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STAMBOOM
VAN EEN FAMILIE BOERSMA

De voorouders en het nageslacht van Foke Wietzes Boersma (Drachten 1816 -
Eijsden 1889), een Fries met reizigersbloed (en heimwee!)

door drs. H.J.L.M. BOERSMA

Inleiding
Deze stamboom vangt aan met Foke Wietzes Boersma. Hij is een natuurlijke zoon van
Baukje Jans Roda en de verder onbekende Wiese Boersma en als zodanig is hij de
stamvader van een nieuw geslacht'.

Foke Wietzes Boersma werd geboren te Drachten in 1816 en vestigde zich aan het
einde van zijn kortdurend militair bestaan, waarbij hij gedetacheerd was geweest in
Zuid-Limburg, waarschijnlijk om economische redenen, eind 1847 in Maastricht.
Reeds in 1843 was hij aldaar, na het afleggen van de geloofsbelijdenis, gedoopt (her-
vormd) en was hij lidmaat geworden van de hervormde kerk. In Maastricht trad hij in
het huwelijk met de eveneens hervormde Anna EHsabeth Fourestier Lanous. Na nog
één keer met zijn gezin in Friesland vertoefd te hebben gedurende de periode 1853-
1858, vestigde hij zich definitief in het Limburgse. Het werd uiteindelijk Eijsden
(Maarland). Aldaar was hij koster van de hervormde gemeente van Eijsden van 1860
tot aan zijn dood in 1889. Tevens waren hij en zijn echtgenote er spoorwegwachters
aan de in 1861 geopende spoorlijn Maastricht-Luik. Uit hun huwelijk kwamen elf
kinderen voort, waarvan er drie op jonge leeftijd zijn overleden. De andere acht, die
de huwbare leeftijd bereikten, zagen zich geplaatst voor de moeilijkheid een partner
te vinden met een eveneens gereformeerde achtergrond. Dat bleek in het overwegend
katholieke zuiden niet in alle gevallen mogelijk. Sommigen werden katholiek, anderen
sloten gemengde huwelijken, enkelen huwden binnen de eigen religie. Dit fenomeen
heeft tot tal van moeilijkheden in familierelaties aanleiding gegeven. Economische
vooruitgang heeft zijn prijs.

De voorouders van Foke van moederszijde woonden in de Drachterdreven en omge-
ving: een arme streek met arme mensen. Als arbeider of arbeidster vond men in land-
bouw en ontginning van veengronden een schamel middel van bestaan. Drachten is
ontstaan uit de boerendorpjes Noorderdrachten en Zuiderdrachten, beide gelegen aan
het riviertje de Drait. Een hervormde gemeente was prominent aanwezig, hoewel
doopsgezinden en katholieken ook aan hun trekken konden komen.
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De geloofsbeleving was er in het algemeen niet sterk. De hervormde gemeente
vervulde een belangrijke rol bij de bedeling. De afgelegde rekeningen dienaangaande
spreken boekdelen. De bedeling vond plaats vanuit een Armhuis dat de diaconie in
Drachten had ingericht. In 1785 werd door de hervormde gemeente een nieuw Alge-
meen Armhuis gebouwd in de Zuiderdrachten, nader gespecificeerd als huisnummer
167 (later Wijk C huisnummer 167). Dat Armhuis speelde een belangrijke rol in het
leven van vele Drachtenaren. Velen werden er geboren, vonden er onderdak, werden
er bedeeld of werden er verzorgd tot aan hun sterfdag toe. Het 'Algemeen' duidt erop
dat niet alleen hervormden voor ondersteuning in aanmerking kwamen. Het Armhuis
werd beheerd door een weesvader. De inkomsten, die de uitgaven moesten dekken,
verkreeg men uit pachten, renten, collectes, donaties en verhuur van lijkkleden. De
uitgaven waren voor velerlei doeleinden bestemd: levensmiddelen, kleding, school-
geld, school behoeften, reiskosten en medische hulp2.

Nazaten van Foke vinden we tot op heden in Eijsden en omgeving, maar niet al-
leen daar. Naamdragers vonden hun weg naar Amsterdam,' s-Gravenhage, Maastricht,
Margraten, Valkenburg Lb., Bombaye (B), Hasselt (B), Schaarbeek (B) en diverse
plaatsen in Canada. Het Eijsden van Foke is gelegen aan de Maas, even ten zuiden van
Maastricht op de grens met België. Het is in 1828 ontstaan door samenvoeging en
herverdeling van de grondgebieden van Eijsden, Breust en Oost cum annexa. Het
grondgebied van Eijsden omvat sedertdien Eijsden-dorp, Hoog- en Laag Caestert,
Withuis, Breust, Maarland en Oost. In 1943 werd daar Mesch aan toegevoegd en bij
de jongste herindeling van 1982 Gronsveld (met Rijckholt). In 1850-1860 telde Eijs-
den ca. 430 woningen en ca. 2850 inwoners. De meesten vonden hun middel van
bestaan in de landbouw, met name fruitteelt.

Eijsden werd opgenomen in de vaart der volkeren met de komst van de spoorlijn
Luik-Maastricht in 1861. Eijsden, gelegen aan deze lijn, kreeg een station. Het spreekt
vanzelf dat de komst van de spoorlijn en het station veel werkgelegenheid met zich
meebracht. Bij de aanleg waren honderden arbeiders betrokken. Toen de lijn eenmaal
functioneerde, bleef er werk voor stationspersoneel, overwegwachters (de spoorlijn
doorkruiste vele bestaande wegen; op liefst negen plaatsen op het traject in Eijsden
moest een overweg worden gebouwd; daarvan waren er vijf bemand) en baanonder-
houdspersoneel. In totaal beliep dit aantal ongeveer 35 mensen. Foke was er een van.
Nazaten van hem en aangetrouwden vonden er ook een baan3. De aanwezigheid van
de spoorlijn lokte de Luikse industrieel ir. Georges Rocour naar Eijsden. Deze begon
er in 1870 een Zinkwitfabriek die tot op heden, zij het onder de naam Union Miniere
Oxyde Nederland b.v., in bedrijf is. In de topjaren werkten er liefst 1300 mensen,
waaronder uiteraard vele Eijsdenaren en ook nakomelingen en verwanten van Foke4.

De voorouders van Foke Wietzes Boersma
De voorouders van Foke Wietzes Boersma van moederszijde konden worden getra-
ceerd tot begin 1700 in de Drachter buurgemeente Rottevalle. De oudst bekende voor-
vader, FokkeNuttes, verhuisde naar Drachten. De 'familienaam' was, zoals veelal ge-
bruikelijk vóór het keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 dat iedereen verplichtte
binnen één jaar een vaste geslachtsnaam aan te nemen, gebaseerd op het patroniemen-
systeem: de familienaam van de kinderen was een aangepaste versie van de voornaam
van de vader. Als gevolg hiervan kon de 'familienaam' per generatie veranderen, ter-
wijl het ook mogelijke was dat onderscheiden takken van één familie verschillende
'geslachtsnamen' konden dragen.
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J. Kuyper-kaartje van de gemeente Smallingerland (1865); midden-rechts Noorderdrachten en Zuider-
drachten, rechts daarboven Rottevalle

Toen in 1812 de 'familie Nuttes' aan het hiervoor genoemde decreet invulling wen-
ste te geven, is er iets fout gegaan. Het was gebruikelijk dat de oudste mannelijke
vertegenwoordiger van een familie zich bij de maire (burgemeester) van een gemeente
vervoegde en aldaar een opgave verstrekte van alle in leven zijnde familieleden, de
mate van verwantschap vaststelde en vervolgens een familienaam aannam voor alle
genoemde personen. Deze naam werd dan geregistreerd, waarmee de procedure was
afgehandeld. Van de familie Nuttes verschenen in 1812 achtereenvolgens Albert Nut-
tes en Foke Nuttes, beide zonen van Nutte Fokes 'nog in leven', voor de adjunct maire
('toegevoegd burgemeester') van de gemeente Drachten. Aangezien hun vader nog
in leven was en dus klaarblijkelijk had moeten verschijnen, kwam het niet tot het aan-
nemen van een vaste familienaam. Aangezien dat ook niet op een later tijdstip gebeur-
de, bleef zulks helaas achterwege! Echter toen Nutte Fokes op 27 februari 1814 op 82-
jarige leeftijd in Drachten overleed, werd hij nader aangeduidt met 'de Roode'. Het
is onder een verkorting van deze naam dat zijn nakomelingen geboekstaafd werden,
zij het dat meerdere varianten, zelfs voor één en dezelfde persoon voorkomen: Roode,
Rode, Roda, Rooda en Roorda. Uit niets blijkt dat daarmee een zinspeling op een be-
paalde haarkleur werd beoogd.

De Nuttes en de Rodes waren geenszins kerkelijk. In Drachten en omgeving een
overigens niet onbekend fenomeen. Voor zover de bronnen inzicht verschaffen, be-
perkte men de kerkelijke verplichtingen tot het sluiten van huwelijken. Kinderen wer-
den veelal niet gedoopt (ook geen volwassenendoop); op lidmatenlijsten kwam men
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niet voor. Maar op onderscheiden inwonerslijsten en dergelijke gaf men toch op gere-
formeerd of doopsgezind te zijn. Het behoeft geen betoog dat genealogisch onderzoek
onder deze omstandigheden geen sinecure is.

De oudste generaties laten zich als volgt reconstrueren:

I. Fokke Nuttes, geb. Rottevalle ca. 1710 (geschat), tr. Rottevalle 17-1-1734 (geref.
'naa drie wettige huwelijksproclamatien') Grietje Jacobs, van Rottevalle.

Fokke en Grietje verhuisden van Rottevalle naar Noorderdrachten waar ze als arbeiders in hun levens-
onderhoud voorzagen.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

1. Nuttert, volgt II.

II. Nutte(rt) Fo(o)k(k)es de Roode (Rooda, Roorda), geb. Noorderdrachten ca. 1734,
arbeider, overl. Drachten 27-2-1814, tr. Drachten 23-3-1755 (geref.) Marijke (Maijke,
Grietje) Alberts, uit Noorderdrachten, arbeidster, overleed vóór 1814.

Nuttert was gereformeerd. In 1796 woonde hij met vier andere gezinsleden in de Noorderdrachten
huisnummer 123; zijn zoon Albert c.s. woonde in hetzelfde complex5. Hij overleed 'op 82-jarige
leeftijd' in het Algemeen Armhuis alwaar hij werd bedeeld.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend (willekeurige volgorde):

1. Foke Nuttes (Roorda, Rooda), geb. Drachten ca. 1764, geref., arbeider, overl.
Drachten (Algemeen Armhuis) 11-2-1845, tr. ald. (geref.) 19-4-1795 Antje Ja-
cobs, geb./ged. Zuiderdrachten/Drachten 26-5/13-6-1773, arbeidster, overl.
Drachten (Algemeen Armhuis) 23-12-1846, dr. van Jacob Annes en Grijtje Jilts.
Zij woonden in de Noorderdrachten. In 1796 woonden zij samen met Claas Gaukes, eveneens geref.
en schipper van beroep6.

2. Albert Nuttes (Roorda), geb. Drachten 14-5-1775, arbeider, overl. Noorderdrach-
ten (wijk K, huisnr. 281) 31-7-1829, tr. Drachten (geref.) Mijlce (Mike) Everts,
geb./ged. Zuiderdrachten/Drachten 10-2/5-3-1775, arbeidster, overl. Drachten 28-
12-1855, dr. van Evert Jans en Henke Jans.
Zij waren doopsgezind en woonden in de Noorderdrachten. In 1796 zelfs met 23 andere mensen onder
één dak, inclusief zijn vader7.

3. Grietje, volgt lila.
4. Willemke, volgt Illb.

lila. Grietje Nutter(t)s, geb. Drachten, arbeidster, ongehuwd, overl. Drachten (Alge-
meen Armhuis) 26-10-1832.

Bij haar overlijden werd opgegeven dat ze 82 jaar zou zijn geworden. Dat lijkt aan de hoge kant

gezien het huwelijksjaar van haar ouders.

Natuurlijke dochter:

1. Baukje Jans Roda, volgt IV.

Illb. Willemke (Willemtje) Nutte(r)s de Roode, geb. Noorderdrachten ca. 1760, ar-
beidster, overl. ald. 26-5-1824 (64 jaar oud), tr. (1) Drachten 18-5-1794 (na 2 procla-
maties i.p.v. de gebruikelijke 3, met attestatie van Peperga), idem Peperga en Blesdij-
ke (met attestatie van Drachten na 3 voorafgegane aankondigingen) 1 -6-1794 Jan
Harmens (Haksel, Haxel, Hakzel), uit Peperga, arbeider te Balk, overl. vóór 14-4-
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1805; tr. (2) Drachten 14-4-1805 Sijbren (Siebren) Harmens Loijenga, uit Noorder-
drachten, geb. 14-5-17568, arbeider, overl. Drachten (Algemeen Armhuis) 3-3-1836,
wedr. van Eelkjen Warnders, zn. van Harmen Lieuwes en van Sietske Sieberens.

Jan Harmens wordt in 1819 bij het huwelijk van zijn dochter Baukjen, Jan Haxel (Haksel, Hakzel)
genoemd. Baukjen ondertekende de huwelijksakte overigens ook met Haksel.
Sijbren Harmens Loijenga tr. (1) Drachten 23-6-1782 Ee(l)kjen Warnders (de Wind), uit Noorder-
drachten. Hij blijkt bij de volkstelling van Smallingerland in 1796 met vier inwonende gezinsleden,
allen gereformeerd, samen te wonen met liefst 34 andere personen, waarvan er dertien 'gealimenteerd'
werden (= van bedeling moeten leven). Enkelen van hen zijn doopsgezind9. Op 6 februari 1812 koos
hij de achternaam Loijenga; dat deed hij tevens voor zijn dochters Sietske, 27 jaar oud, Janke, 18 jaar
oud, Wietske, 14 jaar oud, en voor Antje, 1 jaar oud, een natuurlijk kind van Sietske'0. Gezien de
leeftijden van deze kinderen betreft het waarschijnlijk kinderen uit zijn eerste huwelijk.
Uit het eerste huwelijk (van Willemke met Jan Haksel):
a. Baukjen Jans Haksel, geb. Drachten 19-8-1792, arbeidster, huishoudster, woonde tot aan haar

huwelijk in de Zuiderdrachten, overl. (tijdens detentie in de Vrouwengevangenis aan de Groene-
weg get. Letter L. nr. 24) Gouda 15-6-1846", tr. Drachten 26-6-1819 (get. o.a. haar 'stedevader'
(= stiefvader Sieberen Harmens Looijenga) Harmen Lammer(t)s Berends, ged. Winterswijk 5-8-
1759, wever en koopman, woonde in de Noorderdrachten aan Roerdenk Schaapschot, testeert 7-
11-1818, overl. Drachten (Armhuis) 30-10-1833, wedr. van J(e)itske Jurjens, zn. van Lammert
Berends en Mette Willems.
Baukjens geboortedatum blijkt uit de Akte van bekendheid opgesteld d.d. 5 juni 1819 voor het
Vredegerecht van het kanton Beetsterzwaag (en bekrachtigd door de Rechtbank van eerste aanleg
te Heerenveen op 16 juni) bij gelegenheid van haar huwelijk". Dit wekt enige verbazing want ze
wordt hierdoor ouder voorgesteld dan ze op grond van de huwelijksdatum van haar ouders kan

'Nieuwe' Hervormde Kerk van
Drachten, gebouwd 1743, ter ver-
vanging van de afgebroken ker-
ken van Noorderdrachten en Zui-
derdrachten (foto, auteur 1994)
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zijn, maar dit vindt waarschijnlijk zijn verklaring in het feit dat haar echtgenoot geboortig is uit
1759 en dus aanmerkelijk ouder is dan zij. Het leeftijdsverschil wordt zo iets verkleind. Verificatie
aan de hand van haar doopakte kon niet plaatsvinden omdat zij niet werd gedoopt daar haar ouders
'zulks verwaarloosd hadden'.
Harmen Lammerts Berends tr. (1) Drachten 21 -11 -1784 J(e)itske Jurjens, geb. Noorderdrachten,
ged. Drachten 28-2-1745, testeert 7-11-1818, overl. Noorderdrachten (huisnummer 399) 10-11-
1818, dr. van Jurjen Durks en van Claaske Hendriks, arbeiders te Noorderdrachten.
Bij de volkstelling van 1796 wordt bij Harmen en zijn echtgenote Jitske en hun drie kinderen
aangetekend dat ze gereformeerd zijn. Bij hen was inwonend Jan Jurjens, vrijgezel, schipper en
eveneens van gereformeerde religie. Hij is waarschijnlijk een broer van Jitske13. Op 7 februari
1812 had Harmen voor zichzelf en voor zijn dochter Mettje van 26 jaar en voor zijn kleinzoon
Harmen van 2 jaar, een natuurlijk kind van zijn dochter, die beiden bij hem inwonend waren in
huisnummer 399 in de Noorderdrachten, de achternaam Lammerts aangenomen '4. Op 7 november
1818 testeerde hij voor, en ten huize van, notaris Karst Jans van der Veen te Drachten. Zijn vrouw
testeerde terzelfde tijd 'ziek van lighaam' ten harer huize in de Noorderdrachten nr. 399 'in den
nacht tuschen den zesdenen zevenden november om half twee uren'. Zij vermaakten elkaar over
en weer het levenslange vruchtgebruik van al hun goederen en hoopten dat hun, helaas niet nader
genoemde, kinderen daarmee zouden kunnen instemmen. Mocht dat niet zo zijn dan zouden die
terstond na het overlijden hun legitieme part krijgen en het restant toevallen aan de overgebleven
ouder zowel voor wat betreft de blote eigendom als het vruchtgebruik15. Reeds drie dagen later
overleed Jitske, waarna Harmen hertrouwde met Baukjen Jans, waarschijnlijk zijn huishoudster.
Op 29 juni 1822 verkoopt hij samen met Pieter Pieters Veenstra, huisman uit Noorderdrachten,
ieder voor de helft, 'een huizinge en hovinge met boomen en plantagie cum annexis' gelegen aan
de Dwarsvaart in de Noorderdrachten nr. 292, 'belast met onderhoud van het voetpad hiernevens',
voor 300 Nederlandse guldens aan Gerrit Jans Veenema, arbeider in de Noorderdrachten. Harmen
ontvangt direct zijn deel ad 150 gulden, terwijl de totale koopsom door Veenema aan Veenstra
betaald kan worden in termijnen van 25 gulden benevens een rente van 5% per jaar16.
Harmen had uit zijn eerste huwelijk minstens drie kinderen. Uit zijn huwelijk met Baukjen werden
nog drie kinderen geboren: Berend (Harmens) Lammers (1820), Willemke (Harmens) Lammers
(1823) en Albert Harmens Lammers (1826). Zij werden hervormd gedoopt te Drachten. Harmen
overleed in 1833 in het Algemeen Armhuis te Drachten. Baukjen bleef na het overlijden van haar

Zolderverdieping van de vrouwengevangenis te Gouda met handwerkende delinquenten (ca. 1850); steen-
druk van H.J. Backer (Streekarchiefdienst Hollands Midden, Gouda)
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man achter met haar veelal nog jonge kinderen. Eén van haar kinderen, met name Berend, zou haar
daar in een lastig en uiteindelijk fataal parket brengen. Berend was sedert ca. 1835 in betrekking
bij meestertouwslager Geert Wijbes Veenstra in Drachten. In 1842 ontvreemdde hij bij zijn leer-
meester verschillende nieuwe touwslagersgoederen en gereedschappen zoals 'eenige hamen of
'zijlbaggen, halsstroppen, horen- en andere touwen of lijnen, benevens een ijzeren schijfbout'. Bij
het verbergen en het doorverkopen van deze goederen betrok hij zijn moeder en Joannes Hoekes
Hovinga. De diefstal werd ontdekt en de betrokkenen werden niet mals gestraft. Berend werd,
rekening houdend met zijn jeugdige leeftijd, voor vier jaar opgesloten in een huis van reclusie en
tuchtiging 'om aldaar door zijnen arbeid zijn onderhoud te gewinnen', Hovinga werd met een
roede gegeseld, gebrandmerkt met de letter T en liefst tien jaar opgesloten in een huis van reclusie
en tuchtiging (de lange periode mede gelet op het recidive karakter van zijn daad) en Baukjen werd
een kwartier te pronk gesteld op een schavot voor het stadhuis van Leeuwarden, omhangen met
een papier op haar borst waarop de 'misdaad' (zij werd veroordeeld wegens de doorverkoop van
enige hamen en een teerlijn) was omschreven, en vervolgens voor vijfjaar opgesloten in een huis
van reclusie en tuchtiging. Uiteraard moesten de gerechtskosten ad ruim 185 gulden voldaan
worden en de gestolen goederen aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven.
Het huis voor reclusie en tuchtiging werd voor Baukjen de vrouwengevangenis in Gouda. Daar
overleed ze op 15 juni 1846 (Baukjen Jans; opgegeven leeftijd 52 jaar), waarschijnlijk aan de
gevolgen van een besmettelijke ziekte die in de gevangenis was uitgebroken. De aangifte werd
gedaan door Dirk van Brummelen, bediende in de gevangenis voor veroordeelde vrouwen en Jan
Felix, hellebaardier. Wat zij en haar zoon tot de genoemde daad kan hebben gebracht, is niet zo
duidelijk. Armoede zal geen overheersende drijfveer zijn geweest, ze komen immers niet voor op
de bedelingslijsten van de diaconie van Drachten, hadden werk en inkomsten en mogelijk wat geld
achter de hand (gelet op de verkoop van goederen door Baukjens man; zie hiervoor)17. Haar Me-
morie van successie vermeldt daarentegen, maar dat is ruim na het gebeurde, dat ze 'te Dragten
laatst woonachtig geweest (is) in behoeftige omstandigheden, zondereenige vaste of andere goede-
ren van waarde te hebben nagelaten'. De tevens vermelde constateringen dat ze gehuwd zou zijn
en geen kinderen had, moeten op onwetendheid berusten18.
Kinderen van Sijbren Harmens Loijenga en van Eekjen de Wind:
a. Sietske Loijenga, geb. ca. 1785.

