekeningen44).
d. Hans Jurjen, ged. Coevorden 4-1-1688, overl. ald. ca. 13-5-1688 (diakonierekeningen44).
e. Hans Jurjen ('Johannes') Snijder, ged. Coevorden 28-4-1689, scherprechter voor de stad Gronin-

gen en van de Landschap Drenthe (1727/28)45, overl. na 18-8-1747, otr./tr. Groningen/Arnhem 16-
4/1-5-1712 Rebecca Cahle (Kahle), ged. Zutphen 16-10-1690 (luth.), overl. vóór 18-8-1747, dr.
van Hans Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen 1671 -1693 en Arnhem (Hof van Gelre) 1693-
1700, en Catharina Elisabeth Kellenaer; (heeft nageslacht: één kind46).

f. NN, geb. ca. 1690/91, overl. Coevorden ca. 18-1-1693 (diakonierekeningen44).
g. Anna Elsabeen Snijder, ged. Coevorden 21-9-1692, tr. Groningen 17-5-1713 (A-kerk) Johannes

Cahle (Kahle), ged. Zutphen 27-10-1686 (luth.), scherprechter te Dordrecht (1709)-1728, begr. ald.
1 -3-1728, zn. van Hans Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen 1671 -1693 en Arnhem (Hof van
Gelre) 1693-1700, en Catharina Elisabeth Kellenaer.

h. Anthonius Snijder, geb. ca. 1695/1700, scherprechter van de Landschap Drenthe en de stad Gro-
ningen 1727-177445, overl. Groningen ca. 21-6-1774 (breukdodenboek) (begr. A-kerk, graf nr.
626), tr. (1) Groningen 17-10-1731 (A-kerk) Bouwina Renses, geb. ca. 1705, overl. Groningen ca.
15-5-1743 (breukdodenboek) (begr. A-kerk, graf. nr. 626), dr. van Rense Eelkes en Wijpke Ubels;
otr./tr. (2) Groningen/Bedum 17-12-1746/8-1-1747 Anna Maria van Dijk, ged. Teteringen bij
Breda 23-2-1721 (r.-k.), overl. Warfhuizen 11-5-1796, dr. van Petrus van Dijk en Helena Petri
Raeijmakers. Zij hertr. Groningen 16-8-1775 (A-kerk) Philippus van Arcken, ged. Maastricht 15-4-
1721 (St. Jacobus/r.-k.), dansmeester, overl. Groningen ca. 28-9-1783 (breukdodenboek); (voor
nageslacht zie publikatie J.P.A. Wortelboer, 19794).

i. Alegonda Maria Snijder, geb. ca. 1700, ledenzetster te Hoogezand, tr. (1) Groningen 23-2-1729
(A-kerk) Jacobus Oosterhof, geb. Uithuizen ca. 1700, chirurgijn, dokter (examen voor het Collegi-
um Medicum 29-4-1739) en apotheker47, overl. tussen 29-4-1739 en 27-8-1741; tr. (2) Hoogezand
27-8-1741 Antoni Wolbeek, 'van Lathen/Westfalen'; (heeft nageslacht uit eerste huwelijk: twee
kinderen).

5. NN, geb. Schüttorf ca. 1666, begr. ald. (ref.) 28-1-1673 (6 jaar oud).
6. Anna Elisabeth Schneider (Snijder), ged. Schüttorf 5-12-1669 (ref.), begr. Nijme-

gen 6-3-1731 (St. Stevenskerk, graf nr. 432), otr./tr. Nijmegen/Schüttorf 12/26-8-
1694 (ref.) Andries van Anholt, ged. Nijmegen 21-8-1668, scherprechter te Nij-
megen 1693-1724, begr. ald. 2-6-1724 (St. Stevenskerk, graf nr. 432), zn. van
Hans Hansz. van A(e)nholt, scherprechter te Nijmegen 1664-1693, en Lijsbeth
Hermens.
26-4-1693: 'Op requeste van Lijsbet Hermans weduwe van wijlen m[eeste]r Hans Janssen van Anhalt,
in leven scherprichter binnen dese stadt versoeckende dat haeren soon Andries van Anhalt met desel-
ve plaetse gebeneficeert moge worden'48.
25-8-1694: 'Op 't versoeck van Andries van Anholt scherprichter, is deselve geaccordeert en toege-
staen, om tot verrichtinge van sijne particuliere saecken voorden tijt van tien dagen buijten dese stadt
te mogen vertrecken'. Het betreft hier een verlofaanvraag om naar Schüttorf te mogen reizen om
aldaar met de scherprechtersdochter Anna Elisabeth Schneider (Snijder) te trouwen49.
2-1-1725: 'Op verlese requeste van Elisabeth Snijders weduwe van Andries van Aanhoud in leven
scherprigter deser stad: hebben Haar Edele en Achtbfare] goedgevonden de suppl[ian]te: voor haar
leven en tot onderhoud harer familie te authoriseren om die selve plaatse als scherprigter door der
selversoonen [Johannes] waartenemen'50.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijmegen:
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a. JohannesvanAanhoent(Aanhout/Anholt), ged. 11-9-1695 (get.: Hans Juijrien Snijders, Elisabeth
van Aanhout), scherprechter te Nijmegen 1725-175750, begr. ald. 7-10-1757 (St. Stevenskerk), tr.
(1) Kampen 20-7-1732 (Buitenkerk) zijn volle nicht Anna Margret(a) Snijder51 (zie 11-6.); otr./tr.
(2) Nijmegen 28-8/21-9-1740 Maria Huibers/Huberts, geb./ged. ald. 20/21-12-1704 (Statie der
Augustijnen/r.-k.), begr. ald. 3-8-1762, dr. van Jacobus Huberts en Joanna Kersten.

b. Jurien van Anhold, ged. 3-3-1697 (get.: Flip Snijder, Elisabet van Anhout), scherprechter te Aken
I719-173152, begr. Nijmegen 18-4-1731 (St. Stevenskerk), tr. (1) ca. 1720/21 Adelheid Hubers;
tr. (2) Utrecht 22-5-1728 (voorde schepenen) Sophia Charlotte Diepenbrock (Diepenbroek) (zie
onder lila.).

c. Hermannus van Aanhout, ged. 7-12-1698 (get.: Johannes van Aanhout, Elisabet van Aanhout),
scherprechter te Deventer 1728-1771 ",.begr. ald. 10-12-1771 (Broederenkerk), tr. (1) Arnhem 15-
5-1729 Helena Aleitha Cahle (Kahle), ged. Zutphen 10-5-1684 (luth.), begr. Deventer 8-5-1731
(Broederenkerk), dr. van Hans Henrich Kahle, scherprechter te Zutphen 1671-1693 en Arnhem
(Hof van Gelre) 1693-1700, en Catrrna Elisabeth Kellenaer; otr./tr. (2) Zutphen/Deventer 7/23-9-
1732 zijn volle nicht (tevens tantezegster van zijn eerste vrouw)54 Fransijna van Anholt (zie I-4a-
ab.).

d. Johanna Elisabet van Aanhout, ged. 21-6-1701 (get.: Johannes Kellenaer, Aaltje Snijders), otr./tr.
• (1) Nijmegen 8/22-11-1722 PhilippConstantinus Claessen, geb. Bochum 1689/90, scherprechter

te Emden 1713-1715 en Haarlem 172255, begr. Nijmegen 18-2-1723 (St. Stevenskerk), zn. van
Johann Hermann Claessen (Clauss/Classen), scherprechter, en Anna Maria Schneider (zie onder
1-9.); otr./tr. (2) Nijmegen 5-5/22-6-1727 Jacobus Otten.

e. Aletta van Anhout, ged. 13-5-1703 (get.: Frans Snijder, Elijsabeth van Anhout), begr. Nijmegen
2-9-1727 (St. Stevenskerk), tr. ald. 26-4-1722 haar volle neef Benedictus Kellenaer56, geb. ca.
1701, overl. tussen 2-9-1727 en 14-3-1731, zn. van Johannes Kellenaer (ged. Dordrecht 2-3-1676,
begr. Middelburg 23-7-1712), garnizoensscherprechteren stadsscherprechterte Middelburg 1709-
171257, en (tr. Beek 19-5-1700) Elisabeth van Anholt (ged. Nijmegen 21-3-1671/begr. Dordrecht
20-10-1708).

f. Katrina van Anhoudt, ged. 19-11-1704 (get.: Frans Snijders, Aletta Helleniers [=Kellenaer]),
otr./tr. (1) Nijmegen/Neerbosch 18-7-1728/aug. 1728 (huw. ontbonden Nijmegen 22-I-I73858)
haar volle neef59 (Franz) Christian Ludwig Claessen (zie I-9c); otr./tr. (2) 's-Hertogenbosch/Wilp
31-5/18-6-1738 Johannes Nanning, ged. Breda 13-5-1707 (Grote Kerk), scherprechter te 's-Herto-
genbosch I736-174260, begr. ald. 3-2-1742 (St. Geertruykerk), zn. van Christiaen Nanning,
adjunct-scherprechter te Zwolle 1699-1705 en scherprechter te Breda, en Wilhelmina Smits.

g. Magriet, ged. 6-12-1706 (get.: Frans Hendrik Bruckers [=Bröcker], Elisabet Klaassen).
h. Christina, ged. 25-7-1710 (get.: Jurrien Sneijder, Margriet van Aenhout).

7. Philipp Schneider (Snijder), geb. Schüttorf ca. 1672, stadsscherprechter te Arn-
hem 1694-1705 en Zutphen 1694-1709, overl. Zutphen tussen 19-1 en 1-3-1709,
otr./tr. Arnhem 26-5/13-6-1694 Aleijda (Aeltien) Froböse, geb. ca. 1655, overl.
Zutphen 1724, wed. van Herman Mosel, scherprechter te Arnhem 1681-169361,
dr. van Joost (Jobst) Froböse, en NN.
Na het overlijden in 1693 van de Arnhemse scherprechter Herman Mosel 'heeft de magistraet op de
instantie van desselffs wed[uw]e [Aleijda Froböse], die wed[uw]e in de bedieninge van voorn[oemde]
plaetse gecontinueert tot wederseggens toe'. Zij hertrouwt echter spoedig met Philipp Snijder, die
'enige tijt als knecht gedient heeft bij de wed[uwe]\ Hoewel Philipp reeds per 17 april 1694 tot
scherprechter te Zutphen was benoemd, verzocht hij ook de Arnhemse magistraat om hem nu aldaar
'gratieuselicken met deser stadts scherprichters plaetse believe te begunstigen'. Dit werd toegestaan
en zo was Philipp tegelijkertijd stadsscherprechter van Arnhem en Zutphen. Hoewel Philipp 'sijn
domicilium tot Zutphen mach houden' ontving hij vreemd genoeg van beide steden een jaarlijkse
bijdrage voor zijn huishuur62. '
Op 6 oktober 1700 werd Philipp Snijder naar Doesburg geroepen om aldaar voor het stadhuis de
soldaat Bart Ruiterbeek te geselen. Zijn halfbroer Herman Ruiterbeek stond daarbij vooraan en had
de scherprechter Snijder zo brutaal en gemeen aangekeken, dat iedereen er schande van sprak. Hij zou
al eerder gezegd hebben 'als mijn broer wordt gericht, sal het de stad kwalijk gaen; daer sal de duijvel
mede spelen, en de donder sal slaen'. Beide halfbroers waren uit het Emmerikse afkomstig. Bart werd
na de geseling uit de stad verbannen en werd begin januari 1701 wegens nieuw begane misdaden door
Philipp Snijders zwager, de Kleefse scherprechter Johann Hermann Claessen (zie onder 1-9.), gewurgd
en vervolgens 'ten afschuwelijk exempel' verbrand. Zijn halfbroer Herman werd op 13 januari 1701
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in Doesburg gepijnigd. Ondanks deze tortuur, bestaande uit uitrekken, ophangen, geselen en het
aandraaien van duim- en scheenschroeven, ontkende hij alles. Volgens de bewaard gebleven declara-
tie ontving Philipp Snijder voor deze tortuur 30 gulden. Het Hof van Gelre en Zutphen veroordeelde
Herman Ruiterbeek vervolgens op 19 januari 1701 tot de geselpaal en eeuwige verbanning uit de
provincie. Echter in december 1713 zat hij alweer wegens dieverijen in Rees gevangen. We mogen
aannemen dat hij aldaar zijn gerechte straf niet ontlopen is63.
Op 19 januari 1709 ontsloeg Philips Snijder zijn vrouw Aeltien Vroobeurs [Froböse] van zijn mom-
berschap en verklaarden zij elkander tot wederzijdse erfgenamen. Philipp moet wel zeer kort daarna
zijn overleden, want op I maart 1709 werd 'Meister Philips Snijder deser stads scherprichter alhier
overleden zijnde' door Johannes van Anholt (zie onder I-4a.) opgevolgd64.

8. AW (dochter), geb. Schüttorf 1674/75, begr. ald. (ref.) 5-6-1682 (7 jaar oud). ,
9. Anna Christina Schneider(Snijder), ged. Schüttorf27-10-1676 (r.-k.), tr. Bochum

1695 haar volle neef65 Johann Hermann Claessen (Clauss/Classen), geb. Lemgo
ca. 1656, scherprechter/chirurgijn te Bochum, Kleef, Utrechten Haarlem66, overl.
tussen 11-7 en 20-10-172767, wedr van Anna Maria Schneider68, zn. van David
Clauss 'de oudere', scherprechter te Lemgo 1647-1696, en Agnesa Bröcker (zie
ook 1-4.).
Na het overlijden van Johann Jodocus Fugten/Füchten, scherprechter te Zwolle 1715-17\dm, zond
Johann Hermann Claessen zijn zoon Philipp Constantinus (zie onder I-6d.) naar Zwolle, om aldaar
naarde vacante scherprechtersplaats te solliciteren. Dit blijkt uit een persoonlijk schrijven (1723) van
Johann Hermann aan de magistraat van Zwolle. Zijn zoon voelde echter weinig voor deze functie: 'En
hadde de Heeren dier ter tijt wel genegentheijt voor mijnen soon, dogh dat hij des overleedens schar-
pregter sijn weduwe met vijf kinderen soude hebbe moeten trouwen [!] dat stont so een jonck kaarel
tegens den sin, en daarom konde hij de plaats niet aanneemen'. Daar zijn zoon inmiddels overleden
was en Zwolle wederom zonder scherprechter zat, beloofde Johann Hermann nu om 'een braaf kaarl
te besorgen, hij sij een van mijn soons, of een andren braaf kaarl die sijnen saaken verstaat'. Ook voor
de stad Munster, 'daar mijn broeders soon overleeden is' moest hij 'een braaf man besorgen'. Johann
Hermann schreef deze brief 'tot Amsterdam, daar ik de meeste tijt ben om de meenigte van patiënten
die ik hier hebbe, en derhalve weijnig tot Haarlem ben'70.

Van 2 tot 11 april 1723-waren Johann Hermann Claessen en zijn knecht wederom te Zwolle om aldaar
twee joodse misdadigers te executeren. Volgens zijn eigenhandig geschreven declaratie werd hem
hiervoor 116 gulden en 14 stuivers uitbetaald. Voorwaar niet slecht betaald. Volgens deze declaratie
ontving hij ook 2 gulden en 6 stuivers 'an medicamenten to de salve to machen'. Hij was immers ook
chirurgijn. Voorts bracht de herbergier Tonneman nog 20 gulden en 15 stuivers bij de Zwolse magi-
straat in rekening wegens: 'Bij meij int loossement geweest Hans Herman Klaessen schaerp riegter
van Cleeve en met sijn knecht'71.
In april 1724 ontving de magistraat van de stad Haarlem een schrijven van de scherprechter Johann
Harmen Classen met de mededeling, dat hij 'nu naer Cleeff geerne souwde gaen; om mijn huishoudin-
ge aldaeroptebreeken om tot der steede Haerlem mijn verblijff te nemen'. In geval van 'Eenige justi-
tie ofte publique straffe' tijdens zijn absentie, verzocht hij de stad Haarlem gebruik te maken van de
diensten van de scherprechter 'vanden Hogen Crijghsraet' in Den Haag. Als bijlage bij dit schrijven
vinden we een 'Extract Authenticq' van zijn benoeming dd. 7/13-4-1724 tot 'M[eeste]r vanden scher-
pe swaerde' van het Hof van Holland. Hij verontschuldigde zich voorts, met dat 'U Wel Ed[e]le ge-
strengen sal lightelijk misnoege kunnen opnemen, dat ik selve niet in persoon U Ed[e]le deese mijne
plight koome affleggen; maer de oorsaeke vandien is; dat sulx mij wert verhindert door mijne indispo-
sitie'72.
Uit dit huwelijk:

a. WW (zoon), ged. Bochum 13-9-1696 (luth.), begr. ald. 25-09-1696.
b. (Paul) Adolph Henrich Claessen, géd. Bochum 12-2-1698 (luth.), scherprechter te Roermond

1716-1726, chirurgijn te Venray 1726, scherprechter te Kleef 1727-174273, overl. Kleef dec. 1742,
tr. ald. 27-6-1717 (r.-k.) Anna Margaretha Muth, ged. Lübbecke 30-8-1696 (luth.), overl. Kleef
23-12-1741, dr. van Hans Peter Muth, scherprechter te Lübbecke, en Anna Margaretha Bröcker.

c. Johann Hermann, ged. Kleef 1-10-1699 (luth.).
d. (Franz) Christian Ludwig Claessen, ged. Kleef 11-3-1711 (luth.), scherprechter te Aken 173174

en mogelijk chirurgijn te Sprockhövel, begr. Sprockhövel 13-8-1756, otr./tr. (1) Nijmegen/Neer-
bosch 18-7-1728/aug. 1728 (huw. ontbonden Nijmegen 22-1-173858) zijn volle nicht Katrina van
Anhoudl (zie I-6f.); tr. (2) Blankenstein 4-2-1744 (r.-k.) Catharina Gertrud Blume, ged. ald. 14-12-
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1724 (r.-k.), dr. van Johann Peter Blume, scherprechter te Hattingen, en Margaretha Elisabeth
Voss. Zij hertr. Sprockhövel 21-4-1757 (luth.) Theodor Peter Weckelmann.

e. Johann Friedrich, ged. Kleef 2-5-1713 (luth.).
f. Gottfried, ged. Kleef 20-12-1716 (luth.).

II. Johann Henrich ('Jannes') Schneider (Snijder), ged. Schüttorf 2-10-1661 (ref.),
assistent-scherprechter te Utrecht (1687) en scherprechter te Kampen 1687-171075,
begr. Kampen 4-6-1710 (Buitenkerk), otr./tr. Utrecht/Odijk 18-3/1-4-1688 Anna van
Gelder, ged. Utrecht 2-4-1671 (Jacobikerk), begr. Kampen 24-1-1728 (Buitenkerk),
dr. van Hans Hendrick van Gelder (ged. Nijmegen 13-8-1608, overl. Utrecht 16-8-
1687), scherprechter te Utrecht 1643-168776, en (tr. Utrecht 11-8-1670) Helena
Kocks/Coock (overl. Utrecht 2-6-1673).

['/joanrub Jcknt',

CAJlfrt

Bij een inschrijving d.d. 6 maart 1688 in het doopboek van de Ev.-ref. kerk te Schüttorf vonden we
als toevalstreffer een verwijzing naar de doop van Johann Henrich Schneider: (transcriptie) 'Meister
Hans Jorgen Schnieder der Scharffrichter eine Attestation von mir begehret hat und diesem gegeben,
daB sein Sohn Johann Henrich Anno 1661 den 2. Octobris alten Kalenders alhie in der Kirchen von
mir getaufft worden'. Op genoemde datum vinden we dan inderdaad de inschrijving van bedoelde
doop: 'des Scharffrichters Kind [Johann Henrich] von mir getauft'77.
In het centrum van Schüttorf is het oude scherprechtershuis, tevens geboortehuis van Johann Henrich,
nog altijd bewaard gebleven. Het (gemoderniseerde) huis ligt nu aan de BleichenstraBe 2. Hiernaast,
aan de BleichenstraBe 4, ligt 'die alte Schule'. Dit pand werd in 1667 eveneens door Hans Jürgen
Schneider aangekocht en door hem bij de 'Scharfrichterei' gevoegd78.
In het stadarchief te Schüttorf ging bij het bombardement van 4 april 1945 helaas de volgende oorkon-
de verloren: d.d. 5 september 1687: (transcriptie) 'Hans Jörgen Schneider,derGrafschaftNachrichter,
erhalt Zeugnis, daB sein Sohn Johann Henrich in christlicher Ehe geboren und nicht leibeigener Her-
kunft'79.
In het gemeentearchief te Utrecht vinden we een aanbevelingsschrijven als scherprechter voor Johann
Henrich Snijder: (transcriptie) 'Wij Schout Borgerm[eesteren] ende die vanden Gerechte der stadt
Utrecht certificeren mits desen dat Hans Henrijck Schneider alhier bij onsen overledene scherprigter
Hans' Henrijck van Gelder gewoont hebbende, gedurende sijn verblijf sig altoost, soo veel ons' be-
wust is', eerlijk ende modest gedragen mitsgaders' den voornfoemde] van Gelder soo wel in sijne
functie als geneeskunste getrouwelijk geassisteert ende ook selfs naardoode van denselve geexerceert
heeft. Datmede tentijde vande vacature vant ons scherprechter ampt de Heer Grave van Benthem de
voorn[oemde] Schneider als een soon van Hans' Jorgen Schneider dese selfs naarichter [= scherprech-
ter] bij missive van den 6 sept[ember] laa[t]stl[eden] aen ons omstandelijck gerecommandeert heeft.
In waarheijts oirconde hebben wij desen door onse secretaris doen ondertekenen ende met onse ge-

. woonl[ijke] signature bekragtijgen. Actum den 26 october 1687'75. Johann Herman Snijder gebruikte
deze schrijvens uit Schüttorf en Utrecht ongetwijfeld als 'geloofsbrieven' bij zijn sollicitatie naar de
scherprechtersplaats in Kampen.

Bij zijn aanvang als scherprechter in Kampen eind 1687 ontving Hans Henrich 'voor sijn jaerlix
tractement' 260 gulden, aangevuld met 40 gulden 'voor sijn kleet', 50 gulden voor huishuur en 14
gulden voor turf. Dit is nog exclusief 'sijn verdiensten voor het executeren van de justitie'.
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Briefje in eigen handschrift (1697) van de scherprechter Mr. Johann Henrich Snijder aan de heren Adriaen
Willem van der Merwede en Gerrit David Daendels, 'camerars' te Kampen, met het verzoek om zijn nog
uitstaande huurschuld aan mevr. Voorens te betalen

In 1689 verkocht Hans Hansz. van A(e)nholt, scherprechter te Nijmegen 1664-1693 (zie ook onder
I-4a. en 1-6.), in opdracht van 'Johannes Schnijder Scherprichter tot Campen end des selffs huijs-
vrowe Anna van Gelder' twee huizen in Nijmegen 'gelegen t'eijndens aen de Ridderstraet ter eenre,
den hoeck t'eindens het hooge straetjen nae den Valckhoff'80. In Kampen kocht Johann Henrich 1707
een huis 'geleegen op de Calverheckenwegh, streckende voor van de straate tot achter aen het Bol-
werck', niet ver van de Wiltfanck, een toren in de stadsmuur, waar de pijnlijke verhoren plaatsvonden
en die tevens nog tot eind 1644 als scherprechterswoning diende81.
De uitvoering van een executie in Kampen was zeker geen dagelijks werk. Via het 'Liber Confessio-
nes Delictorum' (GA Kampen) zijn deze justitiële werkzaamheden goed te volgen. Johann Henrich
Schneider (Snijder) had op 31 december 1687 zijn 'debuut' in Kampen. Toen werd voor het oude
raadhuis Marie Joosten, 'van Aerdenburgh geboortigh', door hem 'op den kaeck gegeesselt'. In tegen-
stelling tot de vele lijfstraffen werd meester Snijder in Kampen slechts tweemaal voor een 'criminele
capitale executie' opgeroepen. Op 4 februari 1704 werd de 20 jaar oude Jan Jansen Motse, 'geboren
tot Maestrigt' gevangen genomen. Op 8 maart 1704 bekende hij 'buiten pijne en banden' twee meisjes
in Kampen hebben vermoord. Het bekennen zoals hier zonder scherp verhoor, was eigenlijk een
uitzondering. Waarschijnlijk had mr. Snijder met het 'tonen' van zijn martelwerktuigen reeds zoveel
ontzag ingeboezemd, dat deze knaap spontaan zijn misdaden bekende. Op 13 april 1704 werd Jan
Jansen Motse 'voor het ijser staende, uit het raethuis ter presentie van schepenen en raeden' zijn
sententie voorgelezen. Het vonnis werd nog dezelfde dag voltrokken. Hij werd voor het oude raadhuis
geradbraakt en daarna werd het lijk op een horde naar de gerechtsplaats buiten de stad gesleept. Al-
daar werd hij 'tot een spectacel en afschrik van anderen' hoog op een rad gelegd. Als getuigenis voor
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zijn twee begane moorden werden er naast het lijk van de misdadiger nog twee knuppels gehangen
(!). Meester Snijder bracht voor deze executie 41 guldenen 12 stuivers in rekening. Op 13augustus
1708 voltrok hij nog het doodvonnis over Willem Berents uit Beekbergen. Deze werd 'met de coorde
gestraft, datter de doot nae volght'. Als bijkomende straf mocht hij niet van de galg gehaald worden
en moest 'ter plaatse van den gerechte' blijven hangen82.
Na het overlijden van Johann Henrich Snijder bleef zijn weduwe Anna van Gelder in het behoud van
het scherprechterstractement (' met een rijcksdaeler' s weeks begunstight'), doch onder de voorwaarde.
dat zij in voorkomende gevallen voor een scherprechter diende te zorgen en tevens haar zoon [Hans
Jurijen] 'in de functie van zijn vaders bedieninge te doen exerceren'. Uit de stadsrekeningen blijkt
voorts dat behalve haar zoon Hans Jurijen ook Anna zelf als scherprechter fungeerde. Echter bij de
uitvoering van een doodstraf werd de scherprechter van Arnhem of Zwolle opgeroepen. Deze situatie
veranderde pas in 1720, toen Anna voor haar zoon Hans Jurijen een request indiende, om hem voort-
aan officieel de scherprechtersfunctie in Kampen te laten vervullen. ... . . . . .

Uit dit huwelijk, gedoopt te Kampen:

1. Anna Margreta, ged. 8-10-1689 (Buitenkerk), begr. Kampen 1-9-1691 (Buiten-
kerk).

2. Helena Snijder, ged. 10-12-1690 (Broederkerk), ongehuwd overl.83, begr. Kam-
pen 5-5-1750 (Buitenkerk).

3. Hans Hendrick, ged. 5-1-1693 (Broederkerk), jong overleden.
4. Hans Jurijen, volgt lila.
5. Hendrickus, volgt Illb.
6. Anna Margret(a) Snijder, ged. 13-8-1706 (Broederkerk), begr. Nijmegen 19-7-

1735 (St. Stevenskerk), tr. Kampen 20-7-1732 (Buitenkerk) met haar volle neef51

Johannes van Aanhoent (Aanhout/Anholt) (zie I-6a.). Hij hertr. Nijmegen 21T9-
1740 Maria Huibers/Huberts.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Nijmegen:
a. Andries van Aenhoudt, ged. 12-7-1733, overl. vóór 19-10-1740.
b. Elisabeth van Aenhout, ged. 30-3-1735.

7. Johanna, ged. 11-7-1708 (Broederkerk), jong overleden.

lila. Hans Jurijen Snijder, ged. Kampen 25-10-1696 (Broederkerk), scherprechter te
Kampen 1721-175984, begr. ald. 10-9-1759 (Buitenkerk), otr./tr. Haarlem 16-1/15-2-
1735 Sophia Charlotte Diepenbrock (Diepenbroek), ged. Eldagsen 25-4-1702 (luth.),
(lidmaat Ev.-luth. gem. Haarlem d.d. 5-4-1733), begr: Kampen 27-9-1779 (Buiten-
kerk), wed. van Jurien van Anhold, scherprechter te Aken 1719-173152 (zie I-6b.), dr.
van Johann Conrad Diepenbrock, plaatsvervangend-scherprechter te Hannover 1699-
1701', vilder te Eldagsen 1702-(1707), scherprechter te Utrecht 1713-1736, en Anna
Catharina Voges85.

Volgens de stadsrekeningen in Kampen en de bijlagen hierop ('beulsrekeningen') fungeerde Hans
Jurijen Snijder aldaar reeds in 1715 als scherprechter (assistent van zijn moeder). In 1721 ontvinghij
pas zijn eerste volledige scherprechterstractement. Zijn beëdiging volgde nog veel later; op 30 decem-
ber 1730 werd hij officieel als scherprechter beëdigd, terwijl zijn instructie van 11 december 1730
dateerde (zie hierna bijlage C)86.
In 1730 werd ons land getroffen door een vrij plotseling opgekomen en even snel weer beëindigde
vervolging van homosexuelen. Deze vervolging leverde ook in Kampen de nodige problemen op en
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kostte daar in de maanden juni en juli 1730 zeker vier mensen het leven. Dit moet grote angst en
beroering onder de burgerij gewekt hebben. In die tijd sprak men nog over 'sodomie'. Een term die
onthullend is over de wijze hoe de mensen toen tegen dit verschijnsel aankeken. Al met al werden er
in de jaren 1730/31 in ons land 289 mannen vervolgd. Hiervan werden zeventig ter dood gebracht,
waaronder de genoemde vier te Kampen. De gruwelijkste (massa-)executie vond echter 1731 te
Zuidhorn plaats, waar Anthonius Snijder (zie I-4g.), scherprechter te Groningen en volle neef van
Hans Jurijen Snijder te Kampen, op 24 september twee en twintig maal een doodstraf (via de wurg-
paal) ten uitvoer bracht. Twee dagen eerder had hij in de stad Groningen nog een tamboer en een
weeskind op grond van dezelfde beschuldiging onthoofd87.
De scherprechters van Kampen werden ook regelmatig aan andere steden 'uitgeleend'. Zo werd Hans
Jurijen Snijder per schrijven van I oktober 1743 verzocht naar Elburg te komen om 'twee vrouwsper-
soonen, moeder en dogter, die wegens begane kinder moord gecondemmeert sijn' aan een paal met
de strop te wurgen. Hans Jurijen begaf zich reeds op 2 oktober naar Elburg 'ommedaer over monde-
linge te convenieeren', waarna de terechtstelling op 4 oktober kon plaatsvinden88.
Uit een resolutie van de Geduputeerde Staten van Overijssel d.d. 14 oktober 1754 blijkt dat de scherp-
rechtersfamilie Snijder in Kampen gevrijwaard was van het betalen van belastingen: 'Op de requeste
van de pachteren van alle de imposten op 's lantsmiddelen over de stad Campen, houdende dat Jurrien
Snijder, scherprechter van gemfelte] stad, met desselfs gehele huijsgesin sig vrij gekent heeft van alle
imosten op 's landsmiddelen, voorgevende, dat hem sulks van de Hoge Overigheid geaccordeerd is'89.
Door zijn huwelijk met Sophia Diepenbroek was Hans Jurijen tevens stiefvader van de zoon uit Sop-
hia's eerdere huwelijk met Jurien van Anhold. Deze stiefzoon Jan/Johannes (zie hierna bijlage B)
volgde Hans Jurijen op 1 november 1759 op als scherprechter te Kampen.
Hans Jurijen Snijder werd op 10 september 1759 in de Buitenkerk te Kampen begraven. Zijn eenvou-
dige grafzerk is aldaar nog aanwezig. Hoewel de zerk oorspronkelijk ter hoogte van de zuider-zij kapel
lag (rij 9, 20e zerk), werd het in de vorige eeuw en bij de laatste restauratie versleept en kwam uitein-
delijk in de middenbeuk (zerk nr. 125) terecht90.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Kampen:

1. Johannes Hendrikus, volgt IVa.
2. Anna Catrina Snijder, ged. 30-4-1738 (Broederkerk), begr. Zutphen 12-4-1803

(Nieuwstadskerk), otr./tr. Zutphen 25-5/11 -6-1760 Andries vanAnholt, ged. Zut-
phen 11 -8-1726 (luth.), scherprechter te Zutphen 1754-17769', begr. ald. 18-10-
1776 (Nieuwstadskerk), zn. van Johannes van Anholt (Anhout), scherprechter te

.- Zutphen 1709-175041, en Susanna Cahle/Kahle (zie ook I-4a.).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Zutphen:
a. Susanna van Anholt, ged. 29-11-1761 (luth.), overl. Zutphen 30-9-1834, tr. ald. 24-1-1779

(Nieuwstadskerk) Hendrik van Hulst/Holst, geb. ca. 1752, soldaat in het 'Regiment van Rand-
wijck' (1779), verver (1813), overl. Zutphen 5-11-1813 (61 jaar oud).

b. Sophia Charlotte van Aanhoud, ged. 27-11-1763 (luth.), ongehuwd overl. Zutphen 28-7-184492.
c. Johannes vanAnholt, ged. 2-12-1765 (luth.), otr./tr. Zutphen/Kampen 7/26-10-1791 (Broederkerk)

zijn volle nicht93 (Anna) Catharina Snijder (zie IIIa-5a.).
d. Hans Jurien van Aanholt, ged. 14-5-1769 (luth.), scherprechter te Zutphen 1789-180494, overl. ald.

9-11-1829, tr. ald. 5-11 -1805 Aaltje ten Cate, geb. Goor 27-9-1781, overl. Zutphen 8-10-1823, dr.»
van Herman Jansz. (ten Cate) en Anneke ter Horst.

e. Hendricus Jacobus van Anholt, ged. 5-3-1773 (luth.), overl. Zutphen 7-12-1833, tr. ald. 6-5-1798
(voor Commissaris van Huwelijkszaken) Willemken (Wilhelmina) Holmer(s), geb. Laren/Gld. ca.
1770, overl. Zutphen 14-3-1851 (ruim 81 jaar oud).

f. Andreas van Anholt, ged. 25-5-1775 (luth.), kanonnier in het 2e Bataljon Landmilitie, overl. Kam-
pen 24-12-1814.

3. Frans Christof)el, ged. 14-5-1741 (Buitenkerk), begr. Kampen 4-8-1741 (Buiten-
kerk).

4. Anna ('Johanna')Snijder, ged. 22-8-1742 (Broederkerk), overl. na 14-11 -179195,
otr./tr. Kampen/'s-Gravenhage 14-5/20-6-1773 (Scheveningsche kerk) Herman-
nus van Aenhout/'Anholt, ged. Deventer 26-2-1747, 'scherpregter van den Hogen
Krijgsraad' te 's-Gravenhage (1776)96,begr. ald. 23-6-1784 (overleden aanborst-
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ziekte), zn. van Hermannus van Aanhout, scherprechter te Deventer 1728-177153,
en Fransijna van Anholt (zie ook I-6c).
Uit dit huwelijk, gedoopt te 's-Gravenhage:
a. Fransina van Anholt, ged. 6-3-1774 (Grote kerk), overl. na 23-10-I77997.
b. Sofia Charlotta van Anholt, ged. 12-5-1776 (Nieuwe kerk), overl. 's-Gravenhage 22-11-1777.
c. Maria Elisabeth van Anholt, ged. 19-7-1778 (Nieuwe kerk), overl. na 23-I0-177997.
d. Johannes Jurrien van Anholt, ged. 13-7-1781 (Kloosterkerk).
e. Hermannus van Anholt, ged. 11-2-1784 (Grote kerk).

5. Marija Lisabet Snijder, ged. 29-5-1746 (Buitenkerk), begr. Kampen 27-7-1776
(Buitenkerk).
Maria Lisabet kreeg een onwettig kind (vader: 'daervoor is opgegeven Pieter Buijtendijk'98):
a. (Anna) Catharina Snijder, ged. Kampen 26-8-1770(luth.), otr./tr. Zutphen/Kampen 7/26-10-1791

(Broederkerk) haar volle neef93 Johannes van Anholt (zie llla-2c).
6. Anna Magrita, ged. 17-8-1749 (Buitenkerk), begr. Kampen 27-9-1749.

Illb. Hendrickus Snijder, ged. Kampen 4-2-1700 (Broederkerk), ledezetter/chirurgijn
te Urk99, overl. ald. na 24-7-1760mo, otr./tr. Kampen/Leeuwarden 19-3/11-4-1728
(Galileërkerk)Margrietje(Maria) vanGorcum,ged. Coevorden 3-12-1696, overl. Urk
na 24-7-176010°, dr. van (Jan) Dirck van Gorcum, scherprechter te Groningen 1688-
1694 en Leeuwarden 1702-1726, en Maria Augustijn(u)s (zie ook 1-1.).

Uit dit huwelijk (2 tot en met 6 gedoopt te Urk):

1. Anna Snijder, geb./ged. Kampen 31 -8/2-9-1729 (Broederkerk), overl. Urk 12-3-
1792, otr./tr. Urk 26-2-1754/16-3-1755 Claes ('Klaas') Pieters Brands, ged. ald.
9-3-1732, schout van Urk en Emmeloord 1779-1795101, overl. ca. 1797, zn. van
Pieter Willemzen Brands, ouderling (1727), diaken (1728) en kerkmeester te Urk,
en Aaltien Gerrits.
Boven de hoofdingang van de Nederlandse Hervormde Kerk te Urk is een sierlijke gedenksteen
aangebracht, die herinnert aan de eerste steenlegging (1786): 'is den 8 May uit naam van den Wel Ed.
Gr: Achtb. Heer Henrik Hooft D.zn Burgermeester van Amsterdam AmbachtsHeer van Urk en Em-
meloord de eerste Steen geleg door K:P: Brands Schout en Sec|rejt[aris]'.
Transcriptie van een brief (1792) van Klaas Pieters Brands aan Jacob Hooft (neef van bovengenoemde
burgemeester), commissaris van de pilotage in Amsterdam en de regeerder van Urk:
'Edel Moogende Heer en Mevrouw,
Dewijl het den vrijmagtigen God den Heere van leven en dood behaagt heeft mijn tederst geliefde
echtgenoot Anna Henderiks Snijder op den 12 maart de klok twaalf uuren aan een beroerte van sestien
weken in den ouderdom van twee en sestig jaaren en ses maanden en dertien dagen uyt mijne liefde
armen weg te rukken en soo ik hoope in Zijne Zalige Heerlijkheyd over gebragt. Een slag die mij aller
gevoeligst treft dan het is de Heere welke het doet en Wiens doen Majestijt en Heerlijkheyd is, wiens
ik ook wensche te zwijgen en Hem alle mijne belangen toe te vertrouwen. Ik heb het van mijne pligt
geacht Uedele hiervan kennisse te geven niet twijfelende of Uedele zult in mijne regtmaatige droef-
heid wel eenig deel willen neemen terwijl ik van harten wensche dat de Almagtige Uedele lange voor
deeze en andere smertelijke gevallen bewaare. Na mij in Uedele minschap te hebben aanbevolen, heb
ik de eer mij met achting te noemen.
Mijn Heer

Uedele bedroefde dienaar
K.P. Brands,
schout en secretaris.'l02

2. Johannes (Hendrickus), volgt IVb.
3. Dirk, ged. 24-8-1732, jong overleden.
4. Jurriaen (Hendrickus), volgt IVc.
5. Hendrik, ged. 7-10-1736, overl. vóór 18-5-1738.
6. Hendrik, ged. 18-5-1738, lidmaat (geref.) 23-3-1763.
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IVa. Johannes Hendrikus Snijder, ged. Kampen 16-12-1735 (Broederkerk), scherp-
rechter te Kampen 1766-1791, ongehuwd overl./begr. ald. 5-3-1791 (Buitenkerk)103.

31-12-1765: (Transcriptie) (in margine: 'Johannes Henrikus Snijder Scherprigter aengestelt'). 'Op
huiden sijnde de dag bij schepenen en raden geprafigeert om te disponeren over de scherprigters
plaets vacant geworden door het beroep en vertrek van Jan van Anhalt na de provincie van Holland.
So is goetgevonden tot scherprigter in desselfs plaets weder aen te stellen de persoon van Johannes
Henrikus Snijder, en sulx op sodane tractement en emolumenten als daer toe sijn staende, sullende
het selve beginnen te lopen en aenvang te neemen met den 1 jan[uarij] 1766'.
Zijn scherprechterseed legde Johannes Hendrikus pas op 29 juni 1769 af104.
Op 21 november 1767 ontving Johannes Hendrikus in Harderwijk voor de executie van Johanna
Meijnders 84 gulden. De plaatselijke logementhouder Stevens ontving voor het 'logement ende verte-
ring' van de scherprechter 11 gulden en 14 stuivers. Op 16 november 1789 richtte de magistraat van
Harderwijk wederom een verzoekschrift aan de stad Kampen om 'van die goedheid gelieven te zijn
om de meester van den scherpen zwaarde' naar Harderwijk te zenden. Volgens het Harderwijker
'Capittel van Crimineele kosten' wordt dan op 21 november 1789 'aan de scherpregter Snijders voor
een geesseling' 72 gulden uitbetaald105.

Na het overlijden van Johannes Hendrikus doen zijn erfgenamen op 22 maart 1791 aangifte van 2
huizen (op de Oude Straat tegenover de Buitenkerk) en een hof. Eén huis wordt op 28 maart voor
ƒ 1003,-verkocht aan Cornelis Veldhuis106.

IVb. Johannes (Hendrickus) Snijder, ged. Urk 17-9-1730, overl./begr. ald. 18/22-10-
1783 (graf nr. 30/'2 Diep'), otr./tr. (1) Urk 1/19-3-1758 Jannetje Claaszen (Roos),
ged. Urk 30-1-1735, overl. ald. tussen 1-7-1770 en 2-7-1774, dr. van Claas Hendriks
Roos ('alias Klaas Beerends') en Jacobje Louwse Schouten ('alias moers Jacobjen');
otr./tr. (2) Urk 2/17-7-1774 Grietje Dubbelts de Baas l07, ged. ald. 22-3-1733, overl./
begr. ald. 5/6-10-1812 (graf nr. 30/'Buyten'), wed. van (1) Jan Jacobszen Nentjes en
van (2) Lubbert Albertsz Romkes, dr. van Dubbeld Pieters de Baas, burgemeester te
Urk (1730) en Jacobjen Claas. Zij hertr. (4) Urk 4-9-1785 Hein Jacobsz. (Backer),
burgemeester te Urk (1780).

Uit het eerste huwelijk, gedoopt te Urk:

1. Henricus (Johannes), volgt V.
2. Claas Snijder, ged. 16-1-1763, begr. Urk 1-2-1783 (graf nr. 37/'is 3 diep geset').
3. Derk, ged. 28-7-1765, overl. Urk 1765.
4. Truijtjen Snijder, ged. 18-2-1767, overl. Urk 7-7-1810, otr./tr. ald. 25-10/2-12-

1787 Jan Lubberts Snoek, ged. Urk 7-3-1762, visser, overl. (verdronken) 'Ter-
schellinge Gat' 8-6-1821, wedr. van Jannetje Luijtsdr., zn. van Lubbert Jellesz.
(de Haan) ('alias Oude Neven') en Jannetje Janszen Snoek; (heeft nageslacht:
acht kinderen).