Heeft natuurlijk kind: Antje Loijenga, geb. ca. 1811.
b. Janke Loijenga, geb. ca. 1794.
c. Wijrske(Wietske)SieberensLo(o)ijenga,geb.ca. 1798,overl. Drachten 17-11-1857,ongehuwd.

Heeft natuurlijk kind: levenloze dochter, geb./overl. Drachten (Wijk M, huisnr. 353) 5-5-1828.

Kinderen van Harmen Lammerts en Jitske Jurjens:
a. waarschijnlijk Ceelig Harmen Lammen:

Tegen hem werd op 28 november 1847 door de politie van Drachten procesverbaal opgemaakt
wegens overtreding van het Provinciaal Reglement tot voorkoming en blussching van brand.19.

b. AW.
c. Mettje Lammerts, geb./ged. Noorderdrachten/Drachten 20-10/26-11-1786, bollenloopster,

overl. Drachten 2-4-1863, tr. Berend Luiling.
Op 11 februari 1846 werd door de politie van Drachten tegen Metje procesverbaal opgemaakt
wegens 'kruijen op de Binnenstraat' aldaar20. Mettje heeft natuurlijk kind: Harmen Lammerts,
geb. ca. 1810.

Kinderen van Baukjen Jans (Haksel) en Harmen Lammerts:
a. Berend (Harmens) Lammers, geb./ged. Noorderdrachten/Drachten 4/19-11-1820, touwslager

en knecht, ongehuwd, woonde te Drachten, overl. Leeuwarden 12-9-1845.
Berend was sedert ca. 1835 in betrekking bij meestertouwslager Geert Wijbes Veenstra in
Drachten. In 1842 ontvreemdde hij bij zijn leermeester 'tijdens hij als leerknecht bij den selven
voor loon in dienst was' touwslagersgoederen en gereedschappen. Ook zijn moeder betrok hij
bij deze diefstal (zie hiervoor). Hem werd vier jaar gevangenisstraf opgelegd, waarvan hij een
gedeelte zou uitzitten. Wellicht was het anders gegaan als hij in 1839 (inschrijving te Drachten)
daadwerkelijk was opgeroepen voor de Nationale Militie. Wegens te geringe lengte werd hij,
hoewel ingeloot, vrijgesteld wegens gebrek aan lengte, eerst vooreen jaar, later finaal.

b. Willemke(Harmens)Lammers, geb./ged. Noorderdrachten/Drachten 30-4/1-6-1823,arbeidster,
ongehuwd, woonde te Drachten, overl. ald. 28-7-1849.
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c. Alben Harmens Lammers, geb./ged. Noorderdrachten/Drachten 3-4/7-5-1826, touwslagers-
knecht, ongehuwd, overl. Drachten 'zich thans aldaar met verlof bevindende' (vanwege zijn
militie) 28-5-1850.
Albert behoorde tot de Nationale Militie lichting van 1845 (Drachten), verkreeg vrijstelling
voor één jaar wegens te geringe lengte en werd per 1 maart 1848 alsnog opgeroepen (hij was
klaarblijkelijk nog gegroeid!) en ingedeeld bij de Derde Compagnie van het Tweede Bataljon
van het Achtste Regiment Infanterie als fusilier. Hij diende slechts van 3 juni tot 6 november
1849. Zijn persoonsbeschrijving bij indiensttreding was als volgt: lengte: 1.574 meter; aange-
zicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus en mond: gewoon; kin: rond; haar en wenk-
brauwen: blond; merkbaar teken: een lidteken aan het voorhoofd21.

IV. Baukje Jans Roda, geb. Drachten 20-5-1796, arbeidster, overl. Leek (Zevenhui-
zen) 24-1-1867, tr. Leek 12-6-1829 Pieter Pieters de Jong, geb. Kortezwaag (Opster-
land) (21)-1-1798, boerenknecht, arbeider, overl. Leek (Zevenhuizen) 22-3-1866, zn.
van Antje Jakobs de Jong.

de geboortedatum van Baukje blijkt uit de Akte van Bekendheid opgesteld d.d. 25 maart 1829 voor
het Vredegerecht van het kanton Leek (en bekrachtigd door de Rechtbank van eerste aanleg te Gronin-
gen op 28 april; getuigen o.a. Hindrik Geerts Oost en Trijntje Derks Oost, weduwe van Albert Geerts
Oost, respectievelijk neef en aangehuwde nicht, verklarende verder dat de moeder van Baukje, arbeid-
ster te Drachten, niet kon getuigen 'zijnde dezelve wegens ligchaams zwakheid onbekwaam om voor
ons vrederegter te compareren') 'uithoofde, zij niet was gedoopt'.
De geboortedatum van Pieter Pieters de Jong blijkt uit dezelfde Akte van Bekendheid; getuigen o.a.
zijn moeder Antje Jacobs de Jong, zijn grootmoeder Tjitske Hindriks, weduwe van Doeke Bakes
Hofstra en 'een moeijke' (tante) Metskje Jacobus de Jong 'uithoofde hij niet was gedoopt'. Zijn
moeder was arbeidster te Gorredijk en Zevenhuizen; zij overleed te Leek (Zevenhuizen, ongenum-
merd), 65 jaar oud, 16-12-1840, en was dochter van Jakob Harms en Tjitske Hindriks. Als zodanig
is Pieter Pieters de Jong de stamvader van een nieuw geslacht.
Op 12 februari 1816 is Baukje te Drachten (Algemeen Armhuis) bevallen van een zoon die ze de
naam Foke Wietzes Boersma gaf. De aangifte bij de burgerlijke stand werd gedaan door Geert Jans
Hanekam (weesvader, en samen met zijn echtgenote beheerder van het genoemde Armhuis), in tegen-
woordigheid van Hans Marcus Brouwer, brouwer, en van Geert Jogchimus Offeringa, veldwachter.
Baukjen Jans, zoals ze werd genoemd, was ten tijde van de geboorte van haar zoon arbeidster en
woonde in de Zuiderdrachten. Een (kinder-)doopinschrijving van Foke werd niet achterhaald. De
identiteit van de vader kon niet worden vastgesteld. De tweede voornaam van Foke en het feit dat
Baukjen Jans haar zoon Boersma als achternaam meegeeft, zou erop kunnen duiden dat zekere Wietze
Boersma hier meer vanaf weet. Dat blijkt zo te zijn. Toen Foke in 1843 alsnog werd gedoopt (her-
vormd, Maastricht, St. Jan) werd vastgelegd dat een verder onbekende 'Wijse Boersma' zijn vader
is. De voornaam Foke komt meerdere malen voor in de familie van moederszijde.
Kort na 1816 verhuisde Baukje naar het nabijgelegen Zevenhuizen in de gemeente Leek. Daar is ze
onder meerdere namen bekend: Boukjen Jans, Bouktje Jans Nutters, Bauk(t)je Jans Roda en andere
varianten. In Zevenhuizen maakte ze kennis met Pieter Pieters de Jong. Hij was geboortig van Korte-
zwaag maar woonde ten tijde van opkomst voor de Nationale Militie met zijn moeder te Gorredijk.
Hij werd wegens niet nader genoemde gebreken finaal vrijgesteld (gemeente Opsterland, lichting
1817; als geboortedag 21 januari vastgelegd). In 1826 luidde zijn persoonsbeschrijving: lengte: 1.66
meter; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus: spits; mond: groot; kin: rond; haar en
wenkbrauwen: licht bruin.

Baukje en Pieter woonden samen. Pas op 12 juni 1829, op de geboortedag van hun vierde kind huw-
den ze (alleen burgerlijk). Bij de geboorte van hun gezamenlijke voorhuwelijkse kinderen, die steevast
de familienaam De Jong kregen, werd steeds omslachtig vastgelegd dat Pieter de vader van de kinde-
ren was en deze ook alszodanig erkende. Op 2 augustus van datzelfde jaar lieten ze hun vier kinderen
dopen in de gereformeerd kerk van Midwolde en de Leek. De volgende kinderen bleven ongedoopt.
Het gezin woonde te Zevenhuizen in de Oost-Indische wijk, ongenummerd (Volkstelling 1830). In
1840 (Volkstelling) aldaar in de Kokswijk. De natuurlijke voorzoon Foke Wietzes van Baukje komt
op deze lijsten niet voor. Klaarblijkelijk woonde hij elders. Pas vanaf 1835, wanneer hij voor de Na-
tionale Militie, gemeente Leek, lichting jaar genoemd, moet opkomen, verschijnt hij weer ten tonele.
Pieter en Baukje verwierven te Leek 'op de Zevenhuizen' een prachtig bezit. Hun gezamenlijke
nalatenschap omvatte een 'behuizinge, tuin, bouwland en heide' aldaar, kadastraal bekend sectie E.
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nrs. 509,510,511 en 512 met een gezamenlijke oppervlakte van 2 bunders, 83 roeden en 80 vierkante
ellen.
In de memorie van successie van zijn moeder (hij is uiteraard geen wettige erfgenaam van zijn stiefva-
der) wordt Foke Wietzes niet als erfgenaam genoemd, hetgeen verrassend is. Klaarblijkelijk werd
reeds op een andere wijze daarin voorzien.

Kind van Baukje Jans Roda en Wiese Boersma:

a. Foke Wietzes Boersma, geb. Drachten 12-2-1816, volgt als I. onder 'Het nage-
slacht van Foke Wietzes Boersma.

Kinderen van Baukje Jans Roda en Pieter Pieters de Jong:

1. Jakob de Jong, geb. Leek (op de Zevenhuizen) 3-11-1819, ged. (geref.) Midwol-
de en de Leek 2-8-1829, arbeider te Zevenhuizen (1866) en te Niebert (1867).

2. Albert de Jong, geb. Leek (op de Zevenhuizen) 20-12-1822, ged. (geref.) Mid-
wolde en de Leek 2-8-1829, arbeider te Zevenhuizen (1866) en te Groningen
(1867), vertrokken naarMarum 17-6-1857.

3. Antje de Jong, geb. Leek (op de Zevenhuizen), 23-5-1826, ged. (geref.) Midwol-
de en de Leek 2-8-1829, tr. Leek 4-8-1849 Geert Wint (de Wind), geb. en wonen-
de te Zevenhuizen, arbeider, zn. van Jan Hendriks Wint en Antje Hendriks Buist.
Geert en Antje verhuizen op 20 maart 1850 naar Stadskanaal (Nieuw Buinen).

4. Tjitske de Jong, geb. (op de huwelijksdag van haar ouders) Leek (op de Zeven-
huizen) 12-6-1829, ged. (geref.) Midwolde en de Leek 2-8-1829, arbeidster, tr.
Leek 20-3-1852 Lubert Greinhuis (Gringhuis), arbeider te Stadskanaal (Nieuw
Buinen).

5. Benne de Jong, geb. Leek (op de Zevenhuizen) 4-10-1832, arbeider en landbou-
wer te Zevenhuizen, overl. Leek 29-12-1902, tr. ald. 27-2-1858 Fenje Hummel,
geb. Zevenhuizen ca. 1835, arbeidster, dr. van Alle Hendriks Hummel, arbeider
te Zevenhuizen, en Aafke Willems Hummel.
In 1867 wordt Benne als vaste huurder genoemd van het ouderlijk huis cum annexa voor een bedrag
van 10 gulden per jaar.

6. Gerrit de Jong, geb. Leek (op de Zevenhuizen) 23-10-1835, arbeider te Zeven-
huizen (wijk B nr. 104), overl. Leek 17-12-1900, tr. (1) ald. 2-8-1862 Jantje Lou-
wes; tr. (2) Leek 29-12-1888 Grietje Zorge, dr. van Siewert Zorge en Doetje
Berends Hofstee.

(Wordt voortgezet)

Noten
Bij het samenstellen van de stamboom van mijn familie werd op velen een beroep
gedaan. Door de welwillende medewerking kon een afgerond geheel worden gereali-
seerd waarbij de huidige generaties niet ontbreken. Allen dank hiervoor.

In het notenapparaat worden de navolgende afkortingen gebruikt:
AGE = Archief Gemeente Eijsden; AGS = Archief gemeente Smallingerland; ANH
= Archief Nederlands Hervormde Gemeente Maastricht; ARA = Algemeen Rijksar-
chief 's-Gravenhage; AWH = Archief Waals Hervormde Gemeente Maastricht; GAD
= Gemeentearchief Drachten; GAE = Gemeente Archief Eijsden; GAM = Gemeente-
archief Maastricht; KNIL = Stamboeken van de onderofficieren en soldaten van de
Koloniale Reserve, 1815-1949; RAF = Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden;
Stamboeken = Stamboeken van de onderofficieren en manschappen van de Koninklij-
ke Landmacht, 1814-1924; UEV = periodiek Uit Eijsdens Verleden.
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1. De eerste aanzet tot dit artikel werd reeds in 1978 gedaan. De resultaten van het onderzoek tot op dat
moment werden door mij vastgelegd in deel 2 van mijn kwartierstaat zoals deze verscheen in het
periodiek UEV. Ten aanzien van de familie Boersma en met name Foke Wietzes Boersma, zie ge-
noemd periodiek, jrg. 2, nr. 1,1978, pag. 10-17, in het bijzonder pag. 10-12. De aldaar gedane consta-
tering als zou Foke Wietzes Boersma een zoon zijn van Baukjen Jans, dr. van Jelle Jans en Antje
Kei mpes (geb./ged. geref. Zuiderdrachten/Drachten 16-12-1791 /8-1 -1792) is aldus niet correct geble-
ken. Ook mijn veronderstelling als zou zij gehuwd zijn met Jakob Jans Moes en als Bouktje Jans
Boersema te Oostwold zijn overleden op 10-1 -1849 worden hiermede herroepen. Zie voor dit laatste
M. de Boer, Doopsgezinden in het Groninger Westerkwarlier, in: Gens Nostra 49 (1994), pag. 344.

2. Ontleend aan P. van Schaik, Honderd jaar armoede in Smallingerland, 1750-1850, Uitgave van het
Buro Voorlichting van de gemeente Smallingerland, Drachten z.j., in het bijzonder pag. 88-95.

3. Zie voor de spoorlijn Luik-Maastricht de artikelenreeks van B. Pachen in: UEV, nr. 32, 1985, pag.
4-17, nr. 33, 1986, pag. 10-16, nr. 34, 1986, pag. 12-21 en nr. 35, 1986, pag. 10-24, meteen aanvul-
ling mijnerzijds in nr. 39, 1987, pag. 4-5.

4. Zie voor deze fabriek, 90 jaar Zinkwitinduslrie in Nederland, 1870-1960, gedenkboek uitgegeven
door de Zinkwit Maatschappij onder redactie van A. Smeets, Eijsden 1960.

5. Ontleend aan Volkstelling Smallingerland 1796 (Volkstelling 1796), uitgegeven door het Comité voor
het gedenkboek 'Smellingera-land' met steun van de Fryske Akademy te Leeuwarden, Drukkerij
Laverman N.V. Drachten, Drachten 1951. Zie onder Zuiderdrachten nr. 123. De inschrijving omvat
vijf personen. In totaal woonden er 23 mensen in het wooncomplex.

6. Volkstelling 1796. Zieonder Noorderdrachten nr. 212 1/2. Bij de naamsaanneming in 1812/13 woon-
den zij Noorderdrachten huisnummer 242. Zie ook GAD, AGS, inv. nr. 529, Lijst van ingezetenen
per 1-3-1826 (Bevolkingslijst 1826), Noorderdrachten onder nr. 260.

7. Volkstelling 1796. Zie onder Noorderdrachten nr. 123. Bij de naamsaanneming in 1812/13 woonden
zij Noorderdrachten huisnummer 226. Op de Bevolkingslijst 1826 worden ze vermeld onder Noorder-
drachten nr. 644.

8. GAD, AGS, inv. nr. 529, Inwonerslijst uit 1826, Zuiderdrachten onder nr. 222.
9. Volkstelling 1796. Zie onder Noorderdrachten nr. 310 1/2.

10. Naamsaanneming Drachten d.d. 6-2-1812. Hij woonde toen in de Noorderdrachten, huisnummer 25.
11. Het tuchthuis van Gouda, opgericht in 1611, werd in 1811 een correctionele gevangenis en in 1837

een vrouwengevangenis. De vrouwengevangenis werd bij K.B. van 4 juni 1861 opgeheven.
12. Maakt onderdeel uit van de huwelijksbijlagen, Drachten 1819/nr. 25. De verklaring werd afgelegd

door zeven getuigen waaronder haar stiefvader Sijbren Harmens Looijinga, 62 jaar, arbeider en haar
'moei' (tante) Mieke Everts, 44 jaar, arbeidster. Zie ook RAF, Nieuwe Rechterlijke Archieven, inv.
nr. 16-262, d.d. 5-6-1819.

13. Volkstelling 1796. Zie onder Noorderdrachten nr. 297.
14. Naamsaanneming Drachten d.d. 7-2-1812.
15. RAF, fonds notarissen, inv. nr. 26-32016, akten 1330 en 1331, datum genoemd.
16. RAF, fonds notarissen, inv. nr. 26-32024, akte 2107 d.d. 29-6-1822. Koopcontract en cessie. Het

perceel grensde ten oosten de Dwarsvaartsgeregtigheid en ten zuiden Douwe Jans de Wacht.
17. Voor de rechtstukken van deze zaak zie RAF, Rechterlijke Archieven, Arrondissement Heerenveen,

inv. nr. 18-01-109 onder nr. 93, inv. nr. 18-01-104 onder nr. 93 en 97 en van het Archief van het
Provinciaal Gerechtshof in Friesland te Leeuwarden, inv. nr. 17-65 onder rolnr. 376. De aanklacht
luidde: 'diefstal van onderscheidene goederen en medepligtigheden daaraan op onderscheiden tijden'.

18. RAF, Memories van Successie, inv. nr. 42-1007, nrs. 120 en 121. De verklaring werd opgemaakt door
de grietman van Drachten.

19. GAD, AGS, Register van processenverbaal 1843-1878, inv. nr. B.J.2I, onder nr. 342.
20. GAD, AGS, Register van processenverbaal 1843-1878, inv. nr. B.J.2I, onder nr. 217.
21. ARA, Stamboeken, inv. nr. 2.13.10-1116, stamboeknr. 38752. Het merendeel van de manschappen

van het Achtste Regiment Infanterie van de lichting van Albert was slechts kortdurend in actieve
dienst, de reden daarvan is niet duidelijk.
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BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS

door W. VAN ZEELAND

In mei 1993 verscheen het monumentale werk van dr. A.W.E. Dek met bovenstaande
titel. De bloedverwanten zijn in dit geval gewone Nederlanders die van prins Maurits
afstammen via bastaardij. Daaronder zijn de meeste leden van het geslacht Simonis
in Den Haag, zo ook mijn echtgenote.

Er is, of liever gezegd, er was een kleine moeilijkheid: de plaatsing van Hendrina
Wijnants (ik zie af van spellingsvarianten). Zij vormt namelijk de sleutel tot de af-
stamming, als dochter van Jan Wijnants en Aüda (van) Nassau. Als men de DTB-
boeken van Den Haag erop naslaat, vindt men verschillende mogelijkheden:

1. Op 8 augustus 1757 werd het overlijden van Hendrina Wijnants, oud 70 jaar, pro
deo aangegeven, 'subiet' overleden, vervoerd naar Rijswijk.

2. Op 8 oktober 1778 werd het overlijden van Hendrina Wijnants pro deo aangege-
ven, 'teering', begraven Noorderkerkhof, 66 jaar.

3. Op 15 maart 1779 werd het overlijden van Hendrina Wijnants, oud 80 jaar, pro
deo aangegeven, 'verval van krachten', begraven Noorderkerkhof.