5. Grietjen Snijder, ged. 1-7-1770, overl. Urk 6-3-1827, tr. ald. ca. 1791 Dubbele
. Lubberts Romkes, ged. Urk 25-10-1767, overl. ald. 29-9-1847, zn. van Lubbert
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Albertsz. Romkes en Grietje Dubbelts de Baas; (heeft nageslacht: dertien kinde-
ren).
Grietjen werd in 1783, na het overlijden van haar ouders, (waarschijnlijk) in het kinderloos gebleven
gezin van haar oom en tante Klaas Pieters Brands, schout van Urk en Emmeloord, en Anna Snijder
(zie IIIb-1.) opgenomen. Dit blijkt o.a. uiteen persoonlijk schrijven (voorzien van eigen lakafdruk)
van Klaas Pieters Brands d.d. 26 februari 1787 aan Johan Samuel Creutz, 'Dirick Teur der stadtswer-
ken tot Amsterdam'. Klaas schreef toen: 'Mijn vrouw en Grietien sijn ook begerig om U E[dele] te

IVc. Jurriaen (Hendrickus) Snijder, ged. Urk 19-9-1734, begr. ald. 8-6-1779, otr./tr.
ald. 24-7/10-8-1760 y4a/(/e de Waaijer, ged. Urk 9-3-1732, begr. ald. 26-10-1796, dr.
van Jacob Jansz. de Waaijer en Grietje Jacobs.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Urk:

1. Grietjen Snijder, ged. 25-12-1760, overl. Urk 7-1-1844, otr./tr. ald. 26-3/12-4-
1784 Klaas Lubbertsz. de Visscher, ged. Urk 25-12-1756, begr. ald. 6-6-1801
(graf nr. 16/'Nu buyten d Kerk'), zn. van Lubbert Claaszen Visser en Lubbetje
Hendriks de Haan; (heeft nageslacht: zeven kinderen).

2. Jan, ged. 14-8-1763.
3. Marijtjen, ged. 6-2-1765 (in later handschrift: 'obiit'), overl. Urk 1765.
4. Marijtjen (Marretje) Snijder, ged. 2-11-1766, overl. Urk 15-6-1837, otr./tr. ald.

13-7/3-8-1788 JanNentjesPietersz. Kramer,ged. Urk 14-10-1764, begr. ald. 12-
6-1808 (graf nr. 7), zn. van Pieter Lubbertszen (Cremer), burgemeester te Urk
(1753) en Aaltje Claasz; (heeft nageslacht: zes kinderen).

5. Anna Snijder, ged. 1-1-1769, overl. Urk 30-1-1852, tr. ald. ca. 1791 Ocke Wil-
lems de Boer, ged. Urk 14-8-1768, dagloner en visser, overl. Urk 20-5-1857 (zie
ook V-2.), zn. van Willem Ockesz. de Boer, diaken (1779) en ouderling (1784-
1794), en Lumme Comeliszen Romkes; (heeft nageslacht: acht kinderen).

V. Henricus (Johannes) Snijder, geb./ged. Urk 1-1-1760, zeilmaker te Urk, overl. ald.
16-2-1808, otr./tr. Urk 19-4/21-4-1783 Jannetjen Lubberts Visser, ged. Urk 20-9-
1761, begr. ald. 18-7-1801 (graf nr. 16), dr. van Lubbertjen Claaszen (Visser) en Lub-
betjen Hendriks (de Haan).

'19 April [1783] Zijn alhier ten overstaan van bruijdegoms vader Johannes Henricusz Snijder, en
voogden Klaas Pietersz Brands schout en secretaris, en Hendrik Klaaszen ter eener, en Hendrik Klaas-
zen de Haan, broeder der bruijd, gevolmagtigd van de bruijd, en haar vader en moeder, met volkomen
toestemming en bewilliging van wederzijden ten huwelijk ingeschreven.
Hendrik Johannisz. Snijder J:M: en Jannetie Lubbertsz J:D: beide van Urk'.
'21 April [ 1783] Zijn bovengenoemde perzoonen, naadat hun eerste gebod den 20 deezes, en op order
van schout en burgemeesteren alhier hun 2de en 3de gebod den 21 deezes zijnde Paaschmaandag
onverhinderd gegaan waren, en naadat hun liever kind des morgens van den 21. april in de kerke
gedoopt was, in 't huijs van Lubbertien Klaasz voor 't kraambed, liggende 't kind tusschen hen bei-
den, ten overstaan van kerkenraad en magistraat, en verdere vrienden en naastbestaande in den huwe-
lijken staat bevestigt'.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje Snijder, geb./ged. Urk 15/21-4-1783, overl. ald. 2-3-1839, tr. (1) ald. ca.
1809 Jacob Klaasz. Ras, winkelier (1827) en visser, ged. Urk 22-11-1778, overl.
ald. 6-11-1827, zn. van Claas Abramsz. Ras, voerman, en Tijmentjen Gerrijts
(Hakvoort); tr. (2) Urk 29-7-1829 Jacob Albertsz. Asma, geb./ged. ald. 25/27-4-
1794, visser, winkelier en lid gemeenteraad (1836), overl. Urk 27-8-1856, wedr.
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van Maartje Snijder (zie onder V-8.), zn. van Albert Jacobsz. (Asma) en Aaltje
Willems de Boer; (heeft nageslacht uit eerste huwelijk: zeven kinderen).

2. Lubbetjen Snijder, geb./ged. Urk 24/28-11-1784, overl. ald. 12-9-1828, tr. Urk
ca. 1812 Hendrik Willems de Vries, geb./ged. ald. 16/21-4-1782, visser, overl.
Urk 3-2-1856, zn. van Willem Rikeltsz. (de Vries) en Johanna Willems. Hij hertr.
Urk 1 -5-1831 Aaltje Okkesdr. de Boer, geb./ged. ald. 30-11-1794, overl. Urk 22-
1-1863, dr. van Okke Willems de Boer en Anna Jurriaens Snijder (zie ook IVc-
5.).

3. Johannes, geb./ged. Urk II12-3-1786 (in later handschrift: 'doof), begr. ald. 1-2-
1794 (graf nr. 16/'Nu buyten d Kerk').

4. Lubbertjen, geb./ged. Urk 23/24-1-1788 (in later handschrift: 'doof), begr. ald.
1-3-1788.

5. Lubbertien Snijder, geb./ged. Urk 3-3-1789, zeilmaker, overl. ald. 13-12-1858,
tr. Urk 29-3-1812 Aaltje Evers Kramer, geb./ged. ald. 17/18-11-1792, overl. Urk
29-12-1821, dr. van Evert Pietersz. Kramer en Marritje Alberts Bakker.
Uit dit huwelijk:
a. Marretje Snijder, geb./ged. Urk 8/13-12-1812 (get.: Marretje Snijder), overl. ald. 11 -11-1877, tr.

Urk 4-5-1834 Pieter Dirks Romkes, geb./ged. Urk 21-2/17-3-1811, visser, overl. ald. 11-10-1883,
zn. van Dirk Pieters Romkes en Aaltje Willems Brands; (heeft nageslacht: drie kinderen).

b. Jannetje Snijder, geb./ged. Urk 22/25-9-1814, overl. ald. 22-11-1847, tr. Urk 2-4-1839 Klaas
Willems Kramer, geb. Urk 22-10-1815, visser, overl. ald. 31-10-1903, zn. van Willem Klaasz.
Kramer, visser, en Jannetje Cornelisdr. Molenaar. Hij hertr. (2) Urk 24-2-1849 Marretje Pieters
Snoek; hij hertr. (3) Urk 29-8-1867 Eitje Jansdr. Post; hij hertr. (4) Urk 7-7-1882 Aaltje Lubberts
Romkes; (heeft nageslacht: zes kinderen).

c. Hendrik Snijder, geb. Urk 26-11 -1816, zeilmaker, overl. ald. 20-7-1886, tr. Urk 23-5-1840 Marrit-
je Alberts Bakker, geb. Urk 15-11 -1817, overl. ald. 17-5-1860, dr. van Albert Geerts Bakker en
Heiltje Cornelisdr. (Molenaar) Romkes; (heeft nageslacht: zeven kinderen).

d. Aaltje Snijder, geb./ged. Urk 14-3-1819, overl. ald. 21-1-1889, tr. Urk 6-5-1843 Jan Heinsz. Vis-
ser, gebVged. Urk 17/21-4-1816, visser, overl. ald. 24-9-1883, zn. van Hendrik (Hein) Jansz.,
visser, en Grietje Jansdr. (Romkes/Schouten) Molenaar; (heeft nageslacht: drie kinderen).

e. Lubbetje, geb./ged. Urk 19/26-8-1821 (get.: Lubbetjen Hendriks Snijder), overl. ald. 23-8-1822.
6. Klaas Snijder, geb./ged. Urk 7/8-1-1792, visser en zeilmaker, overl. ald. 26-2-

1878, tr. Urk 26-11-1814 Harmpjen Teunis (Molenaar) Romkes, geb./ged. ald.
5/12-1 -1797, overl. Urk 17-11 -1869, dr. van Teunis Jellisz. (Romkes) en Jacobje
Jellis Snoek.
Uit dit huwelijk:
a. Jannetje Snijder, geb./ged. Urk 15/17-9-1815 (get.: Anna Hendriks Snijder), overl. ald. 17-11-

1859, tr. (I) Urk 7-8-1836 Evert Klaasz. van Urk, geb./ged. Urk 28-8/9-9-1810, visser, overl. ald.
20-3-1840, zn. van Klaas Everts van Urk en Willempje Klaasdr. Schouten; tr. (2) Urk 5-6-1847
Jacob Jansz. de Boer, geb. Urk 29-3/4-5-1823, visser, overl. ald. 27-9-1898, zn. van Jan Meinderts
de Boer en Iske Jacobs Woort. Hij hertr. (2) Urk 11-6-1863 Jacobje Luutsdr. Kramer en hertr. (3)
Urk 11-7-1874 Marijtje Jans Wakker109; (heeft nageslacht uit eerste huwelijk: twee kinderen, uit
tweede huwelijk: drie kinderen).

b. Jacobje Snijder, geb. Urk 9-7-1818, overl. ald. 3-1 -1881, tr. (1) Urk 17-6-1839 Klaas Gerrits Ras,
geb./ged. Urk 27-9/3-10-1813, visser, overl. ald. 12-1 -1843, zn. van Gerrit Klaasz. Ras en Grietje
Alberts Romkes; tr. (2) Urk 6-9-1848 Evert Alberts Kramer, geb./ged. Urk 17/19-3-1815, visser,
overl. 24-10-1882 (verdronken in de Noordzee ter hoogte van de zandplaat 'De Krentebol' aan
boord van de UK 117 'De Jonge Jacobje'), zn. van Albert Everts Kramer en Marretje Pieters
Romkes; (heeft nageslacht uit eerste huwelijk: één kind, uit tweede huwelijk: vijf kinderen).

c. Lubbetje, geb./ged. Urk 2/12-11-1820 (get.: Lubbetjen Hendriks Snijder), overl. ald. 11-5-1821.
d. Willempje Snijder, geb./ged. Urk 18-11/2-12-1821, overl. ald. 9-12-1867, tr. Urk 13-6-1846 Geert

Pieters Molenaar, geb. Urk 27-9-1818, overl. ald. 15-9-1885, zn. van Pieter Jellesz. Molenaar,
visser, en Aaltje Willems Schouten. Hij hertr. Urk 15-4-1875 Aaltje Jacobs Ras; (heeft nageslacht:
één kind).
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e. Lubbelje Snijder, geb./ged. Urk 26/30-1 -1825 (get.: Lubbetjen Hendriks Snijder), overl. ald. 30-3-
1887, tr. Urk 11-7-1848 Luut(Luit) Anthony Luutsz. Kamper, geb. Urk 3-7-1823, visser,overl. ald.
9-4-1894, zn. van Luut Klaasz. Kamper, visser, en Marretje Toonsdr. van den Berg; (heeft nage-
slacht: drie kinderen).

f. Marretje Snijder, geb./ged. Urk 1/14-10-1827 (get.: WillempjeTeunis Molenaar), overl./begr. ald.
22/26-5-1900,tr. Urk6-1 \-\853SimonRiekeltsde Vries,geb./ged. Urk 14-1/4-2-1827,overl.ald.
14-3-1900, zn. van Riekelt Hendriks de Vries, visser en schipper, en Heijltje Klaasdr. Snoek; (heeft
nageslacht: drie kinderen).

g. Hendrik Snijder, geb./ged. Urk 28-8/26-9-1830, visser, overl. 26-2-1868 (overboord geslagen en
verdronken in de Noordzee ter hoogte van Vlieland; hij wordt ook herdacht op de muur met de
marmeren platen rond het Vissersmonument te Urk), tr. Urk 12-8-1854 Naalke Jansdr. Post, geb./
ged. Urk 25-6/28-8-1831, winkelierster, overl. ald. 2-2-1886, dr. van Jan de Vries Maartens Post
en Hendrikje Okkesdr. de Boer. Zij hertr. Urk 6-8-1874 Riekelt Jurriaans Visser; (heeft nageslacht:
vier kinderen).

h. Tennis Snijder, geb./ged Urk 17-11/26-12-1834, zeilmaker (een muur van de huidige zeilmakerij
Snijder te Urk draagt nog zijn kenteken: 'eerste steen gelegt door T. Snijder. Den 27 Augustus
1857'), overl. ald. 1-6-1887, tr. Urk 29-3-1861 Jannetje Willems Neutjes, geb. Urk 18-2-1840,
overl. ald. 29-9-1915, dr. van Willem Jacobs Nentjes, bakker, winkelier en beurtschipper, en
Marijtje Pieters Molenaar; (heeft nageslacht: elf kinderen).

7. Johannes Henricus ('Johannis Hendericus'110) Snijder, geb./ged. Urk 30-11-
1794, Ned. Herv. predikant te Kwadijk 1820-1825 " ' , overl. ald. 12-4-1825, (graf-
steen nog in NH-kerk ald. aanwezig), tr. Urk 25-6-1820 Elisabeth Agnes Napjus,
geb./ged. Wijckel 10/20-7-1800, overl. Edam 14-5-1880, dr. van Sipke Leonard
Napjus (geb. Weidum 1-6-1773, overl. Warder 9-12-1835), predikant, en Alida
Elisabeth Muntingh (geb./ged. Ede 6/11-2-1776, overl. Warder 30-5-1829).
Uit dit huwelijk:
a. Henricus Snijder, geb. Kwadijk 6-7-1821, boekverkoper, 'klerk ter stads secretarie' te Edam en

burgemeester van Kwadijk, Warder en Middelie 1857-1890, overl. Edam 2-5-1892, tr. ald. 7-11-
1847 Hermina Hendrinu Casteel, geb. Nieuwer-Amstel 8-4-1823, overl. Haarlem 7-2-1912, dr.
van Martinus Casteel, beroepsmilitair, en Hermina Margareta Vroom; (heeft nageslacht: zes kinde-
ren112).

b. Alida Elisabeth Snijder, geb. Kwadijk 30-12-1822, overl. Zaandam 23-12-1855, tr. ald. 31 -8-1851
Meijer Hartog Content, geb. Edam 4-6-1819, dansmeester, overl. Zaandam 27-6-1900, zn. van
Hartog Salomons Content en Schoontje Joseph de Haan. Hij hertr. Zaandam 10-11-1858 Anna
Meijer, geb. Zaandam 25-2-1824, overl. ald. 13-6-1899; (heeft nageslacht: drie kinderen).

c. Sipco Leonardus Snijder, geb. Kwadijk 2-11-1824, veehouder (Ilpendam) en tapper (Amsterdam),
overl. Amsterdam 3-9-1875, tr. Ilpendam 17-4-1851 Fijtje Knip, geb. Edam 10-2-1825, overl.
Amsterdam 21-10-1899, dr. van Christiaan Knip en Sijtje Bosgieter; (heeft nageslacht: vier kinde-
ren).

8. Marritje Snijder, geb./ged. Urk 31-12-1796/1-1-1797, overl. ald. 5-10-1826, tr.
Urk 24-5-1814 Jacob Albertsz. Asma, geb./ged. ald. 25/27'-4-1794, visser, winke-
lier en lid van de gemeenteraad (1836), overl. Urk 27-8-1856, zn. van Albert
Jacobsz. (Asma) en Aaltje Willems de Boer. Hij hertr. Urk 29-7-1829 Jannetje
Snijder (zie onder V-l.); (heeft nageslacht: zes kinderen).

9. NN, ongedoopt begr. Urk 10-9-1799 (graf nr. 16/'Nu buyten d Kerk').
10. Anna Snijder, geb./ged. Urk 29-9/5-10-1800, overl. ald. 7-4-1867, tr. Urk 12-8-

1821 Lubbert Alberts Romkes, geb./ged. ald. 2-12-1798, visser, overl./begr. Urk
30-12-1886/4-1-1887, zn. van Albert Lubbertsz. Romkes en Jacobjen Alberts
Bakker; (heeft nageslacht: negen kinderen).
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Bijlage A
Kwartierstaat van Johannes Hendrikus Snijder, scherprechter te Kampen (IVa., 1735-
1791)

1. Johannes Hendrikus Snijder (zie IVa.), ged. Kampen 16-12-1735 (Broederkerk), scherprechter te
Kampen 1766-1791, ongehuwd overl., begr. Kampen 5-3-1791 (Buitenkerk).

II

2. Hans Jurijen Snijder (zie lila.), ged. Kampen 25-10-1696 (Broederkerk), scherprechter te Kampen
1721 -1759, begr. ald. 10-9-1759 (Buitenkerk), otr./tr. Haarlem 16-1/15-2-1735

3. Sophia Charlotte Diepenbrock (Diepenbroek), ged. Eldagsen 25-4-1702 (luth.), begr. Kampen 27-9-
1779 (Buitenkerk), wed. van Jurien van Anhold (zie I-6a.), scherprechter te Aken 1719-1731.

III

4. Johann Henrich Schneider(Snijder) (zie II.), ged. Schüttoif 2-10-1661 (ref.), assistent-scherprechter
te Utrecht (1687) en scherprechter te Kampen 1687-1710, begr. Kampen 4-6-1710 (Buitenkerk),
otr./tr. Utrecht/Odijk 18-3/1-4-1688

5. Anna van Gelder, ged. Utrecht 2-4-1671 (Jacobikerk), wnd. scherprechter te Kampen 1710-1720,
begr. Kampen 24-1-1728 (Buitenkerk).

6. Johann Conrad Diepenbrock, 'ex comitatu Lippiensi', plv. scherprechter te Hannover 1699-1701,
vilder ('Halbmeister/Abdecker') te Eldagsen 1702-( 1707), scherprechter te Utrecht 1713-1736, begr.
Utrecht 13-7-1736 (Buurkerk), tr. ca. 1695

7. Anna Catharina Voges, ged. Hannover 27-7-1666, overl. (Utrecht?) na 21-8-1737.

IV

8. Hans Jürgen Schneider (zie I.), ged. Ahlen 28-10-1640 (St. Marien, r.-k.), scherprechter voor de
graafschappen Bentheim en Steinfurt en woonachtig te Schüttorf, overl. ts. 25-4-1699/1-3-1700, tr.
Munster 25-11-1657 (St. Ludgeri, r.-k.)

9. Anna Margaretha Bröcker, geb. Osnabrück ca. 1635/40, overl. na 27-10-1676.
10. Hans Hendrick van Gelder, ged. Nijmegen 13-8-1608, scherprechter te Utrecht 1643-1687, overl. ald.

16-8-1687 (begr. Jacobikerk), otr./tr. (I) Nijmegen/Utrecht 2/25-7-1643 (Anthonigasthuis) Elisabeth
(Joosten) Froböse, overl. Utrecht 31-1-1670 (begr. Jacobikerk), wed. Johann von der Havestadt,
scherprechter te Utrecht 1641 -1643, dr. van Jobst Froböse, scherprechter te Aurich, en NN; tr. (3) 31-
10-1676 (Anthonigasthuis) Petronella de Blair, overl. Utrecht 27-5-1685 (begr. Magdalenakerk); tr.
(2) Utrecht 11-8-1670 (Jacobikerk)

11. Helena Kocks/Coock, 'van Emmikhuizen', overl. Utrecht 2-6-1673 (begr. Jacobikerk).
12. Arend Diepenbrock, vilder ('Wrasemeister/Abdecker') te Horn/Lippe, overl. Horn 29-10-1683 (ref.),

tr. Detmold 15-5-1656 (ref.)
13. Anna Margaretha Leeflielm, geb. ca. 1633/34, overl. Horn 1 -3-1685 (ref., 51 jaar oud).
14. Franz Matlhias Voigt (Voges), geb. ca. 1630, scherprechter te Hannover, begr. Hannover 30-10-1684,

tr. Peine 26-4-1653
15. Anna Catharina Farnecke, geb. ca. 1630, begr. Hannover 22-11-1700.

16. Philipp Schneider, geb. ca. 1610, scherprechter te Ahlen (1640)- !652enMünsterl652-(l 670), overl.
Munster ca. 1670/71, zn. van Georg Schneider, scherprechter te Werl en Menden, en Magareta
Fa(r)ners, tr. ca. 1635

17. Christina von Osnabrück, geb. Ahlen ca. 1610, overl. na 21 -11 -1651, dr. van Hans von Osnabrück,
scherprechter te Ahlen, en Maria Hansen.

18. Jürgen Bröcker, geb. ca. 1598, 1634-1646 adjunct-scherprechter te Osnabrück, 1643-1655 scherp-
rechter te Schüttorf en tevens 1649-1655 scherprechter te Rheine, begr. 13-5-1655 Schüttorf (ref.),
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zn. van BerndBröcker, sedert ca. 1594 scherprechter te Rheine, en AW; tr. (2)Elsaben NN; tr. (l)Os-
nabrück tussen 22-2 en 1 -4-1621

19. Agnes Klare, geb. ca. 1600, overl. Osnabrück ca. 1646, dr. van Matthias Klare, scherprechter te
Osnabrück 1600-1648, en Agnes NN.

20. Hans van Gelder, geb. ca. 1570, scherprechter te Nijmegen 1603-1615, overl. Nijmegen tussen 16-2
en 17-3-1615, zn. van Henrich van Gelder, scherprechter te Emden, en NN, tr. Emden 26-11-1598

21. Aeltghen Jans, geb. ca. 1575, overl. na 10-8-1629. Zij hertr. Nijmegen 18-8-1616 Hans Mosel, geb.
Schwerte ca. 1590/95, scherprechter te Nijmegen 1616-1663, begr. Nijmegen 8-12-1663, zn. van
Hermann Mosel (geb. ca. 1560, overl. Schwerte 13-4-1627), scherprechter te Schwerte, en Margreta
NN.

28. Manen Volgt, 'von Buhren Stifts Padelborn burttig', scherprechter te Peine 1632-1634 en Hannover
1634-1663, begr. Hannover 27-12-1663 (Marktkirche), zn. van Kilian Voigt, scherprechter te Buren,
en NN.tr. 1628

29. llke Klages, geb. ca. 1608, leeft nog in 1685, dr. van Franz Clauss/Klages, scherprechter te Lemgo
1608-1612, en Marie Meisner. 2A\ hertr. David Fuchs, 1628-1633 plv. scherprechter te Hannover.

30. Asmus Farnecke, geb. ca. 1606, scherprechter te Hildesheim en Peine, overl. Hildesheim 1640, tr.
Hildesheim 10-6-1626

31. Anna Fahner, wed. van Franz Döring (Dorrien), vilder (Abdecker) te Hildesheim.

Bijlage B
Uit het eerdere huwelijk van zijn echtgenote heeft Hans Jurijen Snijder een stiefzoon
(zijn latere opvolger als scherprechter te Kampen), te weten:

I. Joannes Conrades ('Jan') von Anhalt (van Aanhout/Anholt), ged. Aken 20-4-1729
(St. Foillan, r.-k.), scherprechter te Kampen 1759-1765 en Haarlem (Hof van Holland)
1765-1784, 'binnenscherprechter' te Amsterdam 1784-1795, stadsscherprechter ald.
1795-1806"3, overl./begr. Amsterdam 7/8-10-1806 (Leidsche Kerkhof), zn. van Ju-
rien van Anhold (zie I-6b.) en Sophia Charlotte Diepenbrock (Diepenbroek) (zie I Ha.),
otr./tr. (1) Amsterdam 22-12-1758/7-1-1759 (Nieuwe Kerk) Jacobjen Keteltas, ged.
Kampen 27-6-1734 (Buitenkerk), begr. Amsterdam 4-3-1785 (Zuiderkerk), dr. van
Jan Willemse Keteltas en Jannigje Alberts"4; tr. (2) Haarlem 18-9-1785 (voor schepe-
nen) Anna Maria Appelman, ged. Haarlem 12-3-1757 (Statie St. Bernardus, r.-k.), dr.
van Fernandus Appelman en Maria Anna Verhoeven"5.

Na het overlijden van zijn stiefvader Hans Jurijen Snijder werd Jan van Aenhalt op 1 november 1759
als scherprechter te Kampen benoemd; hij werd echter gehouden om 'aen desselfs moeder gedurende
haer leven lang, en so lang deselve alhier de scherprigters plaets sal komen waer te nemen, tot hare
subsistentie 's wekelijks uit te reiken de S[omm]a van twee g[u]l[de]ns tien st[uivers]\ Na zijn demis-
sie in 1765 werd hij op I januari 1766 in Kampen door zijn halfbroer Johannes Hendrikus Snijder
opgevolgd.
In verband met de gezondheidsproblemen ('vermits sijne swakke constitutie') van zijn oom Jan
Jurgen Diepenbroek werd Jan van Anholt op 24 september 1765 'als scherpregter van den Hove van
Holland' te Haarlem aangesteld. De scherprechterseed werd op 29 oktober 1765 afgelegd. In zijn
instructie werd vermeld dat hij 'reets den tijd van ses jaaren 't ampt van scherpregter zo binnen als
buijten deze provincie hadde bedient, en 't selve reets anderhalff jaer voor zijn oom Jan Jurrien Die-
penbroek, den tegenwoordige scherprechter van deesen Hove hadde waergenomen'. Na verleende
akte van demissie werd Jan op 28 juni 1784 in Haarlem weer opgevolgd door zijn neef Jacobus van
Anholt (scherprechter te Deventer 1773-I784116). Jan werd vervolgens op 14 juli 1784 tot binnen-
scherprechter en op 4 juli 1795 tot stadsscherprechter van Amsterdam benoemd.
Ooggetuigen in Amsterdam waren niet zo zeer te spreken over het 'meesterschap' van Jan. Op 20
januari 1770 werd aldaar een man opgehangen. Jan moet daarbij wel erg onhandig gehandeld hebben,
want hij deed de strop scheef om de hals, waardoor het slachtoffer nog tien minuten geleefd heeft. Het
lichaam ging naar de snijkamer. Een kruier, die een vrouw had doodgestoken werd op 23 maart 1771
onthoofd. De executie mislukte ('hij is niet al te wel geexecuteert'); nadat hij één slag gekregen had,
moest Jan het hoofd er verder met het zwaard afzagen! Het slachtoffer kreeg een kist'l7.
Omdat Amsterdam door een wetswijziging in 1795 (de oude rechtspleging van de graven was niet
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meer van toepassing) een eigen stadsscherprechter (voorheen binnenscherprechter) mocht aanstellen,
liet de stad in 1797 een eigen beulszwaard maken. Dit beulszwaard met inscripties 'Jan van Aanhout
1797' en 'Richter van den scherpen zwaarde der stadt Amsterdam' is tegenwoordig in de collectie van
het Amsterdams Historisch Museum opgenomen"8.

Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Amsterdam:

1. Jan Coenraad, ged. 30-3-1788 (luth.), begr. Amsterdam 8-10-1806 (Leidsche
Kerkhof).

2. (Maria) Sophia van Aanhout, ged. 29-12-1790 (luth.), otr./tr. Amsterdam/Ouder-
kerk aan de Amstel 12-9/19-10-1806 Pierre Henry Vaillant, geb. Parijs ca. 1776.

3. Anna Maria, ged. 27-1 -1793 (luth.), begr. Amsterdam 25-2-1802 (Leidsche Kerk-
hof).

4. Jacoba, ged. 7-5-1800 (luth.), overl. Amsterdam 3-2-1812.

Bijlage C
De scherprechterseed van Hans Jurijen Snijder (lila.) en zijn tractement, (transcrip-
tie)119:

Des ScharpRechters eed
Ik love ende swere, dat ik mij in mijn ampt trouwelijk sal kwijten, de ordres van de magistraat en stokmees-
teren punctuelijk ende gehoorsaamlijk agtervolgen; Dat ik mij uit de stad niet sal absenteren, als met vorige
kennisse en toestemminge van de Heer president in der tijd, en op de prtecise tijd wederom daar sal praesent
sijn; Dat ik alles, wat ik sien, horen, ofte ervaren mogte, nooit tot schade ofte nadeel van de stad, of de
justitie sal openbaren, maar mij in alles, mijnes dienstes aangaande, sal gedragen, gelijk een goed, getrouw,
ende gehoorsamen scharprechter toestaat.

So waarlijk helpe mij God almagtig

Den 11. decembfer] 1730, Bij resumtie zijnde gedelibereerd over het tractement van deses stads scharprech-
ter met de emolumenten van dien, en desselfs verdere verdiensten; Is na deliberatie goed gevonden, de
teegenswoordige stads scharprechter, Hans Jurrien Snijder, bij desselfs tractament ad vijf guld[en]' s weeks,
en dus 260 guldfen] 's jaars nog toe te leggen

jaarlijks voor kledinge veertig g[u]l[den] ƒ 40.—.-.
voor turf veertien g[u]l[den] ƒ 14.--.-.
voor de ceurmaaltijd en taken seven g[u]l[den] en tien st[uivers]
in te gaan met Petri 1731 ƒ7.10.-.

En wijder desselfs verdiensten voor het executeren van de justitie te reguleren so als volgd
Voor een delinquant te verbranden ƒ 24.—.-.
Voor het rabraken van een delinquant ƒ 18.—.-.
Voor het licchaam daarna buiten op het rad te brengen ƒ 12.—.-.
Voor een delinquant te onthoofden ƒ 18.—.-.
Voor een delinquant te hangen, ofte wurgen ƒ 12.—.-.
Voor het blaken daarbij ƒ 6.-.-.
Voor 't licchaam af te snijden, en op een horde of slede te brengen ƒ 6.—.-.
Voor hetselve buiten op te hangen, ofte op een rad te setten ƒ 12.—.-.
Voor de ladder alhier van het gerigte te nemen, en buiten daer weder aen te brengen ƒ 3.- . - .
Voor hetselve in een gat, daar toe buiten onder het gerichte gegraven, te smijten ƒ 6.—.-.
Voor de instrumenten, touwen, koorden etc. van ieder delinquant ƒ 3.—.-.
Voor een delinquant te gijsselen ƒ 6.—.-.
Voor garden en touwen ƒ 1.10.-.
Voor een delinquant te brandmerken ƒ 6.—.-.
Voor een strop om den hals te doen ƒ 3.—.-.
Voor de pot op de Kaak te brengen ƒ-. 14.-.
Voor een snee in de bek te geven ƒ 6.-.-.
Voor een persoon te pronke op de Kaak op te setten ƒ 3.- . - .
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Voor iemand te tortureren ƒ 3.--.-.
Voor't dreigen met de torture ƒ 1.10.-.
Voor een delinquant voor 't ijser te brengen om de sententie te aanhoren ƒ 1. 8.-.
Voor 't brengen over de brugge van ieder ƒ 1.8.-.

Wijders sal de scharprechter voor de adsistentie van een scharprichter van Deventer,
of van verder hebben ƒ 18.--.-.
Voor de adsistentie van de scharprechter van Zwoll ƒ 12.--.-.

Den 30. decemb[er| 1730
Heeft Hans Jurrien Snijder, als stads scharprechter, voorschreven] eed gepresteerd, ende afgelegd. Sonder
argelist.'

Naschrift
Alle persoonsgegevens stammen, indien niet anders aangegeven, uit de hervormde
kerkboeken. Veel dank ben ik vooral verschuldigd aan mevrouw Dr. Gisela Wilbertz
te Lemgo, die mijn gehele onderzoek met raad en daad ondersteunde. Ook mijn dank
aan de heer Klaas Kramer te Krommenie voor het verifiëren van mijn 'Urker' onder-
zoekgegevens.
Ik houd mij gaarne aanbevolen voor aanvullende gegevens en/of vondsten betreffende
Nederlandse scherprechters. •

Noten
Afkortingen: CBG = Centraal Bureau voor Genealogie, 's-Gravenhage; FstA = Fürst
zu Bentheimsches Archiv te Burgsteinfurt; GA A = Gemeentearchief Arnhem; GA AM
= Gemeentearchief Amsterdam; GAD = Gemeentearchief Deventer; GAG = Gemeen-
tearchief Groningen; GAH = Gemeentearchief Haarlem; GAHK = Gemeentearchief
Harderwijk; GAL = Gemeentearchief Leeuwarden; GAN = Gemeentearchief Nijme-
gen; GAR = Gemeentearchief Roermond; GAsG = Gemeentearchief 's-Gravenhage;
GAU - Gemeentearchief Utrecht; GAZ = Gemeentearchief Zutphen; GAZW = Ge-
meentearchief Zwolle; HvH = Archief Hof van Holland; RAD = Rijksarchief in Dren-
the; RAG = Rijksarchief in Gelderland; RAZH = Rijksarchief Zuid-Holland; SAA =
Stadtarchiv Aachen.
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binnen Sluijs, Hulst, Sas van Gent en onderhoorige steden en forten in Vlaenderen'.

58. GAN, o.a., inv. nr. 156, fol. 10v-l lv, d.d. 22-1-1738.
59. R. Wartena, als noot 56, deel XII (1958), pag. 135.
60. GA 's-Hertogenbosch, o.a., (Stadsambtenaren) inv. nr. A-417, fol. 10-11, d.d. 7-4-1736 (benoeming;

eed gedaan d.d. 20-4-1736).
61. GAA, o.a., inv. nr. 47, fol. 17v-18, d.d. 20-10-1681; RAG, Archief Gelderse Rekenkamer (toegang

0012), inv. nr. 1919, fol. 17v; Idem, Archief Hof van Gelre en Zutphen (toegang 0024), inv. nr. 1331,
fol. 79, d.d. 16-12-1693; Herman Mosel, ged. Nijmegen 25-7-1656, overl. Arnhem kort vóór 16-12-
1693, otr./tr. (1) Arnhem (luth.) Helena Kellenaer, ged. Arnhem 20-2-1659, overl. Arnhem (overlui-
ding) 2-2-1680, dr. van Andries Hans(sen) Kellenaer, scherprechter te Zutphen 1641 -1646 en Arnhem
1646-1680, en Elsken Gerrits Haevestadt; tr. (2) Nijmegen 17-10-1680 (luth.) Aleijda (Aeltien)
Froböse.

62. GAA, o.a., inv. nr. 48, fol. 52, d.d. 11 -12-1693; GAZ, o.a., inv. nr. 24, d.d. 17-4-1694; GAA, o.a., inv.
nr. 28, fol. 52v-53, d.d. 17-4-1694; Idem, inv. nr. 1385, fol. 92, d.d. 1-5-1705.

63. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, o.a. Doesburg, stadsrekeningen 1700/170 l.inv.nr. 1183,
fol. 61; Idem, inv. nr. Il89d, bijlage nr. 122 (declaratie van Philipp Snijder); J.W. van Petersen,
Henders de geestenkijkster. Een bijdrage tot de kennis van het volksgeloof, in: Gelders Mengelwerk.
Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland, pag. 107-117, Zutphen (1979).

64. GAZ, oud o.a., oud inv. nr. 357, fol. 364, d.d. 19-1-1709; Idem, o.a., inv. nr. 27, d.d. 1-3-1709.
65. De moeders van Anna Christina Schneider (Snijder) en Johann Hermann Claessen (Clauss/Classen)

waren zusters, t.w. respag. Anna Margaretha Bröcker en Agnesa Bröcker. Zie ook noot 36.
66. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HSTAD), Kleve-Mark Akten (KMA), inv. nr. 717, fol. 11-13, 43;

GAU, SA-II, inv. nr. 1259, rek. 2e kam. (okt. 1685 t/m okt. 1687), fol. 85v; RAZH, Archief HvH, inv.
nr. 289, fol. 186, d.d. 4-12-1720; Idem, inv. nr. 120, fol. 340-343, d.d. 11-12-1720; Idem, inv. nr. 124,
fol. 259-263, d.d. 6-4-1724; GAH, r.a., inv. nr. 52, d.d. 7/13-4-1724 (losliggend).

67. GAAM, Archief 5061, inv. nr. 12, fol. 10, d.d. 11-7-1727 (schrijven aan Johann Hermann Claessen);
HSTAD, KMA, inv. nr. 717, fol. 107-108, d.d. 20-10-1727 (scherprechtersbenoeming te Kleef van
Paul Adolph Claessen i.p.v. zijn vader).

68. Anna Maria Schneider, geb. Menden ca. 1655/60, overl. Bochum eind 1693/begin 1694, dr. van
Matthias Schneider, scherprechter te Menden en Kleef, en (Anna Maria) Schneider, tr. ca. 1680 Jo-
hann Hermann Claessen (Clauss/Classen).

69. GAZW, inv. nr. AAZ01-00077, d.d. 1-12-1715 (aanstelling); Johannes Jodocus Füchten, geb. Werne
a.d. Lippe 21-7-1695, scherprechter te Zwolle 1715-1716, begr. Schüttorf 26-1 -1716, zn. van Johann
Peter Füchten, scherprechter te Werne a.d. Lippe (1692) en NN, otr./tr. Zwolle 7-12-1715/1 -1 -1716
Anna Elisabeth Smits, ged. Zwolle 27-1-1680, begr. Zwolle 19-9-1718 (Grote Kerkhof), dr. van
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Albert (Berentsz) Smits/Schmidt (geb. Neuenhaus ca. 1650/begr. Zwolle 28-4-1708), scherprechter
te Zwolle 1675-1708, en (otr. Zwolle 10-4-1675) Anigjen Hernis Haevestadt (ged. Breda 17-6-
1640/overl. na 27-1-1680).

70. GAZW, als noot 19; J. Geesink, Een sollicitatie voor Scherprechter in 1723, in: Verslagen en Mede-
delingen van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 29e stuk (1912), pag. 182-183.

71. GAZW, inv. nr. AAZ01-03223 (losliggendedeclaraties); Idem, inv. nr. AAZ01, maandrekening 1723,
fol. 33-34.

72. GAH, r.a., inv. nr. 52 (losliggende schrijvens d.d. april 1724).
73. Rijksarchief Limburg, Archieven Overkwartier van Gelderland (toegang 01.004), boek 3, fol. 66-67v,

d.d. 15-9-1716 (eed: 3-10-1716); GAR, Raadresoluties (Donderdagse Protokollen), d.d. 6-10-1718;
HSTAD, KMA, fol. 75, fol. 98-99 en fol. 107-108.

74. SAA, Handschrift 33, fol. 48 (GroBes Eidbuch), d.d. 12-10-1731.
75. GAU, SA-II, inv. nr. 3342 (losliggend), d.d. 26-10-1687; GAK, o.a., inv. 199, fol. H8v, d.d. 11-10-

1687; Idem, inv. nr. 850 (1687-1), fol. 52, d.d. 12-12-1687.
76. Rijksarchief Utrecht, Archief Hof van Utrecht, inv. nr. 273, d.d. 17-06-1643.
77. Evangelisch-Reformierte Kirchengemeinde Schüttorf, doopboek, d.d. 2-10-1661 en 6-3-1688.
78. F.W. Schlikker, Flurnamen der Stadt und Feldmark Schüttorf, in: Bentheimer Heimatboten, Nr. 3

(1937); Ludwig Edel, Die alte Schüttorfer Stadtschule und das Scharfrichterhaus aufdem Bieschlag,
in: Schüttorf er Zeitung, Nr. 76, d.d. 19-6-1924; Ludwig Edel, Von der Lateinschule oder dein stadti-
schen Gymnasium in Schüttorf, in: Heimatverein der Grafschaft Bentheim/Jahrbuch 1961, m.n. afb.
6.

79. H. Specht (herausgegeben), Qttellen zu einer Geschichte der Stadt Schüttorf, Handlungen von Burger-
meister und Rat Ausgestellte Urkunden 1571-1696, in: Das Bentheimer Land XVII (1939), pag. 12.

80. GAN, r.a., inv. nr. 1888 (schepenprotokol 1689), d.d. 11-6-1689.
81. GAK, r.a., inv. nr. 70, fol. 32, d.d. 8-8-1707.
82. GAK, r.a., inv. nr. 233, 'Liber Confessiones Delictorum', d.d. 8-3-1704 en d.d. 13-8-1708.
83. GAK, r.a., inv. nr. 150 (register van testamenten), fol. 345-345v, d.d. 24-4-1750.
84. GAK, o.a., inv. nr. 36, fol. 152-152v, d.d. 23-11-1720; Idem, o.a., inv. nr. 307, fol. 57v-58v, d.d. 11-

12-1730.
85. Gisela Wilbertz, Zwei Scharfrichterfamilien und ihr Grabstein zu Hannover, in: Hannoversche Ge-

schichsblatter Nette Folge, Band 36, Heft 3-4 (1982), pag. 247.
86. GAK, o.a., inv. nr. 583(1715), fol. 62; Idem, inv. nr. 684 (bijl. stedelijke rekeningen 1715), d.d. 15-4-

1715 (losliggende declaratie); Idem, inv. nr. 36, fol. 152-152v, d.d. 23-11-1720; Idem, inv. nr. 307,
fol. 58v-59v, d.d. 11/30-12-1730.

87. H. Reenders, Ter afwending van Gods toorn ... De sodomietenvervolging in Kampen in 1730, in:
Kamper Almanak 1980-1981, pag. 233-252; C.G. van der Kooij, Rudolfde Mepsche en de Faanse
processen, in: Spiegel Historiael, 14e jrg (1979), pag. 358-364; L.H. van Schelt, De scherprechters
in Drenthe, 1407-1870, in: Ons Waardeel, 3e jrg., nr. 5, okt. 1983, pag. 145-155.

88. GAK, o.a., inv. nr. 153 (ingekomen stukken), d.d. 1-10-1743; Streekarchivariaat Elburg, Nunspeet
en Oldebroek, Oud Stadsarchief Elburg, inv. nr. 370 II, uitgaande brief d.d. 1-10-1743; Idem inv. nr.
304, ingekomen brief d.d. 1-10-1743; Idem, oud r.a. Elburg, inv. nr. 4 (ingekomen brief uit Lemmer),
d.d. 17-8-1743.

89. Rijksarchief in Overijssel, Statenarchief, inv. nr. 606, d.d. 14-10-1754; Idem, inv. nr. 582, d.d. 24/30-
1-1736.

90. H.C. Diender, Zerkenlijst van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk te Kampen, Kampen (1984), pag.
32, graf nr. 125b.

91. GAZ,o.a., inv. nr. 37, d.d. 5-6-1754.
92. Sophia Charlotte heeft een onecht kind: (Joh)anna Catharina van Aanholt, geb. Zutphen 9-5-1793 (tr.

30-5-1827 met Johannes Tieleman). In het bevolkingsregister van 1842 staat ze wegens verhuizing
twee keer: als Johanna Catharina Panneman, twee jaar later als Anna Catharina van Aanholt. De naam
van haar echtgenoot en kinderen blijft ongewijzigd. Bovendien wordt van de eerste vermelding ver-
wezen naar de tweede in het Bevolkingsregister. Op 21-10-1814 werd te Zut-phen Sophia Charlotte
geboren en als onechte dochter van Catharina Johanna Panneman ingeschreven in de registers van de
Burgelijke Stand. Zij kreeg als toenaam van Aanholt. Deze Sophia Charlotte trouwt, als Sophia Char-
lotte Panneman, 9-9-1835 met J.J. Schröder. Het lijkt erop dat de namen Panneman en Van Aanholt
door elkaar gebruikt worden. In dat geval is Charlotte Sophia (1814) een dochter van Johanna Cathari-
na (1793) en de kleindochter van Sophia Charlotta (1763).

93. GAK, o.a., inv. nr. 209 (register van apostillen), fol. 122, d.d. 3-10-1791.
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94. GAZ, o.a., inv. nr. 56, d.d. 17-2-1789; Idem, inv. nr. 70, d.d. eind dec. 1804.
95. GAK, r.a., inv. nr. 73, fol. 131 -131 v, d.d. 14-11 -1791: De zusters (Joh)anna Snijder en (Anna) Catha-

rina Snijder en hun halfbroer Jan (Joannes Conrades) van Anholt (binnen-scherprechter te Amster-
dam) verkopen uit de nalatenschap van wijlen hun (half-)broer, de scherprechter Johannes Hendrickus
Snijder (zie onder IVa.), een huis 'op de Oude Straat, tegen over de Buitenkerk'; GAsG, o.a., inv. nr.
1064 (burgerrecht-register), fol. 255; Idem, inv. nr. 1095 (akten van indemniteit), d.d. 22-9-1784;
Idem, Lidmatenregister, Archief Kerkeraad der Hervormde Gemeente, inv. nr. 267, bnr. 203, d.d. 19-
1-1772; Idem, inv. nr. 268, bnr. 203, 'Paasschen' 1781; Idem, notarieel archief, inv. nr. 3630 (notaris
Arend van Leeuwen), bnr. 372, nr. 2294, d.d. 23-10-1779; Idem, inv. nr. 5053 (notaris Hendrik van
Leeuwen), bnr. 372, nr. 38, fol. 293-294, d.d. 7-11-1786.

96. Algemeen Rijksarchief, Archief Raad van State, inv. nr. 468, fol. 162v; Idem, inv. nr. 335, fol. 926v,
d.d. 16-10-1776.

97. GAsG, notarieel archief, inv. nr. 3630 (notaris Arend van Leeuwen), bnr. 372, nr. 2294, d.d. 23-10-
1779.

98. GAK, Doopboek Ev. Luth. Kerk Kampen, DTB 356, fol. 36, d.d. 26-8-1770.
99. Bewijzen hiervoor te Urk zijn (nog) niet gevonden, echter ledezetter/chirurgijn is wel het meest waar-

schijnlijke beroep voor een scherprechterszoon zonder scherprechtersbenoeming.
100. In het herv. trouwboek te Urk werd het huwelijk van hun zoon Jurriaen Snijder met Aaltje de Waaijer

'met consent van wederzijdse ouders' d.d. 24-7-1760 ingeschreven. Het is dus aannemelijk, dat de
ouders Hendrickus Snijder en Margrietje van Gorcum toen nog in leven waren.

101. GAAM, Archief nr. 5031, inv. 56, fol. 226, benoeming tot: 'Schout van Urk en Emmeloort' m.i.v. 21 -
12-1779; Idem, Archief van de Burgemeesters, nr. 5028, inv. nr. 636 (losliggend), d.d. 26-2-1787;
Idem, inv. 618b, memorie (gedrukt) d.d. april 1791; Rijksarchief in Noord-Holland, toegangsnr. 11,
inv. nr. 100; Klaas de Vries & Tromp de Vries, Veranderd Land, in: Urker Uitgaven, dl. VIII (1985),
pag. 93.

102. Klaas de Vries, in: Urker Volksleven, 5e jrg., nr. 25, juni/juli 1976.
103. Archief O.L. Vrouwekerk te Kampen, Kasboek 1781 -1809, inv. nr. 158, d.d. 5-3-1791; GAK, r.a., inv.

nr. 135, momberboek 1745-1809, fol. 127, d.d. 11-3-1791; Idem, o.a., inv. nr. 209, fol. 115r,d.d. 9-5-
1791; Idem, r.a., inv. nr. 73, fol. 131 -131 v, d.d. 14-11-1791.

104. GAK, o.a., inv. nr. 39, d.d. 31-12-1765 (aanstelling per 1-1-1766); Idem, inv. nr. 307, d.d. 29-6-1769
(eed).

105. GAHK, o.a., inv. nr. 435, d.d. 21-11-1767; GAK, o.a., inv. nr. 185, d.d. 16-11-1789; GAHK, o.a., inv.
nr. 32, d.d. 16-11-1789; Idem, inv. nr. 455, d.d. 21-11-1789.

106. GAK, o.a., inv. nr. 1424, fol. 89-89v, d.d. 22-3/28-3-1791; Idem, inv. nr. 209, fol. 114v-l 15, 9-5-
1791.

107. Grietje Dubbelts de Baas, otr./tr. (I) Urk 23-3/13-4-1755 Jan Jacobszen Nentjes, ged. Urk 28-10-
1731, begr. ald. 2-5-1760 (graf nr. 38), zn. van Jacob Janszen (Nentjes) en Lumme Jacobs; otr./tr. (2)
Urk 23-2/13-3-1763 Lubbert Albertsz Romkes, ged. Urk 7-4-1738, overl. vóór 2-7-1774, zn. van
Albert Lubbertzen Romkes en Trijntje Jansz Snoek; otr./tr. (3) Urk 2/17-7-1774 Johannes Henricus
Snijder (zie IVb.); otr./tr. (4) Urk 15-8/4-9-1785 Hein Jacobsz (Backer), ged. Urk 1-2-1728, burge-
meester te Urk (1780), wedr. van Lubbetje Jans (Backer), zn. van Jacob Claasz (Backer) en Trijntje
Stoffels (de Vries).

108. GAAM, Archief van de Burgemeesters, nr. 5028, inv. nr. 636 (losliggend), d.d. 26-2-1787.
109. Amsterdamse Courant, d.d. 31 -5-1866: 'Op 5 junij e.k. zal voor het provinciaal geregtshof in Noord-

Holland te regt staan M[arijtje] W[akker], oud 20 jaren, geboren te Urk en wonende te Hoorn, dienst-
bode, ter zake van poging tot kindermoord' (bron: Urker Volksleven, juli 1987).

110. Rijksarchief in Flevoland, Retro-acta Urk, DTB 582, fol. 28: zijn doopnaam Johannis Hendericus
werd doorgehaald en gewijzigd in Johannes Henricus.

111. Cornelis R.H. Snijder, Twee Urker predikanten, in: Het Urkerland(De Kleine Courant), (3 delen) d.d.
7-2-1992, 28-2-1992 en 6-3-1992; De kerk te Kwadijk, pag. 19, uitgave Stichting Oude Hollandse
Kerken, Nr. 1 (1986); C. de Vries, Geschiedenis van het eiland Urk, pag. 327, Kampen (1962).

112. Waaronderde grootvader van auteur: Marinus Hendrikus Snijder, geb. Edam 27-12-1851, stationschef
'Hollandsche Uzeren Spoorweg Mij', overl. Wageningen 27-7-1932, tr. (1) 's-Gravenhage 23-10-
1878 Adriana Verdoorn, geb. Eethen 10-9-1850, overl. Valburg 14-4-1897, dr. van Huibert Verdoorn
en Adriana Rijken; tr. (2) Christina Coenen, geb. Slijk-Ewijk (gem. Valburg) 28-2-1877, overl. Wa-
geningen 27-10-1949, dr. van Johannes Coenen en Janna van Kleef; (heeft nageslacht: uit eerste
huwelijk vijf kinderen, uit tweede huwelijk tien kinderen).
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113. GAK, o.a., inv. nr. 39, d.d. 1-11-1759; Idem, d.d. 16/18-11-1765; RAZH, Achief HvH, inv. nr. 319,
d.d. 10-9-1765; Idem, inv. nr. 200, fol. 334v-338, d.d. 24-9-1765; Idem, inv. nr. 338, fol. 205-206,
d.d. 24-5-1784; Idem, inv. nr. 231, fol. 383v-388, d.d. 28-6-1784; GAAM, Archief nr. 5031, inv. nr.
56, fol. 80, d.d. 14-7-1784; Idem, inv. nr. 57, fol. 91 en 239; Idem, notulen representanten van het
Volk van Amsterdam, d.d. 4-7-1795; Idem, Archief nr. 5031, inv. nr. 125, fol. 125, d.d. 7-10-1806:
'Word bekend gemaakt dat Jan van Anhout dienaar van de justitie in deboeijen, over-leeden is'.

114. Jan Willemse Keteltas, tr. (1) Kampen 12-11-1710 (Broederkerk) Theuntje Jans, j.d. van Utrecht; tr.
(2) Kampen 5-7-1733 (Buitenkerk) Jannigje Alberts, wed. van Kampen.

115. Ferdinand Appelman, ged. Haarlem 15-11-1726 (RK Statie Bagijnhof), boekbinder, drukkeren pa-
pierverkoper, begr. ald. 1-12-1779, zn. van Jan Appelman en Geertruij Druijf, tr. Haarlem 27-1-1754
(voor de schepenen) Maria Anna Verhoeve(n), ged. Woensel 3-9-1726 (r.-k.), begr. Haarlem 26-12-
1788, dr. van Jacobus Adam Verhoeven en Anna Maria van Gennip.

116. GAD, resoluties stadsbestuur d.d. 1-10-1773.
117. Jacob Bicker Raije, Het dagboek van Jacob Bicker Raije 1732-1772, pag. 340-347, Amsterdam (z.j.).
118. Amsterdams Historisch Museum, Stamboek nr. AHM A 8640 V4a; N. de Roever, Strafrechtspleging

in vroeger eeuwen, in: Ons Amsterdam 11 (1959), pag. 182-186, afb. 182; Fr. De Witt Huberts, als
noot 13, pag. 55.

119. GAK, o.a., inv. nr. 307, 'Groot Ordinarius', fol. 58v-59v.

UIT ANTWERPSE BRON (2)

18-4-1584; Jeronimus Heester Wolfszwijlen daer moeder af was Elisabeth Pelgroms,
getrouwt ende sijn selfs, voldaan van Gerard Pelgrom zijn oom, won. Nurenberg,
zijn voogd geweest.

(GA Antwerpen, Schepenregister 377, fol. 129)

4-6-1579; Woljf Heesters, coopman, getr[ouwt] gehad heeft wylen Elisabeth Pelgroms
weduwe was van wylen Herman Hermans, momber van de kinderen wylen Cornelis
Heesters; voerde de administratie van de goederen.

(GA Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 29)

22-6-1579; Wolff Heesters, coopman alhier, als getr. gehad hebbende Elisabeth Pel-
groms, achtergelaten weduwe was wylen Herman Hermans, Jan Hermans desselfs
Herman Hermans en Elisabeth Pelgroms sone pro se [voor zichzelf], Hans Boets pro
se en gemachtigde van Machtelt Hermans met Jacques van der Haghen Heere van
Gottem eius marito, en van Elisabeth Hermans eius uxor, beyde des voors. Jan Her-
mans susters (procuratie uit Wesel 16-5- lestl.), Geert Pelgrom Franssoissonewylen,
testamentair momboir van Jeronimus ende Herman Heesters des voors. Wolff Hees-
ters wettige kinderen daer moeder af was de voors. Elisabeth Pelgroms, tesamen erf-
genamen van Elisabeth Pelgroms; deling ... o.a. een rente gekomen van Lisken Pel-
groms haar moeyken.

(GA Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 144)
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JOHANNES
VAN ESCH

zn. van Johannes
van Esch en Maria

Sonnevelt

huisknecht,
winkelier,
koopman

geb. Wijk en
Aalburg

10-3-1842
overl. Soes!
12-2-1916

GERRITJE VAN
HORNSVEI.l)

dr. van Hendrik
van Hornsveld en
Fijlje Berendsen

Slechtenhorsl

geb. Soest
10-5-1846

overl. Soest
23-1-1891

tr. Soest 2-3-1872

GERRIT
BURGWAL

zn. van Elbcrt
Burgwal en

Willempjc van de
Brink

KNIL-soldaat,
tuinman, arbeider

geb. Nijkerk
29-6-1856

overl. Soest
27-4-1954

JANSJE
BOERING

dr. van Jan
Boering en
Cornelia

Vlaanderen

geb. Baam
15-5-1852

overl. Soest
25-2-1890

tr. (I) Nijkerk 1-8-1883

CORNEUS
VAN WESTEN

zn. van Martinus
van Westen en
Cornelia Janse

Berman

landbouwer

geb. Nieuwerkerk
(2)2-2-1852

overl.
Nieuwerkerk (Z)

28-3-1898

IDA
FI.IKWEERT

dr. van Jacob
Rikweerd en

Cornelia Telle

geb. Dreischor
25-3-1859

overl.
Nieuwerkerk (Z)

13-9-1918

tr. Nieuwerkerk (2)2-10-1878

JACOBUS DE
HAAN

zn. van Hendrik de
Haan en Jaeoba

Hendrina
Zuijdmulder

meubelmaker,
schrijnwerker

geb. IJsselmondc
16-9-1816

overl. Rotterdam
22-3-1898

JOHANNA
LOEF

dr. van Gerardus
Loef en Maria

Margaretha Duijs

geb. Rotterdam
9-10-1829

overl. Rotterdam
24-10-1912

tr. (2) Rotterdam 19-8-1857

CORNELIS VAN ESCH

huisschilder

geb. Soest 22-3-1877

overl. Soest 20-5-1941

WILLEMPJE
BURGWAL

geb. Baam 21-5-1884

overl. Soest 25-1-1970

JACOB VAN WESTEN

parlevinker, nachtwaker

geb. Nieuwerkerk (Z)

19-11-1883

overl. Rotterdam 31 -1 -1954

MARIA JACOBA DE
HAAN

geb. Rotterdam 5-9-1866

overl. Rotterdam 4-12-1917

tr. Soest 16-2-1906 tr. (1) Rotterdam 12-10-1910

GERRIT VAN ESCH

huisschilder, politieagent, winkelier

geb. Soest 28-10-1909

overl. Haarlem 11-10-1972

JACOBINA MARIA VAN WESTEN

geb. Rotterdam 26-10-1909

tr. Soest 18-7-1934

CORNELIS VAN ESCH
technisch chemicus

geb. Soest 1-9-1935 tr. Apeldoorn 5-9-1958 Johanna Martha van Haren, geb. Apeldoorn 10-9-1930,
dr. van Johannes van Haren en Martha Peters

Nummer 1
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VAN DER VOORT (DERDE VOORTZETTING)

Arien Roeien Stavast, die genoemd wordt in de eerder vermelde transportakte uit
1704', blijkt op zijn beurt erfgenaam te zijn geweest van zijn moeder Neeltien Corne-
lis Ruijter. Zij huwde voor de eerste maal met Cornelis Sanders van Lopik en her-
trouwde te Werkendam op 30 november 1651 met Frans Roelofsen Stavast. De impost
van het overlijden van Arien Roeien Stavast te Schelluinen werd op 10 juli 1704 aan-
gegeven.

De genoemde Cornelis van Lopik is identiek met Cornelis Cornelisz- van Lopik,
ook een zoon van Neeltje. Jan de Joncker heeft als patroniem Ariensen. Hij en Corne-
lis Cornelisz. van Lopik worden genoemd als voogden van het minderjarig weeskind
van Aart Pieterssen van Doet en Anneken Fransdr. (Stavast), beiden overleden2. De
erven van Arien Roeien en voogden van Aert van Doet verkopen op 6 november 1704
aan Claas van Gorp en Claes van der Voort 525 roeden land in Neelmeesenweer,
beginnende van de landscheiding van Giessen-Nieuwkerk, strekkende zuidwaarts tot
de erven van Cunder Claes3.

Voorts vond ik nog een akte, die ook een puzzel lijkt te zijn. Cornelis den Haeghsen
boer (= Cornelis Ariensz. van der Voort!) en Cornelis Cornelisz., voogden van het
minderjarig kind van Aert Pietersz. van Doet, Anne Claesdr., Pieter Mattijsen timmer-
man, gehuwd met Willempjen Ariensdr. van Sluijs, Cors Ariensz. van Sluijs, Cornelis
Cornelisz. Branden, gehuwd met Claessie Ariensz. van Sluijs en Arien Ariensz. van
Sluijs, verkopen op 9 juni 1699 aan Pauwlus Pietersz. van der Wal een huis en erf,
gelegen te Hardinxveld4.

In de fragmentgenealogie kunnen nog de volgende aanvullingen worden aange-
bracht:

1. Laurens Ariens van der Voort; tr. (2) Maria Kuinders Vinck, ged. Woudrichem 17-7-1672.
1 b. Geertie/Gerritje Lourens van der Voort; tr. (1) Cornelis Gerrits de Kraeij, overl. 4-4-1715; tr. (2) Arien

Arien.se [in trouwboek foutief: Aertse] Houwelink, zn. van Arien Ariense van Houweningen en Aentie
Cornelis.
Zeven inwoners van het Land van Arkel getuigen op verzoek van Gerritje Louwen van der Voort,
weduwe van Cornelis Gerrits de Kraeij, wonend achter de Haar in de banne van Gorinchem, dat zij op
3 april 1715 om 21.00 uur zijn geweest in haarhuis, waar De Kraeij ziek in bed lagen hen verzekerde
dat hij en zijn vrouw elkaar benoemden tot erfgenaam, waarna later die nacht De Kraeij buiten zijn
verstand is geraakt en in de ochtend van 4 april is overleden5.

1c. Dirckie Leenders (den) Breen, overl. Schelluinen (impost) 19-11-1736.
1 d. Arien Lourens van der Voort, overl. Schelluinen (impost) 26-1 -1711.
If. Jasper Louwen van der Voort, overl. na 29-6-1714 (doopget. te Boven-Hardinxveld).

Nicolaas van Gorp, schout'van Schelluinen, Jan Pieterse, gezworene van Arkel, en Jasper Hendriks
Liefholland getuigen 12-5-1710 op verzoek van Jasper van der Voort, wonend te Damme in Zeeland,
dat hij in het territoir van Gorinchem is geboren als zoon van Lourens Ariens van der Voort en Mettie
Claasdr en dat hij in Schelluinen een broer Claas heeft en dat hij eenjaar heeft gewoond en in dienst
is geweest bij eerstgenoemde comparant6.

2. Cornelis Arentse van der Voort. Hij huurt van 1710 t/m 1712 van Hendrik Claasz, net als hij wonend
achter de Haar, een hofstede met 11 morgen en 2 hond land aan de Haar voor ƒ 18,50 per morgen per
jaar7. Van 1713 t/m 1715 huurt hij van Claas en Frederik Hendriks hetzelfde voor hetzelfde bedrag8.

5. (vraagteken vervalt) Bastiaentje Ariens, tr. Roei Frans, ged. Boven-Hardinxveld medio 1652, zn. van
Frans Roelofsen Stavast en Neeltien Cornelis Ruijter.

6. (vraagteken vervalt) Jannetje Ariens van der Voort, overl. Schelluinen (impost) 27-2-1708, tr. Hendrick
Claessen Liefholland, overl. ald. (impost) 7-11-1724, zn. van Claes Jaspers en Hilleken Hendricks.

i

Met dank aan R.F. van Dijk voor het verstrekken van enkele gegevens.
A.J. STASSE
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Noten
1. GensNostra 50 (1995), pag. 493-495, en 51 (1996), pag. 68.
2. Algemeen Rijksarchief (ARA), Hardinxveld, oud rechterlijk archief (ora) 41, d.d. 16-2-1698; ora4, fol.

119, d.d. 15-5-1698; weeskamerarchief 11, d.d. 1-11-1703 en 19-4-1708.
3. ARA, Hardinxveld, ora 4, fol. 172.
4. Idem, fol. 129v.
5. Stadsarchief Gorinchem (SAG), oud notarieel archief (ona) 4119, fol. 143-144.
6. Idem, 4116, fol. 126.
7. Idem, 4117, fol. 1-2.
8. Idem,4119,fol.96-96v.

UIT ANTWERPSE BRON (3)

15-10-1561; BernaertJentinck woonende tot Swolle voer hem selven, Jan Maess daer
moeder aff was Margriete Jentinck oock voer hem selven, de voirs. Bernaert Jentinck
voorts indenname ende als momboir tot Swolle gelevert van Vincente[,\ Thomase[,]
Elizabeten ende Alyten Maess onbeiaerde bruederen ende susteren des voirs Jans
Maess quos suscepit hem d[aer] vore sterck makende, deselve BernaertJentinck noch
voorts als momboir oock tot Zwolle gelevert van Janne Harmans Jentinck d[aer]
moeder aff was Elizabeth Claes dien de voors. Bernaert Jentinck oock hier inne ver-
vinck ende geloefde te vervan[g]e hem oock d[aer] vore sterck makende, ende de
voirs. Bernaert Jentinck ende Jan Maess voorts inden naem van Gheerde[,] Everaer-
de[,\ [doorgehaald: Alytenende Henricken] Asselen ends MechteldenJentinckbruede-
ren ende susteren des voirs. Bernaert Jentinck ende oock indenname van Henricke ten
Nyenhuyse der voirs. Mechtelden Jentinck manne die zy altesamen oock hier inne
vervingen ende geloefden te vervan[g]e hen oock daer vore sterck makende altesamen
als gerechtighe ende eenigste erfgenamen van wylen Gheerde Janss sloetmakere in
deen partye; ende Margriete Swinnen weduwe des voors. wylen Gheerts Janss cum
tut[ore = met voogd] p[ro] se ex altera [ter andere zijde]; Bekenden ende verlyden
onderlinghe ... hen van malcanderen ende elck den anderen volcomelick ende al ver-
nuecht gepaert gescheyden ende gedeylt te zyne van ende aengaen[de] alle alsulcke
goeden ende versterffenis ruerenfde] ende onruerenfde] haefflicke ende erfflicke
...[guederen?] als de voirs. wylen Gheert Janss eenich[sin]ts achtergelaten heeft ende
in zynen sterfhuyse bevonden zyn, ende der voirs. Margriete Swinnen zyn compete-
rende soe wt crachte van den testamente ende wterstewille des voirs. wylen Gheerts
Janss op den tweeden dach septembris anno xvc. en Liii gepasseert voer m[eeste]ren
Gielise van den Bossche als notaris ende sekere getuyghen als anderssins ende dat
inder manieren naervolghen[de]. Te wetene [... na aftrek schulden over:] 57 kar. gl.
daeraf der voirs. Margriete Swinnen cum suis competeren 27 kar. gl. erfl. ende tocht
ende bylevinge heure leefdach lanck geduren[de] aen gelycke xxvii karolus gulden
erflick; Bernaert Jentinck en Jan Maess cum suis samen de proprietyt van 27 kar. gl..
Gheert Janss legateerde 2 kar. gl. aan Gielis Swinnen Servaesse en 8 kar. gl. aan Ma-
thys vand[en] Eycke.

(GA Antwerpen, Schepenregister 282, fol. 154 verso t/m 157 verso)
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JOHANNES
JACOBUS
SIEZEN

zn. van Jacobus
Siezen en Alida

Wilhelmina
Rensen

winkelier

gcb. Batenburg
28-9-1855

overl. Alkmaar
6-9-1922

tr. Alkmaar

9

MEINSJE WILS

dr. van Mcinderl
Wils en Johanna

de Graaff

geb. Alkmaar
10-5-1855

overl. Alkmaar
20-8-1942

11-5-1879

MEINDERT CORNELIS
SIEZEN

mcdedirecteur pianohandel
Bender te Rotterdam,

wethouder Hillegersberg
(1931 -1938), burgemeester
Vlaardingen (1938-1947),
ereburger van Terheijden

(1946)

geb. Alkmaar 26-2-1881
overl. Meppel 1-3-1961

10

GERRITJAN
VAN DE POL

zn. van Reijcr van
de Pol en Bccrtjen

Sipkes

hervormd
predikanl

laatstelijk te
Werkendam
(1888-1919),

voorzitter Prov.
Kerkbestuur van
N.-Brabanl en

Limburg
(1896-1919)

geb. Elburg
8-2-1848

overl. Werkendam
2-9-1927

tr. KI burg

11

GEERTRUI DA
AI.IJDA

WESTERINK

dr. van Jan
Westcrink en
Krisje Doclcr

geb. Elburg
29-6-1850

overl. Werkendam
18-8-1912

0-7-1879

5

MARGARETHA
CHRISTINA VAN DE

POL

geb. Veen 25-11.-1887
overl. Apeldoorn 10-8-1956

tr. Batenburg 4-8-1910

2

JOHANNES JACOBUS SIEZEN
predikant laatstelijk te Delfshaven (1954-1956), legerpredikant te

Brussel (1945-1946) en Den Haag (1946-1949)
geb. Hillegersberg 17-11-1911
overl. West-Berlijn 20-4-1990

tr. (1) Vlaardingen 3-1-1940 (e

HARMEN REINOUD SIEZEN
geb. Noordgouwe (Z) 26-12-1940, televisieverslaggever

tr. Amstelveen 18-5-1966 Toontje Cornelia Bouman,
geb. Beekbergen 25-9-1941,

dr. van Johannes Cornelis Marinus Bouman en Janna Krina ten Haaf

12

KI.AAS DE
BOOM

zn. van Picter
Ccnlen de Boom

en Elisabclh
Cornelia de Jong

winkelier, bakker,
incasseur

geb. Krimpen
a/d IJssel
23-2-1862

ovcrl. Krimpen
a/d Lek
2-1-1949

ir. Lckkerkcr

13

ADRIANA VAN
LIMHORGH

dr. van Abraham
van Limborgh en

Maria Boon

geb. Lekkcrkerk
20-10-1863

overl. Krimpen a/d
Lek 1-8-1924

23-11-1883

G

MARINUS ADRIANUS
DE BOOM

onderwijzer, hoofd der school
aan de Adriaanstichting te

Hillegersberg

geb. Krimpen a/d Lek
16-10-1885

overl. Amsterdam 21-7-1958

14

ARIEVANDEN
DOOL

zn. van Leendcrt
van den Dool en

Alebregta Johanna
van den Akker

slager

geb. Bcrkcl
10-1-1844

overl.
Hillegersberg

17-6-1896

tr. Berkel

15

ENGELTJE
VAN DEN BERG

dr. van Aan van
den Berg en

Elizabcth
Treurniet

geb. Berkel
22-5-1851

overl.
Hillcgersbcrg

30-1-1936

26-2-1870

7

PIETJE CORNELIA
VAN DEN DOOL

geb. Hillegersberg 24-5-1881
overl. Amstelveen 30-3-1973

tr. Hillegersberg 10-8-1910

3

ADRIANA DE BOOM

geb. Rotterdam 14-11-1911
overl. Amstelveen 23-12-1995

chlsch. Rotterdam 23-4-1956)

1b

BERT BOUDEWIJN SIEZEN
geb. 's-Hertogenbosch 23-10-1943, wetenschappelijk medewerker

Universiteit van Amsterdam, leraar biologie te Schagen, tr. Amsterdam
23-5-1969 Johanna Elizaheth Immink, geb. Soerabaja 16-12-1942,

dr. van Henri Theodoor Immink en Elizabeth Kolmus

Nummer 2
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PAUSELIJKE ZOUAVEN UIT DEVENTER (1860-1870)

door HANS ELLENBROEK

In de periode 1860-1870 trokken duizenden katholieke jongemannen uit geheel Eu-
ropa naar Italië om daar als vrijwilliger in dienst te treden van het regiment van de
pauselijke zouaven. Maar ook vanuit Canada, de Verenigde Staten en de Nederlandse
Antillen kwamen jongelingen naar Rome. Weinigen gingen voor het avontuur; de
meesten beantwoordden eenvoudigweg de vurige oproep van hun toen zeer geliefde
paus.

In dit regiment dienden tijdens het bijna tienjarig bestaan in totaal ruim elfduizend
man, waarvan Nederland met meer dan drieduizend de meeste zouaven leverde, op de
voet gevolgd door Frankrijk. Ook uit Deventer en omgeving trok een twintigtal jonge
katholieke mannen naar Italië om dienst te nemen in het pauselijke leger. Allen heb-
ben het overleefd en keerden weer heelhuids terug.

DE KERKELIJKE STAAT 1861 -1870
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Voorgeschiedenis
Nadat de Frankische hofmeier Pepijn de Korte bij Pavia de Longobarden had versla-
gen, schonk hij in het jaar 756 het veroverde land aan paus Stephanus II, die de stad
Rome al langere tijd bestuurde. Ook de zoon van Pepijn, Karel de Grote, veroverde
grondgebied op de Longobarden en schonk gebieden rond Rome en de steden Ancona,
Bologna, Ferrara, Imola en Perugia aan de paus. In de loop der jaren breidde het ge-
bied zich meer en meer uit omdat verschillende pausen hun wereldlijke macht wilden
en wisten te verstevigen. Halverwege de negentiende eeuw bestond de Kerkelijke
Staat uit Romagna, De Marken, Umbrië en Latium.

Tussen 1850 en 1860 vertoonde het Noord-Italiaanse koninkrijk Piemonte een
sterke neiging tot expansie. Samen met Frankrijk werd Oostenrijk verslagen, waarna
Lombardije naar Piemonte ging. In de autonome hertogdommen Parma, Modena en
Toscane braken door Piemonte geleide opstanden uit en onder het mom van 'de rust
herstellen' werden deze hertogdommen binnengevallen en na verstandig 'geleide'
volksstemmingen ingelijfd. Door het terugtrekken van de Oostenrijkse hulptroepen
kon ook Romagna op deze manier door Piemonte van de Kerkelijke Staat worden
geroofd, zij het onder fel protest van paus Pius IX.

Nadat koning Victor Emanuels handlanger, Guiseppe Garibaldi, met een vrijwilli-
gersleger de koning van Napels in het zuiden had verjaagd, werd als een volgende stap
voor de Italiaanse eenheid oproer gestookt in de oostelijke provincies van de Kerkelij-
ke Staat, De Marken en Umbrië.

De pauselijke zouaven
Om niet teveel van Franse hulp afhankelijk te zijn en de Kerkelijke Staat effectief te
kunnen verdedigen, liet de paus het vrijwilligersleger fors uitbreiden. Commandant
De Becdelièvre vond een geschikter uniform voor zijn corps door het min of meer
overnemen van het uniform van een infanteriecorps van het Franse leger in Noord-
Afrika, gevormd uit de inlandse stam van de Zouavi. Aan dit nieuwe uniform was het
te danken dat het corps op den duur de naam kreeg van 'Pauselijke Zouaven'.

In september 1860 werd in Turijn, de Piemontese hoofdstad, door
Victor Emanuel opdracht gegeven om in De Marken en Umbrië de orde te gaan her-
stellen en de Kerkelijke Staat zogenaamd te beveiligen tegen een inval van Garibaldi.
Zonder enige oorlogsverklaring trok het Piemontese legerde Kerkelijke Staat binnen,
ondanks een duidelijke waarschuwing dat het pauselijke leger de opdracht had gekre-
gen om zich tegen binnendringende troepen te verdedigen. Bij Castelfïdardo en Anco-
na volgde een zeer ongelijke strijd van ruim vierduizend man pauselijke troepen tegen
45.000 man Piemontezen, waarna de pauselijken zich tenslotte wel moesten overge-
ven.

Weer was een groot deel van de Kerkelijke Staat aan de paus ontstolen en graag zou
koning Victor Emanuel, die in 1861 Zuid-Italië van Garibaldi had overgenomen, ook
de overgebleven vijf kleinere provincies van de Kerkelijke Staat aan zijn rijk hebben
toegevoegd. Maar onder druk van de Franse publieke opinie besloot keizer Napoleon
III hulptroepen naar Rome te zenden. Zo kon de Kerkelijke Staat, nu nog bestaande
uit de provincies Rome, Velletri, Frosinone, Viterbo en Civita-Vecchia, samen onge-
veer 600.000 inwoners tellende, een aantal jaren in betrekkelijke rust werken aan de
wederopbouw van het leger.
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Van alle kanten stroomden nu vrijwilligers toe, maar de jaren 1861-1866 verliepen
betrekkelijk rustig met alleen zo nu en dan wat kleine schermutselingen met rovers-
benden in de grensgebieden. Pas na de terugtrekking van het Franse leger in december
1866 begonnen er steeds meer schermutselingen plaats te vinden tussen pauselijke
zouaven en aanhangers van Garibaldi, zoals in Subiaco, Nerola en Viterbo. Bij het
heroveren van Bagnorea, een door de Garibaldisten bezet grensstadje, sneuvelde op
7 oktober 1867 de eerste Nederlandse zouaaf, Nicolaas Heijkamp uit Amsterdam.

Op 13 october 1867 stonden tachtig zoaven tegenover niet minder dan twaalfhon-
derd Garibaldisten in Monte Libretti. Zeventien zouaven kwamen bij het gevecht om
het leven, waaronder de West-Friese reus Pieter Janszoon Jong uit Lutjebroek, maar
niet voordat hij veertien Garibaldisten had gedood door zijn geweer bij de loop te
pakken en als verpletterende knots te gebruiken.

Op 3 november 1867 waren zo'n vijftienduizend Garibaldisten opgerukt tot het
stadje Mentana, waar drieduizend man pauselijke troepen op af werden gestuurd. Er
was intussen eindelijk weer hulp komen opdagen van Franse troepen, die een reserve-
divisie vormden. Na hevige gevechten, waarbij ook de Fransen met hun moderne
bewapening werden ingezet, vluchtten de Garibaldisten de grens over met achterlating
van achthonderd lijken en nog veel meer gewonden. De pauselijke en Franse troepen
telden 36 doden, waaronder twaalf Nederlanders. Drie jongens uit Deventer hadden
aan de strijd deelgenomen: Lucas Koersen, Gradus Kramps en Heno Lipman.

Na deze overwinning volgde er een aantal rustige jaren in de Kerkelijke Staat,
waarvan paus Pius IX gebruik maakte om het Vaticaans concilie te organiseren. Tij-
dens het concilie in juli 1870 begon de oorlog tussen Frankrijk en Pruissen en zag
Frankrijk zich geroepen om de Franse troepen uit Rome terug te trekken. De Italiaanse
koning Victor Emanuel had hier jarenlang op gewacht en durfde nu eindelijk de gren-
zen van de Kerkelijke Staat te overschrijden. Met een leger van zestigduizend man
werden al gauw Bagnorea, Montefiascone, Viterbo, Civita Vecchia en Civita Caste-
lana bezet. Het pauselijke leger trok zich terug naar Rome en probeerde met de over-
gebleven achtduizend man de stad te verdedigen. Op 20 september 1870 werd er door
Piemontese kanonnen een bres van dertig meter in de stadsmuur bij Porte Pia gesla-
gen, waarna paus Pius IX besloot aan deze zeer ongelijke strijd een einde te maken en
de witte vlag te hijsen op de koepel van de Sint Pieterskerk. In het pauselijke kamp
vielen zestien doden te betreuren en waren er 74 gewonden, waaronder Jan Willem
Rasch uit Deventer.

De paus beschouwde zich vanaf dat moment als een gevangene van de Italiaan-
se Staat in het Vaticaan, een situatie die tot 1929 voortduurde, toen middels het ver-
drag van Lateranen Vaticaanstad als souvereine staat werd erkend. De zouaven gingen
meest naar hun geboortestad of laatste woonplaats terug, teleurgesteld en vol frustra-
ties. In veel plaatsen werden zouavenbonden opgericht en op 13 november 1892 vond
in Utrecht een groot herdenkingsfeest plaats van de roemrijke slag bij Mentana, toen
vijfentwintig jaar geleden. In het Tivoligebouw waren de Deventer oud-zouaven El-
lenbroek, Krosse en Rasch aanwezig en zagen daar vele oude strijdmakkers terug,
waaronder ex-plaatsgenoten Engbers en J.F. Smit.

Zouaven uit Deventer
Vooral in de maanden vlak na de roemrijke gevechten van Monte Libretti en Mentana
in 1867, gingen katholieke jongemannen met honderden tegelijk als vrijwilligers met
het wekelijkse transport op weg naar Italië, wat in die tijd een hele onderneming was.
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De jongens uit Deventer gingen eerst met de trein naar Amsterdam, in het bezit van
een schriftelijke verklaring van pastoor Van den Berg over goed katholiek gedrag, van
een bewijs van goede gezondheid van de dokter en van een briefje met de toestem-
ming van hun ouders. Via Zutphen, Arnhem en Utrecht kwamen zij op het Weesper-
poortstation in Amsterdam aan, waarna zij naar de Augustinuskerk moesten lopen op
het Rusland om zich te melden bij pastoor De Kruijf, 'de vader van de Hollandse
zouaven'.

Deze zorgde voor passen en treinkaartjes, voor een maaltijd en logies, en zette de
jongens de volgende morgen weer op de trein om via Utrecht naar Rotterdam te rei-
zen. Daar stapten ze op de stoomboot naar Moerdijk, om vervolgens weer met de trein
naar Oudenbosch te gaan. Oudenbosch, waar zich nu het zouavenmuseum bevindt,
was de belangrijkste verzamelplaats voor de Hollandse rekruten, die in het jongensin-
ternaat St. Louis werden onthaald op een heerlijk maal en in de plaatselijke herberg
Tivoli de laatste nacht op vaderlandse bodem doorbrachten.

Dan ging het weer met de trein via Antwerpen naar Brussel, waar een uitgebreide
en strenge medische keuring plaats vond. De volgende dag werd de treinreis voortge-
zet naar Parijs, waar ze wat van de stad konden zien en na een nieuwe overnachting
spoorden ze dan naar Marseille. Na een tweedaagse bootreis naar Civita Vecchia, de
havenstad van de Kerkelijke Staat, begon de laatste treinreis naar Rome. Al met al had
de gehele reis dan zo'n acht dagen geduurd.

Van 22 zouaven is bekend dat zij met Deventer of naaste omgeving te maken had-
den; zeven van hen waren in Deventer geboren en getogen, vier waren er geboren,
maar woonden elders toen zij zouaaf werden en vier waren inwoner van Deventer,
maar waren elders geboren. Uit de omgeving van Deventer kwamen nog zes zouaven
en er werd nog een Amsterdammer gevonden, afkomstig uit een Diepenveense fami-
lie. Het onderzoek in de omgeving is beperkt tot Wijhe, Olst, Wesepe, Diepenveen,
Schalkhaar, Colmschate, Gorssel, Wilp en Twello. In alfabetische volgorde worden
hierna de wetenswaardigheden van deze 22 zouaven vermeld, voorzover het mogelijk
was om dat te achterhalen, want hun Italiaans avontuur was er wellicht de oorzaak van
dat een aantal van hen erg reislustig werd.

Arnoldus Boerkamp. Geboren te Wijhe op 12 juli 1848. Vader: Cornelis Boerkamp. Moeder: Maria Klein
Herenbrink.
Arnoldus Boerkamp vertrok op 20 maart 1866 naar Zwolle, woonde daar bij zijn oom Jannes en had als
beroep wever. Hij was zouaaf van 28 oktober 1869 tot de val van Rome op 20 september 1870 en ging toen
weer terug naar Zwolle. In juni 1872 vertok hij naar Dalfsen, waar hij landbouwknecht was. Na een nieuw
verblijf in Zwolle vanaf augustus 1879, keerde hij in 1883 in Dalfsen terug. Op 26 juni 1886 vertrok hij naar
Heino.

Gerhardus Antonius Bökkerink. Geboren te Wijhe op 24 oktober 1845. Vader: Karel Albertus Bökkerink.
Moeder: Johannu Maria Nieuwenhuis.
Het gezin Bökkerink vertrok op 3 februari 1852 naar Denekamp, van waaruit Gerhardus naar Italië vertrok
om zouaaf te worden op 17 november 1867. Na twee jaar tekende hij nog voor een halfjaar bij tot 19 mei
1870. Daarna werd hij weer als inwoner van Denekamp ingeschreven met als beroep huisschilder. Verder
zijn daar geen andere gegevens of mutaties meer van hem te vinden.

Hendrikus Bouwer. Geboren te Deventer op 23 mei 1844. Vader: Davitl Bouwer, kleermaker, die op 30
augustus 1863 overleed. Moeder: Derkje Remmig.
Hendrikus Bouwer vertrok op 17 november 1867 als kleermaker vanuit het ouderlijk huis in Amsterdam
naar Italië en keerde op 25 november 1869 terug. Intussen was ook zijn moeder overleden en waren zijn
broers vertrokken. Op 5 februari 1870 nam hij opnieuw dienst als zouaaf tot aan de val van Rome op 20
september 1870. Via Leimuiden kwam hij in november 1870 weer in Amsterdam terecht en op I april 1872
vertrok Hendrikus Bouwer naar Alkmaar, waar echter niets meer over hem werd gevonden.
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Hendrikus Dollenkamp. Geboren te Wijhe op 21 april 1841. Vader: Bernarclus Dollenkamp. Moeder:
Berendina Kiekebos.
Hendrikus Dollenkamp vertrok op 23 mei 1867 naar Raalte en van daar uit op 4 november 1867 naar
Kampen. Als landbouwer meldde hij zich aan bij de zouaven op 10 november 1869 en diende daar tot aan
de val van Rome op 20 september 1870. Daarna liet hij in Kampen geen sporen meer na.

Wilhelmus Martinus Ellenbroek. Geboren te Deventer op 9 december 1842. Vader: Bemardus Ellenbroek.
Moeder: Wilhelmina te Riele. De familie Ellenbroek is van oorsprong afkomstig uit de marke Boekelo bij
St. Isidorushoeve (gemeente Haaksbergen).
Grootvader Werner kwam in Epe terecht, waar vader Berend werd geboren, die als 15-jarige jongen in
Deventer in de kost kwam bij de families Hissink en Kemper om daar het bakkersvak te leren. Later werd
hij pachter van de buitensociëteit 'De Collegietuin' op de Worp, maar eindjaren zestig had hij een eigen
bakkerij in de Nieuwstraat, terwijl zijn vrouw Deventerkoek verkocht op de Overijsselse kermissen. Zoon
Willem werd zouaaf op 22 december 1867 en kreeg na afloop van zijn tweejarig contract toestemming van
zijn ouders om een halfjaar bij te tekenen tot 23 juni 1870. Voor hem waren het rustige jaren in Italië, maar
toen hij een paar maanden thuis was, begon het weer spannend te worden in Rome. Intussen was Frankrijk
weer in oorlog geraakt met Duitsland en werd het Nederlandse leger uit angst voor betrokkenheid gemobili-
seerd. De voormalige infanterist Willem Ellenbroek kreeg geen kans meer om terug te gaan naar Italië, hoe
graag hij dat ook wilde. Hij ging weer werken bij zijn oude baas Noury & en van der Lande (nu AKZO
Chemicals Deventer) in het gebouw 'De Drie Haringen' op de Brink, waar hij opklom van magazijnbedien-
de tot eerste boekhouder en handelsreiziger. Na zijn huwelijk op 23 oktober 1873 met Maria Schoemaker
begon hij een manufacturenzaak in de Hofstraat.

Deze Maria was de zus van Antonius Johannes Schoemaker uit wiens koffiebranderij en zeepfabriek de
nu nog bestaande fabriek SENZORA B. V. voortkomt (Schoemaker en Zonen /Joamstraat). Dat zij zelf een
zakelijke vrouw was, bewees zij na de dood van haar man Willem op 25 december 1898, toen zij een zeer
bloeiende winkel dreef voor knipmutsen met atelier en stijverij op de Graven. De zaken gingen zo goed,
dat zij al haar twaalf kinderen desgewenst als huwelijkscadeau een winkel gaf naar keuze.