Geen eenvoudige keuze, zoals u ziet!
Kijken we in de doopboeken, dan ontstaat een ander beeld:

- Op 9 november 1687 werd gedoopt in de Grote Kerk Hendrina, dochter van
Johannes Wijnants en Aüda van Nassou, get.: Johannes en Barbara van Nassou
(oom en tante).

Hiermee zou de keus kunnen vallen op nr. 1, ware het niet dat zij 11 jaar ouder is dan
haar eventuele echtgenoot, Hendricus Lamberts Simonis, die in 1698 r.-k. werd ge-
doopt. De alliantie ziet er zo wat onwaarschijnlijk uit, nietwaar? Groot leeftijdsver-
schil, verschil in geloofsovertuiging (?): nogal ongeloofwaardig!

Ik heb dus een en ander maar in het midden gelaten - bovenstaande vond ik al in
1976-totdat mij zes jaar geleden werd verteld dat het beslist nr. 1 was; overigens
zonder bewijs. In weerwil van alles begon ik toch aan de kwartierstaat van Aüda van
Nassau en ik verzeker u dat daarbij ook 'embarras du choix' optreedt, en dat meer dan
eens. Denk maar eens aan alle verschillen in opvatting over Middeleeuwse vorsten-
kwartieren.

Ook in het boek van Dek staat geen vermelding van het waarom. Maar zie: op 2
februari 1994 sla ik, in het gemeente-archief van Den Haag, inventarisnummer 2614
open van het notarieel archief (beheersnr. 372). Daarin, onder nr. 3, vind ik een testa-
ment van Johannes Wijnants en Alijda Nassau, waarin expliciet wordt vermeld dat
hun dochter Hendrina is getrouwd met Hendrik Simonisl Ondanks alle onwaarschijn-
lijkheden hebben mijn zegsman en Dek toch gelijk en kan ik met een gerust hart ver-
der werken aan genoemde kwartierstaat.

Hier is trouwens sprake van een toevallige vondst, want dit gedeelte van het archief
is (nog) niet geïndiceerd. •

Literatuur
- A.W.E. Dek, Bloedverwanten van Prins Maurits, Rotterdam 1993.
- A.W.E. Dek, Genealogie van het Vorstenhuis Nassau, Zaltbommel 1970.
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PETRUS
HENDRICUS

EVERHARDUS
VAN DE KAMP

zn. van Theodorus
van de Kamp en
Elisabeth Aleven

onderwijzer en
bakker

geb. Oud Zevenaar
3-9-1837

overl. Rotterdam
20-9-1915

tr. Didam

e

JOHANNA
EI.ISABETH

KOK

dr. van Wilhelmus
Theodorus Kok en

Engelina
Stapelbroek

geb. Didam
13-12-1847

overl. Rotterdam
1-3-1920

4-5-1866

4

GERARDUS PETRUS
VAN DE KAMP

bakker

geb. Oud Zevenaar 15-3-1871

overl. Hilversum 31-7-1947

tr. Rotterdan

10

DIRK DE HAAN

zn. van Adrianus
de Haan en

Adriana Baars

zuivel- en
veehandelaar

geb. Schiebroek
2-11-1835

overl. Rotterdam
29-1-1911

tr. Rotterdan

11

MARIA DORST

dr. van Teunis
Dorst en Cornelia

de Rooy

geb. Rotterdam
20-4-1850

overl. Rotterdam
30-1-1918

(17-11-1866

s

MARIA CORNELIA DE
HAAN

geb. Rotterdam 17-1-1873

overl. Hilversum 24-2-1952

n 7-11-1894

2

GERARDUS THEODORUS JOSEPH VAN
DE KAMP

ambtenaar Ministerie van Defensie

geb. Rotterdam 2-2-1906

overl. Rotterdam 5-9-1977

12

CASPARUS
MARKENSTEIN

zn. van Bastiaan
Markenstein en

Barendina
Norenburg

mol en bouwer.
zaagmolenaar,
kolenhandelaar

geb. Dordrecht
16-2-1838

overl. Kralingen
28-2-1916

tr. Dordrech

13

ADRIANA
VROLIJK

dr. van Jacobus
Vrolijk en Sija van

der Koogh

geb. Dordrecht
28-5-1839

overl. Kralingen
26-2-1893

14-5-1862

6

DIRK MARKENSTEIN

controleur Rotterdamsche

Omnibus Maatschappij,

kastelein

geb. IJsselmonde 20-9-1875

overl. Rotterdam 5-6-1930

tr. Rotterda

14

JACOBUS
ANTONIUS
SCHEERS

zn. van Jacobus
Johannes Scheers
en Adriana Sibens

metselaar

geb. Bergen op
Zoom 3-3-1852

tr. Middelbu

15

CHR1STINA
JOHANNA TEN

HACKEN

dr. van Johannes
Hubertus ten

Hacken en Agnes
Dorothea

Hoffmanns

dienstbode

geb. Middelburg
3-3-1854

overl. Vlissingen
4-6-1892

rg 9-5-1877

7

JOHANNA ADRIANA
SCHEERS

geb. Middelburg 3-4-1880

overl. Rotterdam 8-7-1949

T17-8-19OI

3

MARIA JACOBA MARKENSTEIN

hoedenmaakster

geb. Rotterdam 6-9-1905

overl. Rotterdam 10-4-1985

tr. Rotterdam 1-10-1930

JOSEPH LEONARDUS MARIA VAN DE KAMP
medisch fotograaf RMF, geb. Rotterdam 16-8-1932

tr. Nijmegen 12-8-1963 Louise Maria Jansen, geb. Zevenaar 2-7-1929, verpleegkundige, dr. van
Johannes Rudolphus Franciscus Jansen en Gerarda Everdina van Embden

Nummer 4
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SCHILDPADDEN IN WEST-FRIESLAND

door dr. B.K.S. KOENE

Op 23 augustus 1603 maakt notaris Codde te Enkhuizen het testament op van Geert
Jans, weduwe van Wouter Jacobsz. en poorteresse der stede Hoorn. Haar handmerk
onderde akte' is:

Vanwaar dit merk? Voor een zuiver geometrisch merk-een veredeld kruisje-lijkt
het te complex. Een gestileerde aanduiding van een beroep of familienaam ligt meer
voor de hand. Het laatste blijkt het geval te zijn, echter op een indirecte, verrassende
wijze.

Geert Jans vermeldt in haar testament de namen van haar drie zonen: Jacob Wou-
tersz-, Frederick Woutersz. en meester Van Binnenblijff. De laatste naam toont aan dat
de testatrice identiek is aan Geertje Jansdr. Binnenblijff, een dochter van de Hoornse
regent meester Jan Dirksz. Binnenblijff. Zij trouwde de houtkoper en schepen Wouter
Jacobsz. Haar zoon Jan Binnenblijff2 studeerde in Leiden, waar de latere Hoornse
kroniekschrijver Theodorus Velius zijn studievriend was. Hij bekleedde van 1597 tot
zijn dood in 1612 vele ambten in Hoorn, waaronder een aantal malen het burgemees-
terschap. Het wekt geen verwondering dat hij de familienaam van zijn moeder aan-
nam: haar broer Dirk Jansz. Binnenblijff was, in de periode 1583-1606 herhaaldelijk
burgemeester en schepen van Hoorn, en haar vader Jan Dirksz. Binnenblijff"was daar-
voor eveneens een belangrijk persoon in het Hoornse stadsbestuur3. Hij was vanaf
1533 afwisselend schepen en burgemeester. Hij trad aftoen Hoorn in 1572 de zijde
van prins Willem van Oranje koos. Velius vermeldt daarover in zijn Kroniek van
Hoorn4:

'De Burghemeesteren, siende waer de saken heen liepen, versochten aende Burgers ontslagen te wesen
van haer eedt. Maer soo haer dit niet gheworden mocht, vluchten uyt de Stadt, ghelijck oock deden
verscheyden ander luyden, meest vande treffelijckste, soo van middelen, als aensien. Twee vande Bur-
ghemeesters, te weten, Mr. Jan Binnenblijf ende Jan Berckhout werden op den Dijck ghevolght soo sy
de Wester-poort uytgingen, en werden vande Burgers met bidden en smeken beweeght, dat sy weder in-
keerden. Maer den eenen trock noch naderhandt wegh, d'ander Jan Berckhout bleef'.

Deze Jan Dirksz. Binnenblijff was, waarschijnlijk een zoon van de schepen Dirk Ja-
cobsz. Binnenblijff wiens naam voorkomt onder een oorkonde5 uit 1503. Wanneer
Geertje Jans Binnenblijff'm 1603 haar testament maakt, zijn telgen uit het geslacht
Binnenblijff dus al minstens een volle eeuw vooraanstaande regenten in Hoorn.

De Binnenblijffs hebben in de keuze van hun familiewapen blijk gegeven van een
zeker gevoel voor humor. In toespeling op hun naam voerden zij de schildpad als
wapendier. In 1597, zes jaar voor Geertje Jans haar merk zet, hecht haar zoon Jan
Binnenblijff zijn zegel aan een schepenbrief, met op dat zegel de afbeelding van een
verticaal geplaatste schildpad, op de rug gezien. Het is dan niet moeilijk in het merk
van Geertje Jans een vereenvoudigde vorm van dezelfde voorstelling te zien. Het
zegel van Jan Binnenblijff is beschreven door Musschart6, maar door de auteur niet
teruggevonden in de Hoornse archieven. Een latere Binnenblijff (Hoorn, 1718) plaatst
de schildpad horizontaal, zie afbeelding7, met als helmteken eveneens een schildpad.
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Na draaiing tot verticale stand leidt een weergave van deze afbeelding met een beperkt
aantal rechte lijnen inderdaad tot het handmerk van Geertje Jans.

Een zoon van meester Jan Binnenblijff, Cornelis, studeerde evenals zijn vader in
Leiden. Rond 1616 schrijft hij enige versjes en spreuken in het album amicorum van
zijn mede-student Daniel de Marez. Hij verluchtigt zijn bijdrage met zijn wapen: in
blauw een natuurlijke schildpad op groene grond, helmteken hetzelfde dier8. Aardig
is dat ook een der versjes, geplaatst boven dit wapen, zinspeelt op zijn naam. Het luidt,
ondertekend met Cornelius Binnen-blyff:

Tutius est residere domi, studiisque vacare,
Gaudia quam menlis pernicio.sa sec/ui.

In vertaling:
Veiliger is hel binnenshuis te blijven, en vrij te zijn van wensen, dan verderfelijke genoegens des geestes
na te jagen.

Wij hebben gepoogd aannemelijk te maken dat het handmerk van Geertje Jans moet
worden opgevat als een 'logo' gebaseerd op het familiewapen. Dit wapen op zijn beurt
is een 'sprekend wapen', een uitbeelding van de familienaam. Het zegel van Dirk
Jacobsz. Binnenblijff op de oorkonde uit 1503 is verloren gegaan, zodat niet bekend
is of het wapen toen al werd gevoerd.

De laatste stap zou dienen te bestaan uit een verklaring van het ontstaan van de
naam Binnenblijff. Helaas kan daarover slechts gespeculeerd worden. Vóór 1503 zijn
geen vermeldingen van de toenaam Binnenblijff gevonden. Ook kennen wij geen om-
standigheden uit het leven van de eerst bekende Binnenblijff die de keuze van zijn
toenaam zouden kunnen verklaren.

Als toegift kan nog worden opgemerkt, dat men in de Lutherse kerk van Enkhuizen
een tweede geval vindt van het gebruik van de schildpad op een sprekend wapen. Een
van de twee wapens die op het orgel prijken, toont drie verticaal geplaatste schildpad-
den. Blijkens de feestrede9 ter inwijding van het orgel in 1782 werd dit wapen gevoerd
door de toenmalige predikant Jacob Driehuys. Vandaar drie dieren die een huis met
zich voeren. Dominee Driehuys was in 1759 naar Enkhuizen beroepen10 van zijn eer-
dere standplaats Edam. Bij zijn trouwen" in Edam mei Anna Martina de Hartogh
(van haar is het tweede wapen op het orgel) wordt vermeld dat hij afkomstig is uit
Gouda. De collectie Muschart bevat een beschrijving12 van het zegel van Jacob Drie-
huys te Gouda op een brief die hij in 1748 aan de Lutherse gemeente van Rotterdam
stuurde: drie verticaal geplaatste muizen(!) met de kop naar rechts gewend. Het is
aannemelijk dat in de lakafdruk een schildpad niet van een muis te onderscheiden was.
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Noten
AWG = Archiefdienst Westfriese Gemeenten te Hoorn;
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie;
RANH = Rijksarchief in Noord-Holland;
SAW = Streekarchief Waterland te Purmerend.

1. AWG, oud-notarieel archief 848, notaris J. Codde, Enkhuizen, akte nr. 327 (23-8-1603). De testatrice
is de schrijfkunst machtig, maar het mankeert aan haar gezichtsvermogen: zij verklaart 'niet te cunnen
sien om te schrijven' en zet daarom haar merk.

2. Het Album Studiosorum der Leidse universiteit bevat op 29 april 1587 de inschrijvingen van Johannes
Waltheri Hornanus (dus Jan Woutersz. van Hoorn) en Theodorus Volkardi Hornanus. De tweede is
de persoon die bekend werd als Th. Velius, welke een zoon was van Volkert Maertsz. Seylmaker en
pas later de naam Velius ging voeren.
In Bronnen tot de Geschiedenis der Leidse Universiteit, uitg. dr. P. Molhuysen,' s Rijks Geschiedkun-
dige Publicatiën, deel 20, is op pag. 335* een in 1595 opgemaakte lijst van disputaties opgenomen.
Daaronder komt op 23 maart 1594 voor: 'In utramque partem, per Iohannem Binnenblivium, Hor-

Blijkens de opsomming van Hoornse ambtsdragers in Velius' kroniek was dr. of mr. Jan Woutersz.
Binnenblijff in 1597-1606 viermaal schepen en in 1603-1610 tevens viermaal burgemeester. In 1608-
1609 had hij zitting in de Admiraliteit en in 1611-1612 was hij Staat-vertegenwoordiger voor Hoorn.
Hij overleed op 13 oktober 1612 (notitie op de lijst der presentiegelden over mei 1612 — april 1613
in het Resolutieboek van burgemeesteren en vroedschap, AWG, oud archief Hoorn, bergnr. 103).
In het aanhangsel 'Westfrisia' bij de editie van 1648 van Velius' Kroniek van Hoorn vindt men, in
het 'Verhael van verscheyden konsten en wetenschap florerende in West-Frieslandt' een lofdicht op
mr. Jan Woutersz. Binnenblijff. Dit betreft een vertaling. Het Latijns origineel van de hand van Velius
is gereproduceerd in Abbing's Geschiedenis der stad Hoorn (1841), bijlagen, pag. 9.

3. De lijsten van Velius vermelden mr. Jan Dirksz. Binnenblijff in de periode 1533-1572 negentien maal
als burgemeester en dertien maal als schepen. Zijn zoon Dirk Jansz. Binnenblijff werd in 1583 tot
schepen gekozen, was in 1589-1606 elf maal burgemeesteren in 1584-1591 viermaal weesmeester,
hij werd in 1583 lid van de Hoornse vroedschap.

4. Th. Velius, Chronijck van Hoorn (editie 1648), pag. 188.
5. AWG, oud archief Hoorn, regest nr. 1262 d.d. 20-3-1503 betreffende het St. Marienconvent.
6. CBG, collectie Muschart, sectie 63k.
7. CBG, collectie Steenkamp; bron: RANH, Provinciale Atlas.
8. De bijdragen van Cornelis Jansz. Binnenblijff in het Album van Danielde Marez zijn opgenomen in:

Abbing, Geschiedenis der stad Hoorn (1841), aanteekeningen, pp. 118-119. De wapenbeschrijving
is ook aanwezig in de collectie Muschart.

9. AWG, archief Ev. Luth. gemeente Enkhuizen, bergnr. 86.
10. Idem, correspondentie kerkeraad, bergnr. 40.
11. SAW, kerkboek Lutherse gemeente, Edam DTB 28, 15-9-1754.
12. CBG, collectie Muschart, sectie 57i.

UIT ANTWERPSE BRON (4)

25-7-1582; Burchart van Meurs gemacht[igt] van Peeter van Anraet Jacobss daer
moeder aff was Jehanna van Blommeweert en Marie van Blommeweert der voers
[chreven] Jehanne suster, constitueert Wynant Henricxen alias van Blommeweert tot
200 car. gl. [carolus gulden] die de weduwe Peters Ruysche woonen[de] tot Vuy-
trecht bekent heeft schuldich te zyn Henrick van Blommeweert en Amarentia Weghe
der voers. Marie van Blommeweert vader en moeder en der voers. weeskints grootva-
der en grootmoeder resp[ectieve].

(GA Antwerpen, Schepenregister 369, fol. 422v.).
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JOHANNES
HOOGENRAAD

zn. van Johannes
Jacobus

Hoogenraad en
Pieternella Taal

reder, viskoper

geb. Scheveningen
14-5-1848

overl.
Scheveningen

14-12-1927

JOHANNA
MARIA DEN

DULK

dr. van Wouter
den Duik en

Huibertje den
Heyer

geb. Scheveningen
19-8-1850

overl.
Scheveningen

20-9-1886

er. (I) 's-Gravenhage 15-9-1869

WILLEM
CORNELIS

VEGT

/n. van Johanncs
Vegt en Leentje

Schaap

lantaarnopsteker,
winkelier

geb. Noordwijk-
binnen 21-9-1846

overl.
Scheveningen

4-4-1907

NAATJE
SWIESËRIJN

dr. van Frans
Swieserijn en

Egbertien
Jonkmans

geb. Katwijk
27-3-1851

overl.
Scheveningen

18-4-1923

tr. Katwijk 4-4-1872

JACOB DEN
HEIJER

7.n. van Jacob den
Heyer en Trijntje

van der Toorn

schipper van de
SCH 109

geb. Scheveningen
11-10-1866
overl. op de
Noordzee ca.

20-2-1919

GEERTRUIDA
DEN DULK

dr. van Wouter
den Duik en
Geertrui Ros

geb. Scheveningen
18-9-1865

overl.
Scheveningen

4-4-1905

tr. (I) 's-Gravenhage 2-1-1890

MENT
CORNEI.IS

TOET

zn. van Cornelis
Toet en Jacoba

Grootveld

schipper

geb. Scheveningen
2-11-1862

overl. op de
Noordzee
8-10-1924

HUIBERTJE DE
JONG

dr. van Cornelis de
Jong en Jaapje

Taal

geb. Scheveningen
23-8-1864

overl.
Scheveningen

4-5-1935

tr. 's-Gravcnhage 19-12-1883

JACOBUS
HOOGENRAAD

meester-loodgieter

geb. Scheveningen 17-4-1876
overl. 's-Gravenhage

29-5-1944

EGBERTINA
PETRONELLA VEGT

geb. Katwijk aan de Rijn
9-9-1875

overl. 's-Gravenhage
29-7-1961

JACOB DEN HEIJER

schipper, diepzeevisser

geb. Scheveningen 24-6-1890
overl. Scheveningen 6-10-1966

HUIBERTJE TOET

geb. Scheveningen 23-8-1891
overl. Scheveningen

25-10-1969

tr.'s-Gravenhage 15-3-1899 tr. 's-Gravenhage 3-1-1912

WOUTER HOOGENRAAD

huis- en decoratieschilder
geb. Scheveningen 26-1-1914

overl. Scheveningen 19-7-1983

HUIBERTJE DEN HEIJER

corsetnaaister
geb. Scheveningen 20-4-1918

tr. 's-Gravenhage 1-12-1937

Ing. WOUTER JACOB HOOGENRAAD
waterbouwkundige, geb. Scheveningen 14-2-1940

tr. 's-Gravenhage 26-11-1963 Klazina van der Mark, geb. Scheveningen 26-8-1941,
projectsecretaresse, dr. van Jacob van der Mark en Jobje Wilhelmina Taal

Nummer 5
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UIT DE DIACONIEREKENING
VAN HET GROENE KERKJE TE OEGSTGEEST

door P.J. DEN HOED

Ten noorden van Oegstgeest, in een scherpe bocht aan de oude straatweg Leiden-
Haarlem, staat de (hervormde) Groene- of Willibrordkerk. De kerk werd vermoedelijk
kort na 700 gesticht door Willibrord en is sedertdien verschillende keren herbouwd
en verbouwd (o.a. 1600, 1622, 1662, 1830 en 1956). Dat de kerk tot op de dag van
vandaag beter bekend staat als het 'Groene Kerkje' heeft te maken met de (groene)
klimop, waarmee zij tot aan de laatstgenoemde restauratie werd gesierd. Bij deze
restauratie werd de 19-eeuwse westgevel vervangen door een nieuwe, die iets meer
westwaarts werd opgetrokken; tevens werd toen op de plaats van de toren een portaal
gebouwd.

Onlangs kreeg ik van de heer W.F. Buys te Leiden, die als metselaar bij deze res-
tauratie was betrokken, een vel papier overhandigd dat hij op het laatste moment 'als
aandenken' uit een boek had kunnen scheuren. Uit zijn toelichtende verhaal bleek dat
bij de gedeeltelijke sloop van enkele dikke muren een aantal oude en vies uitziende
boeken tevoorschijn was gekomen. Omdat die boeken voorde betrokken bouwvakkers
geen herkenbare waarde vertegenwoordigden, werden zij met het afvalmateriaal bij
de bouwplaats verbrand.

Het velletje (ongepagineerd) papier meet ca. 20 x 16 cm en is, gezien de tekst, zeer
waarschijnlijk afkomstig uit een diaconierekening. Vanwege het genealogisch belang
is de tekst hieronder integraal afgedrukt.

•m^^^^'^>
a/^-^f/r.-^ffè('^' -™j,@^£é&*£^<%#1-

Voorzijde:
Aafie van der Weijde is besteedt bij Pancras den Boer voor 10 en Vi stuijvers per week des Vi stuijver per
week voor haar van meij 1776 tot meij 1777.
Abram van der Weijde is besteedt bij Cornelis Oudshoorn voor 30 stuijvers per week van meij 1776 tot meij
1777.
Jan Verbaan is besteedt bij Boudewijn Mostert voor de kost van meij 1776 tot meij 1777.
Marijtje Verbaan is verhuurt bij Cornelis van Egmond in de kleij voor 35 gulde en vrij klompe en 5 stuijv.
per week voor haar van meij 1777 tot meij 1778.
Ujsje van Vugt is verhuurt bij doomine Dagevos voor 10 gulde 10 stuijvers en 4 stuijvers per week voor
haar van meij 1777 tot meij 1778.
Johanna van Vugt is verhuurt bij den apteker Dagevos tot Leyden voor 30 gulde en daar moet haar juffrou
haar voor kleeden, van meij 1777 tot meij 1778.
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Jan Verbaan is verhuurt bij Boudewijn Mosterl voor lOgulde lOstuijversen 3 stuijvers per week voor hem
en benaje en bewasse vrij, van meij 1777 tot meij 1778.
Abram van der Weijde is besteedt bij Cornelis Oudshoorn om het smeede te leere voor 30 stuijvers per
week, van meij 1777 tot meij 1778.

Achterzijde:
Aafie van der Weijde is besteedt bij Pancras den Boer voor 47 gulde int jaar des 1 stuijver per week voor
haar, van meij 1777 tot meij 1778.
Marijtje Verbaan is verhuurt bij Teijmen van Maare bij 't Haagse Schouw
onder Voorschoten voor 40 gulde en 6 stuijvers per week voor haar en vrij klompeen holleblokke van meij
1778 tot meij 1779 dog heeft daar maar gediendt 15wekenvoor 11 gulden lOstuijvers.
Lijssie van Vugt is verhuurt bij domine Dagevos voor 15 gulde 15 stuijvers en 4 stuijvers per week voor
haar, van meij 1778 tot meij 1779 dog heeft daar maar gediendt tot den 1 augustus 1778 voor 3 gulden 18
st 12 pen:.
Johanna van Vugt is verhuurt bij den apteker Dagevos tot Leijden voor 36 gulde indien ze wel oppast en
daar moet haar juffrou haar voor kleeden, van meij 1778 tot meij 1779.
Aafie van der Weijde is besteedt bij de weduwe Cornelis van Konijnenburg
voor 10 gulde 10 stuijvers des I stuijv(er) per week voor haar van meij 1778 tot meij 1779.
Abram van der Weijde is besteedt bij Jan Bol bijt Haagse Schouw onder Voorschoten voor 30 gulde zonder
hem te benaaije of zondagsgeldt te geven en geniet van den arme 2 stuijv. per week van meij 1778 tot meij
1779.
Jan Verbaan is verhuurt bij Boudewijn Mostert voor 15 gulde 15 stuijvers en 4 stuijvers per week voor hem
en benaije en bewasse vrij, van meij 1778 tot meij 1779. •

UIT ANTWERPSE BRON (5)

21-11-1554; Lambrecht Vriese alias Pepersack Geertssonewijlen en Anna Gheerit
Janssendochter eius uxor constitutferunt; = machtigen] Egbert Vrieze synen sone om
te compareren te Groeningen in Vrieslant om te verkopen t derden deel en t recht van
een huys tot Groeningen voors. aan oft oppe de merckt aldaer tusschen Elten Ellens
huys en Gheerts inde Wage huys, gelijk verstorven is van Katline wettige huysvfrouw]
was wylen Geert* Egbertssen voors. des voirs. Lambrechts Vriese moeder wijlen.

(GA Antwerpen, Schepenregister 253, fol. 208 verso)

14-4-1567; Jouffr[ouw] Anna Gerrytsdr wettighe huysvr[ouw] Lambrecht Vriese ...
met voogd mits der absentien en innocentie van voors. Lambrecht, Egbert Vriese
heurlieder wett.[ige] sone, mede i.n.v. de onbejaerde kinderen van Margriete Vriese
des voers. Lambrecht en Annen dochter was, samen in deen partye; Jan Muntinck
Borgher van Groeninghen in dander partye; bekenden aengaende alsulcke derde paert
van een huys te Groeningen voors. als de voers. jouffr. Anne en heur kinderen ver-
cocht hebben de voors. Jan Muntinck voor 364 kar. gl.; accoord.
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KROEGBAZEN IN HET KROMME-RIJNGEBIED
IN 1668/69

doorW.J. SPIES

Bij toeval vond ik een lijst met de namen van waarden in het Kromme-Rijngebied die
tussen 10 oktober 1668 en 29 maart 1669 werden gehoord door raadsheer Willem de
Gruyter '. Op de rugzijde van dit stuk staat: 'Heer van Linschoten, Maerschalck je-
gens de weerden'. Ongetwijfeld gaat het hier om de maarschalk2 van het Overkwartier
van Utrecht, waartoe het Kromme-Rijngebied behoort. Waarover de zaak precies gaat,
is mij niet geheel duidelijk. Kennelijk heeft het Hof van Utrecht een besluit genomen
dat vechtersbazen voortaan door de kroegbazen bij de officiële instanties moeten
worden aangegeven3. Geen onlogisch besluit, want kroegen waren plaatsen bij uitstek
waar messen werden getrokken. Over de volledigheid van deze lijst waag ik geen
uitspraak te doen, omdat mij daartoe het vergelijkingsmateriaal ontbreekt.

Het lijkt mij aardig om deze lijst te publiceren, juist omdat met deze gegevens een
zekere couleur locale gegeven kan worden aan de familiegeschiedenis van personen
met voorouders uit dit gebied.

Hieronder volgt de lijst met namen en verdere gegevens, waarbij ik de oorspronke-
lijke spelling gerespecteerd heb (m.u.v. hoofdletters). Toevoegingen zijn tussen []
geplaatst. De data zijn die waarop het verhoor plaatsvond en de nummering heb ik
voor de overzichtelijkheid toegevoegd.

16-10-1668 (ten huyse van de wed[uw]e van de schout van Seijst): 4

1. Jan Helmertsz.. weerdt tot Darthuysen.
2. Wouter Jansz., weerdt tot Darthuysen.
3. Gijsbert van Schaick, weert aen de Bildt.
4. Gerrit Jansz. van Leersum, weert aen de Bildt.
5. Willem Jansz., weert in Overlangbroeck.
6. Elis Jansz., weert tot Driebergen.
7. Gerrit Gijsbertsz. Vermeulen, weert onder Vechten.
8. Meijart Jansz., weert aen de Bildt.
9. Egbert Jansz., weert op t Huys ter Heijden.

10. Jannich[j]e Cornelis wed[uw]e Cornelis Jan[sz.] Verkroost, weerdin in de Swaen tot Seijst5.
11. Elsje Smits, wed[uw]e van Steven Jansz., weerdin tot Seijst..
12. Jan Jaspersz., aen de Stenen Brugh, weert in Overlangbroeck.
13. Jan Jansz. Lego, weert onder Hardenbroeck.
14. Antoni Cool, weert tot Doorn.
15. Aris Geurtsz., weert aan de Bilt.
16. Jacob Gerritsz., weert tot Bunnick.

7-11-1668 [geen plaats vermeld]:

17. Jan Cornelisz. de Jong, weert tot Sterckenburgh.
18. Cornelis Jansz. Lockhorst, weert in Nederlangbroeck.
19. Peter Jansz., [weert] aen de Stenen Brugh.
20. Jan Adriaensz. Pappelendam [geen plaats vermeld].
21. Thonis Hermansz., [weert] int Wapen van Gelderlant aen de Bilt.
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11-11-1668 (ten huyse van Jan de Wit in Schalckwijck):

22. Heijndrick Jansz. Keijser, weert onder Coten.
23. Jan Jansz., weert in St. Peter tot Schal[k]wijck.
24. Arie Cornelisz., [weert] in de Nadorst tot Schalckwijck.
25. Rochus Bartsz., weert tot Schalckwijck.
26. Maychje Damen, wed[uw]e van Gerrit Toppe [zonder plaats].
27. Jan de Wit, herbergier tot Schalckwijck.

28. Dirck Cornelis van der Wel, weert aen den Dwarsdijck.

14-11-1668 [geen plaats vermeld]:

29. Willem Dircksz., weert in Neerlangbroeck.

20-11-1668 [geen plaats vermeld]:

30. Hermen Jansz., [weert] tot Coten.

31. Aernt Heijndricksz., weert aen den Dwarsdijck.
32. Pieter Jacobsz., weert tot Odijck.
33. Jan Geurtsz., weert tot Coten.
34. Jan Weert, weert aan het Outslijker Veer.
35. Meijnert Woutersz-, weert tot Werchoven.
36. Jacob Stevensz., weert tot Werchoven.
37. Faes Petersz., weert int Wael.
38. Heijndrick Beerntsz-, weert in de Toelast tot Houten.
39. Steven van Sijl, weert tot Houten.
40. Gijsbert Joosten, weert tot Weyrt6.
41. Beernt Cornelisz., [weert] tot Odijck.
42. Dirck Splintersz. van Rossum, weert int Goy.
43. Dirck Jacobsz., weert op Rietvelt.
44. Jan Voren, weert wonende bij het Houtense Bosch (in de kantlijn: over acht dagen).
45. H[u]ybertje Cornelis, wed[uw]e van Corn[elis] Cornelisz. Pijselman, weerdin tot Werchoven.
46. Cornelis Stael, herbergier tot Houten.
47. Willem Hogeboom, weert int Goy.

27-3-1669 [geen plaats vermeld]:

48. Jannichje Jacobs, weerdin in Thul en tWael.
49. Steven Jansz., weert tot Coten.

29-3-1669 [geen plaats vermeld]:

50. Cornelis van Welen, weert tot Odijck.
51. Peter Tonisz. de Veer, [weert] tot Honswijck heeft laten weten de eed te sullen doen als ick [= raads-

heer W. de Gruyter] bij gelegenheyt tot Honswijck com. •

Noten
1. RAU, Hof van Utrecht, 39-1, no 252-197, dossier J 9), stukken van raadsheer W. de Gruyter te Utrecht.
2. Een ambtenaar, die de rechtsmacht over een gedeelte van een gewest uitoefent, te vergelijken met een

baljuw.
3. In het stuk wordt verwezen naar een appointement (rechterlijke beslissing) van 13 april 1668, waarin

De Gruyter in deze zaak bepaalde bevoegdheden krijgt. Uit de tekst van het eerste verhoor kan de inhoud
van de zaak bij benadering worden afgeleid: 'Compareerde voor mij Co[mmissar]is Jan Helmertsz.,
weerdt tot Darthuysen gehoort onder eede in gevolge van de voors[eijde] app[ointemen]te ende het VIII
[8e] art[ikel] van de ord[onnan]tie opt de vechtelingen geëmaneert seijde 't sijns wetens geen vechtelin-
gen deses jaers verswegen te hebben ende hem in toecomende volgens 't voors[eijde] VIII [8e] art[ikel]
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te sullen reguleren.' Bij de volgende verhoren wordt telkens naar deze tekst verwezen met de woorden:
'gehoort uts[upra] [= als boven], seijde als vooren'.

4. Claesje van Damast is in 1668 de weduwe van Louis la Haey, die van 1655 tot 1667 schout van Zeist
was en bewoner van het huis, dat later ' Veelzigt' heet. Claesje van Damast tr. (2) Zeist 22-4-1677 Johan
Damhoff, weduwnaar van Petronella van Grootwijck. Gegevens ontleend aan: H.J. van Eekeren, De kerk
ie Zeist, deel IV, Zeist 1978, pag. 397, 403.

5. Jannigje Cornelis Verweij tr. (2) (als weduwe van Cornelis Jansz. Verkroost) Zeist 23-5-1669 Adriaen
van Heijkop. Zij bewoonde de herberg 'De Swaen', rechts van de kerk van Zeist. Gegevens ontleend
aan: H.J. van Eekeren, De kerk te Zeist, deel IV, Zeist 1978, pag. 375.

6. Het is onduidelijk wat hier staat en welke plaats of buurtschap hiermee wordt bedoeld. Mogelijk betreft
het een verschrijving voor De Wiers, een buiten onder Vreeswijk.

VAN ROVERT

door drs. TON RENIERS

Er zij op gewezen dat dit geslacht in Gilze niet onder de naam Van Rovert voorkomt,
maar onder de variaties Van Royvoirt van Hooghemyert/Van Royvoirt/Van Hoog-
hemyert. De nummering sluit aan op het artikel De familie Van Rovert van de heer
Adriaenssen in Gens Nostra 26 (1971), pag. 193-201.

1-2. Jacop Reyners van Royvoirt van Hooghemyert/van Royvoirt/van Hooghemyert,
overl. tussen 29-2-1564 en 8-12-1569, kinderloos.

In oktober en december 1545 koopt hij percelen land, gelegen op de Haenberg en aan de Vlaessen
onder Rijen. In 1564 treedt Jacop op als voogd over Adriaen en Ascensius, zonen van wijlen Cornelis
Adriaensz. van Ghestel. Het is niet duidelijk of hij gehuwd is geweest. Hij is in ieder geval kinderloos
overleden'.
Een aantal erfgenamen van Jacop, te weten Reyner Jan Claes en zijn zuster Anne Jan Claes, gehuwd
met Laureys Lenaert Papenbrugs, en voornoemde Reyner nog als gemachtigde van Reyner, Henrick,
Jan, Adriaen, Jaspar en Jacop, allen zonen van Jan Janszone, volgens akte van procuratie, verleden
voor de schepenen der vrijheid Arendonck, d.d. 8 december 1569, verkoopt op 3 januari 1570 zijn
huis en erf, dat gelegen was in de wijk Kerchof onder Gilze. Ook Jacops broer, Henrick Reyners van
Hoighemiert, verkoopt op dezelfde dag een stukje land. Bijna een maand later doen de kinderen van
wijlen Reyner Reyner van Myert en de twee kinderen van Gherit van Achel, wier moeder was wijlen
Agneesken Reyners van Myert, hun erfdeel van hun oom Jacop van de hand2.

1-6. Reyner Reyners van Royvort/van Hooghemyert, overl. tussen 15-6-1557 en 21 -2-
1562, tr. NN.

Kinderen:

1. Reyner, op 6-3-1565 nog ongehuwd.
2. Peter, overl. tussen 15-6-1557 en 6-3-1565.
3. Margriet, overl. tussen 6-3-1565 en 30-1-1570.
4. Kathelijn Reyners van Royvort, tr. tussen 15-6-1557 en 6-3-1565 Aert Cornelis

Aertsz. [van Ryele].
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis, op 23-2-1599 meerderjarig.
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b. ReynerAert Cornelis/Reynier Aerts des smits, van hem is één zoon bekend, Jan ReynierAerts, die
met een niet met name vermelde dochter van Herman Adriaensz. is getrouwd geweest.
Op 10 februari 1632 verkoopt Jan Herman Adriaenss zijn zevende part in een hofstede aan Laureys
Laureys Melis. De overige zes delen behoren toe aan resp. Adriaen Herman Adriaenssen3, Laureys
Laureys Melisz., Jan Reynier Aertssen, Christoffel Herman Adriaenssen, Adriaen Laureys Ianssen
en Lenaert Herman Adriaenssen. Het gaat hier waarschijnlijk om een opsomming van de zonen
en schoonzonen van Herman Adriaenssen, hoewel Wierick Ianssen de With ontbreekt.
Herman Ian Reynier Aerts voor zichzelf, Cornelis Adriaen Ansems als voogd en Lenaert Herman
Adriaen Raeymaeckers als toezienderoverde minderjarige meisjes Marie en Adriaentken dochters
van Ian Reynier Aertsdr., en Stoffel Herman Adriaenssen als voogd en Adriaen lansen de Wit als
toeziender over de drie weeskinderen van Wierick Janssen de With4, van wie Jessken Herman
Raeymaeckers de moeder was, met name Jenneken, Dingentken en Peeter, verkopen in 1660 een
aantal percelen grond en de hoeve 5.
Als 'ruyter onder de compaignie peerden van den Ed: Heere Colonel ende Ritmr. Verneuil lot
Breda in garnisoen liggende' leent Herman Jan Reynierssen op 28 september 1660 geld. Lenaert
Herman Adriaensz. staat voor hem borg. Van Herman Jan Reynierssen ontbreekt verder elk spoor6.

c. Gudule Aen Cornelisdr., tr. vóór 23-2-1599 Lambrecht Geerijts.
d. Marie, op 23-2-1599 nog ongehuwd.
e. Magdalene Aert Cornelisdr., nog in leven op 25-4-1618, tr. vóór 23-2-1599 Aert Jan Thomsz.
f. Jenneken.
g. Alijt, nog in leven op 25-4-1618.
h. Peeter, de laatste drie op 23-2-1599 minderjarig zijnde. Als voogd over hen drieën en over Marie

treedt op hun oom Christiaen Lenaert Jan Schuermans.
5. Agneese Reyners van Royvort, overl. na 21-1 -1597, tr. tussen 6-3-1565 en 30-1 -

1570 Cornelis Gielis Mathijsz. Stoops, overl. vóór 21-2-1597.
Op 15 juni 1557 verkopen Reyner Reynersz. van Hoogemyert en zijn kinderen, over wie Jacop Rey-
nersz. van Hoogemyert voogd is, een 'huys, backhuys ende erve' met VA bunder land. De goederen
zijn mogelijk afkomstig van Reyners vrouw, wier naam tot nu toe onbekend is.
Vijfjaar later, op 21 februari 1562 ziet Reyner wijlen Reyner Reynersz. van Hoogemyert kans om dit
familiegoed weer in handen te krijgen, dat gesitueerd wordt 'aen doude Molen' op de Haenberg onder
Gilze. Driejaar later draagt Reyner 3/4 deel van deze stede over aan zijn zuster Kathelijn, gehuwd met
Aert Cornelis Aertsz. van Ryele. Hieruit mag men concluderen dat kennelijk nog maar vier kinderen
van Reyner in leven zijn, èn dat Reyner in 1562 het familiegoed mede namens zijn zusters gekocht
heeft. Aert Cornelis Aertsz. en zijn acht kinderen verkopen op 23 februari 1599 de boerderij met nu
7 bunder land aan Peeter Peeter Huybrecht Belgiaerts en Jan Willem Pauwels (half-half)7.
Aert Cornelis Aertsz. van Ryele verkoopt, samen met zijn broer Jan en zijn zusters Heylwich (gehuwd
met Christiaen Lenaert Jan Schuermans) en Anne (gehuwd met Daem Peter Gherits) op 19 mei 1556
een perceel land8. In de vestboeken wordt een nauwkeurig onderscheid gemaakt tussen (Aert) Corne-
lis Aerts van Ryele en Cornelis Aert Adriaens, gehuwd met Lysbeth Jan Wyericx Srees. Van Aert
Cornelis Aertsz. van Ryele treedt vanaf 1599 zijn zoon Reyner te Gilze voor het voetlicht. Het ge-
slacht van Cornelis Aert Adriaens zet zich in Gilze voort via zijn zonen Wyerick en Jan9.
Op 30 maart 1632 wordt door de schepenen van Gilze een akte geregistreerd, daterende van 21 febru-
ari 1597. Mogelijk heeft de secretaris toentertijd vanwege de oorlogsperikelen geen kans gezien een
kopie af te schrijven in het vestboek. Op laatstgenoemde datum verkopen Agneesken Reynder van
Myert, weduwe Cornelis Gillis Stoops, haar twee zonen Reyner en Gillis, en haar drie minderjarige
dochters Henricxken, Maeyken en Magdaleentken, over wie voogd is Peeter Gillis Stoops, de boerde-
rij aan Jan Wouter Jan Wouters10.

1-7. Agneesken Reynersdr. van Myert, overl. vóór 30-1-1570, tr. Gherit van Achel.