Zouaaf Willem Ellenbroek (1842-1898) uit Deventer
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Hermanus Johannes Hendrikus Engbers. Geboren te Oldenzaal op 26 april 1843. Vader: Jolumnes Hen-
drikus Engbers. Moeder: Hendrika Elisabeth Bloemen.
Hermanus Engbers was in Deventer in de kost en was een goede bekende van zouaaf Ellenbroek. Hij was
zouaaf van 22 december 1867 tot 6 januari 1870. Daarna ging hij terug naar Oldenzaal en trouwde in 1877
als leerlooier in Enschede met Christina Lambertina Eekman. Het gezin Engbers ging in Oldenzaal wonen,
waar tussen 1878 en 1889 acht kinderen werden geboren, waarvan er drie in de eerste levensjaren zijn
overleden. Op 22 december 1896 vertrok Hermanus Engbers met zijn vrouw en vier kinderen naar Apel-
doorn, waar eerst zijn vrouw Christina overleed op 17 december 1912 en vervolgens Hermanus zelf op 9
juli 1919 (76 jaar). Hij stond toen geboekt als fabrikant, wonende te Brink en Orden onder Apeldoorn.

Johannes Henricus Petrus Hon Hon. Geboren op 20 augustus 1850 te Deventer. Vader: Jecm Henri Hon
Hon. Moeder: Johanna Vingerhoets. De naam Hon Hon is afkomstig uit Glons bij Luik, waar de grootou-
ders Jean Pierre Hon Hon en Marie Anne Bernadine de Vilette de Rochefort vandaan kwamen, die in 1806
in Amsterdam in het huwelijk traden. Daar werd op 15 maart 1811 vader Jean Henry in de Franse kapel
gedoopt en daar overleden beide grootouders.
Vader Jean Henry kwam als opperwachtmeester in Hilvarenbeek terecht en trouwde daar in 1838 met
Johanna Vingerhoets. Na Udenhout en Amersfoort kwam het gezin ca. 1845 in Deventer te wonen, waar
vader Jean Henry als aannemer van fourage op contract stro leverde aan de cavalerie. Twee zusters van
Johannes Hon Hon, Maria Louise en Mathilda Rosalie begonnen in 1865 een deftig paticulier schooltje voor
onderricht in Nederlands, Frans en handwerken.

Johannes Henricus Petrus Hon Hon (roepnaam Henri) werd zouaaf op 5 januari 1868 en werd op 16
november 1869 tot korporaal bevorderd. Hoewel hij voor een halfjaar wilde bijtekenen, werd hij op 13
januari 1870 voorlopig naar huis gestuurd voor ziekteherstel. Ook voor hem maakte de mobilisatie het
onmogelijk om een paar maanden later terug te keren. Vermoedelijk werd hij opgeroepen om in het Neder-
landse leger te dienen en via Alkmaar kwam hij op 21 juli 1871 in Utrecht terecht. Op 18 maart 1872
vertrok hij echter al weer naar Haarlem (zijn beroep was toen winkelbediende) en op 16 januari 1874 naar
Breda, waar hij als winkelbediende werkzaam was aan de Veemarkt. In Breda liet hij verder geen sporen
meer na. De rest van de familie Hon Hon vertrok eind 1872 naar Den Bosch, waar vader Jean op 17 novem-
ber 1875 overleed. Moeder Johanna ging begin 1876 met drie dochters en de jongste zoon in Amsterdam
wonen, waar de dochters weer in het onderwijs terecht kwamen. Zij overleed echter in Parijs en wel op 30
maart 1901.

Lucas Thomas Koersen. Geboren te Deventer op 21 december 1840. Vader: Henrikus Jacobus Koersen.
Moeder: Johanna Roosendaal.
Lucas Koersen vertrok op 2 september 1863 naar Delfzijl, twee maanden later gevolgd door zijn broer
Johannes Willem. Zij volgden daarmee het voorbeeld van hun oudere broer Lucas Franciscus, die met een
Delfzijlse was getrouwd en al in 1862 met haar in Delfzijl was gaan wonen. Net als zijn vader had Lucas
Koersen het beroep van zeilmaker, toen hij dienst nam als zouaaf op 28 april 1866. Hij maakte de slag van
Mentana mee en tekende een halfjaar bij tot 26 november 1868. Daarna komt zijn naam in het archief van
Delfzijl niet meer voor.

Gradus Willem Kramps. Geboren te Deventer op 10 mei 1839. Vader: Johannes Wilhelmus Kramps.
Moeder: Elisabeth Evers.
Gradus Kramps was zouaaf van 22 juni 1867 tot 2 juli 1869 en streed mee bij de slag van Mentana. Nog
vóór zijn diensttijd vertrok hij naar Sneek en keerde daar na afloop naar terug. In Sneek trouwde hij als
kachelmaker/machinist op 21 december 1873 met Trijntje Venema en verhuisde met zijn gezin in mei 1885
naar Rozenburg. Via Geertruidenberg en Amsterdam ging hij in 1887 in Ransdorp wonen, wat later door
Amsterdam werd geannexeerd. Daar is helaas niets meer over hem terug te vinden.

Albertus Krosse. Geboren te Wilp (gemeente Voorst) op 3 mei 1845. Dagloner. Vader: Johannes Kros.se,
daghuurder. Moeder: Albertina van der Krogt.
Albertus Krosse woonde inmiddels in Deventer, toen hij zouaaf werd op 11 november 1867. Op 31 decem-
ber 1869 keerde hij terug naar Deventer en trouwde daar op 7 november 1872 met Wilhelmina Vettehenne.
In maart 1875 vestigden zij zich met hun eerste kind in Diepenveen, waar Wilhelmina vandaan kwam en
waar hun tweede zoon ter wereld kwam. In 1878 gingen zij weer in Deventer wonen, waar nog vijf kinderen
werden geboren, waarna Wilhelmina Vettehenne overleed op 8 maart 1897. Albertus Krosse trouwde op
62-jarige leeftijd voor de tweede keer en wel met Maria Westenvoorde, een 54-jarige weduwe uit Olst. Uit
dit huwelijk kwamen geen kinderenen Albertus Krosse overleed in Deventer op 8 februari 1922 (76 jaar).
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Heno Gerhardus Josephus Lipman. Geboren te Deventer op 8 oktober 1845. Vader: Gerardus Jocumes
Lipman, logementhouder (was al op 20 oktober 1855 overleden). Moeder: Anna Maria Hendrika Munning-
hoff. Zij woonde op het Bergschild en was een zuster van J.F. Munninghoff van de linnenwinkel in de
Lange Bisschopstraat.
Heno Lipman gaf als beroep op bediende en werd zouaaf op 10 februari 1866. Op 11 januari 1868 werd hij
korporaal en hij tekende bij op 24 april 1868 voor maar liefst vier jaar. Op 21 oktober 1868 werd hij overge-
plaatst naar de artillerie en op 15 mei 1869 volgde ontslag op bevel van de minister, wat zou kunnen duiden
op wangedrag. Niet bekend is waar hij toen is gebleven, noch wat er van hem is geworden.

Johannes Wilhelmus Rasch. Geboren te Deventer op 11 maart 1853. Vader: Johannes Wilhelmus Rasch,
smid aan de Bokkingshang. Moeder: Johanna Beumer.
Johannes Rasch jr. werd pas zouaaf op 17 februari 1870 en werd in Rome wegwijs gemaakt door zijn
stadgenoten Willem Ellenbroek en Herman Repp. Tijdens de val van Rome op 20 september 1870 werd
hij gewond bij de Porte Pia. Na terugkomst werd hij handelsreiziger en trouwde met Theodora Gesina Hoff.
Later was hij kerkmeester van de H. Hart parochie in Deventer, waar hij op 7 maart 1934 overleed (80 jaar).

Hermanus Ignatius Josephus Repp. Geboren te Deventer op 23 december 1842. Vader: Johannes Matthias
Repp, afkomstig uit Pruissen. Hij was evenals Hermanus vormer in de ijzergieterij van Nering Bögel.
Moeder: Catharina Elisabetta Fuchs, eveneens van Pruissische afkomst. Ook haar vader werkte bij Nering
Bögel en was daar smeltersbaas.
Hermanus Repp was zouaaf van 22 december 1867 tot 21 juli 1870 en had dus ook voor een halfjaar
bijgetekend. Terug in Deventer ging hij bij zijn broer Willem inwonen op de Sijzenbaan. Op 30 mei 1872
trouwde hij met Maria Catharina Meuris en samen met hun drie maanden oude dochtertje Johanna emi-
greerde het jonge echtpaar op 19 juni 1873 naar Chicago in de Verenigde Staten.

Links zouaaf Herman Repp uit Deventer (emigreerde in 1873 naar Amerika), rechts zouaaf Gradus Kramps
uit Sneek (geboren in Deventer 1839)
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Gerhardus Johannes Ie Riele. Geboren te Amsterdam op 19 augustus 1841. Vader: Hendrikus te Riele.
Moeder: Maria Bancke.
Hoewel Gerhardus geboren en getogen was in Amsterdam, is hij hier opgenomen, omdat zijn vader uit
Diepenveen kwam (zoon van winkelier Cerrit te Riele en Wilhelmina Blauwenoord) en hij een verre neef
was van zouaaf Willem Ellenbroek uit Deventer. Gerhardus te Riele was zouaaf van 10 februari 1866 tot
16 februari 1868 en maakte de slag bij Mentana mee. Na terugkomst vestigde hij zich als winkelier in
Amsterdam en trouwde daar op 31 augustus 1871 met Lammertje Malestein. Zij kregen vier kinderen,
waarvan er twee op jonge leeftijd zijn overleden. Zelf overleed Gerhardus te Amsterdam op 5 juli 1897.

Johannes Mathias Schwitzner. Geboren te Molbergen bij Oldenburg (Pruissen) op 10 mei 1833. Vader:
Mathias Schwitzner. Moeder: Anna Puppenke.
Johannes Mathias vertrok als schoenmaker vanuit Deventer naar Italië en was daar zouaaf van 10 maart
1866 tot 12 maart 1868. Op 9 juli 1869 meldde hij zich voor de tweede keer en op 20 september 1870
maakte hij de val van Rome mee. Er zijn van hem geen sporen meer in Deventer te vinden.

Johannes Franciscus Smit. Geboren te Deventer op 12 september 1850. Vader: Hendrikus Johannes Smit,
winkelier en pettenmaker in de Lange Bisschopstraat. Moeder: Gerhardina Josephina Munninghoff.
Johannes Smit, die een volle neef was van zouaaf Heno Lipman, gaf als beroep hoedenmaker op, toen hij
dienst nam als zouaaf op 21 juli 1870, slechts twee maanden vóór de val van Rome. Na omzwervingen via
Amsterdam, Deventer, Helden, weer Deventer en Harderwijk, vestigde hij zich als slijter in Amsterdam en
trouwde daar op 31 januari 1889 met Johanna Gertruda Maria Hendriks. Op 11 november 1889 kreeg het
echtpaar een dochter, die Gerhardine Josephine werd genoemd. Johannes Franciscus overleed in Amsterdam
als tapper op 5 januari 1901 op 50-jarige leeftijd.

Hendrikus Smit. Geboren te Twello op 4 november 1840. Vader: Antonius (Thijssen) Smit. Moeder: Gerar-
da Ganzebrink. Er deed zich iets vreemds voor bij het huwelijk van vader en moeder in 1834: notarieel
werd vastgelegd dat vader Antonius Thijssen, geboren te Vaassen, echtgenoot van Derkje Arnoldus, dezelf-
de was als Hendrikus Smit, echtgenoot van Derkje Meulemans uit Epe. Hendrikus Smit was in de zestiger
jaren in Zwolle terecht gekomen om daar het bakkersvak te leren. Hij was zouaaf van 17 november 1867
tot 19 mei 1870 (hij had dus voor een halfjaar bijgetekend) en keerde daarna naar Zwolle terug. Op 6 juli
1870 vertrok hij naar Sassenheim en vandaar op 13 mei 1875 naar Rotterdam. Daar trouwde hij op 3 sep-
tember 1875 met de uit Raalte afkomstige Johanna Wijnherg. Zij overleed op 58-jarige leeftijd in Rotter-
dam op 5 maart 1904. Hendrikus werd op 3 maart 1910 opgenomen in het St. Liduina gesticht in Schiedam
(Frankenland), waar hij op 11 juli 1921, op 80-jarige leeftijd overleed.

Gerrardus Joannes Stegeman. Geboren te Diepenveen op 4 december 1832. Vader: Hermanus Stegeman,
landbouwer en vrachtrijder in Deventer, Achter de Broeren. Moeder: Henrica Paalman.
Gerard Stegeman, die vier jaar als soldaat in het Hollandse leger had gediend in de jaren 1852-1856, was
zouaaf van 11 december 1867 tot 16 april 1870. Als beroep gaf hij toen op landarbeider, maar toen hij op
4 november 1871 trouwde met Anna Cornelia Lodewijckx, had hij zich in de Noordenbergstraat gevestigd
als slager. Zijn broer Johannes had in 1865 eveneens een slagerswinkel geopend in de Korte Bisschopstraat
en deze zaak groeide later uit tot de huidige fabriek van fijne vleeswaren Stegeman B.V.

Johannes Antonius Traast. Geboren te Deventer op 18 maart 1848. Vader: Johannes Traast, smid. Moe-
der: Maria Vosman.
Het gezin Traast verhuisde naar Kampen, waar Johannes Antonius schoenmaker werd. Van 17 november
1867 tot 19 mei 1869 was hij zouaaf en keerde daarna naar Kampen terug, waar hij geen sporen meer achter
liet, net zo min als in Zwolle, waar in 1879 zijn moeder en in 1887 zijn vader overleed.

'Wilhelmus Underberg. Geboren te Deventer op 14 februari 1849. Vader: Hendrikus Underberg, afkomstig
uit Isselburg, Pruissen, was vormer in de ijzergieterij van Nering Bögel in Deventer. Moeder: Catharina
Wilhelmina Foeks, afkomstig uit Keppel.
Willem Underberg, van beroep dienstknecht, woonde in Zwolle toen hij zouaaf werd op 28 juli 1870,
waarna hij binnen twee maanden de val van Rome meemaakte. Terug in Zwolle woonde hij in bij een tante,
ging een poos naar Isselburg, waar de plaatselijke ijzergieterij ook in handen was van de familie Nering
Bögel, kwam als volleerd ijzergieter in Zwolle terug en trouwde daar op 15 mei 1879 met Johanna Peters.
Samen met zijn vrouw en hun vijf dochters vertrok Willem Underberg op 18 januari 1891 naar Anholt
(Pruissen), in de buurt van Isselburg.
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Hendrikits Wolvenne. Geboren te Olst op 5 april 1852. Vader: Hannes Wolveime, daghuurder. Moeder:
Maria Tentman.
Hendrikus woonde in 1870 als fabrieksarbeider in Almelo, toen hij zich als 18-jarige aanmeldde als zouaaf.
Ook voor hem duurde de diensttijd maar twee maanden: van 21 juli 1870 tot 20 september 1870. Op 28
september 1877 trouwde hij in Almelo met Willemina Geenlink, hij was toen wever van beroep. Op 4
augustus 1938 overleed hij in Enschede en is aldaar begraven.

Johannes Zwijnenberg. Geboren te Olst op 20 februari 1834. Vader: onbekend. Moeder: Johanna Zwijnen-
berg.
Jan Zwijnenberg vertrok als koetsier uit Arnhem toen hij zouaaf werd op 30 juni 1870. Ook voor hem kwam
met de val van Rome een spoedig einde aan het avontuur, maar het is niet bekend wat hij daarna is gaan
doen en waar hij naar toe ging. •

Lijst van archivalia
- Archief Koninklijk Museum van het Leger en van de Militaire Geschiedenis te Brussel.
- Archief Nederlands Zouavenmuseum te Oudenbosch.
- Documentatiecentrum voor R.K. Friesland te Wytgaard.
- Gemeentearchieven: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, Dalfsen, Delfzijl, Den Bosch, Denekamp,

Deventer, Haarlem, Hilvarenbeek Kampen, Olst, Raalte, Rotterdam, Sassenheim, Wijhe en Zwolle.
- Katholiek Documentatie Centrum van de Universiteit te Nijmegen.
- Openbare bibliotheken te Deventer en Utrecht.
- Particuliere archieven: A. Barends-Ellenbroek te Warmond, J.F.A. Ellenbroek te IJsselstein, G.B.W.

Hunink te Deventer, J.W.J. Klein-Beernink te Gorssel, P. Lemmers te Malden, A.C.F. Patterson-Ellen-
broek te Ruislip in Engeland, mr. dr. H.H. Schoemaker te Deventer, P. Slegers te Schalkhaar, G.B.
Zwanenburg te Alkmaar.

- Rijksarchief in Gelderland te Arnhem.
- Rijksarchief in Overijssel te Zwolle.
- Stads- of Athenaeumbibliotheek te Deventer.
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CABAUW - DEVENTER - ZUNDERT

Trouwregister Zundert, 23-6-1823: Antony Santelaer, 54 jr., gepensioneerd militair,
geboren te Cabauw, gemeente Zuid-Polsbroek, 23-3-1769, wonende te Zundert, zoon
van Jurgen Santelaer en Henrica Gerritsen, beiden overleden te Deventer blijkens
overgelegde verklaring afgelegd voor den heere vrederechter van het kanton Deventer
den tweede mei 1823, grootouders van de bruidegom onbekend, en
Anna Cornelia Bastiaenen, 39 jr., geboren Zundert 17-5-1784, wonende te Zundert
zonder beroep, dochter van Jan Bastiaenen, overleden Zundert 23-4-1798, en Anna
Keusterman, zonder beroep wonende te Zundert.
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8

GERARDUS
ANTONIUS
BUFFING

zn. van Friedrich
Anton Büflïng en
Johanna Kemper

warmoezier

geb. Amsterdam
21-10-1846

overl. Amsterdam
12-3-1928

ir. Sloten (Nh

9

JACOBA
MARIA

SIEPENKOT

dr. van Dirk
Siepenkot en
Maria de Wit

geb. Sloten (NH)
25-5-1855

overl. Sloten (NH)
18-12-1908

H)19-7-1876

4

JOHANNES CORNELIS
ANTONIUS BUFFING

warmoezier

geb. Sloten (NH) 17-2-1883

overl. Amstelveen 3-1-1971

tr. Sloten (NP

10

JOHANNES
HENDRIKUS
ALBERTUS

STALENBERG

zn. van
Jan/Johannes
Slalenberg en

Anna Merendonk

rietdekker.
kruidenier

geb. Nieuwer-
Amstel 9-12-1851
overl. Amsterdam

28-2-1927

tr. Nieuwer-Air

11

GESINA
CORNELIA
HOMBERG

dr. van
Gerardus/Gerrit

Homberg en
Johanna Wilbrand

geb. Nieuwendam
24-8-I852

overl. Amsterdam
21-6-19H

stel 16-5-1877

5

JOHANNA DINA
STALENBERG

dienstbode

geb. Nieuwer-Amstel 9-2-1887

overl. Nieuwer-Amstel

8-8-1943

\) 15-9-1911

2

GERARDUS JOHANNES BUFFING
warmoezier in dienst van zijn vader op de boerenhofstede Vrede-

Oord te Nieuwer-Amstel, tuinman bij de gemeentelijke

plantsoenendienst Nieuwer-Amstel/Amstelveen

geb. Sloten (NH) 6-12-1919, overl. Amstelveen 19-7-1995

12

PETRUS
HOUTKAMP

zn. van Barend
Houtkamp en
Alida Mossel

metselaar

geb. Vinkeveen en
Waverveen
25-1-1860

overl. Nieuwer-
Amstel 4-2-1933

tr. Nieuwer-Air

13

JOHANNA
MARIA

SITVAST

dr. van Marien
Silvast en Anna

Enthoven

dienstbode

geb. Nieuwer-
Amstel 19-2-1863
overl. Nieuwer-

Amstel 24-4-1952

stel 23-5-1888

6

MARTINUS
HOUTKAMP

metselaar

geb. Nieuwer-Amstel

28-12-1891

overl. Amstelveen 1-4-1977

tr. Nieuwer-Am

14

JAN VAN DEN
BERG

zn. van
Johannes/Jan van

den Berg en
Johanna

Broekhuizen

scheepmaker,
timmerman

geb. Tienhoven
19-2-1852

overl. Nieuwer-
Amstel 17-1-1906

ir. Haarlemmer

15

PETRONELLA
VERMEER

dr. van Cornelis
van Meir

(Vermeer) en
Catharina
Da(a)men

baker

tr. (2) Martinus
Lieverse

geb. Haarlemmer-
meer 12-7-1858
overl. Nieuwer-
Amstel 3-6-1943

neer 1-11-1878

7

ADRIANA MARIA VAN
DEN BERG

dienstbode

geb. Nieuwer-Amstel

24-3-1894

overl. Amstelveen 13-5-1981

stel 22-11-1916

3

PETRONELLA HOUTKAMP
dienstbode

geb. Nieuwer-Amstel 29-8-1920

tr. Nieuwer-Amstel 31-12-1947

i

HENRICUS THEODORUS PETRUS BUFFING
systeemanalist, geb. Nieuwer-Amstel 13-11-1955

tr. Amstelveen 1-8-1985 Brenda Jacinta Gerlagh, geb. Nieuwer-Amstel 20-4-1959,
verpleegkundige, dr. van Louis Petrus Gerlagh en Huberta Augusta Troll

Nummer 3
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WEGWIJS nr.2O

HET WEESHUIS
ALS BRON VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK

Voor iemand die met zijn genealogische onderzoek in de primaire bronnen is vastge-
lopen, is het de kunst via aanvullende bronnen weer verder te komen. Eén van die
bronnen kan het archief van de weeskamer zijn. Het weeskamerarchief kan een ware
schat aan informatie opleveren. Het is echter wel raadzaam te informeren of er een
weeskamer in uw onderzoeksgebied gevestigd is geweest. In veel steden was dat wel
het geval, maar in dorpen lag dat anders. Daar is het mogelijk dat in het Oud Rechte-
lijk Archief slechts sporadisch stukken over weeskinderen worden aangetroffen.

Allereerst dienen twee begrippen van elkaar te worden onderscheiden: de weeska-
meren het weeshuis. De weeskamer was een instelling die de administratie van min-
derjarige weeskinderen voerde. In het weeshuis daarentegen konden weeskinderen
worden ondergebracht wanneer één of beide ouders waren overleden en de familie
onvoldoende draagkrachtig was. Vanzelfsprekend probeerde men eerst de achtergeble-
ven wezen bij naaste familieleden onder te brengen. Als dat niet lukte, bestond de
mogelijkheid de wezen bij derden te plaatsen. Dat was echter alleen mogelijk als er
voldoende financiële middelen voorhanden waren. In dat geval kunnen in het weeska-
merarchief apart opgestelde posten worden aangetroffen over degenen bij wie de wees
in de kost werd gehouden. Men sprak dan van 'verteerde kosten' of 'mondkosten'.

De weeskamer was een instantie die hoofdzakelijk zelfstandig functioneerde. Het
gezag berustte bij het stadsbestuur dat de weesmeesters benoemde. Onder hen viel de
secretaris, die voornamelijk het schrijfwerk onder zijn beheer had. De weeskamer
opereerde vanaf de 14e-, 15e-eeuwtot 1810, de inlijving van Nederland bij het Franse
Keizerrijk. Het doel van de weeskamer was, zoals al eerder aangegeven, het voeren
van de administratie en het beheren van de bezittingen van de weeskinderen. Als één
van de ouders van een minderjarig kind was overleden, moest de achtergebleven ouder
aan de weeskamer laten weten wat er was geregeld ten aanzien van de rechten die het
kind in de nalatenschap had. Daarnaast moesten één of meer voogden worden voorge-
steld, die door de weeskamer werden benoemd. Die voogd werd uit de directe familie-
kring van de overledene gekozen en had tot taak het voeren van de administratie ten
behoeve van het minderjarige weeskind. Hij wordt daarom ook wel 'rendant' ge-
noemd. Dat is iemand die een financiële afrekening ter goedkeuring voorlegd.

Een andere taak van de voogd was het maken van afspraken over het onderhoud
(voeding, kleding, scholing e.d.) van minderjarige weeskinderen. Hij moest tevens
toezien dat die afspraken werden nagekomen. Naast de voogd werd in veel gevallen
ook een toeziendvoogd benoemd. Deze trad vaak samen met de voogd op, maar kon
ook bij diens afwezigheid namens hem zaken regelen.

In het geval dat de ouders niets hadden geregeld, nam de weeskamer het beheer van
de nalatenschap op zich of benoemde daartoe zelfstandig één of meer voogden, de
zogenaamde 'gestelde voogden'. Niet alle ouders wilden dat na overlijden hun kinde-
ren in een dergelijke situatie terecht kwamen. Zo werd bij leven een 'akte van seclu-
sie' opgemaakt, waarin de weesmeesters van de voogdij werden uitgesloten. De wees-
kamer beperkte zich dan tot de oppervoogdij, wat het toezicht op de door de familie
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aangestelde voogden inhield. Uitsluiting van de weeskamer werd ook wel als speciale
clausule opgenomen in een testament.

Behalve akten van seclusie en van voogdijstelling bevinden zich in de weeskamer-
archieven ook boedelinventarissen, die omschreven worden als 'staat en inventaris',
de inventaris opgemaakt in diverse staten of onderwerpen. Ook boedelrekeningen (de
financiële verantwoording van de weesmeesters) en soms eigendoms- en familiepapie-
ren kunnen worden aangetroffen. Die laatste papieren zijn dan door de meerderjarig
geworden wees of andere belanghebbenden niet teruggenomen. De manier waarop de
weeskameradministratie werd bijgehouden, varieert echter van plaats tot plaats. In
grotere steden zal in het algemeen de administratie uitvoeriger geweest zijn dan in
kleinere steden en dorpen.

De leeftijd waarop kinderen meerderjarig werden, varieerde van gewest tot gewest
en van periode tot periode (wie kent de regels die daarvoor in de toenmalige republiek
golden?). Meestal werden jongens met het bereiken van de 25-jarige leeftijd als 'mon-
dig' (meerderjarig) beschouwd en meisjes wanneer zij 20 jaar werden. Op sommige
plaatsen was echter 18 jaar de grens waarop men meerderjarig werd. Er waren wel
twee mogelijkheden om deze (plaatselijke) grens te ontwijken en wel bij huwelijk en
door middel van een verklaring afgegeven door de overheid, het gewestelijk Hof van
Justitie of de gewestelijke Staten. Men spreekt in zo'n geval van 'handlichting' of
'venia aetatis'.

Tot slot, het weeskamerarchief kan veel informatie geven over familierelaties en
de leeftijd van wezen. Het kan voor menig onderzoeker een kleine goudmijn zijn om
een genealogie verder uit te breiden.

A. HARTMANS

ERFNAMEN III

Bij de beschouwing die A.J. van der Zeeuw in 'Erfnamen II'' geeft over de drievou-
dige naamsverandering Hietbrink/Hanevelt/Holtslag vallen enige kanttekeningen te
maken. De schrijver eindigt de bijdrage met de veronderstelling dat de Hanevelts
misschien als boerenknecht gewerkt hebben op verschillende erven waar zij zich dan
successievelijk naar hebben genoemd.

Vooropgesteld moet worden dat Oost-Nederlandse plattelanders in het algemeen
niet 'zich noemden', doch 'genoemd werden'. Heden ten dage is het nog steeds zo dat
de omgeving uitmaakt hoe iemand 'heet', al komt dat nu niet meer zo in de Burgerlij-
ke Stand terecht. De huisnaam speelt bij deze naamgeving een hoofdrol. In Oost-Ne-
derland had nagenoeg ieder huis, ook het armzaligste daglonershutje, een naam. De
bewoner kon met die naam worden aangeduid, maar kon soms ook nog wel heten naar
het huis dat hij al geruime tijd had verlaten, of misschien liever nog naar het geboorte-
huis.

In 'Erfnamen II' wordt gesuggereerd dat men werd vastgepind aan de naam die in
de eigen geboorteakte als toenaam werd gebezigd. Hoewel gebruikelijk, is dat echter
lang niet in alle gevallen zo geweest, al hebben de autoriteiten dat bij de overgang naar
de Burgerlijke Stand wel zo goed mogelijk trachten aan te houden. De akten van
naamsaanneming van 1811 en 1826 leren ons dat er hierbij nog wel eens iets mis
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ging2. Wie zich wèl 'zelf' moest gaan noemen, omdat de omgeving zijn afkomst uiter-
aard niet kende, was Hendrik Hanevelt toen hij in 1789 in Rijswijk zijn naam moest
opgeven.

Laten we het geval-Haneveld eens nader beschouwen, met gebruikmaking van de
DTB-transcripties van Lochem3. Ten eerste blijkt dat de naam Hendrik niet zo heel
zeldzaam is: in de periode 1756-1762 komt hij bijvoorbeeld 25 keer voor. Bij die 25
is'niet eens de in het artikel opgevoerde Hendrik, want het kind van 20-10-1756 heette
Hendrik Jan. Het volledige gezin van Hendrik Hietbrink en Henders Kleijne Muetste-
ge volgt hieronder, met volledige vermelding van de benaming van de ouders:
Ondertrouwakte, Lochem 7-6-1756: Hendrik Hietbrink, J.M. S. van Jan Hietbrink
in Barchem, en Henders Kleijne Muetstege, J.D. van wijlen Hendrik Kleijne Muet-
stege, in Kleijne Dugteren, nu onder Vorden.
Hendrik Jan (20-10-1756, Hendrik Hanevelt en Henders Muetstege, Wildenborg),
Harmannus (7-9-1759, Hendrik Hanevelt en Henders Kleijne Muetstege, Barchem),
Maria (16-5-1762, Hendrik Hanevelt en Henders Muetstege, Barchem), Jan (3-3-
1765, Hendrik Holtslag en Henders Kleijne Muetstege, Barchem), Hendrik (26-3-
1769, Hendrik Hietbrink en Henders Kleijn Muetstege, Barchem), Janna (23/25-7-
1773, Hendrik Holtslag en Henders Kleijn Muetstege, Kleijne Dugteren, get: de Vader
en Janna Hietbrink) en GarritJan (15/19-7-1778, Hendrik Holtslag in Barchum. Moe-
der, Henderse Klein Muutstege).

We zien dat er wel een échte Hendrik bij is, doch die voldoet nauwelijks aan de
eisen. Hij lijkt te jong om als eenvoudig daglonerszoontje al in 1789 te trouwen en zou
in Rijswijk het verkeerde doopuittreksel hebben vertoond. Ze zouden daar immers
nooit begrepen hebben waarom een als Hietbrink gedoopte tevens Hanevelt kon heten.

Daarom moeten we nu, indachtig wijze adviezen4'5, eens kijken wat er van de kin-
deren geworden is. Eerst is daar Hendrik Jan Haneveld, zoon van 'Hendrik Hietbrink
in Barchum' die dec. 1785 trouwt met Janna Egberts Deseker. Vervolgens Jan Hiet-
brink, zoon van Hendrik Hietbrink, die 12-4-1795 trouwt met Marije Wi 1 lems Volriet,
beiden in 'Berchem'. Tenslotte Hendrik Hietbrink, zoon van 'Hendrik Hietbrink en
wijle Henders Klein Muetstege', die op 9-5-1802 trouwt met Janna Molenkamp.

Wat leert ons het één en ander? Ten eerste dat er over de locatie van het Haneveld
enige onzekerheid lijkt te bestaan: zowel de Wildenborch als Barchem worden ge-
noemd. Wie de DTB van Lochem nader bestudeert, zal merken dat ook bij andere
naamdragers deze verwarring voorkomt. Toevalligerwijs geldt hetzelfde voor het
Holtslag. Waren er dus onder Lochem twee huizen Haneveld en ook twee huizen
Holtslag? De kaart brengt uitsluitsel6. De erven Haneveld en Holtslag blijken naast
elkaar te liggen op ca. 700 m ten oosten van het kasteel de Wildenborg, doch nog net
niet op het grondgebied van het kerspel Vorden, waaronder wel het kasteel ressorteert.
Officieel behoorde het dus onder de toenmalige buurtschap Barchem, doch in het
spraakgebruik heette het daar wel Wildenborch. Het feit dat het kind Janna in Klein
Duchteren wordt gesitueerd, kan een vergissing zijn, omdat de Meutstege daar ligt.
Ook kunnen er bijzondere omstandigheiden aan ten grondslag liggen; in dit geval
wordt immers bij uitzondering ook een doopgetuige genoteerd.

Ten tweede zien we dat de als Hanevelt ingeschreven Hendrik Jan inderdaad onder
die toenaam is getrouwd. Ook Hendrik Holtslag is onder dezelfde naam getrouwd als
waaronder hij is gedoopt. Jan is echter als Holtslag geboren en heet bij zijn trouwen
Hietbrink.
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Ten derde blijkt dat de drievoudige naamsverandering weliswaar overeind blijft,
doch dat Van der Zeeuw naar een andere afkomst van zijn Hendrik Hanevelt zal moe-
ten uitzien. Die speurtocht behoeft echter niet hopeloos te zijn. Zo lieten Roelof Hane-
velt (zoon van een Berent Hanevelt) en Driesken Wonnink uit Barchem drie keer een
zoon Hendrik dopen, de laatste op 30-1-1763. Van deze Hendrik vinden we in ieder
geval in Lochem geen trouwakte. Hij zou in Rijswijk wèl het 'juiste' doopuittreksel
heben kunnen overleggen. Weliswaar zou deze Hendrik bij overlijden in 1837 nog
maar 74 jaar oud zijn, doch overwaardering kwam bij het opgeven van de leeftijd
meer voor dan het tegendeel.

De drievoudige naamgeving is ongeveer als volgt te verklaren. De naam Hietbrink
komt of van het gelijknamige erve in Klein Dochteren, of misschien van dat in de
Nettelhorst, waar Hendrik oorspronkelijk van afkomstig is. Hendrik Hietbrink zal een
tijdlang op het Hanevelt gewoond hebben. Vermoedelijk was dat slechts als nevenbe-
woner, want de genoemde Roelof zat er in dezelfde tijd ook, en is er langer gebleven.
Hendrik moet dan op zeker moment het naburige Holtslag hebben betrokken. De hier
geleverde gedachtengang is in ieder geval een bruikbaar uitgangspunt voor nader
onderzoek.

JARICH RENEMA

Noten
1. Wegwijs nr. 16: 'Erfnamen II', in: Gens Nostra 50 (1995), pag. 644.
2. J .Kentma,Naamgeving en Naamsaanneming, in: OoslgeldersTijdschrift voor Genealogie en Boerderij-

onderzoek (OTGB) 95.152.
3. Publicaties OTGB: LC3 t/m LC12.
4. J. Renema en E.A.N, van der Kuip-Zilvold, De oplossing van naamraadsels, in: OTGB 93.71.
5. F.J. Swart, Waarom ook kinderen?, in: Gens Nostra 50 (1995), pag. 634.
6. Historische Atlas Gelderland, Uitgeverij Robas 1989, kaart no. 435.

ENKELE WENKEN
VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN NOORWEGEN

Voorop dient te worden gesteld dat het essentieel is dat men Noors kan lezen en voor
wat betreft de wat oudere stukken ook Deens. Bovendien dient men er rekening mee
te houden dat tot het einde van de 19e eeuw het gothische schrift werd gebruikt.

Sinds 1925 is men in Noorwegen wettelijk verplicht een achternaam te hebben.
Daarvoor voerde slechts een dunne bovenlaag van de samenleving een vaste achter-
naam, terwijl de rest van de bevolking meestal de naam van de boerderij aannam. Bij
verhuizing werd dan de naam van de nieuwe boerderij aangenomen.

Archiefonderzoek in Noorwegen is een typische doe-het-zelf aangelegenheid;
schriftelijke informatie wordt vrijwel nimmer verstrekt. Men dient dus zelf het onder-
zoek te doen. Mensen die overwegen dit onderzoek met een zomervakantie te combi-
neren, dienen er wel rekening mee te houden dat in de vakantieperiode de archieven
meestal om 14.00 uur sluiten. Een bezoek aan Riksarkivet te Oslo lijkt haast onvermij-
delijk. Daar bevindt zich een aantal naslagwerken die van belang kunnen zijn zoals:
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- Norske Sleksb&ker (1965); fungeren samen met Norsk Slektshislori.sk Bibliografi 1963-1984 (1985)
min of meer als het 'Genealogisch Repertorium' in Nederland.

- Handbok Riksarkivet (1972); geeft inzicht in de collecties van het Rijksarchief.
- Norske Arkivkataloger (1992); geeft informatie over het materiaal bij de regionale archieven.
- Arkivkwmskap Stalsarkiva (1969); geeft inzicht in de collecties van de regionale archieven.
- Administrasjonshistorie og Arkivkunnskap, Kommunene (1987); een overzicht van de verzamelingen

van de gemeentelijke archieven.
- Bygdeb0ker; het merendeel van de Noorse bevolking woont op het platteland. Er heerst in bepaalde

dalen weer een hernieuwde belangstelling voor de lokale cultuur. Veelal op initiatief van een lokale
cultuur-historische vereniging besluit men om de geschiedenis van de boerderijen in een dorp of dal
te beschrijven, met de families die op die boerderijen hebben gewoond. Dergelijke informatie wordt
dan veelal vastgelegd in zogenaamde 'bygdeb0ker'. Om te weten in welk boek eventueel wat te vin-
den is, is het noodzakelijk goed op de hoogte te zijn van de geografische situatie. De volledige verza-
meling van deze boeken is o.a. te vinden in Deichmanske Bibliotek in Oslo.

Vergeet u niet in de studiezaal van Riksarkivet ook te vragen naar de vrij onbekende
collectie 'Lassens genealogiske Samlinger'. Deze verzamelingen genealogieën en aan-
tekeningen uit de nalatenschap van zekere meneer Lassen is thans op film gezet.

Een dominee (sogneprest) van de Lutherse Kerk (= staatskerk) fungeert tevens als
ambtenaar van de burgerlijke stand. In deze hoedanigheid houdt hij een register bij
van doop, belijdenis, huwelijk en overlijden. Acht jaar nadat zo' n register vol is, wordt
dit overgedragen aan het depot van het betreffende regionale archief. Er zijn een acht-
tal van deze archieven t.w.: in Bergen, Hamar, Kongsberg, Kristiansand, Oslo, Stavan-
ger, Trondheim en Tromsö. Om de regio van uw onderzoeksgebied te kunnen trace-
ren, is dus ook een goede geografische kennis van Noorwegen noodzakelijk.

'Registreringssentralen for Historiska Data' (RHD) van de universiteit in Tromsö
heeft in de computer gegevens over de volkstellingen van 1865, 1875 en 1900 be-
schikbaar. Thans wordt ook gewerkt aan een totaaloverzicht van de bevolking in de
18e en de 19e eeuw. De universiteitsbibliotheek te Oslo bezit verder nog een iconogra-
fische collectie.

Het voeren van een familiewapen is voornamelijk bij de oude, aristocratische fami-
lies in zwang. In de loop der jaren ben ik echter ook zo'n 15-tal wapens tegengekomen
van Nederlandse origine. De adel werd met de grondwet van 17 mei 1814 officieel
afgeschaft, maar dat verhinderde niet dat ongeveer twintig geslachten in de praktijk
met hun aanzienlijke bossen en landerijen de rol van landadel vervullen.

A.J. VAN DEUK

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.

Trouwboek Haaksbergen (R.K.) 1732-1808, Enschede 1994 (= deel I) en Doop- en Trouwboek Geesteren
(O) (R.K.) 1768-1834, Enschede 1994 (= deel 2).

Twee keurige uitgaven van de Genealogische Werkgroep Twente van de afdeling Twente van de Neder-
landse Genealogische Vereniging, onder redactie van F.J.M. Agterbosch en R.J.C, van Waarde. 'Haaksber-
gen' is getranscribeerd door Th. Davinaen 'Geesteren' is bewerkt door A.H. Boswerger. In beide gevallen
is de index van J.H. Wissink, terwijl H.G. Frowijn, resp. J. Weusthuis de controle hebben uitgevoerd.

De voorgaande, enigszins uitvoerige opsomming biedt enig inzicht in wat er toch allemaal komt kijken
bij de uitgave van een bronpublikatie. Na voorwoord en inleiding volgt bij 'Haaksbergen' de getranscribeer-
de tekst van de bron en dan de namenindex. Bij 'Geesteren' is gekozen vooreen beredeneerde aanpak; uit
de doop- en trouwboeken zijn gezinnen gereconstrueerd. Publikaties als deze maken dat de dreiging van
het mogelijk verloren gaan van de gegevens nauwelijks meer bestaat. Ook kan men het materiaal in de
nieuwe, nu gepresenteerde vorm buiten het archief, en soms dus ook gemakkelijker onder ogen krijgen en
raadplegen.

Gehoopt mag worden dat het initiatief 'Twentse genealogische- en historische bronnen', waarvan hier
de delen 1 en 2 aan de orde zijn, voortgezet zal worden.

R.F. VULSMA

Genealogieën
P.L. Groeneweg, Onze naam is Croeneweg, Hoofddorp 1995 (adres van de samensteller: Wallenbergstraat
14,2131 TV Hoofddorp 1995).

In een omvangrijke uitgave (393 bladzijden) worden genealogische basisgegevens vermeld van een
twaalf families Groeneweg, aanvangende met:

1. Willem Bastiaansz. Groeneweg, geb. Puttershoek, tr. Heinenoord 1-5-1616 Leentje Ariens.
2. Gerrit Leenderts Groeneweg, tr. Bleiswijk 17-1-1685 Ariaentje Ariens van derCijs.
3. Job Ariense, tr. Grietje Cornelisse, waaruit kinderen zijn gedoopt Bergschenhoek 1697-1711.
4. Jan Dingemansz. Groeneweg, tr. Grietje Cornelisse, waaruit kinderen zijn gedoopt te Strijen 1686-

1690.
5. Jacob Janse van Groeneweg, tr. Zevenhuizen 26-12-1683 Crijntje Pietersdr. van Dijck.
6. Leendert Klaasz. Groeneweg, tr. (1) Neeltje Willems; tr. (2) Schelluinen 16-4-1718 Belichje Jacobs.
7. Teunis Geijsbertsz. Groeneweg, tr. Capelle aan den IJssel 24-11 -1743 Dieuwertje Willemsdr. Bleijker.
8. Andreas Groeneweg, tr. Gijsberta Heijdra, waaruit kinderen geboren Nootdorp omstr. 1721.
9. Abraham Fransz., tr. Janneke Michielse, waaruit een kind gedoopt Haarlem 1659.

10. Dammas Pleune Groeneweg, tr. Ariaentje Jacobsdr., waaruit kinderen gedoopt Bergschenhoek 1670-
1677.

11. Jan Thomasz. Groeneweg, otr. 's-Gravenhage 23-4-1656 Clara de Roover.
12. Jeldert Groeneweg, geb. Aurich (D), otr. Amsterdam 10-10-1777 Johanna Loodewegers.

Op elke genealogie afzonderlijk zijn indices op alle vermelde namen toegevoegd.

F.K.R.C. Sassen, De Lange. Genealogie van het uitjisp stammend adellijk geslacht De Lange, Berg en Dal
1995 (te bestellen bij drs. P. de Lange, Stationsstr. 15,5431 CB Cuijk, tel. 0485-317650; prijs ƒ 70.-, excl.
verzendkosten).