Uit dit huwelijk:

1. Reyner Gheritsz. van Achel.
2. Marie Gheritsdr. van Achel, tr. vóór 30-1-1570 Anthonis Anthonis van Hulsel,

mogelijk zn. van Anthonis van Hulsel en Cornelie Mathijs Wijnricx [Srees].
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Noten
1. GAB (= Gemeentelijke Archiefdienst Breda) R. 658, f. 252r-253r (2 akten), 6-10-1545; id., f. 256r,

1-12-1545. Op 10-3-1556 verkoopt Jacop een stuk grond dat hij op 29-1-1545 heeft gekocht. Laatst-
genoemde akte staat echter niet geregistreerd in het vestboek (GAB, R. 660, f. 231 r).

2. GAB, R. 662, f. 150r-15lr (2 akten), 3-1-1570; id„ f. 184v-185r, 30-1-1570.
3. Adriaen Herman Adriaensz. is eerst gehuwd geweest met Sijken Adriaen Henrick Coenen, later met

Willemken Jan Mathijs Laureys. Zie Ton Reniers, Een Westbrabants geslacht Schoone(n)s, Heerlen
1993, pag. 22. Ook Laureys Laureys Melis behoort tot de Schoone(n)s-clan, idem, pag. 19.

4. Op 18-2-1670 wordt als echtgenote van Wierck Janssen de With vermeld Anneken dochter van Geerit
Laureys Cornelissen. Zie Ton Reniers, idem, pag. 22.

5. ReynerAertCornelis:GAB,R.664,f. l20r, 14-1-1603; R. 665,30-1-1612; id„ 9-4-1616; id., f. 140r,
6-2-1618; R. 666, f. 59v-60r, 4-6-1624 (verkoop van zijn stede). Jan Reynier Aerts: R. 666, f. 101 v,
2-3-1627; R. 667, f. 30r, 10-2-1632; id., f. l40v-14lr, 28-2-1640; R. 668, f. 117r-v (2 akten), 17-2-
1660; id., f. 124r-v, 27-4-1660.

6. GAB, R. 668, f. 129v-130r, 28-9-1660.
7. GAB, R. 660, f. 297v-298r, 15-6-1557; R. 661, f. I47r, 21-2-1562; id., f. 237v-238v, 6-3-1565; R.

664, f. 60r-61v (2 akten), 23-2-1599.
8. GAB, R. 660, f. 243r, 19-5-1556.
9. Van diens dochter Jenneken Jan Cornelis Aerts, gehuwd met Geerit Anthonis Dircx, trouwen twee

dochters met leden van de Schoone-clan, zie Ton Reniers, o.c, pag. 22-24. Nakomelingen van deze
twee dochters hebben dus enkele druppeltjes Srees-bloed door hun aderen stromen! Zie mijn artikel
over dit geslacht in Gens Nostra 49 (1994), pag. 226-237.

10. GAB, R. 667, f. 37v-38r, 30-3-1632.

OP ZOEK NAAR DE BETEKENIS VAN EEN FAMILIENAAM

door dr. J.C. KLESSER

Een zeldzame familienaam heeft bij genealogisch onderzoek zijn voordelen: hij be-
hoedt je van het begin af aan voor dwaalwegen naar naamgenoten die uiteindelijk
geen verband met je voorgeslacht blijken te hebben.

In het maatschappelijk verkeer is een naam als Klesser echter maar al te vaak een
aanleiding voor goedbedoelde 'correcties' in meer bekende klanken als Klessens (=
Klaassen(s), patroniem van Klaas) of Kessler{— Ketelaar, beroepsnaam). Het is echter
ronduit een wonderlijke ervaring als je de familienaam Klesser, waarvan je alleen
weet dat die van Duitse oorsprong is, in een naslagwerkje over de betekenis van fami-
lienamen terugvindt onder de exemplaren 'afgeleid van conversatie'. Uit de daarop-
volgende correspondentie bleek dan ook, dat het hier een geval van 'natte vingerwerk'
betrof. De uitdaging tot het opsporen van de echte betekenis werd er alleen maar door
versterkt. Jaren eerder had een min of meer officieel instituut op dit gebied een moge-
lijke afkomst van het 'Rotweilse' woord voor muzikant: Glesmer gewezen, maar ver-
bond hieraan toch de goede raad dat alleen een onderzoek van de betreffende stam-
reeks een definitief antwoord zou kunnen opleveren, welke raad wij uiteindelijk heb-
ben opgevolgd.

Alle, niet zeer talrijke, Nederlandse Klessers stammen af van Georg Imke Klesser,
die rond 1850 vanuit Oldenburg naar Haarlem kwam. Maar ook in Duitsland bleek
deze naam uiterst zeldzaam te zijn en ook daar konden alle dragers van de naam als
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niet al te verre familieleden worden geïdentificeerd. Deze exclusiviteit bleek samen
te hangen met de wisselende spelling in de loop der jaren, die zo uitzonderlijk was,
dat zij slechts éénmaal plaats kan hebben gehad.

In de gevonden stamreeks bleek dit geslacht van boekdrukkers een eigen wijze van
carrièreplanning te hebben gevolgd. De als boekdrukker gevestigde vader leerde zijn
zoon wellicht de eerste beginselen van zijn stiel, maar droeg in ieder geval de liefde
ervoor over op zijn stamhouder. Deze ving zijn loopbaan echter niet aan in zijn ge-
boortestad, maar trok als boekdrukkergezel naar een andere stad om zich daar (verder)
in het vak te bekwamen, huwde een bruid ter plaatse en werd daarop als boekdrukker
vermeld: een traditie die door de elkaar opvolgende generaties bewaard werd. Volgen
wij deze langzame verschuiving van de generaties vanuit het uiterste oosten van Thü-
ringen, Greiz im Vogtland, naar het westen van Nederland, Haarlem, in omgekeerde
richting:

Georg Imke Klesser, geb. Oldenburg 22-4-1814, koopman, overl. Haarlem 17-8-1872, tr. Haarlem 23-1-
1856 Maria Braakman, geb. Brammen 12-9-1828, overl. Haarlem 15 april 1876.

Christian Heinrich Albrecht Klesser, geb. Hildesheim 8-12-1784, 'Buchdruckerund Eigentiimer', overl.
Oldenburg 23-3-1831, tr. Gesine Margrete We(e)ber, geb. Delmenhorst 16-9-1791, overl. Osternburg 7-11-
1870.

Friedrich Julius Klösser/Kleszer, geb. Helmstedt 16-12-1758, 'Buchdrucker', tr. Hildesheim 6-5-1781
Anna Magdalena Fischer, geb. Bodenburg.

Heinrich Christian Klösser, geb. Greiz im Vogtland, 'Buchdrucker und Kunstbeflissener', tr. Helmstedt
25-11 -1755 Marie Johanne Muller.

Georg Friedrich Glöszner/Kleszer, 'Buchdrucker und Kunstbeflissener', overl. Greiz vóór 25-11 -1755, tr.
Greiz 12-9-1734 Maria Elisabeth Arnold, geb. Greiz, begr. ald. 24-11-1768.

Hier strandde ons onderzoek. Men deelde ons van het Pfarramt te Greiz mede, dat de
doopboeken uit die jaren bij een stadbrand in 1800 verloren zijn gegaan. Voor Maria
Elisabeth Arnold kan haar geboorteplaats worden aangevuld, omdat haar ouders en
grootouders aan beide zijden daar gehuwd en begraven waren. Voor Georg Friedrich
Glöszner/KleszerWgi de kwestie moeilijker. Van hem worden, in tegenstelling tot zijn
echtgenote, dan ook noch in de trouwboeken, noch in de begrafenisregisters ouders
of grootouders vermeld. Gezien de gewoonte van de latere generaties is het zelfs uiter-
mate waarschijnlijk dat ook hij als boekdrukkersgezel naar Greiz is gekomen en over-
al elders in de (verre) omtrek geboren kan zijn.

De schrijfwijzen van zijn familienaam lijken echter wel een aanwijzing te bevatten,
dat dit 'elders' niet al te ver weg moet zijn geweest. Het is immers opvallend, dat deze
naam bij het huwelijk van Georg Friedrich en Maria Elisabeth als Kleszer wordt ver-
meld en bij de begrafenis van de weduwe als Glöszner, beide kennelijk nog niet defi-
nitief vastgelegde schrijfwijzen van eenzelfde naam en in die gestalten weinig voorko-
mend. De combinatie van beide vormt een juist in die grensstreek van het Ertsgebergte
met zijn glasindustrie wel zeer gebruikelijke beroepsnaam Glasz(n)er. Hoewel de
stamvader (nog) niet is gevonden, kan het uitermate waarschijnlijk genoemd worden
dat de boekdrukkers en hun nazaten dus van een glasblazer/glazenier afstammen,
wiens beroep zij drie eeuwen tot op de dag van vandaag als onbegrepen familienaam
voeren. •
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WIJNGAARDEN - WINGERDEN

door W. VAN WIJNGAARDEN

Bij het onderzoek naar mijn voorgeslacht bleek dat in de 18e eeuw verschillende vor-
men van de familienaam Van Wijngaarden voorkwamen; bij de doopaantekening van
kinderen van één en dezelfde vader, wordt de familienaam zelfs op vier manieren
geschreven.

Zo vond ik voor één en dezelfde familie in Giessendam: Wijngaarden, Wijngaarde,
Wijngerde, Wijngaerde(n), Wingerde(n) en Wengerde. Sommige vormen wijzen erop
dat de verschillende schrijfwijzen duidelijk te maken hebben met verschillende uit-
spraak in het dagelijks leven, bijvoorbeeld Wengerde, zoals Willem van Wijngaarden
(1739-1814) steeds zelf schreef. Het ligt dan voor de hand dat men zich afvraagt of
deze schrijfwijzen iets te maken kunnen hebben met de klankontwikkeling in de loop
der eeuwen. Vandaar dat ik poogde die ontwikkeling na te gaan.

Als men in de late Middeleeuwen wilde aangeven dat een i als een lange klinker
(misschien als de 'ee' voor een 'r', zoals in eer, meer enzovoort) moest worden uitge-
sproken, schreef men een dubbele 'i ' , dus ii'. Men verlengde soms het tweede letter-
teken en schreef dan ij. Het tweede teken is dan een recht, wat langer streepje, zoals
men ook het tweede pootje van de 'n' verlengde en van de 'm' het derde. Het woord
geschreven als 'wiin' of 'wijn' werd dus uitgesproken met dezelfde lange klinker.
Tussen 'wijngaard' en 'wiingaard' was geen verschil in uitspraak.

De uitspraak van de lange ii of ij veranderde in de loop van de tijd. Het werd een
ei. Dit proces is in het zuiden, ongeveer Belgisch Brabant, begonnen. In Antwerpen
komt omstreeks 1540 deze uitspraak voor het eerst in de spelling voor. Van daar uit
drong de uitspraak door tot Amsterdam2. Zo laat Bredero in zijn Spaanschen Braban-
der de wat verlopen Jerolimo uit Antwerpen het dialect van die stad spreken. Bredero
overdrijft dan om het wat bespottelijk te maken, bijvoorbeeld 'sayde gay' voor 'zijt

gij'3-
De uitspraak als tweeklank, dus ei, won langzaam terrein en zo sprak men in som-

mige kringen in Den Haag omstreeks 1620 de tweeklank, te zien aan rijmwoorden bij
Huygens. Maar pas een eeuw later sprak men in vooraanstaande kringen algemeen de
tweeklank (ij = ei). Daar vandaan drong het verder door en werd deze uitspraak in het
westen van het land algemeen aangenomen2. Niet overal, niet in afgezonderde gebie-
den, zoals in Zeeland en op Goeree en Overflakkee. Daar worden de eilanden nog
steeds beschermd door een 'diek'.

Bij deze ontwikkeling kan worden opgemerkt dat de ij niet werd uitgesproken als
ai, zoals de spelling van Bredero kan suggereren. Die laatste klank- dus ai- heeft een
andere oorsprong. In de Alblasserwaard is een 'dijk' een 'deik'. Iemand die dat woord
uitspreekt als 'daik' bewijst daarmee dat hij het dialect niet van huis uit kent. Tussen
'wij' (gesproken 'wei') en 'wei' (gesproken 'waai') bestaat dus niet alleen verschil
in betekenis, maar ook een hoorbaar verschil, zo ook tussen 'hij' en 'hei'.

Waarschijnlijk is de dorpsnaam Wijngaarden betrekkelijk laat in ambtelijke kringen
met een tweeklank uitgesproken, evenals dat gebeurde in wat vooraanstaande kringen,
zoals het Dordtse geslacht Oem van Wijngaarden, genoemd naar Gotschalk Oem die
in 1432 de heerlijkheid Wijngaarden kocht.

Intussen had de 'ij' in dit woord een andere ontwikkeling ondergaan. De lange ii
werd namelijk in sommige gevallen verkort en zo ontstond riksdaalder naast rijksdaal-
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der. Ook Wijngaarden (gesproken met een lange i) werd tot Wingaarden en omdat de
klemtoon op de eerste lettergreep ligt, later tot Wingerden. In de samenstelling drui-
ven'wingerd' is de laatste vorm ook in de Nederlandse taalschat opgenomen. Iets
dergelijks gebeurde ook met andere woorden: boomgaard werd tot bongerd en Diede-
rik werd tot Dirk.

Het dorpje Wijngaarden in de Alblasserwaard heet in het dialect van die streek
'Wingerden'. Nu hebben bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 in sommi-
ge dorpen uit deze omgeving de ambtenaren blijkbaar gekozen voor het min of meer
officiële, wat deftige Wijngaarden, en niet voor het algemeen gesproken Wingerden.
In hoeverre de dragers van die naam invloed hebben gehad, is moeilijk na te gaan.

Het valt op dat per dorp de keuze verschillend is. Dat verschil in naamgeving in
1811 is nog duidelijk terug te vinden in de repertoria van familienamen, die samenge-
steld zijn op grond van de volkstelling van 1947. Aan deze volkstelling zijn de volgen-
de gegevens ontleend, waarbij tussen haakjes is aangegeven hoeveel keren Van Wijn-
gaarden voorkomt en hoeveel keren Van Wingerden:
Papendrecht 102-0; Sliedrecht 156-0; Giessendam 81 - 8 ; Hardinxveld 37-33. Bij
de getallen van de laatste plaats moet bedacht worden dat in het begin van deze eeuw
een Van Wingerden uit Ridderkerk op een scheepswerf in Hardinxveld is komen wer-
ken, en van hem wonen nog vele nakomelingen in Hardinxveld.

Hier is dus duidelijk gekozen voor de naam Van Wijngaarden. Opvallend is de
omgekeerde verhouding in de volgende plaatsen:
Alblasserdam 2-47; Ridderkerk 3 4 - 176; Zwijndrecht 21 - 140; Hendrik-Ido-Am-
bachtO-93.

Uit deze gegevens valt af te leiden dat langs de Merwede niet de dialectische vorm
werd aangenomen en langs de Noord wèl. Dat verschil heeft duidelijk te maken met
de officieel vastgelegde naam in 1811. Echter, dat is slechts het constateren van een
feit; het geeft geen antwoord op de vraag naar het motief dat aan die keuze ten grond-
slag heeft gelegen. •

Bronnen (o.a.):
1. Voor de uitspraak van de Middelnederlandse «, zie: C.B. van Haeringen, Gramarie, pag. 157 e.v.
2. Schönfeld's Historische Grammatica van het Nederlands, vijfde druk (1954), verzorgd door prof. dr.

A. van Loe, o.a. paragraaf 29, pag. 29, en paragraaf 67, pag. 88-89.
3. G.A. Bredero, Spaansche Brabander, versregel 241.

UIT ANTWERPSE BRON (6)

5-2-1564; Dierick Willemss van Es, scipper van Gorckom verk[ocht] Pauwels Ver-
stappen en Jacomyn Pullaerts eius uxori, 20 scell[ingen] groo[te]n brab|ants] erfl[ic-
ker] rente, die Marie van Onderberghe hem comparant op 29 aprilis nu lestl[eden]
verk[ocht] en getranspforteert] heeft op een huys in de Meer alhier tusschen Gabriel
Smits huys en Peeter Shuys huys.

(GA Antwerpen, Schepenregister 300, fol. 490v.).
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HET 'ECHTE' WAPENZEGEL
VAN DE SCHERPENZEELSE FAMILIE VAN SANTEN

door A. VAN SANTEN

Voor iedereen die een genealogie samenstelt, is het een groot genoegen wanneer daar-
aan een familiewapen kan worden toegevoegd. Daarbij zal echter de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht moeten worden genomen, want de verleiding is groot wanneer
men geen wapen in de familiegegevens kan vinden, een wapen aan te nemen waarmee
alleen een naamsovereenkomst bestaat. De commercie speelt hier bovendien telkens
weer op in ...

Maar ook wanneer men wèl in de familiegegevens de vermelding van een wapenze-
gel is tegengekomen, zal men zorgvuldigheid moeten betrachten om onjuistheden te
voorkomen. Dit bleek mij bij het wapenzegel van de familie Van Santen uit Scherpen-
zeel.

De heraldicus A.R. Kleyn uit Driebergen verheugde mij in 1961 met de wapen-
vondst van twee zegelwapens van deze familie, die hij publiceerde op wapenkaart nr.
29 in Gens Nostra '. Beide zegels waren in 1778 gebruikt door Jan Aelbertsen van
Santen (1726-1810)2. De oorsprong van de zegels was door Kleyn niet genoteerd en
de voorstelling op de wapens werd door hem samengesteld op grond van een aanwezi-
ge beschrijving, het ene wapen met ondermeer een boerderij, het andere met drie
adelaars.

Het wapen met de drie adelaars viel af omdat het volgens Kleyn vermoedelijk door
Jan van Santen in een soort ambtelijke dienst was gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve
van de familie Sandenburg, die ook drie adelaars in het wapen voert. Het andere wa-

De zegels op de akte van 2 september 1778

Cens Nostra 5] (1996) 427



pen met in het bovenste gedeelte een boerderij op een grasveldje en onder rechts een
tak met eikenbladen en links enkele korenaren, moest het familiewapen zijn.

Enige tijd geleden echter, maakte een van de leden van de Vereniging 'Oud Scher-
penzeel' mij erop attent dat hij de akte waarop dit wapenzegel voorkwam, in het
Rijksarchief Gelderland had gevonden3. Het archief van Huize Scherpenzeel dat ik in
1961 ten huize van mr. F. Daniels te Wassenaar vluchtig had mogen inzien, is thans
geordend aanwezig in het rijksarchief te Arnhem. De gezochte akte van 2 september
1778 betreft een verklaring voor schout en schepenen van Scherpenzeel, afgelegd door
de kinderen van Geertjen van Maenen, weduwe van Jan Wagensveldt. Hun verklaring
houdt in dat zij van mening waren dat hun moeder 'eerlang niet anders dan den doot
heeft te verwachten'. Omdat moeder 'meer schulden als goederen hebbende' was,
stelden haar kinderen zich garant voor de kosten van moeders begrafenis. Echter,
kennelijk vreesden zij door de zorg van de begrafenis op zich te nemen (dus deze niet
door de diaconie te laten plaats vinden) de kans te lopen als erfgenamen verantwoor-
delijk te worden gesteld voor de schulden van de boedel van hun ouders. Daarom ver-
klaarden zij 'van gemelde haerer ouders boedel en geheele nalatenschap geen erff-
genaemen te willen aangesien off gehouden te worden'. Kortom een nobel gebaar met
verstand genomen4.

De akte werd door Jan Aelbertsen van Santen als 'scheepen' mede getekend en
voorzien van zijn zegel. Dit wapenzegel wijkt aanmerkelijk af van het indertijd gepu-
bliceerde. In het bovenste gedeelte neemt een herenhuis de plaats van de boerderij in,
hetgeen beter past bij deze familie die geen boerenfamilie was, maar een familie van

• middenstanders. De oudst bekende voorvader Cornelis Jansen van Santen (ca. 1600)
was lakenkoopman in Scherpenzeel. Het huis verwijst naar het familiehuis dat tegen-
over de kerk van Scherpenzeel moet hebben gestaan5.

Het eikenblad moet worden vervangen door een druiventros, terwijl men kan aanne-
men dat er rechts korenaren zijn afgebeeld. Met deze vondst is een authentieke afbeel-
ding van het wapenzegel van de Scherpenzeelse familie Van Santen boven water
gekomen, die een correctie mogelijk maakt.

Van Jan Aelbertsen van Santen is nog te melden dat hij in 1766 werd beleend met
vier kampen van het goed 'Groot Scherpenzeel', dat in 1711 voor de helft door zijn
grootvader en diens broer was gekocht van de jonkvrouwen Maria en Agatha Foeyt
voor tienduizend gulden. Op 18 juli 1788 tekende hij tezamen met anderen 'de orkon-
de der waerheid' in de gerichtskamer van Scherpenzeel, te weten een oranje-gezinde
verklaring na de komst van de Pruisische troepen. Voorts was hij op 28 april 1796
betrokken bij een 'magescheid' van de onverdeelde boedel van zijn ouders. Zijn be-
roep is niet bekend, wel dat van zijn broer, die bakker-winkelier was. Hij overleed 84
jaar oud, ongehuwd, en werd op 21 november 1810 in een eigen graf te Scherpenzeel
begraven. •

Noten
1. Gens Nostra 16 (1961), Wapenkaart 29.
2. A. van Santen, Familie "Van Samen' afkomstig uit Scherpenzeel (Gld), 1980; en A. van Santen, Genea-

logie 'Van Santen' afkomstig uit Scherpenzeel {Gelderland) 1600-heden, 1992.
3. H.W. Woudenberg te Scherpenzeel vond de akte in Kasteel Scherpenzeel, nr. 112C.
4. A. van Santen, Middelburg: 18e eeuw - Goede zorg voor moeders begrafenis, maar...!, in: Oud Scher-

penzeel 3 (\99\), nr. 3.
5. J.C. Klesser, Het dorp Scherpenzeel in 1749, 1991 (pag. 67).
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FAMILIE-AANTEKENINGEN MARTSCHUIT

door J.D. JAGER

Tijdens een inventarisatie van de goederen in de hervormd-gereformeerde Advents-
kerk in Eindhoven kwam uit een kast een Statenbijbel uit 1662 te voorschijn. Een
losse opmerking daarover op een vergadering wekte mijn nieuwsgierigheid toen bleek
dat er familie-aantekeningen omstreeks 1700 in stonden.

Na de dood van de vrouw van de eerste eigenaar, die de bijbel bij zijn huwelijk in
1672 ontving, is deze gaan zwerven. Via bewoners van Hedikhuizen (1842) en Over-
veen (1920) is de bijbel aan een wijkkerk in Eindhoven geschonken. Waarschijnlijk
is deze kerk gesloten of gesloopt: de spullen werden opgeslagen in de Adventskerk.

Grappige toeval is dat ik net bezig was met het voorbereiden van enige lessen over
het broeikaseffect en de gevolgen daarvan op het klimaat. Daarbij horen ook enige
opmerkingen over het klimaat in het verleden, zoals de ijstijden en dergelijke. Aan de
orde kwam ook een Kleine IJstijd van circa 1620-1740. Veel winterse taferelen zijn
door schilders zoals Haverkamp vereeuwigd. De hierna volgende aantekening van 27
januari 1679 is hier een afspiegeling van.

Transcriptie
1673 ben ick Dirck Martschuit met Catrina van Soomere in den eghten staet getreden den 12 aprijl, dome

Tackselijus die heeft ons getrout in de Groote Kerck tot Rotterdam.

1674 den 26 jannewarij savons tussen aghten en negenen is onse soon Adriaen geboore en den 28 dito
gedoopt inde Groote Kerck van domene Ridderijs.

1674 den 7 meij is onse soon gestorven out 14 weken en 3 dagen en den 9 meij op woonsdagh begraven
inde Grote Kerck.

1674 den 14november is mijn suster Baertijen Ariens Martschuit inden heer gherust des savons tussen 10
en 11, begraven inden Franse Kerck.

1675 den 3 maert is onse doghter Sara ghebooren op sondagh tussen 9 en 10 ueren savons en gedoopt inde
Groote Kerck den 7 dito des donderdaghts van domene Bortsius.

1676 den 4 agustij is onse doghter Sara gestorven op maandagh' smorgen [onleesbaar] en donderdaghs
begraven inde Grote Kerck den 7 dito out 17 maenden.

1676 den 4 ocktober is onse doghter Sara de tweede van die naem gebooren op sondagh smorgens tussen
drije en vier ueren ende dinghstdagh savons gedoopt van domene Borthsius inde Groote Kerck.

1677 den 9 agustij is onse doghter Sara de twede van dije naem gestorven savons ten 9 uren en begraven
donderdaegh inde Groote Kerck.

1679 den 27 jannewarij is gebooren onse soon Johannijs op vrijdagh smijdaghs ten een uere ende gedoopt
den 29 dijto sondaghs van domene Orsijnnus inde Groote Kerck en was Wijllem van Soomere met
Cornelija Cruijswegh peeter en meeter en was den 5 febrijwarij soo kout als het bij menschengedenc-
ken noeijdt geweest hadt des sondaghs.

1681 den 24 febrijwarij is gebooren onse doghter Sara de darde van dije naem op maendagh savons tussen
negen en tijen ueren ende gedoopt op sondagh den 2 maert van domene Fastselijus in de Groote Kerck
en was Gleijn van Soomere ende Wijllemijntije van Bijlderbeeck sijn huijsvrou peeter ende meeter.

1681 den 21 september des sondagh namijdagh ten 5 ueren is onse soon Johannijs inden heer gerust oudt
twee jaer en aght maende mijn 6 dagen in de Groote Kerck begraven op woonsdagh 24 dito.
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1681 den 21 desember is mijn suster in de kraem gekomen van 2 doghters op sondagh smijdaghs ten een
ueren ende gedoopt den 23 dijto van domene de Wijtt inde Groote Kerck.

1682 den eersten jannewarij is de eerste predekaetsij gedaen inde Nijeuwe Kerck op het Oostende van
domene Rijdder, sijn teckst was ut het eerste bock der koonijnge het 5 kappijttel het 4 en het 5 vaers.

1686 den 15 agustij is mijn vrous moeder Sara Pieter Gaems inden heere gerust ende 19 dito begraven inde
Prijnse Kerck out 79W jaeren 12 dagen.

1699 den 14 octob is onze suster Willemijna van Bilderbeeck huijsvrou van onsen broeder Galeijn van
Someren in den Heer gerust out 63'/2 jaar.

1706 den 13oktobismijndoghterSaraMartschuijtmet Johannijs Oldenzeel getreeden inden huwelijcken
staat en van domene Hellebrock getroudt inde Groote Kerck.

1708 den 3 novemb is onsen broeder Galeijn van Someren inden heer gerust out 70 jaar mijn 7 dagen en
begraaven in de Oosster Kerck.

1710 den 17 julij is mijn doghter Sara Martschuijt inde kraam gekoomen van een zoon op donderdagh
smorgen ten twee uren en gedoopt op sondagh den 20 dijto van domene Dijnant inde Groote Kerck
en ick met mijn vrou als peeter en meeter en grotvader en grodt moeder de naam Dirck den eersten
gebooren van onse doghter out zijnde 29 jaar en 5 maande mijn 7 daagen.

1710 den 10 novemb is dat lieve kijnt inden Heere gerust out 17 weeken en 4 dagen op maandagh, begraa-
ven inde Groote Kerck op vrijdagh den 14.

1710 den 20 novemb is onsen broeder Everardus inden Heere gerust out zijnde 65 jaar mijn 4 weeken
begraaven inde Groote Kerck tot Alckmaar.

1712 den 14 aprijl is mijn doghter inde kraam gekome smorgens ten 8 ueren van een doghter en den 17
dijto gedoopt van domene Dijnant inde Groote Kerck en ick met mijn vrou als groodtvader en
groodtmoeder peeteren meeter; den eersten meij is dat lijefve kijndt inden heer gerust oudt 18 dagen,
begraven op vrijdagh in de Groote kerck den 6 meij.

1713 den 6 januarij is mijn vrou Catrijna van Someren inden Heere gerust out 72 jaar en 2 maanden en 6
dagen. Begraaven op donderdagh den 14 dijto2 inde Groote Kerck.

1 V

Detail van de familie-aantekeningen Martschuit
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Op het blad van de 'Acte van Authorisatie' staat nog:
Den 27 december 1847, deezen gegeeven aan Comelis, zoon van Johannes Honcoop en Adriana van Hees,
op de Haarsteeg onder Hedikhuisen.

[was getekend] H.(J.) de Jongh

en nog:
Dit boek heb ik geschonken aan mevrouw A. Heeren Driebeek te Overveen den 29ste september 1920 als
blijk van dankbarheid voor hetgeen mevrouw aan zijne kleinkinderen heeft gedaan.

(was getekend) Cornelis Honcoop
Haarsteeg gem: Hedikhuizen

Als aanvulling op deze bijbelaantekeningen, het hierna volgende, vriendelijk medege-
deeld door de heer J.C. Okkema te Rotterdam:

De in de aantekeningen genoemde predikanten waren:
- Jacobus Borstius (1612-1680), predikant te Rotterdam 1654-1680.
- Franciscus Ridderus (1620-1683), predikant te Rotterdam 1656-1683.
- Johannes Ursinus (1635-1688, predikant te Rotterdam 1664-1688.
- Johannes Texelius (1637-1726), predikant te Rotterdam 1668-1721.
- Ludolphus de With (1651 -1704), predikant te Rotterdam 1681 -1704.
- Abraham Hellenbroek (1658-1731), predikant te Rotterdam 1695-1728.
- Petrus Dinant (1663-1724), predikant te Rotterdam 1695-1724.

DTB-aanvullingen Martschuijt:
Toen Dirck Ariens Martschuijt in 1673 met Catharina van Someren huwde, was hij
weduwnaar van Sophia (van) Lier. Laatstgenoemde werd op 25 mei 1672 in de Franse
kerk te Rotterdam begraven. Dirck Martschuijt woonde in 1673 aan de Oppert, Catha-
rina van Someren op de Delftsevaart.

De doop van Dirck Martschuijt is niet aangetroffen; hij werd te Rotterdam begraven
op 10 september 1717. In de begraafboeken werden vijf aantekeningen van het begra-
ven van kinderen van Dirck Martschuijt gevonden, allen zonder vermelding van de
voornaam: op 10 augustus 1671, 27 juni 1672, 9 mei 1674, 6 augustus 1676 en 24
september 1681. De eerste twee inschrijvingen betreffen kinderen uit zijn eerste huwe-
lijk.

Bartijen, de zuster van Dirck Martschuijt, was gehuwd met Roelandt Sammelinxs.
Zij werd in de Franse kerk begraven op 19 november 1674. Op 27 januari 1751 werd
Sara Martschuijt, weduwe van Cornelis van der Steen in het begraafboek van de
Grote Kerk ingeschreven. Zij was als weduwe van Jan Oudenzeel op 8 maart 1716
hertrouwd met de weduwnaar Cornelis van der Steen, die op 21 augustus 1745 in de
Grote Kerk werd begraven.

Tenslotte werd nog een Hendrikje Martschuit aangetroffen, die op 23 juni 1680
huwde met Adriaen Marens, weduwnaar van Amsterdam. Wellicht is Hendrikje een
zuster van Dirck, of een dochter uit zijn eerste huwelijk. •

Noten
1. Red.: 4 augustus 1676 was een dinsdag.
2. Red.: 14 januari 1713 was een zaterdag.
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WEGWIJS nr.21

EEN VONDST IN DE LITERATUUR

Ik ben nog maar kort bezig met genealogie. Begonnen met de Burgerlijke Stand had
ik al gauw wat gegevens verzameld. Voor wat betreft mijn moeder's familie was mijn
oudste vondst de huwelijksakte van Frederik van Niedek, zoon van Mattheus Broueri-
us van Niedek en Jacoba Bodegraven.

In het Verenigingscentrum te Naarden maakte ik dankbaar gebruik van de vele
knipsels, boeken en tijdschriften. Zo kwam ik in Gens Nostra van maart 1958 een
uitgebreide genealogie Van Niedek tegen. Deze beschrijving begon in 896 en eindigde
aan het begin van deze eeuw. Bij het doorlezen kwam ik ook daar een Mattheus Brou-
erius van Niedek tegen, maar diens kinderen waren allen jong of kinderloos gestorven
en bij gebrek aan nakomelingen werd de genealogie vervolgd met de nazaten van
Mattheus' jongere broer.

Geen verband met mijn familie dus..., of toch? Want de Mattheus uit de beschrij-
ving was óók getrouwd met een Jacoba Bodegraven en had o.a. een zoon Frederik.
Kon dat toeval zijn? In de genealogie werden plaats en datum van overlijden van
Mattheus genoemd. In het betreffende archief heb ik de akte opgezocht en toen wist
ik het zeker: de genoemde Mattheus was één van mijn voorvaderen en in Gens Nostra
van maart 1958 wordt mijn moeder's familie beschreven.

Voor de vermelding dat Mattheus geen nageslacht zou hebben, heb ik na lang na-
denken een wat achterdochtige verklaring gevonden. De familie Van Niedek bestond
volgens de beschrijving uit mensen met rijke bezittingen en goede posities. De nako-
melingen van Mattheus waren voornamelijk arbeiders. De familie van Mattheus' broer
daarentegen hadden weer prachtige banen. Ik vermoed dus dat Mattheus' eenvoudige
nakomelingen niet passend gevonden werden in de lange reeks vooraanstaande perso-
nen en daarom werden zij letterlijk dood verklaard!

Ik vraag me nu af: is dit vermoeden aannemelijk? Komen soortgelijke 'doodverkla-
ringen' geregeld voor? Ik ben nog maar kort bezig met genealogie, maar het boeit me
steeds meer!

José VAN WAGENINGEN

De lange reeks voorouders in het genoemde artikel dient toch wel met enige reserve te worden beschouwd.
Vooral van de gegevens van vóór 1600 zijn de genoteerde archiefbronnen erg schaars. Ook was het vroeger
niet ongebruikelijk fraaie stamreeksen te construeren om de familie een goed aanzien te verschaffen. Dit
zou ook de reden kunnen zijn dat sommige takken werden genegeerd. Eigen gedegen onderzoek blijft
daarom in dit soort gevallen altijd geboden. (Red.)
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ONDERZOEK NAAR EEN DIENAAR VAN DE VOC

Inleiding
Honderden schepen zijn in de 17e- en 18e eeuw vertrokken naar het verre oosten. Op
de heenreis gevuld met bouwmaterialen (als ballast) voor huizen en forten en geld of
goud voor de ruilhandel. Volgeladen met specerijen en gebruiksartikelen keerden zij
na ruim een halfjaar terug. De uiterst nauwgezette administratie die de VOC bijhield
van al haar activiteiten van haar personeel vormt een rijke bron voor genealogen. De
995.000 Nederlanders en 379.000 buitenlanders die, geworven door de zes zogenoem-
de Kamers (Amsterdam, Middelburg (Zeeland), Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhui-
zen), van 1602 tot 1798 in dienst bij de VOC zijn geweest, vormen onderdeel van vijf
kilometer archief, aanwezig op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

Het onderzoek
Bij het onderzoek naar een VOC-dienaar* gaat men uit van drie secties uit het VOC-
archief, die samen een samenhangend geheel vormen:

A. De generale land- en zeemonsterrollen;
B. De scheepssoldijboeken;
C. De rollen der gekwalificeerde civiele en militairen ambtenaren.

De vermelding in de monsterrollen van de naam van het schip waarmee de dienaar in
Azië arriveerde, is de onmisbare schakel met de scheepssoldijboeken. De vermelding
van de plaats van werkzaamheid (een VOC-vestiging of een Compagnieschip op de
inter-Aziatische route) is de onmisbare schakel met de rollen van gekwalificeerden.

A. De generale land- en zeemonsterrollen (1691-1791)
Bij de VOC werd onder een monsterrol verstaan een schriftelijke jaarlijkse (ultimo
juni) opgave van het gehele land- en zeepersoneel in Azië. Iedere dienaar werd hierin
met naam genoemd. Alle vestigingen in Azië, maar ook op de Kaap, zonden hun eigen
monsterrol naar Batavia. Daar werden deze rollen tot een generale monsterrol her-
schreven, die als zogenoemde 'slaper' in het VOC-archief te Batavia bleef berusten.
Van deze slaper werden zes kopieën gemaakt, bestemd voor de zes kamers in Neder-
land.

Alleen de rollen van de Kamers Zeeland en Amsterdam zijn bewaard gebleven, te
weten: Inventaris 156 Kamer Amsterdam, periode 1720-1791: inv.nrs. 5168-5239, en
Inventaris 160 Kamer Zeeland, periode 1691-1791: inv.nrs. 11534-11820. Bij onder-
zoek vóór 1720 dient men dus de rollen van de Kamer Zeeland te raadplegen, na 1720
zijn beide kamers mogelijk (de inhoud is immers identiek).

Het is echter aan te bevelen om die van Amsterdam te gebruiken. De banden van
Zeeland zijn minder handelbaar en bovendien hield Zeeland de land- en zeemonster-
rollen tot en met 1779 gescheiden. De monsterrollen van 1790 en 1791 zijn zeer on-
volledig. Van de jaren 1792 tot en met 1795 zijn geen monsterrollen bewaard geble-
ven.

In een monsterrol vindt men van een dienaar:
- voornaam, familienaam en geboortedatum;
- zijn rang in het jaar waarop een bepaalde rol betrekking heeft ('presente quali-

teyt');

* De term dienaar werd door de VOC zelf in de personeelsadministratie gebruikt voor iedere werknemer
van de Compagnie, van de laagste tot de hoogste rang.
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- naam van het schip waarmee hij in de Oost arriveerde (soms staat op deze plaats
de vermelding 'in dienst', d.w.z. dat de dienaar niet in Nederland is aangesteld);

- jaar van aankomst in de Oost;
- rang bij indiensttreding en bij welke Kamer van de VOC.

B. Scheepssoldijboeken (1633-1795)
Uit de generale monsterrollen is het VOC-schip waarmee men in de Oost arriveerde,
bekend. Dit gegeven geeft toegang tot de scheepssoldijboeken. De opvarenden van
ieder VOC-schip van Nederland naar de Oost werden geregistreerd in een apart boek,
het scheepssoldijboek, dat bij een bepaald schip behoorde en ook de naam van dat
schip droeg. Er werden twee identieke exemplaren gemaakt. Het eerste werd na aan-
komst van het schip in het VOC-archief te Batavia gedeponeerd; het tweede werd naar
Nederland naar de desbetreffende Kamer gezonden. Tijdens de reis had het scheeps-
soldijboek het karakter van een scheepsmonsterrol, na aankomst werd echter iedere
mutatie van een dienaar bijgeschreven (d.w.z. overplaatsing van de ene vestiging naar
de andere, van het ene inter-Aziatische schip naar het andere). De centrale personeels-
administratie in Batavia bracht de verschillende Kamers jaarlijks op de hoogte van
deze mutaties.

Aan het begin van het scheepssoldijboek is een zogenaamd 'alphabet', een register
op de voornamen (niet-alfabetisch-lexicografisch en niet steeds betrouwbaar). De
collectie scheepssoldijboeken van alle zes Kamers telt 2991 banden, slechts 198 daar-
van betreffen de 17e eeuw en dan nog wel in hoofdzaak de laatste 30 jaar. De scheeps-
soldijboeken van ruim 90% van de in de 18e eeuw uitgevaren schepen zijn bewaard
gebleven.

De monstrrollen geven de naam van het schip waarmee de dienaar in Azië arriveer-
de en niet waarmee hij uit Nederland vertrok. De gegevens van een dienaar die aan de
Kaap overstapte op een ander VOC-schip zijn te vinden in het scheepssoldijboek van
het schip waarmee de dienaar uit Nederland vertrok. Van de zogenaamde 'in dienst'
dienaren zijn geen scheepssoldijboeken voorhanden.

In inventaris 163 staan de scheepssoldijboeken van alle zes Kamers bij elkaar. In
een scheepssoldijboek vindt men:
In het schip ..., voor Kamer ..., anno ...
Voornaam, familienaam, rang, indiensttreding, vertrekdatum;
Eventuele vermelding betreffende het maken van een testament of 'maandceel'
Gegevens betreffende gage, uitrustingskosten, schulden
Eventuele uitkering door de VOC in Nederland aan familie en/of gemachtigden van de dienaar;
Laatste uitkering aan de dienaar zelf (na terugkeer in Nederland) of aan gemachtigde(n);
Periodieke, meestal jaarlijkse bijschrijvingen van gehele of gedeeltelijke gage op het tegoed van de dienaar,
plus vermelding van plaats van werkzaamheid;
Overlijdensdatum, of vertrekdatum uit de Oost, of aankomstdatum in Nederland, of 'laatste post'.

C. Rollen der gekwalificeerde civiele en militaire dienaren
Uit het scheepssoldijboek of de monsterrol is voor een landpersoneelslid bekend op
welke vestiging hij werkzaam is geweest. Dit geeft toegang tot de rollen der gekwali-
ficeerde civiele en militaire dienaren (gekwalificeerd civiel is van de rang van 'jong
assistent', gekwalificeerd militair vanaf de rang 'sergeant').

Jaarlijks (in het algemeen gedateerd ultimo juni) zonden alle vestigingen in Azië
hun opgave van gekwalificeerde civiele en militaire dienaren naar Batavia. Daar wer-
den deze opgaven herschreven tot twee gescheiden opgaven (één voor de civiele en
één voor de militaire gekwalificeerden) en naar de Kamers in Nederland gezonden.
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Alleen de rollen van de Kamers Amsterdam en Zeeland zijn bewaard gebleven: Inven-
taris 156 Kamer Amsterdam, periode 1701-ca. 1789: inv. nrs. 5240-5261; Inventaris
160 Kamer Zeeland, periode 1699-1791: inv. nrs. 11821-11928.