Een heel fraaie uitgave met diverse afbeeldingen in kleur, zoals het familiewapen en enkele portretten.
Andere afbeeldingen, facsimile's van gedeelten van archiefstukken en van familieadvertenties, schemati-
sche overzichten en indices op de vermelde namen vervolmaken deze publicatie. Uit het voorwoord nemen
wij over: '..., maar uitermate succesvol en verrassend was mijn speurtocht in Denemarken. Niet alleen
ontdekte ik in het Rijksarchief te Kopenhagen, waar Pieter de Lange van Bergen, vader van de zojuist
genoemde Pieter, gewoond had, maar ook dat hij met zijn nakomelingen door Frederik V, Koning der
Denen en Noren, in 1752 in de adelstand was verheven; deze zgn. ongetitelde adeldom had kunnen leiden
tot inlijving in de Nederlandse adel. Door zijn testament ontdekten wij dat deze voorvader gewoond had
in Buderup op het landgoed 'Buderupsholm'. Wij en na ons Adrienne en Peter de Lange-Huige te Cuijk
bezochten dat. Dat ik daarna in Nederland de originele adelsbrief ontdekte was wel heel bijzonder, zo
bijzonder dat ik twee dagen daarna een hartinfarct kreeg, maar gelukkig zonder mankeren overleefde. ...
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81 jaar oud echter oordeel ik het van belang nu reeds vast te leggen hetgeen ik vond'. Verder commentaar
lijks ons overbodig.

P.M. van Griethuysen, Familie Scheeres & Scheres, Den Haag (1995) (adres van de samensteller: Ooievaar-
laan 1, 2566 WR Den Haag).

Het betreft hier de genealogische basisgegevens van twee families Sch(e)res, met als stamvaders: Jan
Scheeres, echtgenoot van Hendrina Roelens, waaruit kinderen gedoopt te Utrecht 1755-1774, en Hendrik
Scheers, geb. ca. 1745, tr. Utrecht 14-7-1781 Petronella Rietveld. De eerste genealogie bevat ook gegevens
over in Amerika en Australië wonende personen. Op de genealogieën zijn afzonderlijke indices toegevoegd.

H.E. Veerkamp, Hei geslacht Veerkamp, Gouderak 1995 (adres van de samensteller: Middelblok 105,2831
BL Gouderak).

De genealogie Veerkamp werd in Amerika samengesteld en gedrukt en de hier vermelde samensteller
heeft er een titelblad en een voorwoord in het Nederlands aan toegevoegd. Op I I augustus 1794 trouwde
te Schapen nabij Osnabruck Maria Aleid Snaat met Johannes Hermanus Egbring, weduwe van Joannes
Verkamp. De nieuwe echtgenoot ging daarna de familienaam Verkamp gebruiken. De redenen die voor
deze naamsverandering worden aangevoerd zijn ver gezocht, n.l. om de naam van de boerderij intact te
houden of vanwege de betaling van een belasting. Ondertussen wordt er melding gemaakt van een topogra-
fische naam Veerkamp nabij Schapen, waarvan de naam oorspronkelijk zal zijn afgeleid. Een van de vijf
kinderen van dit echtpaar, Johannes Gerhard Verkamp, ging naar Amerika. Helaas zijn de vele Amerikaanse
data nauwelijks van een plaatsnaam vergezeld. Ook ontbreekt een index op de vermelde persoonsnamen.

J.J. van der Does, Van aambeeld naar hamer. Familiekroniek Van der Does, van oorsprong afkomstig uit
Hillegersberg, Hillegom 1994 (adres van de samensteller: Vincent van Goghsingel 30,2182 LP Hillegom).

Er bestaat een aantal families Van der Does, maar van geen enkele familie is bewezen dat zij afstammen
van de oude adellijke familie Van der Does, waarvan reeds eind 13e eeuw in de omgeving van Leiden
sprake is. Dit boek behandelt het nageslacht van Jan Paulusz., afkomstig uit Hillegersberg, dietr. (l)Over-
schie 28-1-1625 Lidiwij Claesdr.; tr. (2) Overschie 30-8-1642 Neeltje Cornelisdr. Zijn zoon Paulus wordt
ook vermeld met de achternaam Van der Does. Latere takken zijn in deze goed verzorgde uitgave vernoemd
naarde herkomst/voornaamste woonplaats, met name Kralingen-Rotterdam, Hillegersberg en Haaglanden.
Een twintigtal schematische overzichten vergemakkelijkt de raadpleging en een index op de vermelde
achternamen is opgenomen.

J. Drubers, Familieboek van de familie Drubers, Hoensbroek 1995.
Na een uitvoerige inleiding, hoofdstukken over het familiewapen (in 1994 aangenomen), de hofsteden

enz. vangt de genealogie Droupers aan. Stamvader Hendrik Droupers is geboren te Beltrum, naar schatting
rond 1660. Zijn nakomelingen dragen lang niet allemaal de naam Drubers of varianten. Zo trouwt Willem
Droupers in 1714 met Nelleke Vracking, weduwe van Jan Schaerling. Willem komt vanaf dat moment voor
als Willem Schaerling, naar de naam van de boerderij.

Aardige achtergrondinformatie, vele afbeeldingen, een aantal schematische overzichten, een kwartier-
staat Drubers/Dagelincks, een index op de vermelde familienamen en de duidelijke lay-out zorgen ervoor
dat dit boek met ere vermeld mag worden. Zelfs de zogenaamde état-présent, die voornamelijk is samenge-
steld na ondervraging van en correspondentie met familieleden, maakt een goede indruk. Hier had wel veel
tijd bespaard kunnen worden door gebruik te maken van de collectie persoonskaarten; hier en daar waren
er dan vast wel aanvullende gegevens verkregen.

J.A.N. Colijn e.a., De Boerenwetering: wonen, werken en vermaak langs een eeuwenoude waterweg, Am-
stelveen 1995.

Het boek is samengesteld door de werkgroep Genealogie van de Vereniging Historisch Amstelveen,
maar zoals dat gelukkig vaker het geval is, hebben de leden van die werkgroep een grote belangstelling
ontwikkeld voor de topografische geschiedenis. Het boek bevat dan ook hoofdstukken over het ontstaan
van de Boerenwetering, de Binnendijkse Buitenvelderse Polder, het polderhuis, de waskaarsenfabriek, de
'tuynluyden', Heuerleute (uit Duitsland afkomstige tuinarbeiders), warmoeziers, wonen en werken, vermaak
enz. Het laatste hoofdstuk is zuiver genealogisch en bevat deelgenealogieën van de families Brockhoff,
Fontein, Overwater, Ruhe, Schaefers, Schumacher en Sickmann. Al met al een boek dat de genealogisch
geinteresseerde, behalve genealogische gegevens, heel wat achtergrondinformatie kan verschaffen.
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C.M. van der Vossen e.a., Genealogie Van der Vossen, Diehuis 1995 (adres van de vermelde samensteller:
Anna de Waalstraat 71, 2135 NP Hoofddorp).

Deze genealogie vangt aan met Thieleman Dircks (van der Vossen), die eind 17e eeuw wordt vermeld
als gehuwd zijnde met Niesje Dircks. Kinderen van dit echtpaar woonden te Overveen. De genealogie wordt
gepresenteerd in de vorm van gezinsbladen. Jammer dat een index op de namen ontbreekt.

H.J. van de Vosse, Genealogie en geschiedenis van het geslacht Van de Vosse/Van de Vusse, Wezep 1995.
Achtergrondinformatie en afbeeldingen zorgen er voor dat het prettig bladeren is in deze uitgave. Stam-

ouders zijn Jan Everts, uit Heerde, en Hannes Jans, uit Sallick (Zalk), die in 1665 trouwen in de gerefor-
meerde gemeente van Heerde. Jamer dat deze goed ogende uitgave niet is voorzien van een index op de
persoonsnamen.

C. van der Hart, 'Drie eeuwen Van der Hart'. Leiderdorp, Leiden, Rotterdam, Tilburg, elders in Nederland,
Eelderwolde 1995 (adres van de samensteller: Groningerweg 114, 9766 TS Eelderwolde).

Onderdelen van het boek zijn getiteld: Stamreeks van Christiaan van der Hart, geb. Leiden 2-7-1934,
en Genealogie van Gerrit van der Hart, geb. Leiderdorp ca. 1700. De stamvader is Gerrit van der Hart, die
tr. Leiderdorp 9 mei 1728 Jacoba Cornelisse Oostveen. Het echtpaar is r.-k. Zij is geboren te Leiderdorp
31 okt. 1705 en gedoopt te Hazerswoude 1 nov. 1705. De uitgave is voorzien van vele schematische over-
zichten en diverse indices, niet alleen op voor- en achternamen, maar ook op plaatsnamen en beroepen.

J.Borghstijn,e.a., Een mandvol Borchstenen. Ruim drie eeuwen familiegeschiedenis betreffende Borghstijn,
Borgstein en diverse andere schrijfwijzen. Antwerpen/Hulst 1995 (adres van de genoemde samensteller:
Esmoreitlaan 25, B-2050 Antwerpen).

Een professioneel ogende uitgave. De familie vestigde zich, komend uit Burgsteinfurt, in het eerste kwart
van de zeventiende eeuw te Buren. Gezinshoofd was 'Hendrick Danielszoon van Borchstenvorde'. Achter-
grondinformtie, schematische overzichten, afbeeldingen en een index, het is er allemaal. Ook fragmentgene-
alogieën van families met die naam, waarvan het niet gelukt is aansluiting te vinden met de onderhavige
familie zijn opgenomen.

Hans Ellenbroek, De familienaam Jenner, IJsselstein 1995 (inlichtingen bij de auteur, IJsselkade 24, 3401
RC IJsselstein).

In dit keurig uitgeven boekje is voor iedere belangstellende in de naam Jenner wel wat te vinden. Een
greep uit de inhoud: Herkomst van de naam, de Utrechtse familie Jenner (stamvader Abraham Jenner (overl.
1841) uit Zwitserland), de Schiedamse familie Jenner (stamvader Wilhelm Jenner (overl. 1819) uit Duits-
land) en bijdragen over het familiewapen, bezittingen en beroemdheden. Veel aandacht ook voor de Zwit-
serse familie Jenner uit Bern (met een lijst van Zwitserse Jenners in Hollandse dienst). Tenslotte wordt een
apart hoofdstuk gewijd aan de Jenners in Engeland, met name de beroemde uitvinder en medicus Edward
Jenner (1749-1823).

M.H. de Vries-Coltof en J. de Vries, De gebroeders Salomons van Coevorden, Delden 1995 (inlichtingen
bij de auteurs: Zwaluwstraat 24, 7491 CW Delden).

Er is gelukkig een nog steeds groeiende belangstelling te constateren voor de Joodse geschiedenis in
Nederland en in het verlengde daarvan ook voor genealogisch onderzoek naar Joodse geslachten, dat zich
zo langzamerhand ontwikkelt tot een specialisme met eigen mogelijkheden en beperkingen. In deze publica-
tie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de Joodse familie Coltof (en andere spellingsvarianten).
Stamvader is Salomon Berents, geb. ca. 1697, overl. Coevorden 1749, die gehuwd was met Judik Israels
(of Yzaks/Bendiks). Nakomelingen van hem noemen zich respectievelijk De Jong(h), Bromet, Kolthoff,
Colt(h)of en Van Dijk. De verschillende takken zijn in fragmentgenealogieën uitgewerkt. Het tragische lot
van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog wordt passend herdacht met een lijst van omgekomenen.
Uitgebreide indices maken deze zorgvuldig samengestelde publicatie goed toegankelijk.

Werkgroep Blasijntje Danckaerts, Genealogie van Cornelis Pieterse Goense (dl. 8), z. pi. 1995 (contact-
adres: Mevr. E.J. Rentmeester-de Haas, Plataanweg 10, 4441 SB Ovezande).

De eigenlijke genealogie wordt voorafgegaan dooreen kwartierstaatje van Neeltje Pauwels Poortvliet,
de vrouw van Cornelis Pieters Goense. Het echtpaar trouwt op 17 november 1704 en krijgt uitgebreid
nageslacht in Zeeland. De uitgave bevat voornamelijk primaire genealogische gegevens van 550 naamdra-
gers Goense en maakt een vrij volledige indruk, al houden de samenstellers zich aanbevolen voor aanvullin-
gen en correcties. Van zowel de kwartierstaat als de genealogie is een index opgenomen.
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A. Hartmans, Een Khmdensefamilie Eland ca. 1575/80-1989, Rotterdam (eigen uitgave) z.j. (inlichtingen
bij de auteur: Oudelandstraat 60B, 3073 LL Rotterdam).

De naam Eland komt veelvuldig voor in de Westhoek van Noord-Brabant. De behandelde familie stamt
af van Claes Jansen Elant, schepen van Klundert, die twee maal in het huwelijk treedt, nl. vóór 12-12-1634
met Soetje Anthonisdr. en ca. 1660 met Laureyske Barents. De naam Eland is een patroniem (afgeleid van
Adelland). Het wapen van de familie wordt met veel voorbehoud gegeven, omdat tot op heden een overtui-
gende bewijsvoering ontbreekt. In deze keurig verzorgde genealogie worden dertien generaties uitgewerkt.
Met index op familienaam en een kaart van Klundert, Fijnaart en Heiningen.

Piet Sanders, De voorouders van Vincent van Gogh, Geldrop (Genealogisch Documentatiecentrum Midden-
en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard; verkrijgbaar door overmaking van ƒ 25,-(incl. verzendkos-
ten) op postgiro 3136780 t.n.v. genoemd centrum, Roelantlaan 220, 5665 PT Geldrop).

De schilder Van Gogh (en zijn voorgeslacht) kan zich verheugen in een blijvende belangstelling. Het
is altijd interessant om een verwantschap met een bekende Nederlander uit heden of verleden te kunnen
vaststellen. Dit boekje werd samengesteld voor het Van Gogh Archief te Nuenen. Het is een geheel herziene
uitgave van een publicatie die eerder verscheen in het Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West
Noord-Brabant 5 (1981), pag. 233-251). In zijn inleiding geeft de samensteller aan dat bij de stamvader
Gerrit van Gogh wel wat vragen te stellen zijn. Definitieve antwoorden zijn nog niet te geven. Mogelijk
bieden bronnen op het archief in Utrecht de mogelijkheid tot verder onderzoek. Als oudste generatie wordt
nu opgevoerd: Gerrit Jansz. van Gogh, geb. ca. 1590/1600, soldaat en tamboerijn der Cloveniersdoelen in
1635, bottelier en zilverbewaarder van de Princes Royaal (= Maria Stuart), overl. 1648, otr./tr. 's-Gravenha-
ge, 23/2-11/3-1631 (als weduwnaar) met Aeltje Centendr. Sommers. Index op familienaam.

H.W.R. de Waal, Genealogie De Waal, Montreux 1979 (inlichtingen: mevr. Th. de Waal, Amsteldijk-Noord
124, 1183 TJ Amstelveen, 020-6404604).

Deze genealogie, die al ruim 25 jaar geleden werd samengesteld, bevat nog heel wat bruikbare basisge-
gevens over de familie De Waal, die zijn oorsprong vindt in Zeist. Aan het hoofd van deze genealogie staan
twee broers: Gerrit Jansz. de Waal, geb. ca. 1610/20 en bakker te De Bilt, wiens nageslacht wordt uitge-
werkt, en Cornelis Jansz. de Waal, geb. ca. 1610/20, wonend in de Kroost onder Zeist. Zijn nageslacht
wordt slechts in één generatie uitgewerkt, terwijl over deze tak in Utrechtse bronnen nog heel wat te vinden
is. De ontwikkelingen in de genealogie hebben gelukkig niet stil gestaan in de laatste decennia. Deze waar-
devolle uitgave verdient beslist een vervolg aan de hand van recent ontsloten bronnen (zoals het geautomati-
seerde bestand op het notarieel archief van het GAU).

Marjan Vonk, Genealogie van de families Vonk en De Groot, Rosmalen 1995 (eigen uitgave; inlichtingen
bij de auteur: Raadhuisstraat 98, 5241 NB Rosmalen).

Centraal in deze uitgave staat het echtpaar Jan Vonk (1868-1935) en Gooitske de Groot (1878-1960).
Zij trouwden in 1900 en vestigden zich in Leeuwarden, waar Jan Vonk een bakkerij tot bloei bracht. In dit
overzicht zijn gegevens verzameld over de vier overgrootouderlijke kwartieren van vaderszijde van de
auteur, n.l. Rinse Vonk, Boukje Posthumus, Haaie de Groot en Wietske Schoolland. Al naar gelang de
beschikbare bronnen zijn van de verschillende kwartieren stamreeksen samengesteld. Vier uitvouwbare
schema's bieden een overzicht van de behandelde families.

J. Ludeke, De familie Lüdecke/Ludeke door de eeuwen heen... (inlichtingen bij de auteur: Junohof 43, 1829
DA Oudorp NH, 072-157953).

Een mooie kleurenfoto van de Altstadter Kirche in Hofgeisman prijkt op de omslag. Het zal geen verba-
zing wekken, dat het geslacht Lüdecke/Ludeke uit deze plaats in Duitsland afkomstig is. Het plaatsje ligt
23 km. ten noorden van Kassei in de deelstaat Hessen. De stamvader van deze familie is Berndt Lüdecke,
geb. ca. 1630 en overl. te Hofgeismar op 31-10-1683. Drie achterkleinzoons van hem vestigen zich in
Nederland (Amsterdam en Alkmaar). Later verandert de naam in Ludeke. Opvallend is het beroep van
broodbakker, dat veel in deze familie voorkomt. Een eenvoudige uitgave, ruim voorzien van familiefoto's.

A.J.J. van 't Riet, 'Voor een memorie'. De geschiedenis van een familie Van 't Riet, Aarlanderveen 1995
(inlichtingen bij de auteur: Zuideinde 3a, 2445 AS Aarlanderveen, tel. 01725-74553; verkrijgbaar door
overmaking van ƒ 35,- (plus ƒ 5,- verzendkosten) op postgiro 1828763 t.n.v. de auteur).

De bakermat van deze familie Van 't Riet ligt in de Zuid-Zijderpolder van Bodegraven, waar de oudste
generaties vanaf het begin van de 16e tot het eind van de 18e eeuw het boerenbedrijf uitoefenden. De
stamvader is Mees Geerrytsz., overl. tussen 1557 en 1562. In de 17e eeuw werden zijn nakomelingen Van
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't Riet genoemd. Tussen ca. 1750 en 1918 waren leden van de familie in Bodegraven en sinds 1843 even-
eens te Aarlanderveen als wagenmaker werkzaam. Het boek is mooi uitgevoerd en overzichtelijk samenge-
steld. Na verhalende gedeeltes, waarin de familiegeschiedenis behandeld wordt, volgen fragmentgenealo-
gieën, waarin de basisgegevns van de betreffende tak worden samengevat. Behalve een register op familie-
naam, bevat het boek ook veel illustraties met verhelderende onderschriften.

F.J.A.M. van der Helm, Over Onderdijk en de Westfriese RKfamilie Grent (verkrijgbaar door overmaking
van ƒ 35,- op postgiro 632478 t.n.v. de Stichting Genootschap tot Navorsing Huis Van der Helm, Jacob
Mosselstraat 80, 2595 RJ 's-Gravenhage).

In dit boek worden vier eeuwen Grent beschreven. De familie komt oorspronkelijk uit Onderdijk (tussen
Medemblik en Enkhuizen). De oudst bekende stamvader Willem Pietersz. (gehuwd met Cornelia Jans) laat
zijn kinderen in Wervershoof dopen. Het boek bestaat uit twee gedeelten: een inleiding, waarin aandacht
voor de familienaam en de geschiedenis van Westfriesland, gevolgd door een genealogisch gedeelte. Een
typisch Nederlandse toegift vormt de verjaardagskalender van nog levende leden van de familie. Tot slot
is een kwartierstaat opgenomen van Jan Grent (geb. Zwaag 24-6-1815) en Jantje Meester (geb. Andijk, 31 -
5-1819). Index op familienaam.

Adger Keuris, Dick Keuris, Ed Keuris en Jan Pieter Keuris, Keuris, de geschiedenis van een geslacht door
de eeuwen heen (contactadres: E.W. Keuris, Gloxiniadal 4, 2317 HA Leiden).

Een boek met een zeer gevarieerde inhoud: een genealogische grabbelton zogezegd. Verschillende zaken
komen aan de orde. Men vindt in dit boek een hoofdstuk over familienamen, over plaatsnamen (in Noord-
Holland), over de geschiedenis van Westfriesland en uiteraard hoofdstukken over de geschiedenis van de
familie Keuris. Voorts is een kwartierstaat opgenomen van Pieter Keuris (geb. 1823) en zijn vrouw Anna
Catarina Dalenberg (geb. 1824) en de genealogie Keuris (stamvader Pieter Thijsz., geb. ca. 1620). De num-
mering van de genealogie wijkt jammergenoeg af van het gebruikelijke systeem. Het boek bevat foto's,
kaartmateriaal en uitvouwbare schema's, die de overzichtelijkheid wel ten goede komen en uiteraard ont-
breekt een index op familienaam niet.

N.A. Huizing-de Vries, De Vries-en van het Swaddegebied. Een genealogie, Enschede 1995 (verkrijgbaar
door overmaking van ƒ 44,- (plus ƒ 6,- verzendkosten) op bankrekening 592329232 t.n.v. de auteur, En-
schede).

In een mooi uitgevoerd boekwerk behandelt de samenstelster de lotgevallen van de familie De Vries,
afkomstig uit de noordelijke Friese Wouden. De eigenlijke genealogie begint met Jitze Lieppes, ged. Twij-
zel/Kooten 4-8-1718, maar aan zijr. voorgeslacht wordt ook de nodige aandacht besteed (teruggaand tot een
Pieter Jacobsz., overl. vóórjuli 1619 en gehuwd met Taets Luppedr.). Als intermezzo is een kwartierstaat
opgenomen van Gerrit de Vries (geb. Akkerwoude 9-10-1833). In een reeks bijlagen komen de volgende
families aan de orde: Van Leyen, De Vries, Veenstra, Buruma, Moning en Wybenga. Het boek is zeer rijk
en afwisselend geïllustreerd en bevat schema's en een naamregister.

Johan J. Henckel, Het nageslacht van Claes Claessen van Heukelem en Fenje Wolters 1733-1994 (inlichtin-
gen bij de auteur: Kielstraat 11, 9934 KD Delfzijl).

De belangstelling van de auteur voor de naam Van Heukelem is terug te voeren op de familienaam van
zijn moeder. Als stamvader werd gevonden Claes Claessen van Heukelem, soldaat, overl. 1753 te Niezijl,
die op 14-8-1712 te Delfzijl huwt met Jantje Cornelis, van Groningen. Een zoon uit dit huwelijk, ook Claes
genaamd, trouwt met Fenje Wolters en van hun nageslacht wordt een parenteel gepresenteerd. De toeganke-
lijkheid van een parenteel valt of staat met een goed naamregister en die ontbreekt hier dan ook niet. Een
keurig verzorgde publicatie met afwisselende illustraties.

R.Menninga,Afstammingsonderzoekfamilie Last, Kampen 1995 (verkrijgbaar door overmaking van ƒ 15,-
(incl. verzendkosten) op postgiro 800318 t.n.v. de auteur, Vloeddijk 57/A3, 8261 GD Kampen, tel. 038-
3312798).

De betreffende familie is afkomstig uit het turfgraversgebied Wanneperveen en werd aanvankelijk met
de naam 'Lassche' aangeduid. Midden 18e eeuw verhuisde de familie naar het turfgraversgebied 'De
Koekoek' in IJsselmuiden en daar leefden zij onderde naam Last. Vandaar verspreidde de familie zich over
de NW-hoek van Overijssel in het bijzonder naar de plaatsen Kampen, Grafhorst, Genemuiden, Hasselt en
Steenwijk. Een tak verplaatste zich naar Deventer. Van verschillende leden van de familie worden biografi-
sche gegevens verstrekt. Een overzichtelijke en eenvoudige uitgave voorzien van een naamregister.
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(Joodse) Geschiedenis
A.E. Spijer (red.), Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten, Zoetermeer 1995.

Het boek handelt over de geschiedenis van de joden in Zandvoort. Voorde Tweede Wereldoorlog waren
er van de 9500 inwoners ongeveer 500 joods, verdeeld over 120 gezinnen. Er zijn hoofdstukken over de
geschiedenis van Zandvoort in het algemeen en over de joodse gemeente aldaar, over de activiteiten van
het Duits-joodse vluchtelingen comité van 1933 tot 1940, de Clarastichting (sanatorium voor joodse tuber-
culoseverpleging), het anti-semitisme, de jodenvervolging enz. Lijsten van hen die in de nazikampen om-
kwamen en van Zandvoortse joden die de oorlog overleefden, zorgen voor een droevige balans. Een bron-
nen- en literatuurlijst besluiten het boek.

B. van Straten, Mediene sjtampers: komst, verblijf en ondergang van de Werkendamse en Woudrichemse
joden, 1680-1943, Werkendam 1993 (uitgegeven door de Historische Vereniging Werkendam en De Wer-
ken, secr. Sasdijk 67, 4251 AD Werkendam.)

Na een lezenswaardig 'Opnieuw verteld' van A. Soetendorp en een inleiding en verantwoording begint
de eigenlijke geschiedschrijving van deze kleinejoodsegemeente. Werkendam/Woudrichem en omliggende
dorpen telden in 1860 ongeveer 45 joodse personen. In de eerste drie hoofdstukken wordt ingegaan op de
omgeving waardezejood.se gemeenschap zich vestigde en de geschiedenis van de joden in ons land in het
algemeen. Vervolgens zijn er hoofdstukken over de vestiging en de teloorgang van de kerkelijke gemeente
en over de plaats van de joodse gemeente in de samenleving. Hoofdstuk 6 handelt over personen en fami-
lies, zoals De Vries, Drievoet, Levie, Meijer, Frank, Leuw, Hartog, Hanau, Benjamins. Uiteraard wordt
geschreven over de vervolging, het wegvoeren van de joodse inwoners en de venietigingskampen. Een lijst
van slachtoffers is toegevoegd, evenals een overzicht van de opschriften op de graftekens op de Israëlitische
begraafplaats te Werkendam.

S. de Haan, Inventaris van de archieven van de synagogale ressortale instellingen in Friesland en van de
daaronder ressorterende joodse gemeenten van Leeuwarden, Harlingen en Gorredijk 1754-1972, Leeuwar-
den 1995 (een uitgave van het Rijksarchief in Friesland).

Het boek is veel meer dan alleen een opsomming van archivalia. Voor de eigenlijke inventaris wordt er
ingegaan op de joden in Friesland: vestiging en vertrek, de houding van de autoriteiten, de organisatie van
het godsdienstig leven, het einde van het ressort. Ook over de geschiedenis van de Israëlitische gemeente
van Leeuwarden, Harlingen en Gorredijk en de geschiedenis van het archief wordt het een en ander medege-
deeld. De oudste archivalia vinden we in het archief van de gemeente van Leeuwarden. Het betreft de
Resoluties van Parnassijns vanaf 1754 en het besnijdenisboek vanaf 1782.

I. Faber e.a., Drie eeuwen joods leven in Friesland (catalogus tentoonstelling), Leeuwarden 1995 (een
uitgave van het Rijksarchief in Friesland.

De betreffende tentoonstelling werd gehouden in het gebouw van het Rijksarchief in Friesland in decem-
ber 1995 en gaf een beeld van de joodse gemeenschap in Friesland door de eeuwen heen. Het is een goede
zaak dat door de uitgave van deze catalogus het tentoongestelde is beschreven (en soms is afgebeeld). De
daarbij gegeven informatie, ook over families en personen, is zeker lezenswaardig.

Kwartierstaten
Kwartieren van Her en Der (deel III), Nijmegen (afd. NGV Kwartier van Nijmegen) 1995 (contactadres:
RJ.W. van Heusden, Hertogstraat 4, 6584 AN Molenhoek).

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de afdeling NGV Kwartier Nijmegen verscheen weer een
deel met twaalf nieuwe kwartierstaten, twee aanvullingen op eerder verschenen staten en twee kwartierbla-
den in tabelvorm, resp. van de eerste voorzitter N.A. Hamers en de eerste secretaris G.J. Bothof. Een geluk-
wens met deze derde bundel is hier zeker op zijn plaats. Het is verheugend dat zoveel afdelingen van de
NGV hun jubilea luister bijzetten met de uitgave vaneen boek. Publiceren betekent verspreiding van ken-
nis, maar ook openstaan voor kritiek. Daarom wil ik toch een paar kanttekeningen plaatsen bij de hausse
in jubileumboeken met kwartierstaten. Ik neem het derde deel van Kwartieren van Her en Der als voorbeeld,
maar mijn opmerkingen gelden zeker ook andere uitgaven en vooral toekomstige publicaties. Bovendien
stel ik voorop dat het niveau van deze bundel over het algemeen zeer behoorlijk is. De inzenders hebben
duidelijk plezier in hun hobby en dat is toch een belangrijk gegeven.

Een kwartierstaat is nooit af, dus tegen het publiceren van 'onaffe' producten kan niemand bezwaar
maken, al verdient het wel aanbeveling expliciet aan te geven waarom sommige kwartieren nog niet verder
zijn uitgewerkt. Ook als een filiatie niet strikt bewezen is, moet men dit duidelijk maken en bij voorkeur
toelichten (in een noot bijvoorbeeld). Veel gedrukte kwartierstaten (en andere genealogische producten)
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gaan een eigen leven leiden en worden weer door andere onderzoekers - vaak zonder controle - overge-
schreven, zodat de 'wet van behoud van genealogische rampspoed' (M.S.P. Kemp in de Nederlandsche
Leeuw 111 (1994), kol. 182) onverminderd van kracht blijft. Uitgangspunt voor publicatie dient niet zozeer
de kwantiteit (het aantal kwartieren), maar de kwaliteit (de betrouwbaarheid van de filiaties) te zijn. Dit
laatste heeft ook betrekking op de controleerbaarheid van de gepresenteerde gegevens en daarom is het
wenselijk, ja zelfs noodzakelijk om ruimte te reserveren voor verantwoording in de vorm van noten, bron-
vermeldingen en/of toelichtingen.

Dit hoeft helemaal niet gewichtig te zijn. De mededeling dat Jan Pietersz. opgevoerd wordt als vader van
Piet Jansen omdat hij de enige geschikte kandidaat is in een bepaalde plaats en periode, is een gepaste
verantwoording, waarmee een volgende onderzoeker uit de voeten kan. Het vullen van kwartieren met
alleen namen is m.i. zinloos. Van ieder kwartier is op zijn minst aan te geven waar hij of zij op een zeker
tijdstip (bijvoorbeeld bij de doop van een kind) gewoond heeft. Hier ligt duidelijk een begeleidende taak
voor de redactiecommissies van de jubileumboeken.

Een enkel voorbeeld ter toelichting uit Kwartieren van Her en Der III: in de kwartierstaat van Johanna
Martens wordt als kwartier 263 opgevoerd Engeltje Pouwels Burinck, geb. Arnhem ca. 1660, begr. ald. 28-
1-1721. Bij kwartier 526 Pauwei Burick zet ik vraagtekens. Hoe komt de samensteller aan deze naam. In
ieder geval niet via de doop van zijn dochter Engeltje, want die is niet bekend. Waarom ontbreekt hier het
patroniem van Pauwel? Is zijn bestaan alleen afgeleid uit de naam van zijn dochter? Waarop is het verschil
in spelling van de naam gebaseerd? Een nadere verklaring was hier op zijn plaats geweest.

Een ander voorbeeld uit de kwartierstaat Smid: wat voor zin heeft het om kwartier 52 en 53 op te nemen
als 'Boeijen, tr. N.N.'? In kwartierstaat Klomp-Vermeulen komt als kwartier 127 voor: Petronella van de
Ven, geb. Oerle ca. 1778, overl. Veldhoven 19-10-1817. Als haar ouders volgen: Johannis van de Ven en
Johanna Maria Hurkmans. Deze namen zijn kennelijk ontleend aan de overlijdensakte van kwartier 127,
maar juist in de beginjaren van de Burgerlijke Stand worden nogal eens fouten gemaakt. Voorzichtigheid
is hier dus geboden. Nauwkeurigheid is altijd een vereiste.

Huwelijksgegevens uit de klappers op het gemeente-archief van Amsterdam betreffen de ondertrouw
en dat zou mevrouw Aben toch moeten weten. Ook is het belangrijk om te noteren of de ondertrouw voor
kerk of pui is geschied (dit i.v.m. de religieuze achtergrond van het bruidspaar). De kwartieren 760 en 761
in de aanvulling op kwartierstaat Aben kunnen dan ook als volgt worden gecorrigeerd en aangevuld: Dirk
S wagerman (...), otr. Amsterdam (kerk) 17-4-1721 Aaltje Sluys (...). En betreffen de opgegeven overlijdens-
data van Dirk Swagerman en zijn vrouw niet de begrafenis?

Ik besluit met het verstrekken van wat feitelijke gegevens over deze verder goed verzorgde en geïllu-
streerde uitgave, waarin menigeen iets van zijn gading zal kunnen vinden, aangezien de kwartieren geogra-
fisch over het hele land (en daarbuiten) verspreid zijn. Opgenomen zijn de volgende staten: Daverveld-
Klabbers, Heisen-Peterse, Van Heusden-De Wolf, Van de Kamp-Jansen, Klomp-Vermeulen, Martens-Van
der Poel, Nagtegaal-Hermans, Van Rijswijk-Engelaer, Smid-Van der Horst, Thomas-Meurs, Van Vliet-
Loogman, Wisman-Derks en aanvullingen op Aben en Berenbroek. Index op familie- en plaatsnamen.

Terugblik: Kwartierstuten Bron/Bijker/Meinema/Brouwer, contactpersoon: D. Brom, Kortbree 3,9482 RM
Tynaarloo, 05921-43230.

Een groepje enthousiaste onderzoekers is een speurtocht begonnen naar de familie van hun ouders en
schoonouders. Het resultaat is vastgelegd in deze bundel, die vier kwartierstaten bevat: Bron-Das, Bijker-
Snijder, Meinema-Rustema en Brouwer-Timmer. Iedere staat wordt keurig afgesloten met een index op
naam. De kwartieren zijn voornamelijk afkomstig uit de noordelijke provincies. Aanvullingen op de gepu-
bliceerde gegevens zijn uiteraard welkom.

H.J. van de Vosse, Boeren op knarsende klompen. Kwartierstaat van Teuntje van de Vosse geboren Dijkhof,
Hattem 1993 (adres van de samensteller: Hegenbos 24, 8091 EL Wezep).

Het betreft hier een zogenaamde aangeklede kwartierstaat, aangekleed voor wat betreft tekst (achter-
grondinformatie), afbeeldingen en facsimile's van diverse stukken. Helaas, een index ontbreekt.

Diversen
Stukken en Brokken II, uitgave Afdeling Betuwe van de NGV, 1995.

Bij het 1 O-jarig bestaan van de afdeling Betuwe van de NGV geen kwartierstatenboek, maar een vervolg
op Stukken en Brokken, een bundel genealogische bijdragen met een zeer gevarieerde inhoud. Ook deel
II is een felicitatie waard. Inhoudelijk is deze uitgave beslist een verrijking van de genealogische literatuur.
De bundel opent met een bijdrage over de moord op een Zierikzeese keurmeester (Pieter Pietersz. Mogge),
met schema's Bruijnvis, Van Leijden, Temminck en Kenipe door P. Bruinvis en D.G.A. Temminck. Een
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goed gedocumenteerde artikel van de hand van M.H.J. Udo en A.J.G. Hogendoorn is getiteld: Zeshonderd
jaar boerengeslacht Udo loopt ten einde. De eerste Udo's (uit de 15e eeuw) hebben land in de Wijkermaat
in leen van de heren van Culemborg.

C.J.W. van Meurs schreef een bijlage bij de genealogie Macleane (verwijzing naar Gens Nostra 1973),
terwijl G.D. Opperman zich gewaagd heeft aan het samenstellen van een parenteel van Jan Elbertsen van
Beuren, tr. (1) 1665 Willemken Laurensen Krouwel en tr. (2) Lienden 5-12-1675 Jantje Gerritsen van
Hemert. De familie Van der Woerd komt goed aan bod met twee artikelen. Een proeve van een genealogie
Van der Woerd (door C.P.H. Soetens en M. Soetens-Menage i.s.w. met A.H. Udo-van der Woerd en W.J.
Udo) en een kwartierstaat van Andries van der Woerd (geb. Batavia 29-9-1949) (door L.A. van der Woerd).
Jammer dat hierin betrekkelijk veel kwartieren voorkomen, waarbij alleen namen worden vermeld.

Boerderijonderzoek staat centraal in artikel over de boerderij 'De Baarskamp' te Driel en zijn bewoners
(familie Geurtsen; door W. van de Westeringh). Een korte bijdrage betreft het r.-k.-kerkhof op Zandwijk
(door Peter Randhuysen). Verder is een genealogie opgenomen van het uitgestorven geslacht Disper 1694-
1986 (door H. Timmerman) en nog een aanvulling op een eerder verschenen artikel over Van Setten. Uiter-
aard ontbreekt het naamregister niet in deze jubileumuitgave.

J. Warnawa, A.J. Jansen en G.W.J. Lappenschaar, Repertorium van Genealogische en Heraldische en
Geschiedkundige Publikaties en bronnen, deel LIP-MAA. Genealogische Documentatie Centrum Nijme-
gen, Nijmegen 1995 (adres van het Centrum: Nieuwe Marktstraat 16, 6511 AA, Nijmegen).

Het betreft hier het 16e deel van dit omvangrijke werk, waarin alfabetisch op plaatsnaam de diverse voor
genealogisch onderzoek van belang zijnde bronnen worden opgenomen.

AANWINSTEN
(door W.H. VAN DER HORST-HARKEMA)

Itinerari Archivislici llaliani Lombardia, z.p./z.j.
Itinerari Archivistici llaliani. Archivio Centrale dello Stalo, z.p./z.j.
Waarom Genealogie? De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen.
Diekhoek in 't Lech (Borculo), 15, 16, 22 en 23 september 1995.
Haskoning BV 1881-1981. Jubileumboek verschenen t.g.v. het honderdjarig bestaan van het ingenieurs-
en architectenbureau Van Hasselt en De Koning BV te Nijmegen, Nijmegen 1981.

Genealogieën
C.C.J. van Rijn-Broeders, Genealogie Broeders, Geertruidenberg 1992.

Lambertus Adrianus Broeders trouwt Dongen 10 januari 1636 met Digna Andriessen.

Van de Stichting tot bevordering van historische en genealogische publikaties, Postbus 10457, 7301 GL
Apeldoorn ontvingen wij: E. de Jonge, Momberschapverborgingen en boedelinventarissen t.b.v. minderjari-
gen op de Veluwe 1687-1750; E. de Jonge, Bruikschatting Bennekom, Ede en Otterlo 1698 en 1708, ver-
pachting kerkekinden Bennekom 1709-1739; E. de Jonge, Rekenboekjes van hel Sint Anthoniusgilde te
Vaassen 1596-1651 en schildschatting kerspel Vaassen 1592. (ƒ 15,- per deel exclusief verzendkosten bij
bovengenoemde Stichting).

EMMERINA VAN EYCK

De rubriek Addenda et Corrigenda van Gens Nostra 50 (1995), pag. 638, toont verbe-
teringen/aanvullingen op de publicatie Emmerina van Eyck in Gens Nostra 49 (1994),
pag. 538-542. Enkele verbeteringen zijn onjuist; hieronder de correcte gegevens:
Pag. 540, regel 20, Emmerina otr./tr. Utrecht/De Meern 5/24-2-1693.
Pag. 540, regel 39, Matthias Snoeck, ged. 24-2-1697, was geen domheer, maar kanun-
nik van St. Marie; in een akte van notaris D. Houtman d.d. 30-4-1718 heet hij 'cano-
ninck in den capittele St. Marie', zijn vader Adriaen Snoeck is dan 'ontfanger op den
groten Geldersen tholl tot Bommel'.

A.J. KRONENBERG
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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
Amstel Mare (Ver. Historisch Amstelveen, ƒ 30,— pj.; secr.: Pandora lb, 1183 KK Amstelveen), jg. 6, nr.
4, dec. 1995. L.M.G. van Braak: De batterijen; J. Sitvast: Wijkmeesters; P van Schaik: Van lonen en prij-
zen.

Wem, jg. 7, nr. 1, april 1996. P. van Schaik: Gereformeerde Kerk te Amstelveen [geschiedenis 19e-
begin 20e eeuw, pastorale zaken, diaconie; met vele praktijkvoorbeelden].

Amstelodamum,]%. 83, nr. 1, jan./febr. 1996. S.A.C. Dudok van Heel: Cornelis Benningh en het Benning-
weer [weer = langgerekt weiland; grond- en huizenbezit van de familie Benningh; 16e eeuw]; Bezuinigin-
gen bij de Stadsschouwburg in de crisisjaren.

Idem, nr. 2, maart/april 1996. M. Eisma: Albert Jansz Vinckenbrinck. Ontwerper en beeldsnijder [correc-
ties op naslagwerken t.a.v. zijn levensjaren 1605-1664; schets van kunstenaaren werk, met veel gegevens
over gezin en familie]; De negentiende-eeuwse raadzaal in het Prinsenhof; De Schuttersgalerij in het Am-
sterdams Historisch Museum.

De Bovenkamer. Magazine van het Algemeen Rijksarchief, nr. 1, 1996. Archiefmutaties, Acquisitieprofiel
van het ARA voor de particuliere omgeving, Aanwinsten bibliotheek, Nieuwe archieftoegangen [o.a. klap-
pers DTB], Archieven uit de Frans-Bataafse tijd in het ARA.

Bruggeske (Heemkundevereniging Sprang-Capelle e/o), I e jg. (1987) t/m 9e jg. (1995). In enkele afleverin-
gen: Geschiedkundige sprokkels betreffende Sprang-Capelle [voornl. ontleend aan artikelen in Taxandria].
Voorts noemen wij: Het jaar waarin de spoorlijn kwam. Een terugblik op 1886 [jg. 1- nr. 2]; De molen van
Sprang [idem]; Het wapen en de naam van de voormalige gemeente Vrijhoeven Cappel [jg. 2-1]; Hoe
Sprang een dominee kreeg van koning Willem I [met namen van ouderlingen en berichten uit kerkeraads-
vergaderingen 1828-1833; Carl Franz Sebald Pape]; De grenzen der voormalige gemeente Capelle [jg. 3-1 ];
Grote branden in Sprang [idem]; Een balorige koster en een vergevingsgezinde kerkeraad [1610 te Sprang;
Jan Jansz Smits]; Bevrijdingsnummers [jg. 4-1,2]; Begraven in en rond om de kerk van Sprang [jg. 5-1];
De archiefkist van de Sprangse kerkeraad [idem]; Relaas van een manslag te Sprang in 1764 [Mathijs van
Engelen, won. Besoyen] [idem]; Huisvredebreuk in Sprang in 1755 [Hendrik Paeter] [idem]; De Groote of
Zuidhollandse Waard en de Sint Elisabethsvloed van 1421 [jg. 5-2]; De voormalige begraafplaats aan de
Oudestraat te Sprang (1829-1900) [idem]; Johan Casper Torman (1806-1888) [idem]; De behuizingen van
de dorps- en gemeentebesturen van Capell, Sprang, Vrijhoeven Cappel en Sprang-Capelle [met lijsten van
burgemeesters en secretarissen] [jg. 6-1]; De 'Villa' en haar stichters [gebouwd 1879; burgemeester G.
Vermeulen en familie] [jg. 7-1]; Brandstichting in Sprang in 1839 [jg. 8-1]; Herdenkingsnummer 50ste
bevrijdingsjaar [o.a. Het bevolkingsregister in Sprang-Capelle weggehaald] [jg. 8-2/9-1]; Bewoners van
het huis Kerkstraat 62 in de 19e eeuw [Hendrik Boer (overl. 1799), kleinzoon Hendr. Heiliger van Riel
(overl. 1870), Andries de Bruyn (overl. 1864)] [jg. 9-2]; De vroegere particuliere tol tussen de Juffrouwen-
steeg en de Vrouwensvaart [met schema geslachten die 'De Roskam' beheerden: Van Dongen, Verbunt,
Hamers, Rombouts].

Bulletin van de Nederlandse Hugenotenstichting (Zacharias Jansestraat 13,1097 CH Amsterdam), 20e jg.,
no. 1, dec. 1995. De Waals Hervormde Kerk van 's Gravenhage en haar predikanten sedert haar stichting
in 1588 [biografische schetsen, met portretten].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 119 (1995), afl. 4. B. Theu-
nissen: Pieter Harting over wetenschap, de natie en de vooruitgang [geb. Rotterdam 1812, natuurweten-
schapper]; C. Fasseur. Restauratie en revolutie. De laatste regeringsjaren van koningin Wilhelmina; G.J.
Schutte: Over '86 en '92 en daarna. Kuypers gereformeerde wereld herdacht.
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Caert-Thresoor, 15e jg. (1996), nr. I. H.J. Nalis: Cresfeldts kaart van de 'Iselstroom' uit het midden van
de 16de eeuw [Martinus Carolus Cresfeldt, afk. van Hersfeld (Hessen), burger van Deventer 1543, tr.
Jenneken Donckel]; 'De Dresdener Atlas', een verzameling zestiende-eeuwse plattegronden.

The Caledonian Society, Med. 19e jg., no. 4, dec. 1995. Notities betr. Schotten uit Trouwboek Oostvoorne
1641-67; Huw. (Nederduits) Veurne 1718-75; Verv. Resultaten computeronderzoek; Verv. Schotse kerk
in Veere.

Idem, 20e jg., no. 1, maart 1996. Verv. Sprokkelen onder stambomen [ontleend aan publicaties]; Verv.
Computeronderzoek.

Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis (red.: Kempen 80, 2036 EM Haarlem), nr. 18 (1996). J.K.
Schendelaar. De Lutherse dominee J.H. Sonstral: een onbekend genie [Johannes Hendrik S., geb. Amster-
dam 1800, overl. Den Helder 1872, zoon van Johanna Christina Bagge; met stamreeks Bagge (7 gen.;
Zweeds) en nageslacht Sonstral]; Th.A. Fajié: Wat is karakteristiek voor het Nederlandse Lutheranisme?
[stemmen uit het verleden: J.W. Pont (geb. Amsterdam 1863) en F.J. Domela Nieuwenhuis (geb. Utrecht
1808)].

Idem, nr. 19(1996). G. Fafié: Lutheranen in Amersfoort, Baarn en Soest [Heilige Geestkapel, gebouwen,
organisatie, predikantenlijst ca. 1685-heden]; Ant. Johannes: Begin van Lutheranisme in Deventer in de
Lieve Vrouwe Kerk 1566/67; J.G. Tromp/Th.A. Fafié: Vier eeuwen Lutheranen en Purmerend - enkele
historische lijnen [met lijst predikanten 1692-heden],

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabanl, jg. 11, nr. 2, april 1996. H. van den Brink: Genealogie Eijs-
bouts (Asten) [oudst bewezen voorvader: Hanrick Willem Selen tr. ca. 1600/1610 Emken hbouta]; A.J.M,
van Hedel: Kwartierstaat Van Hedel [-, Langenhuijsen, Van Uden, Van Doorn (te Heeswijk), Van Zoggel,
Steenbergen, Pennings, Van Doorn (te Schijndel); kwn. voornl. te Berlicum]; Een kontrakt van huisvesting
[Mathijs Nieskens en Lambert van Gerwen, 1720]; P.A.Th. Tlüjssen-van Wagenberg: Afgegeven borgbrie-
ven in Zuidoost-Brabant: Dommelen; Verv. Van Dormale uit Best en Oirschot [Van Doormalen; 15e-16e
eeuw; met fragment Van Dooremael te Hilvarenbeek, 17e eeuw]; Sprokkels (121) [Antonis Jan Antonis
Deijnens, 1687 te Deurne]; F.A.M. Vlemmings: Van der Sande [fragment Op 't Sant te Someren; 16e eeuw];
Antw. o.a. Van Asseldonck [Veghel; 18e eeuw], Vrients [Moergestel, Hilvarenbeek, 17e-18e eeuw; met
Vleminx].

Genealogysk Jierboek 1995. Y. Houkes-Winter: Kertierstaet fan Ankje Aaltje Houkes [1950-1982;-, Van
der Brug, Blaauw (te Haulerwijk), Van der Velde (te Drachten), Winter, Van Wijk (te Haulerwijk), Wolters
(te Damwald),Monsma];/?. van der Ley: Friese veroordeelden in Veenhuizen en Ommerschans 1896-1901
[met foto's en gegevens]; Verv. Lijst van dorpen en steden (1716-1721) [akten van overdrachten van o.a.
onroerende goederen van minderjarigen en insolvabele boedels]; Verv. De Genealogie van de Friese adel
volgens Upcke van Burmania: Aelua van Witmarsum, Aelua van Bornwerd [Van Aylva; 15e-16e eeuw];
Fryske Rie foar Heraldyk, Familjewapens: Van den Bent, Binnema, Dijkstra, Glas, Slofstra, Spiekhout,
Tibstra, Van der Veen, Van der Velde, Van der Weide.

Gens Data, 13de jg., nr. 2, mrt/apr 1996. W.J.H.M. van de Laar. GensDigit, stichting en magazine; JW.
Koten: Elementaire virologie; H. Boer: Bewerken en combineren van genealogische overzichten in Word-
Perfect 5.1; JW. Koten: In gesprek met... Een muis die bergen verzet |mw. C.L.M. Greveling-Koenen]; J.F.
Stoutjesdijk: Het GD-Klapper-afkortingenbestand.

Gens Germana (secr. WGOD: drs. J.F. van Gemund, P.C. Hooftlaan 9, 3818 HG Amersfoort), jg. 22, nr.
1, maan 1996. Th. Davina: Een overzicht van het genealogisch materiaal van de Arbeitskreis [Emsland;
verslag lezing]; J.G.G. van Booma: Bronnen voor genealogisch onderzoek in Duitsland [verslag lezing];
Verv. Ehinger; J.J. Kaldenbach: Modelbrieven [met adviezen hoe bij briefwisseling te handelen]; RA.
Hurthoorn: De families Hirdes in Nederland.

Gens Humana (HCC-Genealogie-Gebruikersgroep; red.: K.J.F. Heymans, L. Reaellaan 32,2024 BH Haar-
lem), nr. 34, jg. 10, nr. 1, maart 1996. H. Hijdra: Hoe kan een genealoog Internet gebruiken? Ideeën voor
een beginnend Internetter; Verv. Brouwerijen ... in Utrecht: De Seven Toornen [Van Resandt, Neeff, Van
Vianen, Harpenslager]; K.J.F. Heymans: Voorlopige kwartierstaat Pieter Mooijman (1862-1944) [geb. Den
Helder;-, Rood/Root, Trap, Krijnen (Texel)]; P. Douche: Familiewapenclips. Een heraldiek programma
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voor Windows; N. van Someren: Tiny Tafels en het Tafel Matching System (TMS); P. Verjans: CAPSGEN.
Een kompakte voorstelling van genealogische data; Verv. Schippers in Utrecht [Pyper t/m Van der Veer];
Verv. Kwst. Oudman.

Hasselt Historiael (Historische Vereniging Hasselt; secr.: Het Kerspel 3, 8061 BH Hasselt; lidm. ƒ 20,-
p.j.),jg. 12 (1995), no. 4. H. Oosterhof: Mulert in Hasselt [voornl. 15e eeuw]; G.J. Becker. De kerkgeschie-
denis van Hasselt (1); J.L. Admiraal jr.: De machtswisseling in februari 1795 te Hasselt.

Idem, jg. 13 (1996), no. 1. M. Kramer: Bouwen in steen; H.B. Barmentloo: Perigrinus (Pelgrim) Bar-
mentloe. Boekdrukker te Hasselt bij Zwolle [1480-88]; Verv. Kerkgeschiedenis van Hasselt.

Idem, no. 2. De bevolking en het bestuur van Hasselt in de tweede helft van de 19e en aan het begin van
de 20e eeuw; Volksvermaken in Hasselt; Brandbestrijding voor en rond 1700; Verv. Kerkgeschiedenis van
Hasselt [de vicarieën; lijst 1442-1576; broederschap van het H. Sacrament]; Epidemieën in Hasselt tussen
1350 en 1535.

Heemkunde Hattem, nr. 65, dec. 1995. Verv. Hattem en de Tweede Wereldoorlog; Verv. De belanghebben-
den van Hattem [betr. heidegronden]; G. Kouwenhoven: De geschiedenis van de molen 'De Fortuin' [1852
eigenaar Klaas B. Blom]; Verv. Bataavse revolutie in Hattem; G. Kouwenhoven: Gemeentegeneesheer
Gooszen, een voorbeeldig vader [Jan Anthony Hendrik G., geb. Eibergen 1832, tr. Gorssel 1861 Sara
Klinkhamer].

Idem, nr. 66, maart 1996. G. Veltkamp: Het aangename leven in Hattem rond 1900 [o.a. jaarverslag van
dokter Cnopius, bouw gasfabriek, met lijst van overledenen aan dedysenterie 1900-1901]; G. Kouwenho-
ven: Dominee jonkheer Trip van Zoutlandt [WillemFrederik Trip (1829-1906)]; Wem: Hattem rond 1460.
Een impressie uit de stadsrekeningen; Verv. Geschiedenis van de heide van Hattem.

Heraldisch Tijdschrift, jg. 2, nr. 2, april/mei/juni 1996. W.J. Scholi. Het computerprogramma Familiewapen
Clips; A. Daae: Het wapen van Mgr. Dr. Jozef Maria Punt, Hulpbisschop van Haarlem; W.J. Scholi: De
dwalingen van Mr. J.P.W.A. Smit en de consequenties voor de vlag van de provincie Noord-Brabant [be-
spreking van artikel van A.H. Hoeben in De Brabantse Leeuw 44 (1995)]; A.C. Zeven: Gedachten over het
ontstaan en de classificatie van handmerken; E. van DriesumJA.H. Hoeben: De Dienst Heraldisch Archief
in het Verenigingscentrum Naarden.

Historische Kring Eemnes, jg. 17, nr. 4, dec. 1995. Chr. Roothart: Idylle te Eemnes-Binnen, kerkstrijd te
Amsterdam [Gerrit van Gorkom, predikant 1857-61, tr. Baarn 1859 Sara J.S.C. Laan]; Oude Eemnesser...
[Jan Heynen alias Jan Snot, 1906-1977]; H. van Hees/B, van Wijk-Blom: De geschiedenis van de familie
Schouten in Eemnes [oudst bekende: Thomas Willemsz, won. Soest, tr. ca. Gijsbertje Volkense].

Wem, jg. 18, nr. I, april 1996. Oude Eemnesser ... [Antoon G. van Hees, geb. Eemnes 1914, zoon van
Jannetje Sukel]; Chr. Roothart: Herinneringen [aan Wouter Stalenhoef, 1862-1940]; W. van Yken: Oude
graven op het R.K.Kerkhof te Eemnes [inventarisatie van het oudste deel van het kerkhof; tevens werd
onderzoek gedaan naar personen -daterend van vóór WO.II -om meer informatie over hen te vinden dan
op de grafsteen staat; o.a. De Beer, Van Crimpen, Van der Wardt, Van Dalen, Bieshaar, Schouten, Stalen-
hoef [met fragmentgenealogie], Van Wegen, Hoofd, Geerars, Van 't Klooster].

Historische Kring West-Betuwe (contr. ƒ 35,- p.j.; secr.: drs. H.M. de Bruijn, Genteldijk 12, 4191 LB
Geldermalsen), Med. 23e jg., no.3,dec. 1995. R.H.C, van Maanen: Een zijde-en fluweelweverij teHeuke-
lum (1836-1840) en Gorinchem (1837-1845). FA. Vellicus, charlatan of slachtoffer des tijds?; A.J.G.
Hogendoorn: Afstamming van de gravin van Buren van de eerste heer van Buren.

Idem, 24e jg., no. 1, febr. 1996. R.H.C, van Maanen: Crisisjaren in de gemeente Est en Opijnen [1926-
1937; burgemeester Daniel Cornelis den Ouden]; A. Dekker: Mariënwaard en de Grote Geus [Hendrik van
Brederode; abt Peter van Zuyren (1546, 1550)]; A. Stap: Beroving van de postwagen in Buurmalsen (1802)
[door Hendrik Pothuysen, 21 jaar]; R. H. C. van Maanen: De Culemborgse vlasspinnerij in 1793 en van 1803
tot 1810.

Historische Kijk op Weesp (Historische Kring Weesp; secr.: A. Schulp, Dr. J.A. Fijnvandraatlaan 9, Weesp),
1 Ie jg., no. 2, maart 1996. C. en A. Drayer: Het Sloterdijkse geslacht Veldhuisen [een inleiding en stam-
reeks]; G. Meulmeester: Hoe Jean Daniel Thuret de kerkdienst verstoorde [ 1754]; Uit het kerkarchief van
de Ned.Herv.kerk te Weesp: J.H. Ketel [geb. 1731; 1754-1813 organist en klokkenist]; G. Meulmeester:
De Gereformeerde Gemeente te Weesp en haar bestuur in de achttiende eeuw.

Oens Nostra 51(1996) 379



Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens, 3e jg., nr. 2, juni 1983. Kees Valkenstein [1862-
1952, kunstenaar]; Een grondverkoop op Themaat in 1481.

Idem, 4e jg., nr. 1, april 1984. Hoe autochtoon bent u? [foto met beschrijving personen t.g. v. het huwelijk
van Thijmen Hamoen en Adriana Marijgje Oskam te Oudenrijn 1903]; Wapengekletter in de kerk van
Vleuten [Johan (van Wanroy) Utenham; begin 17e eeuw).

Wemjg. 5 (1985), nr.3 (okt.). De Hervormde gemeente De Meern (1); Een pensioen in 1838 [Marcelis
Kok, geb. buitenplaats Heemsmade 1799]. Nr. 4 (dec): Een dorpsbewoner vertelt... [Arend Johannes van
Zoeren, geb. Vleuten 1906]; Het grondbezit van de Heren van Voorn [met fragment Barchman Wuytiers;
I9e-20eeeuw].

Wem, jg. 6 (1986), nr. I (maart). Nr. 2 (juni): Verv. Hervormde gemeente De Meern; Een deftige trouw-
partij in 1913 [Willem Karel Eduard Nelle, onderwijzer tr. Vleuten 1913 Clasina Jannetta van Erkel; met
foto en biogr. gegevens bruiloftsgasten]. Nr. 3 (sept.): Een dorpsbewoner vertelt... [Willem J.S. Hoogstra-
ten, (kunst-)schilder; met vier generaties Hoogstraten; 19e-20e eeuw]; Onze burgemeesters. Nr. 4 (dec):
De oude rechterlijke archieven; Het Burgerlijk Register [met naamlijst, beroep, geboortedatum; 1811].

Wem, jg. 7 (1987), nr. 1 (maart). Bier uit de Heycop. Nr. 2 (juni): Verv. Hervormde gemeente De Meern;
Een dorpsbewoner vertelt... [Bernardus Johannes van Rooijen, geb. Vleuten 1916]. Nr. 4 (dec.): Een mole-
naars dochter [Margaretha Johanna van Rhijn, overl. Mijdrecht ca. 1890, tr. Gijsbert Stofberg; met vier
generaties Van Rhijn, o.a. te Waddinxveen; 18e-19e eeuw].

Wem, jg. 8 (1988), nr. 1 (maart).Veldhuizen in 1906; Collecte vooreen huis [in 1864 t.b.v. Abraham
Hubert, geb. IJsselstein 1823, 'overwegende dat hij zedert twee jaren in een ellendige schuur met vrouw
en een aantal kinderen heeft moeten huisvesten'].

Hollands Historisch Magazine, lejg.,nr. l.jan. 1996. Dit nieuwe tijdschrift is ontstaan door samenvoeging
van uitgaven van de Historische Vereniging Holland en de Regionale Geschiedbeoefening Zuid-Holland
resp. Noord-Holland [met korte kenschets]; historisch-, verenigings-, boeken-, archieven- en museum-
nieuws.

Idem, nr. 2, april 1996. S. Groenveld: Een nieuw handboek over de geschiedenis van Haarlem. Het
verhaal van de totstandkoming; P. Schotel: Het nieuwe standaardwerk over de geschiedenis van Dordrecht
['werk in uitvoering'; opzet, financiering, adviezen aan anderen]; 1996, Jaar van het Industrieel Erfgoed.

In het Land van Brederode (Historische Vereniging 'Het Land van Brederode'; secr. L. Terken, Joke Smit-
laan 4,4133 HL Vianen), 20ste jg. (1995), nr. 1/2. M.J. van Cent: Een Hollandse luis in de Bourgondische
pels. Het politieke optreden van Reinoud II van Brederode [geb. 1415; politieke situatie I4e-15e eeuw,
familieomstandigheden, verwantschappen, nieuwe machtsverhoudingen na het overlijden van gravin Jaco-
ba, voortdurende wrijvingen tussen Hoeken en Kabeljauwen, enz.; dit dubbelnummer wordt bijzonder
verfraaid door kleuren afbeeldingen (waarop wapens een opvallende plaats innemen) uit handschriften;
bron- en literatuurverwijzingen, commentaar op de illustraties en schema's completeren het geheel].

Kondschap (Stichting Oudheidkamer Brederwiede; ƒ 20,- p.j.; secr. F.J. Veldwijk, Postbus 24, 8325 ZG
Vollenhove), 1 Ie jg., nr. 4, dec. 1995. Een greep uit Blokzijls jaarverslagen; K. Boes: Kwartierstaat Klaasje
Jongman [geb. Leeuwte 1970;-, Visscher (Ambt Vollenhove), Leeuw, Ter Wee (Zwartsluis)].

Idem, 12e jg., nr. 1, maart 1996. K. Boes: Kwartierstaat Willem Bos [geb. 1910; Bos (Enkhuizen, Vollen-
hove), Broeke, Zandbergen, Visscher (Kadoelen, Heetveld)].

MetGansen 7ra« (Onsenoort), 46ejg.,nr. l,jan. 1996.7. van Bijnen/A. vander Lee: De onderwijzersfami-
lie Festen uit Haarsteeg [eerste onderwijzer in de familie was Nicolaus Festen (ged. Leiden 1771), zn. van
Joannes (geb. Mook 1735)]; Chr. Thijssen: Was Heusden wel stad in de middeleeuwen? (1) [vroegercriteri-
um: stadsrecht; nu let men op aspecten als bijv. centrale functies, geconcentreerde bebouwing]; Verregaan-
de samenwerking tussen Langstraatse molenaars in 1837 [Manders, Van der Krabben, Van der Heiden, De
Goey].

Wem, nr. 2, febr. 1996. Voetbalhistorie van Olympia-Vlijmen 1932-1940 in cultuurhistorisch perspectief;
Verv. Was Heusden wel stad...?

Wem, nr. 3, maart 1996. Lootcedulle van de wetering in Genderen [waarsch. 1567; grootste grootgrond-
bezitters: Seger Janssen van Clootwijck en Anthonis Aertssen Doudijn]; Chr. Thijssen: Baardwijk vroeger;
De omgeving van Haarsteeg voor de ruilverkaveling (1); Het incasseren van dorps- en dijklasten te Vlijmen
in 1737.

Wem, nr. 4, april 1996. G.M. van der Velden: De oorkonde van 1212 betreffende een verdrag tussen
Dirk, heer van Altena en Jan, Heer van Heusden. Inleiding en vertaling uit het Latijn; P.L.A.M. de Wijs: De
Hongerenborg [De Wijs, Robbe, Brandt; 17e eeuw].
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Nederland's Adelsboek (Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT 's-Gravenhage, tel.
070-3150510; ISBN 90.70324.82.2; ƒ 9 2 - incl. porto, Vrienden CBG ƒ 80,-), jg. 85 (1995). Hei-Hu.
Stamreeksen tot de personen die tot de adel van het Koninkrijk zijn gaan behoren, daarna zo volledig
mogelijk uitgewerkte genealogieën van de geslachten: Van Heiden-von Heyden [Westfalen; 14e eeuw],
Van Heilmann van Stoutenburg [Hessen; 17e eeuw]; Van der Heim [Hamm (Westf.), Delft; 17e eeuw], Von
Helbig [Helbig; Wolfshain; 18e eeuw], Heldewier [Bergen (Henegouwen); 16e eeuw], Van Hemert tot
Dingshof [Van Hemert; o.a. Lopik; 15e eeuw], Junius van Hemert [Amersfoort, Dordrecht; 16e eeuw], De
Hemricourt de Grunne [oorspr. De Mozet; Namen; 16e eeuw], De Hemricourt de Ramioulle [Luik; 17e
eeuw], Von Hertzberg [Pommeren; 15e eeuw], Van Herzeele [Antwerpen; 16e eeuw], Hesselt van Dinther
[oorspr. Hessel.v; Dinther, 's-Hertogenbosch; 15e eeuw], De Haan Hettema [Hettema; Exmorra; 16e eeuw].
Van Heurn, Heurnius; Utrecht; 16e eeuw], De Heusch ['s-Hertogenbosch; 15e eeuw]. Van der Heyden
[Wismar (Mecklenburg; 16e eeuw], De Hochepied [Antwerpen; 16e eeuw; schoonmoeder van II: Elisabeth
van Breuseghem], Van Hoensbroeck [Hoen; Maastricht; 14e eeuw], Hoeufft [Roermond; 15e eeuw], Van
Hoévell-Van Hövell [Van Hovele, Van Hoevell;Goor; 14e eeuw], Van der Hoeven [Delft; 17e eeuw], Van
Hogendorp ['s-Gravenhage; 16e eeuw], Hogguer [Högger; St. Gallen; 16e eeuw], Holmberg de Beckfelt
[oorspr. Krak, Kyronius; Kalmar (Zweden); 16e eeuw], Van Holthe [Oosterwolde, Elburg; 15e eeuw], Von
Hompesch-RUrich [Rheinland; 14eeeuw], Hooft [Zaandam, Amsterdam; 16e eeuw], Van Hoorn [Schagen,
Vlissingen; 17eeeuw; Westpalm van Hoorn], Hope [Edinburgh, Rotterdam; 16eeeuw], Hovy [Constantino-
pel, Moskou; 17e eeuw]; De Hoyos [Maastricht; 18e eeuw], Van Hugenpoth [graafschap Mark; 16e eeuw],
Snouck Hurgronje [Hurgroigne; St. Venant, Vlissingen; 17e eeuw], Huydecoper [Amsterdam; 16e eeuw],
Huyghens [Hugen, Huygen; Arnhem; 15e eeuw], Huyssen van Kattendijke [Goes; 16e eeuw].

Een Nieuwe Chronyke voor het Schermereiland e.o. (Oudheidkundige Vereniging Graft-De Rijp en Werk-
groep Schermerhorn; ƒ 15,-p.j.; secr. mw. M. Stijkel, Zuideinde 3, 1483 BZ De Rijp), jg. 13, nr. l,febr.
1996. L. den Engelse: De nalatenschap van Klaas de Wit [1793-1850, tr. 1821 Trijntje van Hoolwerff;
boedel van het woonhuis, industriële aktiviteiten]; A. Pauw-Dekker: Mijn jeugdjaren in De Rijp [dochter
van Kees Dekker en Klaasje Blokker]; Bij meester Van Stralen leerde je timmeren.

Idem, nr. 2, april 1996. Verv. Nalatenschap Klaas de Wit [handelsaktiviteiten: kruidenierszaak, metsela-
rij, ijzerhandel; familiebanden (Roda, König)].

Nieuwe Drentse Volksalmanak, 11 (1959). De abdij Marienkamp te Assen; Lambert Oortwijn te Vries. Een
Noordenvelds couranten-besteller uit 1725; De zwanezang van het huis te Ruinen als militair steunpunt
tegen het einde der 16de eeuw; De Eerste (en enige?) Drentsche Stoomtramweg Maatschappij; De hulp-
of reservekas te Appelscha, een merkwaardige instelling in het Drents-Friese veengebied; Hondsdolheid
in Drenthe (1919-1923); Over sociale verhoudingen in de boerderij in Z.W. Drenthe (1809-1890).

Idem, 80 (1962). De eerste Landbouwschool in Drenthe; Rolde, zoals logeergasten van Dominee Borge-
sius het in 1863 zagen; Het (tenslotte niet uitgegeven) noodgeld der gemeente Assen; Het buurschap Leutin-
gerwolde; De kunstschilder Evert Musch; Honderd jaar gas in Assen 1861-1961.

Idem, 81 (1963). Joodse vestigingen in Hardenberg en Coevorden [met genealogische gegevens]; De
Karspels vroedvrouwen van het Hogeveen in de 18de eeuw; De zorg voor krankzinnigen en geestelijk
gestoorden in Drenthe in voorgaande eeuwen.

Idem, 92 (1975). Een Drents patriot. Carel de Vos van Steenwijk [1759-1830]; De plaatsnamen in de
gemeente Dwingelo; Uit de geschiedenis van Rheebruggen.

Idem, 93 (1976). Een Duitse koningsoorkonde voor Drenthe in 1398; De bijeenkomsten van de Etstoel
1399-1412 in verband met het Landrecht van 1412; De marken in het kerspel Gieten in de 17e en 18e eeuw;
Het lager onderwijs in Drenthe in 1836.

Numaga, jaarboek deel XLII (1995). B. Thissen m.m.v. P. Boer: Johan Moliart (t 1356), Gelderse rentmees-
ter en raad, bezien vanuit Nijmeegs perspectief [afk. uit Zaltbommel]; Boekbanden en penwerkdecoratie
in laatmiddeleeuws Nijmegen: de lelie-leeuw banden; Geschiedenis van de Nijmeegse stadsbibliotheek (ca.
1578-heden) [naamlijst stadsbibliothecarissen, 17e eeuw]; Ferdinand L.R. Sassen en Nijmegen 1894-1971-
1994 [hoogleraar wijsbegeerte]; Leven en werk van de dichter H.J. van Tienhoven (1923-1990).

Ons Erfgoed, 4e jg., nr. 1, jan. 1996. JW. Koten: De schutterijen ... niet alleen in Limburg (1); Verv. Ar-
chiefonderzoek [hoe voor te bereiden]; Verv. Beroepen van toen [grein..., griend..., groefbidder];./W Koten:
Nogmaals ... graden van verwantschap; H.M. Lups: Overzicht familierelaties in het Latijn; JW. Koten:
Belangrijk automatiserings nieuws uit Limburg; W.J. Scholl: Familiewapen Clips; H. de Vries: WTN-
KWAST voor WINDOWS.
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Idem, nr. 2, maart 1996. Verv. Schutterijen; Verv. Beroepen van toen (gro...-han...); JW. Koten: Paspoor-
ten en andere reisdocumenten als genealogische bron; J. Diebrink: Bronverwerking in Haza-Data; JW.
Koten: Reunion, een goed genealogisch programma voor de Mac (en Windows).

Oud Alkmaar (secr.: J. Beijer, Oude Hoeverweg 61, 1816 BS Alkmaar), 19e jg. (1995), nr. 4. P. Dekker.
De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walsvisbokaal [i.p.v. het gebruikelijke formaat is deze
aflevering uitgekomen als boek; het zal dan ook geplaatst worden in de Bibliotheek-Boeken en de bespre-
king zal in de rubriek Boeken verschijnen].

Idem, 2Oejg.( 1996), nr. 1. C. Rogge: Het Alkmaarse St. Elisabeth-ziekenhuis ontworpen door Jan Stuyt.
Idem, nr. 2. Th.A. Dinkla: Carel De Dieu, een 18e eeuws regent [geb. Texel 1708; met kwst. (6 gen.):

- , Van Alteren, Six, Commerstein]; J.P. Geus: De Halvemaansbrug.

Oud-Nijkerk (Stichting 'Oud-Nijkerk'; ƒ 1 5 - p.j.; secr. G.J.H, van den Brink, Venestraat 58, 3861 BZ
Nijkerk), jg. 15, nr. 1, maart 1996. D. van Hooren: Adrianus Marcus, burgemeester 'Om de eer' [1806-
1888, tabaksplanter, uit oorspr. joodse familie]; Godsdienstonderwijzers en voorgangers evangelisatie te
Driedorp [lijst 1867-heden]; Verv. Watersnood te Nijkerk 1916.

Idem, nr. 2, mei 1996. Verv. Watersnood; Verv. Ware Nijkerkse geschiedenis [slachtoffer Herman
Tiepael, 1773; dader Jan Jansen, stiefzoon van Jan Gerritsen Trae],

Oud-Scherpenzeel (Ver. 'Oud-Scherpenzeel'; ƒ 20,- p.j.; secr. E. Bitter-Boshom, Eikenlaan 99, 3925 VJ
Scherpenzeel), 7e jg., nr. 4, dec. 1995. EM.Ch.F. Klijn: Een Zuidhollandse familie in Gelderland. Scher-
penzeel in 1903 [Hugo en Neeltje van der Knoop kwamen uit Hekelingen].

Wem, 8e jg., nr. 1, maart 1996. Het'Huys der heelmeesters', Dorpsstraat 192, Scherpenzeel in de periode
1930-1960 van H.G.J. Wensink, arts.

Oud-Utrecht, jaarboek 1988. Stad en veen in Utrecht, toegelicht aan de gerechten Oostveen en Herbertskop;
Speellieden in Utrecht in de vijftiende eeuw; Rondom 1838. Recht en rechtsgeleerden in Utrecht; De N.V.
Maatschappij tot verbetering der volkshuisvesting 'Jaffa' 1907-1941.

Idem, 1989. De Broederschap der Ellendige Zielen aan de Buurkerk te Utrecht, 1436-1520; Het eerste
stadhuis van Utrecht-een belangrijke verbouwing in 1546; Johannes Hayman, pion in het cartesiaanse
strijdperk te Utrecht [geb. Zierikzee ca. 1620, 1640 te Utrecht, overl. Middelburg 1666],

Idem, 1990. Tolsteeg, een Utrechts buitengerecht in de vijftiende eeuw; Het Jachtgerecht in Utrecht, een
beknopt historisch-institutioneel overzicht [een Jachtgerecht was een speciaal college, belast met berechting
van personen, die jachtregels overtraden; vanouds colleges van houtvesters en meesterknapen; 17e-18e
eeuw]; Justus van Broeckhuijsen, landmeter 's Hoofs van Utrecht [inleiding over landmeters in het alge-
meen; landmeters in de provincie Utrecht; doopsgezinde familie Van Broeckhuijsen in Stichts Veenendaal],

Pladella Villa (Heemkundige Kring Bladel en Netersel; secr.: J. van der Aa, Dwarsstraat 2, 5531 CE Bla-
del), jaarboek VI (1995). C.J. van de Voort: Bladel en Netersel tussen 1910 en 1920; T.P.L. Verheijen-
Vernooij/R.Ch.G. Spong: De Bladelse familie De Vocht [nageslacht van Wilhelmus de Vocht, ged. Aren-
donk 1706]; J. W. Hagen: Belgische opstandelingen in Bladel en omgeving [o.a. belastingontvanger Loef
Schuphoven beroofd en ontvoerd (1830), Emanuel de Groot, Israëlitisch koopman, belaagd (1831), Jacobus
Bussing, goudsmid, geplunderd, burgemeesters gegijzeld]; Verv. Oud nieuws uit Netersel [o.a. stam Ale-
mans/Allemans, stroper Kees van de Ven, bruiloft H. Geerts x C. Soontiëns]; Rijvereniging Sint-Petrus
Bladel, 1934-1994 [met winnaars snipperjacht, bestuur]; Een nooit uitgevoerd schuurkerkontwerp voor
Netersel uit 1794.

Publications de la Société historique et archéologique dans Ie Limbourg, deel 131(1995). G.H.A. Venner:
De landschepenen in het Overkwartier van Gelder met name in het ambt Krickenbeck; J.A.K. Haas: De
familie van Merode en haar verhouding tot het kapittel van Onze Lieve Vrouw te Maastricht [15e-16e
eeuw]; Th.J. van Rensch: Onderbetaalde pastoors versus het Maastrichtse kapittel van Onze Lieve Vrouw
in de achttiende eeuw; A.D.M. Veldhorst: 'Voor het Kadaster getekend. Gericke'. Van klerk in Kleef tot
genobiliteerd gouverneur van Nederlands-Limburg [Johann Eberhard Paul Ernst Gericke, 1785-1845].

Schokker Erf (Schokker Vereniging; ƒ 20,- p.j.; secr. Th. Veenstra, A. van Voorthuysenweg 7, 8802 ZC
Franeker), nr. 31, jan. 1996. Een bidprentje met een verhaal van Neeltje Kwakman [ 1866-1958]; De fotoga-
lerij [met geneal. gegevens]: Albert Karjanus (1853-1939), Aleida de Boer (1858-1940), Jan Kwakman
(1850-1924); De ontruiming van de Zuiderbuurt (1854); Stamreeks De Kleine [afk. van Linger (Lux.), te
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Kampen]; Schokker namen op het Urker Vissersmonument.
Idem, nr. 32, mei 1996. De tragedie van een eiland [uit Kath. Illustratie 1954]; De fotogalerij: Rinze

Ruiten en Antje Kramer [tr. Urk 1891], Johannes Sul en Eva Konter [tr. Kampen 1890], Gerrit Jan Bien en
Jannetje Klappe [tr. Edam 1910]; Kwst. (4 gen.) Hermanus Ambrosius Sul [1893-1972;-, Grootjen, Kon-
ter, Koek]; Verv. Noodlijdende bevolking van Schokland; Twee oude tekeningen van Schokkers ontdekt;
Kwst. (4 gen.) Cornelis de Boer [1906-1981;-, Ten Den, Kwakman, Karel].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel (Werkgroep 'Wolfgerus van AemstelVOudheid-
kamer,/25,-p.j.;corr.: J.C. Niesthoven, Swanevelt 22, 1191 PH Ouderkerk a/d Amstel),jg. I l,nr.4,dec.
1995. M. van Dijk: Toornvliet - Stroom en Lommer [eigenaren boerderij, later buitenplaats, o.a.
Bronckhorst, Grotemaat, Libarius, De Marez]; Verv. 1795: De Bataafse omwenteling; J.C. Niesthoven:
Rumoer om een akte van indemniteit [Gerrit en zus Matje Eigenhuis; 1836-38].

Idem, jg. 12, nr. I, maart 1996. Omval en Ringsloot [1783 protesteren eigenaren van aldaar gelegen
huizen (w.o. De Omval, later Vrijsigt) tegen demping 'Zwijnsrak']; Verv. Atlas van Schoemaker; 1796: Het
tweede jaar van de Bataafse Vrijheid; M. van Dijk: De achtergrond van de straatnaamgeving 'Groeneveld-
weg' [naam van een hofstede; 1763 de erven Cornelis Hendrik Schouten, o.a. Suijker, DeRuijter, Aalstem-
geest; voorts eigenaren o.a. Van Haaften, Rekop, Timmer, Sanders, Houweling].

Streekmuseum Hoeksche Waard (red./secr.: Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord), Bulletin 70, april 1996. De
nijeuwe dijckagie van Bonaventura [1590, o.a. namen heemraden]; De Regenten- of Lengenhof te Dor-
drecht [Gijsbert de Lengh, koopman-reder (ged. 1678); stichting hofje 1755]; Afdeling Genealogie: Ont-
vangstcollectie H.J. Schoonderwoerd en ruim 1600 rouwbrieven uit het werkarchief van begrafenisonder-
nemer Nic. van der Wulp (1916-1988).

Tussen Vecht en Eem, 12e jg., nr. 2, mei 1994. Bijdrage tot de geschiedenis van Laren; Jan Hamdorff, de
ongekroonde koning van Laren [1860-1931]; Het goederenbezit van het kapittel van Sint Jan in het Gooi
(deel I); De Larense kermis; De schilder W.H. Singer jr. (1868-1943); De familie Pandelaar in Laren; De
Larense jaren van Piet Mondriaan; Klompenmaker en kuiper, zeldzame ambachten in Laren.

Idem, nr. 3, sept. 1994. Verv. Goederenbezit Sint Jan; Eerste stadsplattegronden van Naarden, Weesp
en Muiden, ca. 1560.

Idem, nr. 4, dec. 1994. De geschiedenis van de Eemnesser sluis en het gemaal bij Eemnes; Landgoed
Boekesteyn [o.a. eigenaars/bewoners: Schaeck, Sperwer, De Wale, Dedel, Bicker].

Idem, 13e jg., nr. I, febr. 1995. Het echtpaar Kruyder [Herman Justus K. (1881 -1935) tr. Johanna Laura
Bouman (1886-1973)]; Opmerkelijkheden over ontstaan en begrenzing van Kortenhoef.

Idem, nr. 4, dec. 1995. Beëindiging samenwerking uitgevers tijdschrift Tussen Vecht en Eem; J.V.M.
Out: De eerste jaren van 25 jaar 'Tussen Vecht en Eem'; H. Bakker: Zandpad [tussen Amsterdam en
Weesp]; voorts een keuze uit 25 jaar TVE-artikelen.

Idem (Stichting Tussen Vecht en Eem; ƒ 20,-p.j.; secr.: E.W.M. Witteveen-Brenninkmeijer, Brediusweg
14a, 1401 AG Bussum), 14e jg., nr. 1, febr. 1996. H. Schafienaar: Krijgspelkaarten van het Gooi en Eem-
land; J.D.C. Branger: Cor Bruijn en de Humanitaire school [leerling Haarlemse kweekschool 1899-1903];
L. Calis: Het echtpaar Schöne-van der Leek [Onno S. tr. 1939 Hans van der L.]; H. Bakker: De ontwikke-
ling van de infrastructuur van Weesp tot de 17de eeuw; Hendrik Petrus Berlage (1856-1934) tussen Vecht
en Eem.

Tijdschrift voor Geschiedenis, IO9ejg. (1996), ah". I. F. Egmond: De 'straf met de zak' of Poenacullei. De
longue durée van een rituele strafvoltrekking; J. de Jong: Kolonialisme op een koopje. Het Internationale
Koloniale Instituut, 1894-1914; Tijdschriftbesprekingen [en kenschets van gespecialiseerde wetenschappe-
lijke historische periodieken].

Van 't Erf van Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo',secr.: E. Lubbersen, Havikshof 33, 3853 BA
Ermelo; lidm. ƒ 25,- p.j.), nr. 10, dec. 1995. Verv. Burgemeester H.H. Vitringa en het burgerlijk bescha-
vingsoffensief; Veldwijk in oorlogstijd; De glazen bollen van Ermelo; Verv. Beek, Van Beek, ...; Verv.
Boerderijen in en om Ermelo [Speulderkamp, Papenkamp, Wittenkamp].

Idem, nr. II, maart 1996. Verv. Burgemeester Vitringa; Wie woonden er in 1938 in de Stationsstraat?;
Verv. Beek ...; Verv. Boerderijen [Tonsel].

Van Zeeuwse Stam, nr. 92, maart 1996. A.J. van Haaften: Zeeuwse sporen van het Sliedrechtse Geslacht
Van Haaften [familiegeschiedenis 18e- 19e eeuw]; Verv. Beun [ 19e-20e eeuw]; Genealogie Van der Voorde
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[fragment te St. Laurens en Vlissingen; 18e-19e eeuwj; A.W.E. DetDe familie Blok te Oudelande met
relaties in Wemeldinge [17e-18e eeuw]; Zeeuwen buiten Zeeland [te Hellevoetsluis]; PA. Baayens: Kle-
verskerke 1584; Aanv. Jan Siereveld [1784-85]; A. Sijnesael: Het goddeloze leven van Pieter Cornelisz.
Heernisse [1620-1677, baljuw van Borssele; met fragmentgenealogie]; Antw. o.a. Kwn. Mathijs de Witte
[ged. Stavenisse 1733; Witte], De Meester [te Zaamslag, Terneuzen, Hoek], Menheere; Aanv. Tromp
[betreft Willem Tromp, 1721, ruzie met Jan Vermet].

Veluwse Geslachten, jg. 21 (1996), nr. 2. J.M. Handelé: Genealogie Handele [Hanlee; te Apeldoorn en
Velp; l8e-20e eeuw]; A.C. Zeven: Arnhemse St. Nicolaas- of Kramersgildebeker (Collectie Muschart)
[namen, jaren, wapen/merk-vermelding]; CA. van Hoogmoed: Het nageslacht Hendrikus Homoet, Apel-
doorn [tr. 's-Gravenhage 1762 Johanna Engelina Venders; Hoomoedt]; M. Martens-Niemeijer. Kwartier-
staat Hendrik van Oostenbrugge [ 1896-1989;-, Van de Salentein, Van Dijk (Rhenen, Woudenberg), Koud-
ijs; nagenoeg zonder exacte bronvermelding (archief, inv.nrs.) en/of aan welke publicatie(s) ontleend; het
is de taak van de redactie een-wellicht onervaren-auteur (o.a.) hierin te begeleiden]; W.H.M. Nieuwen-
huis: De Woudenbergse Knopperts [17e-18e eeuw]. Genealogie van de 'Breukelen'tak [kan dit helpen?:
Huisarchief Nijenrode (RA Utrecht), nr. 8, Repertorium, f. 58v; Hofstede in de Clapstraat. Frederick Janfi
van Beusecum door opdracht van Cornelis Jans Knoppert, 10-3-1621],

Waardeel (Drents Historisch Tijdschrift), jg. 15, nr. 4, 4e kw. 1995. Hierin o.a. Het heethoofd Ottens. De
justitie en een Rolder boef rond 1845 [Willem Ottens, 1818-1855].

Idem, jg. 16, nr. I, lekw. 1996.C. van Dijk: Harm Boom (1810-1885). Schrijver, journalist en schoolop-
ziener; H.J. Versfeit: Plunderingen in de Veenhof. Boer Hamminge en de Tachtigjarige Oorlog [Heine
Hamminge, 1624-25]; Gedane zaken: De Dorpssmid [Jannes Santing]; Jan Holties (1866-1932).

Westerwolde, jg. 16, no. 4, nov. 1995. J.J. Kuiper/C.PI. Hiskes-Knigge: Tammes [nageslacht van Luicken
Lamberts (leeft 1665) en Tiackien Tammes (leeft 1658); met de gezinnen van dochters; o.a. Knoop Velt-
huis, Smit, Principaal, Boelmans Koets, Tams].

Wem, jg. 17, no. 1, maart 1996. D. Valck Lucassen: Westerwolder import II. Voorouders van Hindrick
Mennens e.v. Trijntje Peters Brunts Mennes [zoon van Menno Hindricks, te Midwolda, overl. 1663]; G.
Luth: Onstwedde: Hardnekkig Paaps; Idem: Wedde en de Wedder markt; Idem: Ernestus Molanus. Predi-
kant van Onstwedde 1712-1734; Aanv./Verb. Stamreeks Ornatholerius [Sywert Fabius O. tr. Beerta 1696
Titia Birza; Drenth],

Westfriese Families, 36e jg., no. 4, dec. 1995. Verv. Geslacht Dekker uit Wijdenes; J. Appelman: De familie
Sprong, een eeuw aanvulling [afk. van Utrecht; 17e eeuw]; J.P. Geus: De Koedijker familie Jonge Noomke
later Diepsmeer, genealogie B [ 17e-19e eeuw].