Net zoals dat het geval is bij de generale monsterrollen is de reeks van de Kamer
Amsterdam meer hanteerbaar dan die van de Kamer Zeeland. Behalve gegevens die
ook al vermeld zijn in de monsterrollen, zoals gage en rang in het jaar van registratie,
geven de rollen der gekwalificeerden nog als extra informatie de voorafgaande gekwa-
lificeerde rangen plus gages en de jaren van bevordering plus door wie bevorderd.

Ter zake de laagste dienaren, de soldaten en matrozen, kunnen verder nog genoemd
worden: Betaalsrollen, Verzoekboeken, Collectie Oostindische testamenten:

Betaalsrollen
De betaalsrollen zijn per schip geordend en betreffen de uitbetaling van het zoge-
noemde 'handgeld' van twee maanden gage aan soldaten en matrozen die ter ont-
vangst hun handtekening plaatsten.
Inventaris 160 en 161 Kamer Zeeland, periode 1703-1794: inv. nrs. 11959-12109.

Verzoekboeken
De verzoekboeken betreffen de officiële verzoeken aan de Bewindhebbers van de
Kamer Zeeland, gedaan door matrozen en soldaten om tijdens hun afwezigheid in
Azië aan nader te noemen personen uitbetalingen te doen. Onder deze verzoeken
plaatsten de verzoekers hun handtekeningen.
Inventaris 161 Kamer Zeeland, periode 1671-1794: inv. nrs. 12227-12321.

Collectie Oostindische testamenten
Deze collectie, die voorzien is van een klapper op familienaam, bevat kopieën van
testamenten die in Azië zijn verleden en tevens werden geregistreerd in de Weeskamer
van Batavia (ook al vond het feitelijk passeren van het testament elders plaats).
Inventaris 156 periode 1698-1718: inv. nrs. 6847-6897; Inventaris 160 periode 1718-
1807: inv. nrs. 6899-6927; Inventaris 163A klapper op familienamen op de collectie.

Geraadpleegde literatuur: F. Lequin, Het personeel van de Verenigde Oostindische Compagnie in Azië in
de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen, Leiden 1982.

(Bron: Koggenland, Genealogisch tijdschrift van de afd. Koggenland van de NGV, 1995/4. N.a.v. een lezing
van de heer A. te Meij te Amstelveen)

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.

M.W. Suijkerbuijk, 150 jaar Parochie en kerk H. Laurentius te Bemeten, z.p. 1995 (A4, 163 blz.; prijs
ƒ 25 - + ƒ 1 0 - port, op postbankrek. 10400032 t.n.v. Kerkbestuur, (secr. de Steeg 14, 6268 NK) te Beme-
len).

Wanneer men een familiegeschiedenis wil schrijven, is het verheugend als een goede beschrijving van
de woonplaats van gezinnen is verschenen. Maar evenzo geldt dit.vooreen parochie waaronder deze geleefd
hebben. Zo geeft dit boek een onmisbare goede achtergrondkennis, met velebijzonderheden, gebeurtenissen
en personen van deze Zuidlimburgse parochie, en van juist het 'parochieleven'. Een goed stuk werk, waarin
men opmerkt, dat de auteur de geschiedenis niet kan beschrijven zonder de familieverhouding en (genealo-
gische) feiten van een aantal behandelde personen. Onderde bijlagen treft men dan ook naast diverse lijsten
uit het parochiearchief een paar fragmentgenealogieën aan: Leesens en Soiron. Het werk is voorzien van
een goed naamregister.

N.A. HAMERS

Prof. mr. M. Bos, Het Stichts-Hollunds geslacht Van den Bosch. Voorlopig verslag van een onderzoek naar
persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500-ca. 1580) te Waddinxveen, Hilversum 1995.

Bij Uitgeverij Verloren te Hilversum verscheen onlangs dit bijzondere boek. Bijzonder om verschillende
redenen. Na een woord vooraf wijdt de auteur een hoofdstuk aan het bewijs in de genealogie. Wat daarover
wordt geschreven kan uiteraard hier- in een recensie - niet worden herhaald, maar zou m.i. stellig een
bredere verspreiding onder genealogen verdienen, bijv. door publicatie in een tijdschrift. Onder andere
wordt hier gewezen op de groepsvergelijking (associatiemethode) als middel tot de opstelling van bewijs-
vermoedens. In dit hoofdstuk legt de auteur als het ware een stuk verantwoording af van de in de titel
genoemde Cornelis Jacobsz., aldus een in Ons Voorgeslacht gepubliceerd onderzoek van ons medelid, H.M.
Kuypers te Meppel. Prof. Bos nu zag het als zijn taak om, nadat hij daartoe de nodige tijd had gekregen,
te trachten het spoor omhoog te volgen. Zijn tocht voert in vier generaties naar Jacob Simonsz. (vóór 1399-
1427?) om aldus in een geslacht Van den Bosch te belanden. Weer vijf generaties eerder treffen we Gijs-
brecht van den Bosch (vóór 1278-1316), kleinzoon van Egbert I van den Bosch (vóór 1200-na 1226),
broeder van Gijsbrecht II van Amstel. En zo voert de tocht langs de generaties tot de slotsom, dat prof. Bos
en de medeleden van zijn geslacht in rechte lijn van de Heren van Amstel afstammen. Er zullen genealogen
met wel minder succes hebben gespeurd!

Om het zover te brengen heeft de hooggeleerde auteur een voortdurende toetsing van zijn conclusies aan
zijn bewijsmethoden moeten toepassen. Er zijn nu eenmaal geen kluizen waar hogere machten bereidwillig
tot in de Middeleeuwen teruggaande stamreeksen voor ons hebben gedeponeerd. Dat betekentdat zekerhe-
den en sterke en minder sterke vermoedens ons pad naar het verleden markeren. De interessante studie van
prof. Bos lijkt in elk geval een ruim vermoeden te wettigen dat hij zich op het rechte pad heeft bewogen.

Een bijzonder boek noemde ik de studie. Dat is zo vanwege het verrassende resultaat, maar ook vanwege
de wijze waarop we stap voor stap naar een steeds verder verleden worden meegevoerd, een weg waarlangs
we diverse zaken tegenkomen, zoals de turfhandel in Rotterdam en de relatie met geslachten als Van Sonne-
velt en Van Wassenaar enz. Het boek, 256 blz., kost ƒ 45,- (ISBN 90-6550-273-4). Uitgeverij Verloren,
Larenseweg 123, 1221 CL Hilversum.

R.F. VULSMA

Genealogieën
A. Veldhuis, Familieboek Brummel, z.pl., z.j. (contactadres: Stichting tot bevordering van historische en
genealogische publicaties (HGP), Postbus 10457,7301 GL Apeldoorn; prijs ƒ 62,50 (excl. verzendkosten)).

'Eindelijk een familieboek Brummel in Nederland', zo luidt de eerste zin van het voorwoord. In deze
uitgave worden gegevens over de familie Brummel bijeengebracht uit Nederland en de USA. Er wordt ook
een hoofdstuk gewijd aan de Duitse Brummels en de Duitse-USA Brummels. In een latere uitgave zal meer
informatie verstrekt worden over de van origine Duitse Brummels. Verschillende takken komen aan de
orde: Lubbert Gerrits Brummel (1620-?) uit Oldebroek; Lens Hendricksz. Brummel (1660-?) uit Oldebroek;
Lambert Derx Brummel (1650-?) uit Heerde/Oene/Epe (met nakomelingen in de USA); Lambert Brummel
(1650-?) uit Epe/Heerde (met nakomelingen in de USA); Heinrich Brummel (1795-1865) uit Duits-
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land/USA. Ieder die belangstelling heeft voor deze familienaam kan wel iets van zijn gading vinden in dit
'wereldwijd Brummel Boek', dat wordt gecompleteerd met een uitgebreide index op Brummel en een index
op overige familienamen.

A.F. Dieben, Dieben 1650-2000, Groesbeek 1995 (inlichtingen bij de auteur, Jonkheer van Grotenhuislaan
1,6561 EW Groesbeek).

Een kloeke uitgave in een verrassende opzet. Na de inleiding (o.a. over de naam Dieben) volgt de stam-
reeks, beginnend met het echtpaar Jacobus Dieben (overl. 1676) en Margaretha van Asch (overl. 1721). De
bakermat van de familie Dieben ligt in Kessenich. De genealogische gegevens worden verhalenderwijs
gepresenteerd. Een dergelijke opzet bevordert weliswaar de leesbaarheid, maar voor iemand die snel een
gegeven wil opzoeken, is een dergelijk stramien niet erg handig. Het onderzoek is overigens uitstekend
gedocumenteerd door middel van talloze fotokopieën van originele aktes. Bovendien zijn heel veel illustra-
ties opgenomen.

A.J.M. Hoevenaars, Familie De Roos uit Noord-Brabant, Rijen 1995 (inlichtingen bij de auteur: Rem-
brandtlaan 17, 5121 WK Rijen, tel. 01612-22472, prijs ƒ 15,-excl. verzendkosten).

Vanaf ca. 1700 heeft deze familie De Roos in Noord-Brabant gewoond, aanvankelijk in de Meierij, later
ook in andere streken van Brabant. De genealogie vangt aan met Antony de Roos omstreeks 1675 geboren
te Lugano (Zwitserland) en overleden te Veghel in 1730. Hij huwt tweemaal: eerst met Maria Adriaens en
vervolgens met Maria Hendrix van Beeck. De herkomst uit Lugano is nog niet verder onderzocht. De
genealogie richt zich vooral op de voor- en nazaten van Cornelis A.W.J. de Roos (1896-1982), de schoon-
vader van de samensteller. Een eenvoudige publicatie voorzien van illustraties en een index.

A.C. Scheepmaker en C.J.J. Wijnen, Scheepmaker in Amsterdam, een genealogie vanaf omstreeks 1600,
Voorhout-Huizen 1994 (inlichtingen bij: C.J.J. Wijnen, Piet Heijnstraat 3, 1271 SJ Huizen).

Bijna vier eeuwen hebben leden van het behandelde geslacht Scheepmaker in Amsterdam gewoond. De
laatste Scheepmaker, wiens voorvaderen vanaf ongeveer 1600 onafgebroken in die stad hebbben gewoond
en die ook zelf sinds zijn geboorte Amsterdam zijn domicilie mocht noemen, overleed in 1975. Deze gege-
vens zijn ontleend aan het voorwoord van deze overzichtelijke uitgave. De genealogie begint met Jan
Egberts Scheepmaker (1659-1729), die in 1688 trouwt met Geertruijt Greveraedt. Van deze voorvader
wordt vooraf nog een stamreeks opgenomen, beginnend met Evert Helmasz., die in 1609 te Amsterdam
wordt begraven. Het genealogische gedeelte wordt voorafgegaan door een gedegen inleiding en besloten
met een uitgebreide index.

Gens Schotanus, uitgave Schotanus-Stichting, Franeker 1995, deel 15. Contactadres: J. Hengstmengel,
Vendelstraat 10, 2316 XP Leiden, tel. 071-5222176.

In deze publicatie (deel 15 van het familieboek in afleveringen) wordt de tak van Evertie Jacobus Scho-
tanus behandeld. Deze uitgewerkte (deel)genealogie betreft één van de vele Schotanustakken die afstammen
van een vrouwelijke telg uit dit geslacht. Evertie Jacobusdr. Schotanus werd op 10 maart 1762 te Oosterend
geboren en huwde op 19 maart 1780 te Huins met Jan Baukes. Zowel haar man, kinderen als stiefzoon
namen in 1811 de naam Schotanus aan. Er is ook een stamreeks van Jan Baukes, de stamvader van deze
tak, opgenomen. Een goed verzorgde uitgave, waarin veel portretfoto's een plaats hebben gekregen. T.z.t.
zal het familieboek gecompleteerd worden met een index op persoonsnamen.

J.J. Frietman en M.J. van der Kaa, Genealogie van Jan Frederikszoon van Son 1641-1962 (inlichtingen bij
mevrouw M.J. van der Kaa, Van Lenneplaan 76, 3768 XL Soest, tel. 02155-11625).

Terecht merkt mevrouw Van der Kaa in haar voorwoord op dat het ontstaan van een genealogie soms
van toevalligheden en aardige mensen aan elkaar hangt. Aanleiding voor het samenstellen van deze genea-
logie was een sprekende gelijkenis tussen twee naamgenoten: Caspert van Son en 'tante' Ans van Son. Bij
nader onderzoek bleken zij inderdaad familie van elkaar te zijn. De oudst bekende voorvader is Jan Frede-
ricksz. van Son, linnenwever te Dordrecht, die aldaar op 14 april 1641 huwt met Heijltgen Jans. In totaal
passeren elf generaties de revue. Een eenvoudig uitgegeven, maar gedegen publicatie, voorzien van een
index.

Sytske G. Visscher, Genealogie Visscher, een familie van het Groninger Hogeland, Leiden 1995 (inlichtin-
gen bij de auteur, Noachstraat 68, 2324 LT Leiden, tel. 071-5766395, prijs ƒ 30,- (incl. verzendkosten) op
postbanknr. 2115277 t.n.v. auteur).

Een zeer verzorgde publicatie over een Groningse familie Visscher, waarvan als stamvader Cornelis
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Harm(en)s uit Eenrum wordt opgevoerd. Hij trouwt in 1731 met Antje Hindriks. Opeen gegeven moment
wordt de genealogie opgesplitst in drie takken, namelijk die van Komelis Visscher, geb. Uithuizermeeden
op 31-3-1828, die van Pieter Visscher, geb. Godlinze op 7-12-1831 en die van Hindrik Visscher, geb.
Uithuizermeede op 22-9-1834. Verschillende schema' s verduidelijken de structuur van de familie. Het boek
bevat aardige illustraties en is voorzien van drie registers (op Visscher, op overige familienamen en op
patroniemen).

J.M. Westera, Het Overijssels geslacht Westera uit Zalk. Vier eeuwen genealogie en geschiedenis, Dieren
1995 (uitgave Familie Projekt Westera; contactadres: CA. Westera, Kluppelshuizenweg42,7608 RI Alme-
lo).

Dit lijvige boekwerk (527 blz.) is onderverdeeld in een vijftal hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk
komen zaken als naam, woonplaats, boerderijnamen e.d. aan de orde, terwijl in het tweede hoofstuk aan-
dacht wordt besteed aan vier verschillende families Westera. In het derde hoofdstuk worden testamenten,
boedels en momberstellingen behandeld en volgt een uitwerking van de oudste generaties van het geslacht
waartoe de samensteller behoort. De oudst bekende voorvader is een Gerrit Alberts, die omstreeks 1600
geboren moet zijn. In het volgende hoofdstuk wordt de genealogie verder uitgewerkt in verschillende
takken, waarvan ook duidelijke schema's zijn opgenomen. De auteur weet van veel familieleden interessan-
te biografische gegevens te vermelden. Het laatste hoofdstuk bevat informatie over de overige families
Westera, nl. de Amerikaanse familie, de Wilsumse familie en de Groningse familie. In het boek hebben veel
illustraties een plaats gevonden. Tevens is het voorzien van twee registers (Westera op voornaam en overige
familienamen).

Diversen
Zoeklicht bij zilver, genealogische, heraldische bundel, Nijmegen 1995 (uitgave NGV, afdeling Kwartier
van Nijmegen. Contactadres: P.J.W. van Heusden, Hertogstraat 4, 6584 AN Molenhoek).

De serie 'Zoeklichten' van de afdeling Kwartier van Nijmegen is zo langzamerhand een begrip gewor-
den in genealogisch Nederland. Terecht, want deze bundels met genealogische en heraldische bijdragen
bieden de onderzoeker een breed scala aan nieuwe mogelijkheden voor verder onderzoek. De verschijning
van deze bundel valt samen met het 25-jarig jubileum van de afdeling Kwartier van Nijmegen. Vandaar de
titel 'Zoeklicht bij zilver'. De titel van de volgende bundel ligt gelukkig al klaar: 'Zoeklicht 2000'.

De inhoud van dit jubileumnummer is zeer afwisselend. Ik kan hier slechts een keuze doen uit het vele
wat de bundel te bieden heeft. De reeks publicaties van wapens uit Nijmeegse archiefbronnen (bekend uit
de eerdere delen van Zoeklicht) wordt voortgezet met een beschrijving van wapens op de zegels uit de reeks
'besloten testamenten'. Voorts noem ik lijsten van militairen in garnisoen te Nijmegen (1732) te Grave
(1732), schippers langs Nijmegen (1731, 1750), inwoners van het schependom Nijmegen (1694), schat-
tingsregisters van Nijmegen (1418/19) en een overzicht van Nijmeegse boekverkopers, drukkers en uitge-
vers (1479-1900). Deze vrij willekeurige greep uit ruim 30 bijdragen doet geen recht aan de waarde van
deze publicatie. De serie 'Zoeklichten' zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere afdelingen om ook eens
(minder bekende) bronnen te publiceren uit hun regio.

Mieke van Baarsel, Een eeuw Vakschool 1895-1995. Geschiedenis van de vakschool voor goud- en zilver-
smeden en horlogemakers in Schoonhoven (ISBN 90-802370-1-9).

Goud- en zilversmeden vormen een beroepsgroep, die in de literatuur een speciale plaats inneemt. Zie
bijvoorbeeld de literatuuropgave bij het artikel Goud- en zilversmeden van K.A. Citroen in de bundel
Voorouders en hun werk (Uitgave NGV, 1971) en sindsdien zijn er nog heel wat publicaties verschenen.
Recent verscheen dit rijk geïllustreerde boek over de 100-jarige geschiedenis van de vakschool in Schoon-
hoven. Ook buiten de kring van goud- en zilversmeden is Schoonhoven een begrip. Het boek is dan ook
niet alleen voor mensen uit het vak lezenswaardig, ook genealogisch geïnteresseerden, die meer willen
weten over de achtergrond het beroep van hun voorouders kunnen veel te weten komen. Speciaal voor
genealogen zijn twee lijsten van belang, die als bijlagen zijn opgenomen, t.w. de lijst van leraren en direc-
teuren en de lijst van personeel (van docent tot schoonmaakster) van de vakschool.

L. Aben-Nederpelt (red.), Reeks verslagen van cursussen genealogie (vanaf 1991).
Sinds een paar jaar geeft de immer actieve mevrouw Leny Aben-Nederpelt cursussen genealogie voor

beginners. Onlangs gaf zij een reeks verslagen aan de bibliotheek van de NGV ten geschenke. Het is uiter-
aard ondoenlijk om de gepubliceerde werkstukken van alle cursisten uitvoerig te bespreken. Ondanks
begrijpelijke verschillen in lengte en kwaliteit, zijn alle delen op zijn minst verrassend van inhoud. Ik doe
in het onderstaande een greep uit de rijke en gevarieerde inhoud. In chronologische volgorde gaat het om
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de volgende delen:
Deel van Ahlers tot Kasperts-de Boer (cursus herfst 1991). Hierin zijn onder meer opgenomen een

(fragment)genealogie Ahlers (Duits-Groningse voorouders) en aantekeningen betreffende de families Veer
uit Kampen, Hanneman uit Amsterdam, Hanssen uit Bergen op Zoom, de families Maas, Wanders en Van
den Boogaard, de familie Sytema (met of zonder puntjes), Verhoeven uit Schijndel en de relatie tussen de
families Kasperts en De Boer.

Deel van Böhmer tot Vierboom (cursus voorjaar 1992) met kwartierstaten Barwenczik-Lohoff, Böhmer-
Brugman, Burgers-Schoonenberg, Van derGeer-Meijntjes, Loth-Hageman, Peters-Gerbrandsen Vierboom-
Laurensen. Voorts genealogieën Berlijn en Loth, een parenteel Meijntje/Mandjes en stamreeksen Duppen
en Loth.

Deel Heeres-Pansier tot Tienhoven (cursus herfst 1992) met kwartierstaten Heeres e.a., Bokhoven e.a.,
aantekeningen over Johannes Koekoek (beurtschipper tussen Amsterdam en Amersfoort), over de families
Scherpenborg, Steins, Wolf (Nijmegen) en Tienhoven en voorts twee parentelen Vergeer en Roelofs.

Deel Oor-Reijs-Heijden-Bosch (cursus lente 1993) met gegevens over o.a. de families Oor, Reijs, Schaf-
raad, Heijden en Van Ginkel en Bosch (Nijmegen).

Deel Bruijn tot' n Poos (cursus najaar 1993) met o.a. een kwartierstaat van Ger de Bruijn, een onderzoek
naar Huize Klein Deuteren te Den Bosch (familie Vroemen) en aantekeningen over de families Janssen (aan
de Duits-Nederlandse grens), Kregting, Van Lier en Poos.