West-Frieslands Oud en Nieuw, 34e bundel (1967). De Noordhollandse kap; Waterstaat en waterschappen
in het Geestmerambacht; Merk- en letterlappen; De Westfriese omringdijk; De dijkdoorbraak in Scharwou-
dein 1675.

Idem, 38e bundel (1971). De messenmakerijen in Schagen; De Koekendijk in het midden van de acht-
tiende eeuw; Westfriese plaatsnamen.

Idem, 53e bundel (1986). Jhr. mr. Pieter van Akerlaken (1792-1862) een Tweede-Kamer-voorzitter uit
West-Friesland; De dorpsschool van Sijbekarspel; De slag op de Zuiderzee; Katholiek Hoorn in de achttien-
de eeuw; Het gruwelijk verhaal van Wabe Douwes [geb. Pinjem ca. 1712, tr. Wieringen 1743 Dieuwertje
Lamberts de Jong].

Idem, 56e bundel (1989). Een Rijper kermis met gevolgen [Jacob Coren van der Mieden, baljuw, overl.
Lent 1751]; De Hervormde Kerk te Hoogwoud en haar gebrandschilderde glazen; De Oosterdijk van het
Geestmerambacht; Enkele notities bij een paar Hoornse tabakskervers en -grossiers; Westfriesche Bond van
Vrachtlieden; De voormalige molenmakerij Wagemaker; Arie Tergant, papierknipper uit Winkel [1773-
1852].

Idem, 57e bundel (1990). Vier eeuwen Slootgaard: een droogmakerij; Vaandels, schutters en burgers van
Hoorn; Andijkers wilden -en kregen -einde 18e eeuw meer invloed bij de dijkbewaking; Het boerenhoedje
van Teunisje Vlaas [1859-1930]; Stoomzuivelfabriek 'De Prinses'.

Idem, 45e bundel (1987). Korenmolen 'De Hoop' - Wervershoof; Van kooikers en commandeurs. De
families Colterman en Hopman actief bij de vogel- en walvisvangst; De Tjaddinxrijtpolder (1632), onder-
deel van het waterschap de Niedorperkogge; De schout en het misdrijf op Wieringen in de periode van ca.
1460 tot ca. 1560; Korenmolen 'De Krijgsman' te Blokker.
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IJsselakademie (Postbus 244, 8260 AE Kampen/Molenstraat 28a, 8261 JW Kampen), 18e jg„ nr. 4, dec.
1995. J. terSteege: Ds. Egbertus Lubeley (1672-1739), de predikant die in Steenwijk in één week tijd drie
kinderen verloor; Vooroorlogse herinneringen van een dienstbode uit Zwollerkerspel (1) [Johanna Antonia
Maria Schuurman, geb. 1903; in dienst van de families Vos de Wael en Cremers].

Idem, 19e jg., nr. 1, maart 1996. J. terSteege: Ds. Gerardus Benthem (ca. 1630-1698), de predikant die
in Steenwijk versneld beroepen werd [met vermelding (klein-)kinderen].

Uit onze afdelingsbladen:
Amersfoort e.o., jg. 5, nr. 2, maart/april 1996. J.C.A. Schokkenbroek: Ontstaan en geschiedenis van de

. Verenigde Oostindische Compagnie [samenvatting lezing]; Th. van Straalen: Zerken in kerken [idem]; H.
Jellema: Een stamreeks Jellema [te Leeuwarden]. Een stamreeks in vrouwelijke lijn [van Anna Fopma
(1881-1964): Hofman, Gorzema, Mondeling, Schipper, De Heer, Van Houten; te Oostvoorne]; F.G.M.
Manche: Kunt u het niet vinden? Over rangschikken gesproken ...; J.J. van Dort: Ons Verenigingscentrum
in Naarden [samenvatting artikelen-reeks].
Amstelland, nr. 22, mei 1996. R.F. Vulsma: Uw voornaam in het vizier [met vernoemingsvoorbeelden]; P.
Verdonk: Een bemoedigende contactdienst-ervaring [Verdon(c)k]; Verv. Vreemde namen [verv. Delven-
diep]; Verv. Wagner-Wagenaar.
Friesland, jg. 1, nr. 3, april 1996. Verv. Lenos [Lenes, Lienesch]; Y. Houkes-Winter: Het boerke van Rinsu-

• liiageest [wonderdokter; Jan Oeges Monsma, 1868-1939].
Genealogica (Flevoland), jg. 12, no. 2, april 1996. L. Slager: Analyse van een genealoog; Idem: Genealogi-
sche programma's [Familie Stamboom, Familiewapen Clips]; B.J. Voskuil: Provoost te Brugge [17e eeuw],
HuppelDePup (Groningen), jg. 3, nr. 2, april 1996. A. Veldhuis: Onbekende bron: Het gilde-archief; Verv.
Kwst. Schipper;' Nieuwbouw voor de Groninger archieven; B. van 't Wel-Nieman: Stamreeks van Pietertje
van der Grijspaarde [1853-1919; te Oude Pekela, afk. van Groede; Isaac van Grijspere tr. Breskens 1765

. Sara Strubbel;. P. Baks: De Friese gebieden op de drempel van de Nieuwe Tijd, 1498-1515 [samenvatting
lezing]; Antw. Kayer.

' Koggenland, jg. 11, 1996/1. Verv. Kwst. Pannekeet [veel kwn. te Wervershoof; met reacties].
Kwartier van Nijmegen, jg. 5, nr. 2, mei 1996. L W.A. Berenbroek: Het klooster Gaesdonck bij Goch en de

. stad Nijmegen; M.A, Kam/E.K. Kam: 'Mind the gap' of praktische genealogie in Engeland (1); Bijzondere
bronnen in Nijmegen [o.a. morgenboeken, adresboeken, huwelijksdispensaties, weeshuizen, volmachten],
NoordKOPstukken (Den Helder), 10e jg., nr. 2, maart 1996. Verv. Te Werkgesteld in Den Helder 1811-
1813 [personen o.a. afk. uit Abcoude, 's-Graveland, Haarlem, Weesp]; Verv. Transportregisters [1787];
Verv. Te Den Helder geboren personen, ingeschreven als adelborst... [Mackay t/m Zeeman]; Verv. Juri-
disch taalgebruik.

Stichtse Heraut, nr. 32, mei 1996. B. Hommelberg: Brother's Keeper gedemonstreerd; H. Venema: Bezet-
ting van het Rechthuis van Leusden op 11 juni 1801; H.M. de Bruijn: Familieverhalen rond de Augustinus-
kerk [o.a. Johannes en Antonius de Bruijn, 1839].

• Twente Genealogisch, 12e jaar, no. 2, april 1996. E. Rottink: Kwst. Margaretha ten Thije [1865-1937; Ten
Tije, Langkamp, Deters, Stegedink]; E.J. ten Donkelaar: De Oldenzaalse Archieven [opgave belangrijkste
items], ...
WestNoord-Brabant,}g. 6, nr. 2, april 1996. Kwst. Adriaan van Ham [1897-1978,5 gen.;-, Van Wanrooij,
De Hoogh, Van Vugt; voornl. te Oosterhout]; Rattenkruid op de wortelsalade [van Dingenes van Steen wed.
Albertus van Roveen, 1720, door dochter Adriana]; P. Havermans: Langs de matriarchale lijn [Havermans,
Smits, Van Kalmthout, Van Overveld, Konings, Dam, Wagemaeckers, Slooters, Brouwers, Helmonts,
(patr.), Mangelaers, Bisschops; bijna geheel te Roosendaal]; D.P.M. Machielse-Schouteren: Poging tot
uitvoer van lijnolie (vet) naar België [Schouteren, Marien, Van Aart; 1916 procesverbaal].
IJssellanden, nr. 36, 10e jg., 2e kw., april 1996. Corr. Kwst. Pabon; Verv. Grenzen aan de groei [Hofman;
17e-18e eeuw]; D. van Keulen: Van Keulen [kwst.; -(Zwollerkerspel), Doorn, Vinke, Van Bruggen (te
Grafhorst), Duitman, Zwanepol, Van Keulen (te Kampen, Hattem, Heerde), Ijzerman]; J. Donner: Het
gesprek ... met F. van Vilsteren [met kwst. van zijn moeder Christina Maria Schrijver, geb. 1918; -(te
Dalfsen), Spijker (Van 't Spieker, te Olst), Hinterding, Oorthuis]; 'Beknopte' bronnenlijst n.a.v. de lezing
over Zeevaart en Zeelieden in Overijssel, door W. Kerkmeijer.

Zuid-Limburg, Med., mei 1996. Allemaal familie [Boersma, Kalf, Kampen; via Johan Daniël Fourestier
Lanous tr. Maastricht 1819 Catharina Lute]; Kwst. Kinderen Boerma-Kalf [Boerma (te Nietap), Prins
(Purmerend), Kalf (Texel), Knake (Brummen, Utrecht)].
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Uit Familiebladen:
Familieblad Ten Cate - Ten Kate [in de jaren 1977-79 werd wel de ontvangst van dit blad vermeld, doch
niet de inhoud], Nr. 8. Huis- of handelsmerken van de Bornse familie Ten Cate uit de 17e eeuw; De ge-
slachten [Ten Cate], die voorkomen in de provincie Groningen [verv. in nr. 17]; Aanv./verv. Ten Cate
(Almelo) [verv. in nrs. 12, 25]. Nr. 9: Over glas-in-lood ruiten met onze familienaam; Afstammelingen van
Willem ten Cate te Avereest [Ten Kate, Ten Kaat; 17e-18e eeuw; verv. in nrs.l I, 12, 14]. Nr. 10 (sept.
1977): Abraham ten Cate (ca. 1639-171 l)en zijn 'familiewapen'; Verv. Almelo; Het geslacht Naudin ten
Cate [19e eeuw; te Amsterdam]; Verv. Betekenis naam [verv. in nrs. 11 t/m 15]. Nr. 11 (nov. 1977): De
Bornse Stoomgrutterij Erven wed. A. ten Cate. Nr. 12 (febr. 1978): Ten Kate's, al genoemd in de eerste
helft der 14e eeuw. Nr. 13 (april 1978): Judith Lambertsdr ten Cate (1645-1697) en haar familiewapen;
Verv. Borne [verv. in nrs. 15, 18, 21]. Nr. 14 (juli 1978): De oudste 'academici' onder onze naamgenoten
en de mogelijke herkomst der Eibergense Ten Cate's? [Cotman, Cateman, Cothmann]; De Nederlands Indie
tak van het Bornese geslacht [19e eeuw]. Nr. 15 (sept. 1978): Waar kwamen de 'Bornse' Ten Cate's van-
daan? [verv. in nr. 16].

Hamers Bulletin, jg. 9 (1993). Verv. Stamreeksen en Biografieën Limburgse Hamers. Nr. I: Hamers te
Geleen en omgeving - tussenbalans en correcties - ; Giel Hamers (*ca. 1585), had hij nakomelingen? Nr.
2: Een en ander rond de nalatenschap van Peter Joseph Hamers (1810-1865). Memories van successie van
een weduwe en haar zoon te Einighausen onder Limbricht [Gertrud Elizabeth Rademakers wed. Nicolaas
Joseph Hamers]; Van Werst, Van Wersch en Hamers. Nr. 3/4: Hamers en Van Werss. Hamers contra Van
Weers. Verv. Van Wert...; Klapper op overleden personen in Limburg 1795-1912: Haamer(s), Haemer(s),
Hamels, Hamer(s). Nr. 5: Het huis 'DeCrohn' te Sittard en burgemeester Johan Hamers; De laatste levens-
jaren van Anna Elisabeth Dieteren, weduwe van de koopman Adolph Hamers, te Maastricht [overl. 1736].
Nr. 6: Nog een Hamers burger van Maastricht [Servaes Hamers, 1740]; De ouders van Urm Hamers; Verv.
Klapper overleden personen 1795-1912.

België
Bulletin de l'lnstitut archéologique liégeois, Tome CV1 (1994). Th. Loncin: La guerre namuroise (1429-
1431): une episode de la rivalité Liège-Bourgogne au XVe siècle; B. Lhoist-Colman: Les Dupont, orfèvres
a Liège de 1690 a 1819 [ook Depont, De/Du Pont; goudsmeden; met schema vier generaties]; M. Oris: Les
épidémies de cholera dans une grande ville industrielle (Seraing) au XlXe siècle.

Genealogie & Computer, jg. 12, nr. 6, nov. 1995. H. Goegebeur. Visual Roots [multimedia programma];
J. Debeurne: De nieuwe PRO-GEN 2.3B interimrelease.

Idem, jg. 13, nr. 1, jan. 1996. P. Donche: Telefoongidsen op Internet; Idem: Familiewapen Clips voor
Windows; Genealogisch Bulletin Board Systeem. VVF-G&C-Roots(B). Aanwinsten van de laatste drie
maanden; Verv. PC voor beginners.

Idem, nr. 2, maart 1996. Totaalindex op klappers Parochieregisters. Een facelift; R. Jansen: Digitale
informatie is kwetsbaar; FaRéLis; Familie Stamboom; Parentèle [Frans gen. programma]; Een nieuwe
uitvoer in PG23B: PGREPERT.VTX; Verv. Aanwinsten GBBS.

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 302, A. LI, mars-avril, 2/1996. Chev. Le Pas de Secheval: Uneantique
familie liégeoise: les Flockelet (XlIIe-XVe siècles); Jean Philippe Sébille (1784-1860); Verv. Brison; M.P.
Vanwelkenhuyzen: La Collegiale des Saints Michel et Gudule de Bruxelles. Table des anciennes épitaphes
[namen, overlijdensdata, bronverwijzing]; Huwelijks contracten te Huy 1640-1698.

Lira Elegans (Liers Genootschap voor Geschiedenis), jaarboek 3 (1993). G. Lybaert: Op Thetys soute
baere, het Lierse schippersambacht tussen 1674 en 1795 [met lijst dekens: o.a. Bogaerts, Parrasiers, Van
Aertselaer, Tuytgans, Ceulemans, Van HooffJ; A. Van den Broek: Het Lierse meerseniersambacht tijdens
de tweede helft van de 18de eeuw [meersenier = koopman of kleinhandelaar; in 1476 werden 32 neringen
vermeld, die deel uit maakten van het ambacht; uiteindelijk werd iedereen, die balansen of schalen nodig
had om te verkopen, verplicht toe te treden. Ook de Lierse notarissen en advokaten waren lid; voorts o.a.
financieel beleid en het ambacht als religieuze organisatie]; W. Grootaers: Praal en tegenspoed van de
Lierse lakennijverheid (13de-16de eeuw) [geen nieuwe studie, maar overzicht van wat er bekend is; voornl.
13e-14e eeuw]; Voorts bijdragen betr. grenspalen, een reisbericht uit 1871, PieterTroch (1822-1906); A.
Lens: Lier en de familie Mamix van Sint-Aldegonde [ 16e-19e eeuw; aan Philips van Marnix toegeschreven
plunderingen (1580) begaan door de Antwerpse burgemeester Jan Junius].

Idem, jaarboek 4 (1994). F. Baudouin: Jan Peter van Baurscheit de jonge, architect, 1699-1768 [doordat
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in 1942 begonnen werd met het verzamelen van gegevens, konden vele details geleverd worden betr. de
door hem gebouwde huizen, de opdrachtgevers enz.; o.a. gebouwen in Koudekerke, Vlissingen, Middel-
burg, Domburg en Den Haag, voorts te Antwerpen e.o. en te Lier (stadhuis); bouwwerken voor Joan
Alexander van Susteren en de families Du Bois de Vroylande en Van Dishoeck]; A.-M. De Bruyn: Jan Peter
van Baurscheit de jonge en het stadhuis van Lier.

De Mechelse Genealoog (VVF-Mechelen), XXIe jg., jan.-feb. 1996. Antw. o.a. Teurfs; Uit de oude doos
[uit Mechels weekblad van 1777: Genealogie Van Thielen; met Du Fraisne; eind 16e-begin 17e eeuw];
K. hemmens: Edwart Hoes [geb. ws. te Duinkerken, over]. Heist op den Berg 1696; en nageslacht].

Le Parchemin, No. 303, 61e année, mai-juin 1996. H. DouxchampsfTh. van Driessche: Aux origines de la
familledeCrombrugghe [oudste vermeldingen plaatsnaam, naamdragers in de middeleeuwen, verschillende
afstammingsversies in handschriften naast elkaar gezet; schema nageslacht Willem van Crombrugghe, 14-
15e eeuw]; Le chateau de Francdouaire a Stave; Heraldique vivante: Denis, Derème, Ferrara, Herbin,
Jacobs, Pauwels, Perbal, Timmermans [met stamreeks], Vermant; Antw. o.a. (von, de) Zinzerling.

Vlaamse Stam, 32e jg., nr. 3-4, maart-april 1996. Hombeek 1914-1918; E.B. Rollier. 1769-1851, of het
geslachtsregister van een Willebroeks verzetsleider; J. haporte: Genealogisch fragment van de familie
Aertssens uit Ekeren [17e-20e eeuw]; E. Martens: Charles-Francois Jacqmin, alias Charles de Loupoigne
(1761 -1799); P. hemmens: Ontstaan en groei van een middenstandsbedrijf. Het familiebedrijf Lenaerts te
Mechelen [ 19e eeuw]; h. Menens: Melchior Quarteer: een omstreden figuur uit de Boerenkrijg [ged. Schel-
le 1764].

Duitsland
Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 4, Jg. 22, Folge 7, April 1995. H. Braun: Marktredwitz und Eger, einst
und heute; G. Reifi: Die 'Einnahmen-ÜberschuGrechnung' der Corporis Christi-Bruderschaft zu Pressath
[1673-1694; met fragment ReuG/ReiG; eind 16e-17e eeuw]; D. Witte: Vom Leben und Wirken eines Dorf-
schullehrers zu Beginn des vorigen Jahrhunderts [Heinrich Gabriel Weise, geb. Tettenbom]; Der Vetter aus
'Dingsda' [Claus Lüders, geb. Spannan 1887]; M. Berndt: Das Jülicher Stadtarchiv, eine Quelle für den
Familienforscher. Wigtige Akten/Amtsbücher für die Familienforschung.

Familienforschung in Mitteldeutschland, 37. Jg., Heft 1, Jan.-Maïz 1996. Corr./Aanv. Familie Salig;
'Gar(c)ke(n)' als Familienname; W. Billig: Die Familie des Bartholomaus Olp (urn 1540-1612) [te Eise-
nach; met Zinck en Krantz]; Wie ein Schaferehepaar aus Kümmernitz im 18. Jahrhundert in die Mühlen
der Justiz geriet [Johann Ernst Buchholz en Ilse Maria Reibe (later Reineke), 1766]; Pastoren und Cantoren
in alten Pfarrprotokollen von Martinroda und NeusiB; Stammgut Podebuls in Würchwitz bei Zeitz, ein
halbes Jahrtausend im Besitz der Familie Schneider; Ein Hauserbuch von Bremsnitz bei Stadtroda von 1699
[met aanv. uit DTB; met o.a. RoGner, Pohland, Biedermann, Spindler, Fritzsche, PeiGker, Wittich, Seidel,
Koch]; Ortsfremde in den Traubüchern von GroGrö'hrsdorf/Oberlausitz 1557-1634 [gerangschikt naar
herkomstplaats].

Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde, Nr. 84 (1994). A. Kempken: Geschosslisten der
Stadt Rotenburg a.d. Fulda 1600-1700 [DTB-registers van Rotenburg-Neustadt zijn vanaf 1631, die van
de Altstadt pas vanaf 1696 bewaard gebleven. Andere bronnen dienen dan geraadpleegd te worden, zoals
deze belastinglijsten. Door vergelijking van de opeenvolgende jaren kunnen bezitsveranderingen worden
vastgesteld. Getranscribeerd werden de jaren 1600, 1610, 1619, 1640, 1650, 1670, 1680, 1690 en 1700.
Voor Einwohnerverzeichnis 1627 zie Hessische Familienkunde, Bd. 13 (1976/77), 389 e.v.].

Genealogie, Bd. XXIII, 45. Jg., Heft 1/2, Jan.-Febr. 1996. M. Dreiss: Die Genealogie dynastischer Familien
des Mittelalters im computer: Bestandsaufnahme, möglichkeiten und Perspektiven der Forschung; A. Wolf:
König für einen Tag: Konrad von Teek - gewahlt, ermordet(?) und vergessen [1235-1292]; G. Nebinger.
Die Schertel (Schertlin) von Burtenbach [16e-18e eeuw]; F. Smidt-Sibeth: Der Geheime Archivrat Dr.
Georg Christian Friedrich Lisch und seine erste Ehefrau [1801-1883, tr. 1828 Clara Philippine Karsten];
Stammtafel-Erstellung bei neuen Namensrecht.

Idem, Heft 3/4, Marz-April 1996. H. Jager-Sunstenau: Nicht genehmigter Weggang junger Juden aus
Prag 1793-1816 [91 personen, geboortejaar, beroep]; Karl Ludwig Frhr. v. Reichenbach: seine Ahnen, sein
Jungendtraum, seine Vase [kwn.: Reichenbach, Schwegler, Schweizer, Schumann]; Auswartige Konfirman-
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den im lutherischen Kirchenbuch Speyer 1700-1770; Das Küchmeister- und Lietzo'sche Familienstipendi-
um von 1359 und 1600 in Zerbst; Nicolaus Kroger, bis 1568 im Kollegium der ehrbaren Oberalten in
Hamburg [activiteiten, bezit, familie].

Genealogische* Jahrbuch, Band 35 (1995). CO. Schwerdfeger. Die Erbanlagen bei Ludwig II. und Otto
von Bayern aus genealogischer Sicht. Teil 1 [behandelt o.a. vier groepen voorouders, erfelijk belast met
zwaarmoedigheid, zwakzinnigheid, krankzinnigheide.d.;Castilië/Aragon,Albrecht Fr. van Pruissen/Gulik-
Kleef, Württemberg-Mömpelgard en Mecklenburg/Brandenburg; met schema's]; W. Schreibmüller: Die
bayerische Königskatastrophe 1886; O. Böcher. Die Braunschweiger Patrizierfamilie v. Pawel [15e-20e
eeuw]; E. Amburger. Nationale Zusammensetzung und Finanzierung des Milizaufgebots der Stadt St.
Petersburg im Jahre 1812 [met namen en verdere gegevens van de niet-Russische schenkers t.b.v. de uitrus-
ting; met o.a. Van Brienen, Engberts (uit Vriezenveen), Heinemann (idem), Klostermann (uit 's-Hertogen-
bosch), Ruytelingh, Van der Vliet]; Aanv. Deutsche Friedhöfe in St. Petersburg; Bijdr. betr. Familie Hettler
[te Württemberg; 16e-17e eeuw; met schema].

Mosaik, Heft 4/1995. Kwst. (5 gen.) Hans-Peter Klein [geb. Bedburg-Hau 1945; Klein (te Thurn), Linder,
Haas (te Griethausen), Hermsen (te Niel, Zyfflich)]; F. Gommans: Die Kirchenbücher der Pfarrei St. Petrus
zuHommersum; Kwst. (5gen.)MatthiasUrselmann [1864-1934;-, Stammen, Aengenvoorth,Heckmans];
Niederrheinische Höfe; Volkszahlung Ottersum 1799 [naam, leeftijd, geboortejaarjaar van vestiging enz.].

Idem, Heft 1/1996. J. van de Kamp: Ein Gebetbuch und seine Geschichte [drie generaties Van de Kamp];
De parochies Hulhuizen, Gendt, Pannerden en Griethausen; Die doppelte Hochzeit [Cornelius Gietmann
x (Joh)anna de Haan, tr. 1801 resp. 1802]; Kwst. (6 gen.) Mathias Schoofs [1868-1933;-, Peun, Ange-
nandt, Van de Loo]; Kwst. (6 gen.) Maria Looschelders [1877-1959;-, Kooker, Tellemans, Ingenhaag];
Taufen St. Vitus Hoch-Elten [1714-1745]; 'Dr. Alexander van de Sandt' aus Xanten (1633-1720) und seine
Familie; Volkszahlung Qualburg 1799.

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 38, Heft 1/2, April 1996. G. Schmidv. Die Familie Scheide. Teil I. Die
Herkunft aus Wagenfeld (Kreis Diepholtz) und Ausdehnung nach Oldenburg. Ahnenliste Friedrich Wilhelm
Scheide (1793-1878) [met naamsveranderingen door 'introuwen'; Sander, Grambarth, Dunau (Scheide),
Ufferhusloh; te Wagenfeld]. Ahnenliste Thalke Marie Scheide geb. Diecks (1792-1861) [Dieks/zum Die-
ke/zum Deiche, t(h)om Diek/ zum Teiche enz., Hanken, Zu Jeddeloh/Junker genannt Jeddeloh, Hei-
nie/Heinje; o.a. te Edewecht, Godensholt en Ofen].

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 13, XL1V. Jg., Heft 6, Dez. 1995. Eine dreifache ehe Schaaff-
Roth [19e eeuw]; Aanv. Osthoff; Einwohnerdes Essweiler tales und Offenbachs am Glan 1581; Namenslis-
te der lutherischen Pfarrei St. Julian am Glan 1614; Erganzungen zum Pfa'lzischen Pfarrerbuch [Schedius
t/m Scheurer]; Familiennamen aus dem Gerichtsbuch von Heiligenstein; Vertreter der Sippe Wolsiffer in
Kirche und Staat; Verv. Familie Henrich [Sieber, Weckmann, Brettel, Hilspach, Scheydenmann, Agricola,
Brechtel, Von Cöln (via Von Stockheim afstamming van de graven van Hanau-Münzenberg)]; Wappen:
Lehmann; Schweizer Einwanderung in Kandel [Marmet, Hausswirth, Kübli, Gander, Schopfer].

Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Lüdenscheid, Band I (1954). W. Sauerlander. Das
Stadt- und Gildebuch 1682-1809 [bevat protocollen, verkiezingen gilde en magistraat, rekeningen enz.; in
de inleiding wordt hierop nader ingegaan, waarna de transcriptie (enigszins bewerkt) volgt; met register,
hierin o.a.: Assmann, Beukelo, Bercher, Bierbaum, Bomer, Brüningshaus, Castringius, Colsche, Cramer,
Dicke/Diecke, Ellinghaus, Funcke, Gerveshagen, Goes, v. Hagen, Halfmann, v. Hofe/vom Hove, Hohoff,
v.d. Horst, Hunsdicker, Hymmen, Kissing, Kocher, Kugel, Kuithan, von der Leyen, Plöger/Pleuger, Romer,
Schmale, Schmidt, Schniewindt, Selve, Spreckelmann, Voss/VoeB, Winter, Wortmann],

Idem, Band II (1958). Die Brandakte von 1723 [in dit jaar brandde de stad Lüdenscheid voorde zesde
keer volledig af. Dit dossier werd ontdekt in het Geheime Pruisische Staatsarchief te Berlijn (nu Merse-
burg). Uit de opgetekende verklaringen over de oorzaak van de brand, de taxaties van de schade, namen
en beroepen van eigenaren enz. krijgt men een goed beeld van de situatie. Het tweede deel betreft stukken
over de wederopbouw 1725-1749 (de resten werden afgebroken en een geheel nieuw stratenplan diende
gerealiseerd) en belastingvrijdom. Met vier of meer personen in het naamregister: Bierbaum, Börner,
Brüninghaus, Gerveshagen, Goes, Halfmann, Hencke, Hohoff, von der Horst, HueB, Hymmen, Kocher,
Kugel, Kuithan, Lange, Romer, Schmidt, Schniewindt, Schwermer, Sprenkelmann],

Idem, Band III (1960). K. Krageloh: Lüdenscheid zur Amtszeit des Bürgermeisters Johann Jakob Frie-
drich Kobbe (1814-1818) [beschreven wordt de nieuwe staatsindeling - van vele kleine naar enkele gro-
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te(re) - ; het graafschap Mark kwam bij Pruisen; als uiting van de nieuwe 'vaderlandsliefde' werd een
'Freiwilliges Dankoffer zur Rettung des Vaterlandes' gevraagd (met naamlijst); voorts aandacht voor o.a.
de gevolgen van oorlog en misoogst, wegen- en bruggenbouw; met register waarin o.a. Brüninghaus,
Buschhaus, Dreve, Funcke, Geck, vom Hofe, Kercksig, Lüttringhaus, Neuhaus, Reininghaus, Spannagel,
Woeste].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 45. Jg. (1996), Heft 1. Verv.
Personalschatzungsregister 1719 Amt Einden.

Idem, Heft 2. Ein Fürstengrab auf dem Friedhof in Loga [Karl Fürst von Wedel, 1842-1919]; Wo sind
sie geblieben?-Ostfriesen in Amerika [namen, en geboorte- en overlijdens plaatsen en data]; Kopfschat-
zungsregister 1719 Rhaude, Langholt, Burlage, Holten; Zur Geschichte der Pockenimpfung in Ostfriesland.

Roland (zu Dortmund), Bd. 10, Jg. 30 (1996), Heft 5. Verv. Ahnenliste Loefke [Goecke t/m Klare]; Der Hof
'Ennepe' und die Siedlung 'Ennepe' -die Geschichte von 1800 bis zur Gegenward; Ahnenliste Leib aus
Rheinhessen [- , Hamm, Sauer, Metz].

Idem, Heft 6. Verv. Ahnenliste Loefke [Koch t/m Preckel]; Verv. Hof Ennepe; Verv. Ahnenliste Leib
[o.a. Runkei, HalbmaB, DreyBigacker].

Saarlandische Familienkunde, Heft 113, Bd. 8, Jg. XXIX (1996). Die Arbeiterschaft der Kupferbergwerke
in Nohfelden-Walhausen im 18. Jahrhundert. Die Bergarbeiter und Schmelzer [met o.a. Bergner, Conigam,
Eisfelder, Fickelscherr, Göbel, Hüter, Hutschenreutter, Korb, Lehwalder, Ortmann]; Nochmals: Die Familie
von Bockenheim/ Bockenheimer [aanv. van publ. in 1978; 16e-17e eeuw]. Informationsdienst, Nr. 117
[=118], Febr. 1996.

Sachsische Heimalblatter, 42. Jg., Heft 2/1996. Themanummer Saksische adel. W. Held: Der frühneuzeit-
liche sachsische Landadel in seinem Verhaltnis zu den wettinischen Fürsten; Brandenburgische und sachsi-
sche Adlige im 16. und 17. Jahrhundert; Zur Rechtskultur der kursachsischen Ritterschaft in der Epoche
Absolutismus; Gutsbesitz und Rittergutbesitzer - Das Beispiel Ammelshain im 18. und 19. Jahrhundert;
Der niedere sachsische Adel in der Weimarer Republik; Graf Alban von Schönburg (1804-1864); Wilhelm
von Kügelgen (1802-1867).

Schriftenreihe der Samtgemeinde Uchte, Band 2. M. Adameck: Uchte- Von der Burg zum Flecken-(1295-
1995) [met o.a. Schriftsquellen zur Uchter Burg, Von den Burgmannshöfen, Denkmalgeschützte Gebaude,
Ausgewahlte Daten zur Geschichte von Uchte, Literatur].

ZeitschriftfürNiederdeutsche Familienkunde, 70. Jg. (1995), Heft 4. Die Pastoren der Ev.-Luth. Kirchenge-
meinde Stellau (Kr. Steinburg) und ihre Familien; Mitglieder der Familie Mithoff, die vom 16. bis 18.
Jahrhundert auch im niedersachsischen Raums als Arzte tatig waren.

Idem, 71. Jg. (1996), Heft 1. G. Werckmeister: Die Wer(c)kmeister im Wandel der Zeiten [met sche-
ma's]; Die Stammfolge Wulhase [14e-16e eeuw]; Stammbüchblatter an Arnold von Weyhe 1574-1579;
Was findet der Familienforscher wo? Stadtarchiv Duderstadt; Albert Kirchhof, Pastor und Probst zu Rellin-
gen in Holstein [1595-1653]; Der Küster und Schuldiener Johann Ölker als Ahnherr niedersachsischer
Familien.

Frankrijk
Cercle généalogique d' Alsace, Bulletin No. 112, 1995-4. Anabaptists in the Val de Lièpvre 1737-1761 [het
Leberthal; overlijdensinschrijvingen]; Quelques families de Saint-Dizier-L'Eveque (1682-1813) [o.a. Riche,
Berget, Tallon, Deffourneau, Flotat]; Les campagnards se mariant a Strasbourg-Saint-Pierre Ie jeune (pro-
testant) 1620-1654; Alsaciens au bagne de Brest au XVIIIe siècle; Les mattres d'école de Surbourg [Pfohl,
Weber].

Idem, Bulletin No. 113, 1996-1. Habitants de Hattstatt [17e-18e eeuw]; Verv. Regesten betr. families
uit Saint-Dizier; Verv. Campagnards [1633-36; o.a. Riehl, Wagner, Lutz, Lobstein]; Militaires alsaciens
figurant sur les röles de la 110e demi-brigade de Saint-Domingue an XII; Aanv. Kwst. Albert Schweitzer
[o.a. Acker/Agger(ius), Kirchhoffer]; Jjes ancêtres alsaciens du prince Charles d'Angleterre [via Hauck(e),
Schweppenhaeuser: Boell met o.a. Apffel en Treutlinger, te Wissembourg]; schema Laquiante [17e-19e
eeuw].
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Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 49, I e trim. 1996. Généalogies Avesnoises [kwartierstaten met voornl.
kwartieren te Avesnes Ie Comte: Bajus, Grare, Sebert (2 x), Forgez, Malbranque, Roussel; de meeste kwn.
gaan terug tot de tweede helft 17e eeuw]; Nous sommes tous cousins [nageslacht van Robert en Pierre
Denoyelle (te Dainville; 16e eeuw) en van Philippe Bienfait (te Arras ca. 1620)]; Verv. Families Artésien-
nes: Lhoste [16e-18e eeuw]; Slachtoffers van een mijnramp in 1906; Klappers op huwelijken van o.a.
Villers-Brulin (1688-1792) en Cuinchy (1653-1736).

Héraldique & Genealogie, No. 137, XXVIIe année, no. 4, oct.-déc. 1995. Bijdr. betr. o.a. Bernard [in
Normandië], De Coutances. Delavau, Frere, De Montferrand ( - La Sarraz), Moreau.

Idem, No. 138, XXVIIIe année, no. I, janv.-mars 1996. Bijdr. betr. o.a. Charil, Les Ducs de Séville
[première branche cadette de la Maison de Bourbon. Etude historico-généalogique; 19e eeuw], La Marca
Hispanica [de graven van Barcelona - rondom Wilfrid Ie Velu; 9e-12e eeuw], Une ascendance impériale
et byzantine du Marquis de Sade [via Grimaldi], Adémar de Lostanges [ 15e-18e eeuw], Bandon, De Bolog-
ne-Capisucchi [15e-16e eeuw], Carré, Chappat, Louise de Coligny, Droz, Dupas, Husson, Paignon [te
Parijs; 18e-19e eeuw], De Villedon.

Nord Genealogie (Flandres-Hainaut-Artois), No. 137, 1995-6. Kwst. Francois [ - , Glineur, De Vos (te
Lichtervelde), Monnier; veel kwn. over de grens in België]; Verv. Actes scabinaux du Cateau-Cambresis
[ 1671 -75]; Les parties d'héritaiges gisans en la paroisse de Frelinghien (1633); Kwst. Roger Leuwers [geb.
Algerije 1933, familie afk. van Steenwerck; veel Spaanse voorouders, won. Ciutadella 17e-18e eeuw];
Bijdr. betr. Denimal, Panckoucke, Desort, Loridan.

Idem, No. 138,1996/1. Kwst. Bultot [te Thuillies]; Verv. Archives notariales d'Orchies [ 1781 ]; Genealo-
gie Godtschalck [te Armentières en Lille; 17e eeuw]; Les 'Beek' bourgeois de Bailleul et de Cassel 1620-
1995 [oudste generaties te Hazebrouck]; Kwst. Jules Beek (1858-1949) [van moeders moeders kant te
Duinkerken; kw. 4 Jean Baptiste Beek tr. Zaltbommel 1814 Elisabeth Albertine de Roock, geb. Zutphen
1778 (met kwn. o.a. Schoock en Elsevier)]; Notes sur la familie Lepipre [16e eeuw], Lenglart [idem].

Idem, No. 139,1996/2. Kwst. Bonte [te Roubaix, Tourcoing en Brugge (o.a. Hallaert, Millecam, Reuse,
De Muynck)]; Les parties d'héritaiges gisants en la paroisse d'Houpplines sur la Lys (1633); Quand Saint-
Omer et Gravelines étaient terres d'accueil des 'Patriotes' hollandais (1787-1794); Kwst. Honnoré [kwn.
o.a. te Gent (o.a. De Pleux)]; Kwst. Heu [kwn. o.a. te Tournai, Tourcoing, Quesnoy]; Pierres tombales et
monuments funéraires paroisse St. Piat de Tournai [I7e-I9e eeuw]; Les Députés du Nord aux Etats
Généraux (1789-1791).

Stemma (Ile-de-France), Cahier No. 68, 17e année, fase. 4, 1995. Les mariages de Bezons (Val-d'Oise)
(1628-1792); Verv. Baptêmes d'enfants dont Ie patronyme est d'origine Suisse [Lentz t/m Zittler; met o.a.
Ourtique/Hortique, Pelouis, Pichoff, Roeff/Rouef, Schell, Stoph, Stophe(r)].

Wem, Cahier No. 69,18e année, fase. 1,1996. Mariages de ParisiensaBonneuil-en-France[ 1693-1792].

Groot-Brittannië
The Coat ofArms, N.S. Vol. XI, No. 172, Winter 1995. P.J. Begent: The creation of the Office of Garter
Kingof Arms [William Bruges, 1417]; J.F.R. Day: Postmortem Promotions: Elizabethan Funeral Hierar-
chy, Sir Philip Sidney, and the Lord Mayors of London; A. Dickins: Arms and Trade Marks; Hunting and
Heraldry; Camels in Heraldry.

Idem, No. 173, Spring 1996. G.R. Keiser. A tretys of armes. A revision of the 'Ashmolean Tract' [met
transcriptie en vertaling van het manuscript]; A. Lyall: A chequered career: a short history of the fess chequy
[dwarsbalk; geschaakt]; The maunch, the dextrochère and the senestrochère, with special reference to the
House of Mohun.

Family History,Vol. 18, No. 145,N.S.No. 121, Oct. 1995. FragmentMaunder[1755-l946]; Arms allowed
to the Russells of Strensham & Winters of Huddington.

Wem, Vol. 18, No. 146.N.S. 122,Jan. 1996. P.W. Daykin: The relationship of the Tosny (Tony) and De
Akeny (Dakeny) families in the 12th and 13th centimes [met schema]; Unusual names noted from the Pallot
Marriage Index [1780-1837].

Wem, Vol. 18, No. 147, N.S. No. 123, April 1996. Froissart's roll of arms [John Froissart, geb. Valen-
ciennes ca. 1337, overl. ca. 1410, kroniekschrijver; lijst van wapens].
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The Scottish Genealogist, Vol. XLII, No. 4, Dec. 1995. Sir John Ogilvy, eighth baron of Inverquharity
(circa 1560-1617) [naamlijst baronnen I5e-16eeeuw; fragment Ogilvy, 16e eeuw].

Idem, Vol. XLIII, No. 1, March 1996. Battles with the landlords. Seventeenth century tenancies in
Cassoquhie and Artittie, Perthshire; A Lang pedigree [Gillespie]; Two lists of intending passengers to the
New World, 1770 and 1771; Gelston and its early owners [parochie Kelton, Kirkcudbright].

Scandinavië
Genos (Finland), 66 Arg., 1995-3. Bijdr. betr. Palander, Von Nandelstadt, Carger [afk. van Greifswald,
Pommeren], Bidz en Kirves [ruzie om erfenis 1494; via familie Tavast], Backman.

Idem, 67 Arg., 1996-1. Vluchtelingen uit Oost-Karelië naar Finland 1917-1922; Wie was lieutenant
Jöran Moras?; Van Uguniemi naar Helsinki [familie Pulkkinen; 18e-19e eeuw]; Portret van Pehr Kalm[
professor te Abo, 1764]; Fragment Miödh [I7e-I8e eeuw]; Officieren van Finska Gardet 1829-1906;
Theslöf, de Australische tak.

NorskSlektshistorisk Tidsskrift, Bind XXXV, Hefte II, 1995. JT Weidling: Anders Thiset og dansk adelsge-
nealogi [overwegingen betr. Deens-Noorseadel, biogr. toelichting, onderzoeksmethoden van genealogen];
Voorts o.a. bijdr. betr. de Dalekyrkja te Luster [lelie- en kroonmotief op twee schilden], families Vogt [ 17e-
18eeeuwteChristiania], Rasch [18e-19e eeuw] en Sch0ning, De drie Hallvard's [Halvard Sm0r, Halvard
Jonsson Naepa, Halvard pa Haga; 14e eeuw].

Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slekthistorisk Forening, 10. arg., Nr. 1/96. Personhistorisk arkiv
og biografiske registre ved Universitetsbiblioteket: Oslo [knipsels betr. jubilea, in memoria e.d.]; Deich-
manske bibliotek.

Norsk Slektshistorisk Forening. Hvemforskerhva i norskgenealogi 1996 [Noorse Contactdienst; opgave
alfabetisch per deelnemer; geen register op namen in onderzoek].

Sldkt och Hcivd, Nr. 3-4, 1995. Bijdr. betr. (von) Crautlein [17e-20e eeuw], Bratt [in Zuid-Afrika: von
Bratt], Hornaeus; Verv. Norra Skanska Kavalleriregement [van negen compagnieën namen van (on-
derofficieren en hun beroepsgegevens].

Wem, Nr. 1, 1996. Het geslacht Kram uit Söderhamm [oorspr. Schram; 17e-18e eeuw]; Lieutenant Olof
Friedrich Steinfeldt [geb. Stift Bremen 1680]; De herkomst van Wilhelm von Saltzburg [geb. ca. 1570;
fragment Salzburger; te München; 16e eeuw]; Verv. Norra Skanska Kavalleriregement [1702-1709].

Zwitserland
Cercle Vaudois de Genealogie, Nouvelles du cercle, No. 18, juillet 1995. La familie Grenier [schema; 19e-
20e eeuw].

Familienforschung Schweiz [i.v.m. (Zwitserse ... ook daar!) PTT-verzendvoorwaarden - tenminste vier
verzendingen onder dezelfde titel - gaat deze titel voortaan aan het Jahrbuch en de Mitteilungen vooraf],
Mitteilungen Nr. 50, Marz 1996. Verzeichnis der Mitglieder, Stand 1.2.96.

Maajan/Die Quelle (Schweizerische Vereinigung fürjüdische Genealogie, P.O.B. 876, CH-8021 Zürich),
Heft 36,9. Jg., 3. Quartal, Sept. 1995. D. Teichman: Wiederentdeckung eines verloren geglaubten Familien-
zweigen. Die Familie Porjes [met schema 19e-20e eeuw]; Ahnenliste René Lewis Stein [geb. Johannesburg
(ZA) 1952;-, Guggenheim, Wyler, Bloch].

Idem, Heft 37, 4. Quartal, Dez. 1995. Vom Familienarchiv zur Familienchronik. Alte Photographien.
EinigeTricks im Umgang mit Photographien; Ahnenliste Carmen Isaac [geb. St. Gallen 1977;-, Schwob,
Dreyfuss, Bloch];SammlungausdemsüdlichenElsass. Geschrieben inden Jahren 1660-1750 [doorSchi-
mon ben Naftali Blum en zoon Naftali]; Schriften des Rabbiners Moïse Ginsburger.

Idem, Heft 38, 10. Jg„ 1. Quartal, Marz 1996. 10 Jahre SVJG: Grussbotschaften; C. Landmann: Die
Grosseltern des Urgrossvaters meiner Enkel - oder wie ich eine Generation entdeckte [Eisig Werner alias
Isaak Landmann, te Posen ca. 1900, tr. (2) Bromberg 1883 Pauline Berg]; D. Teichman: Entdeckung unbe-
kannter Familienzusammenhange [Bloch, Guggenheim]; M. Wallach-Faller. Der jüdische Gasthof der
Familie Faller in Wertheim [in 1859 gekocht door Lazarus Faller]; Ahnenliste Hechel [-, Papirnik, Duka-
tenzeller, Tennenbaum]; Verv. Mohelbuch Schimon ben Naftali Blum; Jüdisch-Genealogische Gesellschaf-
ten weltweit.
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Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 8, Nr. 4, Dez. 1995. H.B. Kalm; Münchenstein 1196-1996, 800 Jahre
der ersten Nennung [kort overzicht geschiedenis]; Verv. Repertorium der alten Archivalien des Pfarramt-
Archivs der Kirchengemeinde Densbüren [met lijst predikanten]; Aus der Geschichte der Baselbieter Fami-
lie Spitteler.

Idem, Jg. 9, Nr. I, April 1996. Reiseerlebnisse eines Amerika-Auswanderers [1869, Thomas Anton
Gottfried Bruhin]; Verv. Repertorium ... Densbüren [met namen uit het Chorgerichtsmanual 1643-1868];
Schweizerfamilienwappen in Holland [uit wapenboek van Jan van Schelle]; Fragment Munz [te Basel, 19e-
20e eeuw], Fragment Degen [te Liedertwil; vraag],

Schweizerische Gesellschaft fiir Familienforschung, Jahrbuch 1995. Chr. Sengstag: Die Bedeutung der
genealogischen Forschung fiir die Erkennung von Erbkrankheiten; Nachkommen der St. Galler Familie
Ehrenzeller in Pennsylvanien USA [Jacob Ehrenzeller (1725-1798) en nageslacht]; I tipografi Balli di citta
del Messico [geprobeerd werd verwantschap aan te tonen tussen de eerste boekdrukker in Mexico, genaamd
Balli, en naamdragers in Tessin]; Allgemeines über das Geschlecht der Witzig. Erste urkundliche
Erwahnungen und Ansiedelungen in der Schweiz; Un peintre neuchatelois d'origine comtoise Edouard
Jeanmaire.de La Joux-Perret, 1847-1916 [met fragmenten Jeanmaire]; P. Izzo: Überblick über das schwei-
zerische Grundbuchsystem [kadaster].

Verder ontvingen wij:
Almanak van het Nederlands Archiefwezen 1996.
The British Columbia Genecdogist, Vol. 25, No. 1, March 1996 [Verv. Railway Belt (Blair t/m Boor; met
o.a. Reinder Bleker, Kees Blom)]; Newsletter, Vol. 21, No. I, March 1996 [a visit to the National Library
and National Archives (Ottawa)].
Computers in Genealogy, Vol. 5, No. 8, Dec. 1995 [UK & Ireland genealogical information service (GEN-
UKI). A progress report; Creating GEDCOM fields for PAF; Relational Databases; REUNION 4 for Macin-
tosh],
Family Tree Magazine, Vol. 12, No. 4, Febr. 1996 [Royal Navy Records; Searching the Mormon's Ances-
tral File database-and how to avoid some pitfalls].
Gelders Erfgoed, 1996-1 [o.a.: Vechten tegen verval prenten, De 'Atlas van Gelderland' (bewaard bij
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag)]; 1996-2 ['Boswolmuseum', Industrieel
erfgoed in Gelderland, Van kopermolen tot Klarenbeek (met stamreeks Krepel, 7 gen.)].
Helmonds Heem, 21e jg. (1995), nr. 4 [Daar het jaarboek 'De Vlasbloem' van de Gemeentelijke Archief-
dienst niet meer uitkomt, worden rubrieken als 'Kijk, Helmond' en 'Kalendarium' ingaande deze aflevering
opgenomen in Helmonds Heem].
Holland, 27e jg., nr. 6, dec. 1995 [archeologische kroniek 1994].
Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1994 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederland-
se geschiedenis [supplement BMGN].
Library of Congress, Information Bulletin, Vol. 55 (1996), nrs. 1, 2 [Nicolas and Alexandra: unpublished
Romanov documents are in LC's Law Library], 3, 4 [Copyright Office Electronic Registration; Treasures
from the Saxon State Library], 5 [News from the National Digital Library; Verv. Saxon State Library].
De Mechelse Genealoog (VVF-afd.), XXe jg., nov.-dec. 1995.
'/ Meisterbenksken (De Graafschap), 1995, nrs. 41, 42, 43 [het Erfgoed Twickel].
Met Gansen Trou, 45e jg. (1995), nr. 10.; nr. 11 [ondergang hopteelt in de Langstraat]; nr. 12 [Waltherus
Hubertus van Besouwen, 1857-1926],
Die Mettinger Weihnachts Zeitung (Moorman), 4e jg., dec. 1995.
Michigana, Vol. 41 [=40] (1995), nos. I Hm 4.
Millenaers Koerier, nr. 8, maart 1995.
Molens, jg. 10 (1995), nrs. 37, 38, 40.
Naamlijst van het bisdom Haarlem, 1986, 1987, 1988, 1990.
Naamlijst voorden Telefoondienst. Uitgegeven door het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie, Januari
1915 [heruitgave 1995; telefoonaansluitingen uit heel Nederland],
Nederlanders in het buitenland, Ie jg. (1928) [per land opgave van functionarissen].
Nederlandse Vereniging van vrouwen met academische opleiding, ledenlijst 1993.
The New Zealand Genealogist, Vol. 22, No. 209, May/June 1991; Vol. 25, No. 226, March/April 1994; Vol.
26 (1995), No. 232 March/April, No. 233 May/June, No. 234 July/Aug.
NHG-Nieuws, jg. 2, nr. 5/6, dec. 1995.
Niet zo benauwd (Van der Linden), nr. 38, kerstmis 1995. Themanummer Bevrijding.
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Nieuwe Vlaardingse Courant, Ao 1933/1993, 60ste jaargang [speciale uitgave t.g.v. het 60-jarig huwelijk
van M. de Buck en L.C. van Diggele (tr. Schiedam 1933)].
Nieuwsbrief Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, jg. 6 (1995), nrs. 1, 2, 3 [de 'collectie Booth';
Cornelis booth, 1605-1678], 4.
Nieuwsbrief Rijksarchief in Groningen, nr. 24, dec. 1995.
Nieuws van Archieven, jg. 14(1995),nrs. 1 t/m9, 10 [Archief Kon. Instituut voor de Tropen], 11, VI. Idem,
jg. 15, nr. l,jan. 1996 [integrale tekst Archiefbesluit 1995 en Nota van Toelichting]; nr. 2, febr. [richtlijnen
voor uitlening van archiefbescheiden; Statuut agentschap Rijksarchiefdienst]; nr. 3, maart; nr. 4, april.
Nieuws van de Brabant-collectie (KUB Tilburg), jan/maart, april/juni.
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, 5e jg., nr. 2, april 1991; met Rijksarchief Informatief, 1 e jg., nr. 1,
april 1991. Idem, 9e jg., nr. 4, sept.; nr. 5, nov. 1995.
Nouvelles brèves, 1995-1, 2.
De NijdamstraTynge, jg. 14(1962), juni/juli; 17 (1965), juni, aug., dec; 18 (1966), dec; 23 (1971) t/m 40
(1988); 43(1995), 1, 2, 3. Periodiek voor de geslachten Nijdam, Nieuwdam, Vleer en Wijnia [over vele
afleveringen verspreid genealogische berichten over deze families]. Bijlage dec. 1995: Parenteel Willem
Jelmers [tr. Boornbergum 1746 Gerbrich Sybes Nijdam].
Nijmeegs Katern, jg. 9, nr. 5, dec. 1995.
De Oanbring (RA in Friesland), jg. 8, nr. 3, dec. 1995.
Onder de lep (Van I(e)peren, enz.), jg. III, dec. 1995.
Oostvlaamse Zanten, 70e jg., nr. 4, okt./dec. 1995.
Oud Hoorn, 17e jg., nr. 4, dec 1995 [vier kerkrestauraties; Gedempte Turfhaven 42 (drogisterij Groot)].
Oud-Nijkerk, jg. 14, nr. 4, nov. 1995 [de watersnood te Nijkerk op de Veluwe in januari 1916].
Oud-Utrecht, 61e jg., nr. 12, dec. 1988 [archeologische en bouwhistorische kroniek van de gemeente
Utrecht over 1987].
Philips Koerier, 17de jg., nr, 13, 1960 [speciaal nummer t.g.v. de 65ste verjaardag van ir. P.F.S. Otten].
De Profeet van de Veluwe (Callenbach-Meerburg), nr. 42, 1 Ie jg., mei 1995.
Publicus (Borgstein, Burgsteyn e.d.), jg. 2 (1995), nr. I.
Recueil du IVe congres international des sciences généalogique et héraldique (1958); Recueil du septième
congres (1964).
Rond de Kloostertafel (Van 't Klooster), 5e jg. (1995), nrs. 1 en 2; For Kids nr. 2.
Rond De Staakenborgh (Velema), nr. 10, juli 1995, nr. 11, dec. 1995.
Ruhr-Universitat Bochum. Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Wintersemester 1995/96.
Sachsische Heimatblatter, 41. Jg. (1995), Heft 5.
De Schildknaap, 2e jg., no. 1, jan. 1996 [Van der Knaap stamboom C, tak Cz; te Monster; 18e-19e eeuw].
Schweizerische Gesellschaftfür Familienforschung, Nr. 47, Marz 1995 [Ein neuer Archivführer in Luzern.
1: Luzern im Überblick, ein Archivführer (Staatsarchiv). 2: Pfarrbücher, Bürgerbücher und Genealogische
VerzeichnisseimStadtarchivZürich]; Nr. 48, Aug. 1995; Nr. 49, Nov. 1995 [Anfragen an die Zentralstelle
für genealogische Ausktinfte im Jahr 1994 (namen, adressen, naam gezochte familie); Genealogische
Probleme und Lösungsversuche (betr.: Hedinger), Bibliographie Schweizergeschichte 1992],
De Sorband (Sorber), no. 18, dec. 1995.
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, Nieuwsbrief, 1995, nrs. 32 t/m 35 [o.a. Generale Index
Huwelijken 1843-1862 gereed].
Stadsarchief Vlaardingen, kroniek van het jaar 1995.
Stichtse Heraut, nr. 31, febr. 1996.
Streekarchivariaat Elburg-Nunspeet-Oldebroek, jaarversalg 1995.
Streekmuseum Hoeksche Waard (Hofweg 13, Heinenoord), Bulletin 69, dec. 1995 [partijstrijd in Oud-
Beijerland, 1787; De Franse aftocht, 1813; fichescollectie].
De Stijnman's kroniek, nr. 6, juni 1993; nr. 7, dec. 1993.
Toen en Nu (Smakman), jg. 8, nr. I, oct. 1995.
Toe Prees (Duprez), 6e jg., nr. 1, nov. 1995.
Traditie, jg. 2, nr. 1, voorjaar 1996 [bijdr. betr. o.a. Een verzameling van 35.000 geboortekaartjes, De
elfstedentocht, Hans Brinker, Portretknipster Jeanet Willems, Wijn].
Trajecta (Gesch. Katholiek leven in Nederland), 4.1995.3, 4.1995.4.
Tijdschrift v.d. fam. ver. Van den Bempt uit Brabant, jg. 12, nr. I, nov. 1995.
Tijdschrift voor Geschiedenis, 108e jg. (1995), afl. 4.
Uit Eijsdens Verleden, nr. 70, dec. 1995 [Vijftig jaar 'gidsen' in Eijsden].
Ut de smidte, 29e jg. (1995), nrs. I t/m 4.
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k nieuwsbrief, jg. 11, nr. 3, sept. 1995.
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Van toen naar nu (De Duffelt), jg. 25 (1995), nrs. 1, 2, 3,4 [De Millingse kunstenares Anja Middelkoop].
Idem, jg. 26, nr. 1, maart '96 [Een greep uit het verleden van Leuth].
Van Z/Swieten Contactblad, 19e jg., nr. 1, dec. 1995 [aanv. genealogie],
Vegt's chronicle,)g. 9, nr. 4, dec. 1995.
Veluwe (afd.), nieuwsbrief jg. 1995, nr.3.
Ver. Historisch Amstelveen, nieuwsbrief, 1995, Ie kw., 3e kw.
Vereniging Oud Leiden, Med., jg. 17 (1995), nrs. 1 t/m 6.
De Vertalers gids (Ned. Genootschap van Vertalers), 1991.
De Vesting (Ned. Vesting Museum), 6e jg., no. 2, mei 1995.
Volkskundige Kroniek (Vlaanderen), jg. 3 (1995), nrs. I t/m 4.
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), 13e jg. (1995), nrs. 30, 31, 32.
De Wagenschouw, nr. 18, mei 1995 [verv. genealogie Wagenvoort].
Westfries Genootschap, Med.blad, 1995, nrs. 122 t/m 125.
WiegelWetensWaardigheden, nr. 37, lOejg. (1995), nr. 3.
Willibrordi, nr. 16, nov. 1995 [Wilbords, te Breda e.o.; 19e-20e eeuw].
Zeeuwsefamiliepraet (Geneal. Centrum te Goes), lOejg. (1995), nr. 1 [ongewenste intimiteiten (Johannes
Bosschieter, 1751); Verv. Inventaris en schenkingen]; nr. 2, sept. 1995.
Zuid-Limburg (afd.), Med., nov. 1995.

M. VULSMA-KAPPERS

EEN SNELLE DOOD ... OF EEN LIJDENSWEG?

In de collectie familieannonces van het Centraal Bureau voor Genealogie trof ik twee
overlijdensadvertenties aan vooreen persoon. De tekst van beide advertenties verschilt
zodanig dat dit vragen doet rijzen over de laatste periode van het leven van de overle-
dene en haar relaties met haar kinderen. De ene advertentie, geplaatst door de familie
en ondertekend door een dochter luidt:

Heden overleed nog onverwacht, na eene kortstondige ongesteldheid, onze innig geliefde Moeder,
Behuwd- en Grootmoeder, Vrouwe de Wed. Dr. J.S.G. Gramberg, geb. N.A.M. Jonckers.
Uit aller naam: Vrouwe C. Campagne-Gramberg. Scheveningen. 's-Gravenhage 7 Febr. 1910. Co-
lumbusstraat 153.

De andere, geplaatst door haar vriendin en mogelijke huisgenote luidt:

Heden overleed na een langdurig lijden mijn innig geliefde viendin, Vrouwe Wed. Dr. J.S.G. Gram-
berg-Jonckers.
Mevr. Wed. H. Dekker-Knipscheer. 's-Gravenhage, 7 Febr. 1910. Columbusstraat 153.

Was de lijdensweg lang of leek dit slechts zo voor de vriendin die de hele weg mee
liep? Was moeder innig geliefd, of waren de contacten zo verwaterd dat de kinderen
niet goed op de hoogte waren van de toestand van hun moeder? Als genealogen kun-
nen we met zekerheid vaststellen dat mevrouw de weduwe Gramberg, geboren Jonc-
kers, op 7 februari 1910 de laatste adem uitblies, maar als familiehistorici blijven we
met een aantal intrigerende vragen zitten.

MlCHEL R. DOORTMONT
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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

70. VAN DER LEEDEN-VINK (XL (1985), p. 573)
1. Adriana Vink, geb. Poederoijen ca. 1769, woont kort voor overl. te Aalst, overl. Poederoijen 16-12-

1827 (oud 58 jaren), tr. Gerrit van der Leede(n).
2. Gijsbert Vink, tr.
3. Stijntje Muylenburg.
4. Cornelis (Kees) Vink, overl. Poederoijen 17-5-1759, tr.
5. Anneke Nout, verm. afkomstig van Hellouw, overl. Poederoijen 4-5-1775.
8. Gijsbert Vink, geb. ca. 1653-1662, woont Poederoijen, overl. tussen 20-5-1735 en 3-4-1737, eigenaar

van een huis met hof en diverse percelen land te Poederoijen (gelegen o.a. op de 'Mussentiend', op de
'Panoven', op de 'Verve en Oevers' en land genaamd 'het Heuveltje', idem 'de Haesacker') tr.

9. Gijsbertje van der Mo(o)ren, ged. Genderen 18-3-1668, overl. tussen 19-1-1740 en 26-2-1743. Het
echtpaar Vink-van der Mooren had nog twee kinderen: Jan (tr. ca. 1727 Sophia de Zeeuw) en IJken (tr.
Willem Hartmans Verhoek).

18. Cornelis Hendriksz. van der Mooren, (20-9-1677: certificatie van Cornelis Hendricxe van der Mooren,
wonende tot Genderen en Arien Jansz. van Cuijck, wonende tot Heesbeen op verzoek van Johannis
Hopman en Willem van Dongen, medestanders van de impost op het gemaal, inzake de prijs van het
brood gekocht door Aert Goderts Olislagers, wonende te Oudheusden), tr.

19. Mariken Peeters van der Salt.
H.Th.M. DE RAAD, Gouda

824. BOSSCHERT (50 (1995), p. 527 en p. 613/615), aanvulling.
Aanvulling op Fragment II:

8. Guilmus, ged. Amsterdam (r.-k., de Krijtberg) 2-1-1686, als zoon van Henricus Willemsen en Henrica
Sibrant (get.: Geertrui Geurter).

W.J. BOSSCHERT, Apeldoorn

825. KNIPHUIZEN (50 (1995), p. 527 en 51 (1996), p. 102/103)
In een register van Duitse postkantoren uit 1895 komt de naam Kniphausen voor en wel in de plaats Fedder-
warden in Ostfriesland. Tegenwoordig is Fedderwarden een deel van Wilhelmshaven, huidige postcode
26388 Wilhelmshaven. Aldaar komt voor de Kniphauser Srasse, de Kniphauser Deich en de Burg Kniphau-
sen. De naam Beumer zal evt. als Böhmer zijn gespeld, een naam die in Noordduitsland veel voorkomt.

G. HESSELINK, Blaricum

Als aanvulling kan nog verwezen worden naar het blad 'Spiegel Historiael', 28 (sept. 1993): W.J. Zwalve
'De Kniphausen Connection'. De afbeelding van de omslag toont reeds het kofschip 'Jetskalina Hillechie-
na' uit Veendam, dat onder de neutrale vlag van Kniphausen de belemmeringen van het continentaal stelsel
(letterlijk) kon omzeilen en waar in volle zee contact wordt gemaakt met een Engelse kotter, waarbij goede-
ren worden overgeladen. Het artikel gaat ook verder uitvoerig in op de eeuwenlange processen over de
aanspraken op Kniphausen, toegelicht met een genealogisch staatje.

B. VAN DER FEEN DE LILLE, Amersfoort

Gerhard Köbler: Historisches Lexikon der deutschen Lander (Verlag C.H. Beek, München, 1988) vermeldt:
'Kniphausen, Knyphausen (Herrlichkeit, Reichsherrschaft). lm 15.Jahrhundert (um 1429) erwarb ein edel-
freies friesisches Hauptlingsgeschlecht, dessen Stamsreihe mit Grote Onneken (gestorben um 1405) be-
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ginnt, durch Heirat die reichsunmittelbaren Herrlichkeiten Innhausen und Kniphausen (Kirchspiele Accum,
Sengwarden, Fedderwarden) in Oldenburg. 1623-67 kam Kniphausen durch Entscheidung des Reichskam-
mergerichts an Oldenburg. 1667 erlangte es wieder Selbstandigkeit. lm 18.Jahrhundert wurde es infolge
Testamentes Anton Günthers von Oldenburg eine Reichsherrschaft (1737) der Grafen von Bentinck. 1808-
13 unterstand es Frankreich und danach der Hoheit Oldenburgs. 1828 umfaszte die Herrlichkeit Kniphausen
etwa 2800 Einwohner. Nach einem 1835 entbrannten Erbstreit kam sie 1854 wieder an Oldenburg und
damit 1946 an Niedersacksen.
Literatuur:
Grosser historische Weltatlas, Teil III (Ie dr. p. 144).
G.W. Zimmerli, Kulturbilder aus der friesischen Vergangenheit, 1905.
E. Gründig, Der Kamp urn Kniphausen 1836 in Oldenb. JB. 51 (1951).'.

L.M. VAN VOORENE, Amersfoort

840. HOLTIUS, BLOEMINK (50 (1995), p. 659)
2. Jan Holtius (j-m.) tr. Beekbergen 10-1-1723 Evertien Harms Brink, j.d. Hieruit, gedoopt te Beekbergen:

Grietien 7-11-1723, Mechtelt 1-8-1725 en Carel 14-9-1727.
J.B. KNUIMAN, Huissen

851. BROUWER (51 (1996), p. 60)
Recht. arch. Nieuwe Pekela: '15-1-1734 huwelikscontract tussen Jan Berents, zoon van Beerents Harms
en Jantijn Hindriks, en Hindrikjen Abrahams, dogter van Abraham Hindriks en Antje Jans, getuigen bruide-
gom Oomke Hindriks en Jantijn Hindriks stiefvader en volle moeder en Engeltje Beerents als zuster en
Harm Beerents als broer, getuigen bruid Abraham Hindriks en Antje Jans vaderen moeder. Berent Klaassen
Schuiring en Annigje Abrahams zwager en zuster, Grietje Abrahams weduwe Hindrik Berents zuster.'
Idem: 21-7-1734 Harm Berents en Jantje Roelfs, Bartolt Tonnijs en Engel Berents, Jan Berents en Hindrikje
Abrahams maken een afhandeling met Grietje Abrahans weduwe Hindrik Berents over de nalatenschap van
haar zoontje Berent Hindriks bij genoemde Hindrik Berents verwekt.
Eigen aantekeningen: Berent Harmens, tr. Oude Pekela 14-1-1694 Jantje Hindriks, begr. Nieuwe Pekela
28-10-1745. Kinderen, gedoopt te Oude Pekela: Herman 11-9-1698, Engeltje 4-3-1701 (de vader is snijder),
Hendrick 30-9-1703, en gedoopt te Nieuwe Pekela: Engeltijn 30-5-1706 en Jan 11-9-1709. Jantje Hindriks,
tr. (2) Nieuwe Pekela 1710-1714 Oomke Hindriks.
- Harm Berents, tr. Veendam 26-3-1724 Jantje Roelfs. ''••'
- Hindrik Berents, tr. (procl.) Nieuwe Pekela 16-12-1730 Grietje Abrahams.
- Engeltje Berents, tr. (1) verm. ca. 1726 Claas Egberts (doop kind Nieuwe Pekela 30-11-1727); tr. (2)

(procl.) Nieuwe Pekela 1-1-1734 Bartelt Tonnijs.
- Jan Berents, tr. (1) (proc.) Nieuwe Pekela 18-12-1733 Hindrikje Abrahams, ged. ald. 20-1 -1715; tr. (2)

Jantje Ottens.
K.• BIJSTERVELD, Groningen

854. MILITAIREN IN DIENST VAN HET FRANSE LEGER (51 (1996), p. 60)
In de eerste plaats dient het Gemeente Archief te Axel geraadpleegd te worden of de 'conscrits' inderdaad
vertrokken zijn. Daarna het Rijksarchief te Gent, Archief Departement van de Schelde, Register van de
conscrits klasse 1814 raadplegen. Indeling zoeken (Garde Imperial, Garde National, Regiment de ligne,
Marine, etc). Omdat de legeronderdelen regelmatig hernummerd werden, tevens raadplegen: 'Le grande
Armee de 1813' par Camille Rousset, Paris 1892. Daarna naar Parijs (Vincennes), Service Historique de
1'Armee de Terre. Dit laatste heeft echter alleen zin, wanneer het regiment of beter de compagnie bekend
is, waar betrokkenen in dienden.

J.P.M. BRAND, Hulst

858. VAN DUGTEREN (51 (1996), p. 103)
Aardrijkskundig handwoordenboek van Nederland door S. Gille Heringa, uitgeverij Broese & Comp. te
Breda d.d. 1853 geeft de navolgende informatie: Duchteren is Dochteren. Dochteren (groot) buurt 20
minuten zuidelijk van Laren (Gld.); Dochteren (klein) buurt 35 minuten zuidelijk van en gedeeltelijk Laren,
gedeeltelijk Lochem (Gld.).

W.J. BOSSCHERT
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VRAGEN

893. SCHOLTEN/SCHOUTEN
Jan Hendriksz. Scholten en Janna Sweerink laten in Haaksbergen o.a. dopen (geref.): Jan Harmen 20-5-
1753, Toone/Anthony 22-2-1755 en Fredrik 11-6-1758. Jan Harmen Scholten (noemt zich verder Jan
Schouten) verhuist ca. 1773 naar Uitdam, waar hij trouwt met Neeltje Ploeger (dr. van Jan Ploeger, burge-
meester van Uitdam, en Maritje Reijnen), die met kind wordt begraven Uitdam 29-11-1780. Over haar
andere kinderen, Jan en Hanna, worden voogden benoemd. Verder is over deze kinderen niets bekend. Jan
Schouten tr. (2) Zuiderwoude 27-10-1781 Anna Geertruyda Averbeek, uit Haaksbergen. Hun zoon Hendrik
wordt kort voor Anna's overlijden (Haaksbergen zomer 1801) tot enig erfgenaam benoemd. Waar overlij-
den vader, moeder en zoon? Wat is er van de kinderen geworden. Toone Scholten (noemt zich verder
Theunis Schouten), timmerman, tr. Durgerdam (waar broer Jan inmiddels met zijn gezin woont) 27-3-1785
Pietertje Jacobs Bley, ged. Durgerdam 13-3-1757. In 1793 dwingt de vroedschap hem als scheepstimmer-
man dienst te nemen op een VOC-schip; daarna is hij spoorloos. Zijn kleinzoon Theunis Schouten (zn. van
Jan Theunisz. Schouten en Neeltje Corn. Bakker), geb. Durgerdam 27-5-1810, schipper, tr. Ransdorp 11 -8-
1839 Gezina Ehmen, geb. Purmerend 26-4-1816. Over dit echtpaar is verder niets bekend. Waar en wanneer
is Theunis de timmerman overleden, waar en wanneer is het echtpaar Schouten-Ehmen overleden, hebben
zij kinderen? Frederik Scholten (noemt zich verder Frederik Schouten), overl. Marken 30-5-1806, tr. ca.
1800 Marie Pieters Teerhuis, ged. Marken 24-11 -1771, overl. ald. 8-12-1844. Gevraagd huwelijksgegevens.

P. SPIJKER, Twisk

894. LAMBO/LAMBOO
Gerardus Lamboen Elisabeth van Os (ged. Beesd 10-12-1727) laten te Beesd (Gld.) r.-k. dopen: Arnoldus
17-10-1749, Joannes 18-1 -1753, Joannes Bernardus 13-9-1754, Wilhelmus 11 -11 -1756, Anna Catharina
28-1-1759 en Godefridus (geb. Deijl) 31-3-1764. Doopgetuigen zijn: Godefridus en Wilhelmus van Os,
Margarita en Aleidis Lambo en Margaretha van Wijck. Gevraagd doopgegevens, voorgeslacht en huwe-
lijksgegevens van Gerardus Lambo.

Ir. G.J. DETHMERS, Roermond

895. GARTHEIDE/DE VRIES
Johannes Albertus Julianus (Albert) Gartheide (zn. van Theodorus (Dirk) Gartheide en Maria Wentk(i)ers,
beiden in 1831 overleden), ged. Welbergen (Munsterland) 9-1-1793, linnenwever, tr. (1) Kollumerland 22-
1-1818 Elske Franciska (Ynske) Siberens (van der Meulen), van Ameland, overl. Birdaard 14-2-1831 (47
jaar oud, huisvrouw van Albert Dirks de Vries); tr. (2) Birdaard 30-7-1831 Henrica Koning (dr. van Johan-
nes Koningen Antje Huurmans), geb. Huizumca. 1807, overl. in 1834 (als huisvrouw van Albert Dirks de
Vries). Hun zoon Johannes Theodorium, geb. Birdaard 20-10-1832, wordt ald. in de B.S. ingeschreven als
zoon van Albert Dirks de Vries en Henrica Koning. Johannes Theodorium en zijn nageslacht voeren de
achternaam De Vries. Hoe is de naamswisseling Gartheide-De Vries te verklaren?
POLSTRA-HAYES

Tjitte Lieuwes Polstra tr. Wirdum (prot.) en Wijtgaart (r.-k.) 13-5-1787 Durkje Hayes, woonachtig te Wir-
dum. Gevraagd hun doopgegevens en voorgeslacht.
DE JONG-VAN DER SCHAAR, VELTMAN
Anna Piers de Jong (zn. van Pier Annes de Jong, makelaar in turf, en Upkjen Sybrens/Syverts van der
Schaar), geb. Nijehaske sept. 1806, doopsgezind, overl. Haskerdijken4-12-1859, tr. Haskerland 5-7-1835
Tjitske Jetzes Veltman (dr. van Jetse Jantjes Veltman en Aafke Tiekes/Teikes Veltman), geb. Grouw 15-4-
1812, naaister, overl. Haskerdijken 25-2-1900. Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Pier Annes de Jong
en echtgenote Upkjen Syyrens van der Schaar, alsmede van Aafke Tiekes Veltman.

P.A. VAN GENT, Ridderkerk

896. VAN GRIMELICKHAUSEN/VAN GRIMLINCKHOUSEN enz.
- Ariën van Grimmelickhausen, begr. Utrecht 29-7-1692, tr. Cornelia de With, begr. Utrecht 23-10-1714;
- Jan Aertsz. van Grimlinckhousen en Sijntje Jans Vaen (van Utrecht) treden op als doopgetuigen bij de

dopen van kinderen van:
- Gerrit Aertsz. van Grimmelickhouse, begr. Utrecht 17-5-1728, tr. ald. 15-4-1682 EmmigjeCornelis van

Stekelenburg, begr. Utrecht 3-2-1728;
- Daniël Aertsz. van Grimlickhuijse, begr. Utrecht 2-8-1716, tr. ald. 25-4-1698 Aertje Cornelis van Steke-

lenburg, begr. Utrecht 18-1-1722.
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Zij allen werkten in de tegel- en pannenbakkerijen en woonden buiten de Tolsteegpoort bij de Vaartse Rijn
te Utrecht. Gevraagd doopgegevens en voorgeslacht van genoemde personen.

J. GRIMMELIKHUIZEN, Arnhem

897. LUHRMAN
Albertus Luhrman, geb. Rotterdam 18-5-1916, was in de tweede wereldoorlog bemanningslid op één van
de koopvaardijschepen van Rederij Nieveld Goudriaan. Volgens zijn persoonskaart is 'zijn' schip op 3-3-
1943 bij Cherbourg (F) getorpedeerd. Verdere onderzoeken hebben dit echter niet kunnen bevestigen.
Gevraagd zijn overlijdensakte.

E.P. BOTERENBROOD, Rotterdam

898. BARTELSMAN/BERTELSMANN/BERELSMANN/BUVELSMANN
Johan(n) Christoph(or) Bartelsman, 'von Borkolo in 't Osnabrugse', r.-k., otr. Amsterdam 3-11-1793, overl.
ald. 25-11-1839, 73 jaar oud. Onderzoek naar de doopgegevens in Borgloh (Dld) heeft geen resultaat
opgeleverd. Gevraagd zijn herkomst en voorgeslacht.

J.J.A. BARTELSMAN, Mijdrecht

899. TOSCH-DE VRIJ
Eisse Gerrits Tosch, geb. Drachten 8-1-1801, schipper, tr. ald. 12-1-1830 Leentje Binnes de Vrij, geb.
Opeinde 24-3-1799. Na aanvankelijk verblijf te Rottevalle, waar vijf kinderen werden geboren, woonden
zij na 1845 te Drachten, ook nog bij het huwelijk van hun jongste zoon Binne (1870), doch in 1880 werden
zij ald. ambtelijk uitgeschreven als 'niet meer woonachtig'. Raadpleging van overl. reg. in Friesland, Dren-
the en sommige plaatsen in Groningen en Noord-Holland gaf tot dusver geen resultaat. Gevraagd de overlij-
densgegevens van genoemd echtpaar.

E. RONNER, Leeuwarden

900. VAN GEIJT/GIJT/GHEEDT
Gevraagd nakomelingen van:
- SimonvanGijt,ged.Temse 15-12-1664, begr. Amsterdam 18-8-1719, tr. ald. 8-5-1694 Grietje Harmens,

ex Lingen;
- Petrus van Geyt, geb. Temse 16-5-1812 (als Petrus Janne), overl. Clinge 13-6-1899, tr. Maria Dorathea

Boel. Hieruit bekend: Petrus, Maria Theresia, Maria Amelberga, Josephus Theophilus, Cesar Joseph,
Amadeus, Bernardus en Isodorus Henricus.

Beiden zijn afstammelingen van Anthonis van Gheedt uit Vlaanderen, destijds naar Nederland getrokken.
Tevens graag contact gezocht met leden, bij wie in hun kwartierstaat Van Geijt, Van Gheedt, of een homo-
niem voorkomt.

J.J.A. VAN GEYT, Rijswijk/ZH

901. DISVOORT/DIENSFOORT/DIENSFOERD
Bij het huwelijk van Jan Willem Lepper en Margaretha Bonkingh te Diepenheim in 1726, wordt vader
Matthias vermeld als 'Matthias Lepper van Disvoort'. Jan Willem Lepper is Nederduits Gereformeerd,
belijdenis te Diepenheim 1723. Daarbij staat: 'met attest van Diensfoort (Diensfoerd)'. Wie weet welke
plaats hiermee kan worden bedoeld?

G.W. LEPPERS, Houten

902. DE ROO-HODENPIJL
Jacob de Roo, ged. Schiedm 24-4-1722 (zn. van Cornelis Jacobsz. de Roo en Pleuntje Frankensdr. van der
Werve(n), die tr. Schiedam 3-1-1717), tr. ald. 4-7-1745 Trijntje Hodenpijl, ged. Overschie 2-3-1721 (dr.
van Pieter Hodenpijl en Klaasje Poot, ged. Schipluiden jan. 1687). Gevraagd aanvullende gegevens betref-
fende Cornelis de Roo en Pleuntje van der Werve, en betreffende Pieter Hodenpijl, alsmede hun voorge-
slacht.
VAN GEEST, VAN DER DOES, VAN SANTEN

1. Simon van Geest, geb. ca. 1710.
2. Cornelis van Geest, ged. 20-1-1657, tr. (1) Adriaantie Cornelisdr. van der Harg; tr. (2) Loosduinen 16-

5-1683
3. Martje van Santen
4. Simon van Geest, ged. Naaldwijk 12-11-1628, overl. vóór 24-2-1669, tr. (2) 18-5-1661 Lijsbeth Wil-

lems; tr. (1)
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5. Jannetje van der Does, over], vóór 18-5-1661.
6. Joris van Santen, van Monster, tr. (2) Neeltie Jacobs, wed. van Jan Gerritszn. de Bruyn; tr. (1) 's-Gra-

venzande 3-5-1659
7. Jannetje Cornelisdr. van Geest, van Santambacht.
8. Cornelis van Geest, ged. Naaldwijk 18-7-1584, tr.
9. BeelitgeNN.

10. Louris van der Does, van Monster, tr. ald. 21-4-1624
11. Engeltje van der Houf.

Zijn 4 en 7 broer/zus? Gevraagd ontbrekende gegevens over genoemde personen Van Geest, Van der
Does en Van Santen.

Drs. P. ROTHSTEGGE, Wilhelmshaven (BRD)

903. RAILVERVOER LANGSTRAAT
Als afronding van een intensief onderzoek naar de geschiedenis van het railvervoer in de Langstraat zoekt
de Heemkundekring Onsenoort naar namen (en overige gegevens) van personen, die op enigerlei wijze
waren betrokken bij aanleg, exploitatie, onderhoud en/of opbraak van de spoorlijn Lage Zwaluwe — 's-
Hertogenbosch en de tramlijn 's-Hertogenbosch — (Heusden - ) Waalwijk - Tilburg - Esbeek - Grens.
Bekend en voor belangstellenden beschikbaar zijn de namen van ca. 110 spoor- en ca. 90 tram medewerkers.

P. PAPENBURG, Vlijmen

904. VAN EK/VAN ECK
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Serijnen Antonies van Ek. Hij woont in 1778 met Johanna
van der Helden/Hilden te Rotterdam, waar zoon Serijnes Antonius gedoopt op 9-8-1778, met als getuigen
familieleden van de moeder. Volgens getuigenverklaringen uit 1813 zou hij in 1780 zijn vertrokken naar
Oost-Indië en inmiddels zijn overleden. Zijn naam ontbreekt echter onder de bemanningsleden van de in
dat jaar vertrokken VOC-schepen.

Mr. H.C. VAN ECK, Naarden

905. SCHOONWIL (SCHONEWILLE)
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Albert Hermens Schoonwil. Hij komt in 1678 voorin Hoogeveen.
Zijn kinderen, voor zover bekend, zijn Hermen (volgt), Hendrik/Henneman, Pieter (verder onbekend) en
Jantjen (tr. Hoogeveen 17-12-1682 Oege Abels, verder niets bekend); doopdata van deze kinderen onbe-
kend. Hermen Alberts tr. (1) Grietien Alberts/Jans?; tr. (2) Hoogeveen april 1694 Annichjen Hendriks; tr.
(3) ald. 27-4-1704 Jantien Harms. Zijn kinderen (doopdata onbekend): 1. Hendrik (voert later de achter-
naam Oldevos), Albert, Aaltje (tr. Hoogeveen 4-1 -1701 Stoffer Hendriks Lünenborg; hun nazaten voeren
de achternaam Schonewille), Arend, Femmigje, Jan, Berend, en wellicht meer.

Mw. J. SCHONEWILLE, Geesbrug

906. BEKET
Bij het CBG te Den Haag bevindt zich een stamreeks van de familie Beket. Het CBG dat het dossier vol-
gens een stempel op 25-3-1994 in bezit kreeg, kent de samensteller niet. Op grond van de uitgewerkte
stamreeks blijkt deze belangstelling te hebben voor Ida Bastiana Beket, geb. Middelharnis 1 -4-1887, overl.
Rotterdam 23-8-1964, tr. ald. 23-5-1912 Hielke Heinsius, geb. Dordrecht 25-2-1888, overl. Velp(Gld.) 1 -8-
1980, zn. van Martinus en Emmerentia Jenneke Kriens. Wie kent de samensteller?

E.B. BEKET, Terneuzen

907. VAN DER VEER
Nicolai Cornelisse van der Veer laat in de Oud-Katholieke kerk te Culemborg dopen: Arnoldus (1705),
Arnoldus (1707), Cornelius (1710), Cornelia (1714) en Anna (1716). Bij het eerste kind wordt als moeder.
genoemd Antonia Aertse, bij het tweede Antonia Teunis, bij de drie laatsten Antonia Aertse de Kruijf.
Doopgetuigen zijn Gerrigje Aertse, Gerrigje Cornelius van der Veer, Maria Cornelisse, Heijltie Cornelisse
en Sijgje Ariëns. Arnoldus (1707) wordt bij zijn huwelijk in 1734 geassisteerd door zijn moeder Teuntje.
Is het te bewijzen (en zo ja, hoe) dat Antonia Aertse en Antonia Teunis één en dezelfde persoon is?

G.J. VAN DER VEER, Hoek van Holland
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908. KALETRACH SLANSKICH
Wie kent in Polen/Silezië de plaats (fonetisch) Kalstrach Slanskich. Rond 1820 woonde hier zekere Harwig,
waarna nakomelingen woonden in Tarnowsky Gory (Tarnowice), Siemianowice en Beuten (Bytom). An-
drees Handatlas 1908 bracht geen uitsluitsel.

F. HARWIG, Hasselt

909. PIJNAPPEL
Johan Jacob Pijnappel, geb. Herborn (D.) 1799/1800, trouwt 'woonachtig onder Raalte' te Diepenveen in
1821. Uit de huwelijksakte en -bijlagen blijkt, dat zijn vader Gerrit Hendrik Pijnappel, geb. Zutphen ca.
1766, te Amsterdam is overleden op 29-9-1815. Zijn moeder, Christina Snijers, was in 1821 'overleden
voor verscheidene jaren', ook de grootouders waren overleden. Waar woonde Johan Jacob in 1821 en waar
is zijn moeder overleden?

M. PIJNAPPEL-GORIS, Zevenaar

910. VANDEURSEN
Willem van Deursen (de oude), ged. Someren 7-11-1706, tr. (1) Johanna Hendrik Scheepers; tr. (2) Wilhel-
mina Haeckmans. Kinderen, voor zover bekend, uit 1 e huwelijk: Mathijs ged. 26-12-1742; uit 2e huwelijk:
Mathijs ged. 27-12-1755 en Jan, ged. 2-10-1759; alle dopen te Someren. Gevraagd doop-, huwelijks- en
overlijdensdata, alsmede mogelijk andere kinderen.

A.M. BORST-VAN DEURZEN, Purmerend

911. SLAGERSFAMILIES UIT DUITSLAND
Omstreeks 1800 heeft een aantal slagersfamilies, afkomstig uit Duitsland, zich gevestigd in Amsterdam.
Het betreft de families Würster, Heyenbrock, Muller, Kant, Ringk, e.a. De familie Wiirster is afkomstig uit
Weil, in Schönbuch ten westen van Stuttgart, in de deelstaat Baden-Württemberg. Wie kent de reden voor
deze emigratie?

G.H. KEUR, Assen

912. VAN BREUGEL, VERHOEVEN
Op 14-1-1700 wordt in de r.-k. parochie te Baarle-Nassau gedoopt Arnoldus van Breugel, natuurlijk kind
van Simon van Breugel (ged. Den Bosch 1670) en Elisabeth Verhoeven, afkomstig uit Son. Advocaat
Herman Hendrik van Breugel, broer van de vader, was doopgetuige. Later ontbreekt ieder spoor te Baarle,
Den Bosch en Sint-Michielsgestel (waar de broers van Breugel zijn opggroeid op kasteel de Grote Ruwen-
berg). Ook in Maaseik, waar Simon volgens een oude genealogie in 1700 ongetrouwd zou zijn overleden,
is niets gevonden. Gevraagd: levensomstandigheden van de genoemde personen.

A.J.C, VAN BREUGEL, Arnhem

913. ROELSE
Anthonie Roelse, geb. Middelburg-ambacht, pelmolenaar, overl. ald. 6-8-1843 (69 jaar oud), otr. ald.21 -1 -
1798 Maatje Wielix, geb. Vlissingen 4-7-1766, overl. Middelburg 21-1-1798. Zij hadden een dochter
Margrieta (geb./ged. Middelburg 2/7-12-1800) en een zoon Lourens. Gevraagd geboortedatum en voorge-
slacht van Anthonie Roelse.

. ' • A. OVERWEEL, Hoorn
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