Deel Vijn-van Hout, De Reus en Van Meel (cursus voorjaar 1994) met gegevens over de families Vijn,
de Reus en Van Meel.

Deel Bikes tot Tenbült (cursus mei/juni 1995), waarin onder meer opgenomen zijn: de Franse herkomst
van de familie Geneste uit Montauban, de acht gezusters Gerrits uit Groesbeek en aantekeningen over de
families Coppen/Cuppen, Ekstijn, Bickers/Bikes (en andere spellingsvarianten), Kersten.

L. Appel, Gemeente Monnickendam 1938. Een vooroorlogs adresboekje uit het jaar waarin de oude wijk-
mnnmers van 1806 werden vervangen door een huisnummer per straat, Monnickendam 1996 (uitgave
Vereniging Oud Monnickendam; te bestellen door overmaking van ƒ 13,- (incl. verzendkosten) op post-
bankrek. 4478256 of Rabobankrek. 342810901 t.n.v. de penningmeester van Oud Monninckendam te
Monnickendam.

Deze zeer verzorgde uitgave is een handleiding om het huis van voorouders in Monnickendam te vinden
of de adressen van verdwenen instellingen. Voor 1939 was Monnickendam ingedeeld in vijf wijken aange-
duid met de Romeinse cijfers I t/m V en binnen iedere wijk waren de panden genummerd. Met dit boekje
kan men het oude wijk- en huisnummer en het huidige straat- en huisnummer terugvinden. Namen van de
hoofdbewoners worden met beroep en geboortejaar vermeld en tevens wordt aangegeven of zij in Monnic-
kendam zijn geboren. Diverse alfabetische registers verwijzen naar zowel mannelijke als vrouwelijke
hoofdbewoners en eventuele opstallen, die zij buiten hun woonhuis nog in bezit hebben. Tevens is een
statistiek van beroepen uit 1938 opgenomen. Een zeer bruikbare gids voor genealogen en lokale historici,
waarin veel basisgegevens over de bevolking systematisch toegankelijk zijn gemaakt.

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

J. Bosch, Dirk van Noort. Vrijbuiter aan de Rijn, Wezep 1988.
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Groningen Bronnen en Toegangen nr. 5, Groningen 1994.
J. Brak-ten Broek, ' Van moeder op dochter'. Het aandeel van de vrouw in een veranderde wereld, Leiden
1948.
B. Brands, Genealogie Brands (werkboek), Amsterdam [1995].
B. Brands, Kwartierstaat van Boudewijn Andreas Carolus Walterus Brands, geboren te Oisterwijk op 26
juli 1948, Amsterdam [1991].
P. Broker, Rondom Kerstmis. Iconografie en symboliek in de beeldende kunst rondom de geboorte van
Christus, Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 1995.
W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, De Burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659,
Groninger Bronnen en Toegangen nr. 1, Groningen 1993.
W.G. Doornbos, Zestiende-eeuwsebevolkingslijsten van de stadGroningen 1580-1594, Groninger Bronnen
en Toegangen nr. 7, Groningen 1994.
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en Toegangen nr. 8, Groningen 1994.
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W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, Burgerboek van de stad Appingedam 1619-1808, Groninger Bronnen en
Toegangen nr. 10, Groningen 1995.
W.G. Doornbos en H.J.E. Hartog, Bewonerslijsl van de stad Groningen 1710, Groninger Bronnen en Toe-
gangen nr. 11, Groningen 1995.
W.G. Doornbos, Genealogische Bibliografie van de provincie Groningen, Groninger Bronnen en Toegan-
gen nr. 12, Groningen 1995.
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gen 1994.
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gen 1995.
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L.M. Hollestelle en A.G. Menting, Verzameling Genealogische afschriften, Gids Nadere Toegang 3, R.A.
Zeeland, Middelburg 1993.
M. van Klemburch, 'Voorbijgang der geslachten'. Gegevens over de stammen der Volbeda 's en Volberda 's.
Ook met vermelding der Friese Borns en Van Radsma, Boornstra, Blaauw, Nijland, v.d. Laan, Zijlstra en
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N. Maas e.a., De literaire wereld van Carel Vosmaer. Een documentaire, 's-Gravenhage 1989.
A.C. Meijer, L.R. Priester en H. Uil (red.), Gids voor historisch onderzoek in Zeeland, Amsterdam 1991.
D.P. Oosterbaan, De Nieuwe Kerk te Delft, Delft 1981.
J.C. Winkelman, Winkelman uitAchttienhoven, Castricum, 's-Graveland, Loenen (U), Opheusden, Scher-
penzeel, Schoonhoven, Uitgeest, Veenendaal, Westbroek, Deventer 1995.

'In Memoriam'. 100.000 Joodse oorlogsslachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Nederland
werden gedeporteerd en van wie geen graf bekend is, Den Haag 1995 (2e druk).
Kadastrale Atlas Gelderland 1832; Arnhem, Bennekom, Brummen, Doesburg, Ede, Hall, Lunteren, Nijkerk,
Wageningen, Zutphen, Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland 1986/1995.
VUGA's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland, 's-Gravenhage 1990 (7e herziene druk) en 's-Gra-
venhage 1991 (8e herziene druk).
Repertorium betreffende Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst (voornamelijk van tijd-
schriftartikelen) 1941-1950, deel III, 's-Gravenhage 1962.
Verhaal van een oud kerkje Den Hoorn (Texel).
Stichting ABN-AMRO Historisch, De historie van ABN-AMRO, 1993.

AVONTURIER (2)

In Gens Nostra 51(1996), pag. 31, werd geciteerd uit het bevolkingsregister van Som-
melsdijk. Het ging over het beroep avonturier.

Het beroep 'avonturier' komt in de regio Goeree Overflakkee veelvuldig voor. In
de vorige eeuw werden door landarbeiders (veelal wat beter gesitueerd) bij boeren
percelen bouwland gehuurd voor de periode van een jaar. Men verbouwde hierop dan
producten waarmee men trachtte te voorzien in het dagelijks onderhoud van het gezin.
Voor betrokkene was deze huur van land een grote en risicovolle onderneming; het
was een groot avontuur!

Dit is de reden waarom zulke ondernemers avonturier werden genoemd.

J.H. KALLE
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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
De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Asperen'; secr.: J.H.N, van den Berg, Achterstraat 40, 4147
ACAsperen), 17ejg.,nr. I,maart 1996, volgno. 62. De grote brand van 1896; Een likeurstokerij te Asperen
in 1839 [Aloisius Kubatz]; Het nieuws van 70 jaar geleden.

Idem, nr. 2, juni 1996, volgno. 63. Een havergortmolen te Asperen in 1839; Het nieuws van 70 jaar
geleden; W.A.G. van Burgeier: Joodse begraafplaats in Asperen [met tekst van 7 grafstenen; voornl. familie
Nieuwendijk],

Bataafs-Franse tijdARA, nieuwsbrief 1, 11 maart 1996. Daar de door het ARA beheerde archieven van de
Bataafs-Franse tijd (1795-1813) als moeilijk toegankelijk worden beschouwd, is een project gestart deze
digitaal te ontsluiten. Een aantal (deel-)inventarissen is voltooid.

De Bewaarsman (tijdschrift van de Historische Kring Hoogland; lidm. ƒ 25,- p.j.; secr.: G. Raven, Bosser-
dijk 52, 3828 CC Hoogland), lejg.,nr. l,okt. 1995. Hierin o.m.: Wat is een bewaarsman?; Waar komt de
naam Kattenbroek vandaan?

Idem, 2e jg., nr. IJan. 1996. W. de Ridder (ex-bewaarsman): Het beroep van bewaarsman; G. Hilhorst:
Boerderij Kattenbroek [eigenaren/bewoners o.a. Jan Barten (1695), Voskuilen, Van Weerhorst, Van de
Grootevheen].

Idem, nr. 2, april 1996. P. Jansen: Flerik Botterblom 100 jaar [geb. Hoogland 1896, zoon van Gert en
Wijmpje Boersen]; G. Hilhorst: De Sint-Martinuskerk 300 jaar geleden gesticht.

De Drie Steden (Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, St. Agnietenstraat 28, Postbus 169, 4000 AD
Tiel; abt. ƒ 25,- p.j.), 17e jg. (1996), nr. 1. H.P.J.E. Merkelbach: Jan Veldener en het 'Boec van den Houte',
gedrukt in Culemborg in 1483; S. van Doornmalen: lbo Jan Ibelings. Een onbekend Tiels fotograaf (1909-
1920) [twee fotoalbums met afbeeldingen van de dorpen en inwoners van Echteld, Ochten en Yzendoorn,
1914]; R.H.C, van Maanen: Lijst van buurmeesters polder Achter den Haag 1617-1826.

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring Albertus Perk; lidm. ƒ 25,- p.j.; secr.: H.W. Lammers, J. van
Maerlantlaan 3, 1215 HW Hilversum), 16ejg.,nr. l.jan. 1996. H. van Bergeijt Het Hilversum van Dudok.
Van toen naar nu; E. Pelgrim: Industrie in het Rode Dorp; W. Otten: Paul Kruger en een Hilversumse
dominee [Sietse Oene Los].

Idem, nr. 2, mei 1996. P. Timmer: James de Rijk (1806-1882), schilder van de romantiek.

Genealogie zonder grenzen, nr. 29, maart 1996. Verv. Walen Dragonders in Staatse dienst [1749-1770];
Verv. Register Familiearchieven RA Hasselt [Vos t/m Wagemans; met o.a. Vossius, Vrancken, Vrericx];
Verv. Namen en signalementen van verdwenen personen.

Idem, nr. 30, juni 1996. Verv. Walen Dragonders [1770-1795; aanv. 1750-56]; Verv. Register... Hasselt
[Bauten t/m Willems; met Cuppens, Driesmans, Minten, Schabrechs, Thomas, Wagemans, Walewyns, Van
Weddinghen, Wenthuysen, Van Wezeren, Wijnrocx]; Archieven [adressen en kenschets van 17 archiefbe-
waarplaatsen].

Genealogisch tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 20e jg., nr. 2, juni
1996. J.A.F.S. van Alphen: Het geslacht Van Nederve(e)n in de Baronie van Breda [Dirck Sterke(n) Wou-
terszone tr. Elisabeth Tierloet, test. 1395; enkele kinderen noemden zich Van Nederven(ne)/Van Nerven];
P. Sanders: Genealogie De Gouw [resultaat DTB-onderzoek; 17e-18e eeuw]; Verv. Repertorium lenen
Altena; Verv. Kwst. Van der Waals; J.A.M. Damen: Kwartierstaat Damen [Damen (te Breda, Zwaluwe),
Naalden, Van Haperen, Sprenkels, De Jong (te Gilze en Rijen), Kanters/Canters, Van den Broek (te
Chaam), Verdaat]; Verv. Genealogieën Hagoort en (Den) Otte(r)vanger(s); G.A. van Strien: Genealogie Van
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Strien te Raamsdonk [nageslacht van Fredrick Adriaensz van Strien, overl. ca. 1624/25]; Verv. Ten Hage
uit Woudrichem, Brabantse schippers ... uit ORA Dordrecht [ 1673-75], Trouwen Oosterhout [ 1682-83] en
Bax; Antw. o.a. Van der Plas en verv. Hogendijk.

kiem, nr. 3, [eveneens] juni \996.P. Sanders: Het Aalburgse geslacht Van Wijk [vervanging van eerdere
publicaties. Een 'patroniem' verheft men niet tot 'zelfstandig' voorouder!! Oudst bekende: Willem Heij-
mans, vermeld 1509, zijn weduwe in 1522; nakomelingen van kleinzoon Willem Rochusz noemden zich
Schouten; een aardige vondst is de 'Geslagts-Boom' van Anneke Winterak (Heusden 1681)]; Verv. Trou-
wen Oosterhout [1684-85]; G.W.H. Matthee: Genealogie van Godefridus Adrianus Claesz. Biestraten [tr.
ca. 1575 Cornelia Peter Mathysdr. van Grazen]; Verv. Repertorium Altena; Verv. Van Nederveen [in zijn
inleiding in de vorige aflevering geeft de auteur aan in welke archieven nog nader gezocht kan worden; daar
zou aan toegevoegd kunnen worden het Stadsarchief van Antwerpen-veel (nu Noord-)Brabanders hebben
er een spoor nagelaten, zo ook Huybrecht van Wijck (blz. 199): 23-10-1584 verkocht jonkh. Henrick van
Halmale heeren Constantssonewylen, oudschepen, een rente-die hij erfde van zijn moeder Catlyne van
de Werve-die Jan van Goorle, timmerman, 22-5-1545 bewees jonkvr. Catlyn (voornoemd) en Jan van (de)
Werve, kinderen van wijlen Henrick en van wijlen jonkvr. Jehanne sBueckeleer, en aan jonkvr. Agneese
en Catlyne van Wijck, kinderen van jonkh. Hubrecht en van wijlen jonkvr. Catlyne sBueckeleere, op een
huis genaamd Onse Lieve Vrouwe achter de Sint Andrieskerk; SR 378, f. 342. Jan van G(h)oorle was een
ijverig aannemer; hij was al vier nieuwe huizen aan het bouwen op een erf in de nieuwe straat die voortaan
'de Bueckeleerstrate' heten zal, toen hij op 22-5-1545 dat erf van 32 roeden kocht van Costen van Halmale,
deken van het lakengilde (optredend voor zijn vrouw Katlyne van den Werve, dr. van Henrick en Jehanne
sBueckeleeren), van de voogden van Jan, Katlynes broer, en gemachtigd door jonkvr. Agneese en Katlyne
van Wyck (wettige dochters van jonker Hubrecht van Wyck heer van Onsenoort en van wijlen jonkvr.
Katline sBuekeleeren), gemachtigd ook door genoemde jonker Huybrecht van Wyck als testamentaire
voogd en vader, door Jan van Nedervenne oudschepen van Antwerpen en door Jeronimo Sandelyn raad van
Zijne Majesteit en rentmeester Bewesterschelde, beiden voogden van de twee kinderen Van Wyck; SR 217,
f. 9, 10]; Verv. Kwst. Van der Waals; D.J.M, van der Ven: Genealogie Disco [naam mogelijk latinisering
van een herkomstaanduiding (van) Schijf, dorpje bij Rucphen; nageslacht van Francois Disco, notaris, won.
Zandhoven (B), geb. ca. 1600]; Verv. Van Strien en kwst. Damen.

Heemskring (Historische Kring Heemskerk; secr: F.W.H, van Crasbeek, Het Laantje 3, 1969 MH Heems-
kerk; lidm. ƒ 25,-p.j.), nr. 15, april 1996. P.J.CM. Janssens/A.J. de VriesEzn.: Het Bokkevrouwtje [Mar-
garetha Elizabeth Kaspers, geb. Amsterdam 1898]; T.J.H. Monden/G.A. Klaase: De familie Klaase [met
schema nageslacht Pieter Klaas(s)e (1874-1950); familie stamt uit Someren]; P.L.M. Diemeer Azn.: De
veren van Eeltink [smederij, autoverenfabriek; familie afk. van Zelhem]; PA. de Boer/E. Stokhof: Stoom
langs Heemskerk.

Holland, 28e jg. (1996), nr. I. J. C.N. Raadschelders: Bestuurders van de stad Purmerend, 1600-1795 [met
naamlijst en opgave zittingsduur, lijst van schouten]; W. Jansen: Aspecten van de wandeling in de 17e en
18e eeuw;/ Leenders: Een kiezersvereniging, 1867-1886 [te Hoorn].

Idem. nr. 2. A. Groen: Verpondingen op het Hollandse platteland: bron voor de lokale en regionale
sociaal-economische geschiedenis. Het voorbeeld van Uitgeest (1690-1788); Th.H. von der Dunk: Holland-
se Herleving rond Amsterdam. De terugkeer van de Gouden Eeuw in de architectuur van noordelijk Holland
aan het einde van de 18e eeuw.

De Indische Navorscher, jg. 9 (1996), nr. 2. P. Kal: Genealogie van het geslacht Du Puy in de Oriënt [Jac-
quesdu Puy tr. (1) Menin 1742; te Londen, Leiden, Amsterdam en op Java]; PA. Christiaans: Het Rooms-
Katholieke trouwboek van Djokjakarta (1860) 1865-1885; Idem: Makassaarse families I. De familie Weijer-
gang; LM. Janssen: Gelegenheidsvondsten: Rembang, geboorten 1829; AA. Lullen Naamlijst van de Wel
Edele Heeren der Regeeringe op Eyland Curacao in 1795; PA. Christiaans: Gelegenheidsvondsten: Militai-
ren te Banka; Verv. Indische fiches [Ampoij t/m Andela; met o.a. Amsel, Van Amstel, Anakotta, d'Ancona,
Van Andel].

Kronieken (Promefheus), 5e jg. (1996), nr. 1. Corr.: Vlieguyt (i.p.v. Vliegwyt).
Idem, 5e jg. (1996), nr. 2. H.T.M, de Raad: Vroegh (Herwijnen) [genealogie; oudst bekende: Pieter

Gerritsz. Vroegh, steenbakker, lidmaat te Ameide 1663, tr. FloortkenCornelisOskam];/4.C. Macaré/H.K.
Nagtegaal: Nachtegael (Middelburg-Dordrecht-Arnemuiden-Danz'ig) [Abraham N. tr. (2) huw.voorw. 1632
Adriana van der Stel(le); 4 generaties]; H. de longh: Stamreeks Endt [te Purmerend en Zaandam; 18e-20e
eeuw]; E.K.Ankoné-Janmaat: KwartierstaatAnkoné-Janmaat [-Jansen (teOldenzaal), Zwartsen, Schop-
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man,-, Versteegh (teMaarssen), Leliveld (te Nieuwkoop), Bunni(n)k (te Bodegraven)]; G.J. Leeuwenhoek:
De onrustige laatste jaren van Catharina Amersfoort, gehuwd met Gerrit van Leeuwen [1676-1744; otr.
Gorinchem 1702]; Verv. Wapens van de Vroedschap van Alkmaar [Sijms t/m Van Zijpesteijn].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 24 (1996), nr. 1. N.A. Hamers: Trouwen voor de predikant [auteur
wijst op een aantal zaken, die in publicaties nogal eens verkeerd vermeld worden. Zo merkt hij terecht op
dat veel 'huwelijks' -registers in feite 'ondertrouw' -registers waren]; Verv. Claes Pasque 1627-1687;
Index 1995 [waarom ... hier?]; Verv. Voormalig kerkhof te Venlo [o.a. Van den Bergh, Berger, Rous, Van
de Winkel].

Misjpoge, jg. 9 (1996), nr. 2. O. Kuipers: Bronnen voor joodse genealogie in de Nederlandse archieven. Het
Rijksarchief in Friesland; B. Wallet: Sliedrechts Israël: Joods leven in een klein baggerdorp; Antw. o.a.
Italiaander.

Idem, nr. 3. L. Hagoorl: Index 'Vaz Dias' |A.M. Vaz Dias (1876-1939), sigarenfabrikant, zoon van
Mordechai en Rachel Cortissos; deed onderzoek naar de geschiedenis van de Sefardische joden in de 17e
eeuw in de notariële archieven van Amsterdam]; Z. Bar. Wie kent Frans niet? [voorbeelden van Franse
(voor-)namen van joden]; D. de Hes-Marbus: Joden in Drenthe voor 1750?; /. Erdtsieck: Lion Bottenheim:
fabrikant en vrijmetselaar te Kampen [Almelo 1823-Kampen 1857]; J. Mostyn White: Een begraafplaats
van Hollandse joden bij Boston [met lijst achternamen].

Ons Erfgoed, 4e jg., nr. 3, mei 1996. JW. Kolen: De bokkenrijders. Mythe en werkelijkheid; W.H. Morel
van Mourik: Kwesties rond een grafstede [van Johan Rentinck Clasen, overl. 1607; meer verwanten dienden
daarin begraven te worden w.o. Jan Hendriks Bourtien, 1693]; Verv. Termen van vroeger [cour t/m debiet];
Verv. Beroepen van toen [haring-]; GE. Spies: Een wondervolle genezing [Euphemia Koedijk, Rijssen
1825 ]; H.M. Lups/W.J. Scholl: Een genealogische verzameling beheren; H. Erkelens: Nauwkeurige bronver-
melding bij het schrijven van een publicatie of boek.

Ons Voorgeslacht, no. 470, 5 Ie jg., april 1996. A. Sonneveld/J.S. Bontekoe: Het pottenbakkers-en pijpen-
makers geslacht Sonneveld in Gouda [als generatie I wordt opgevoerd Dirk van Sonnevelt, in 1555 in dienst
van Ambrosius Goes; noch in de verdere tekst noch in de bijbehorende noot wordt duidelijk waar dit feit
zich afspeelde. Gelukkig geeft Antwerpen uitkomst: in het Stadsarchief bevindt zich een boekje van de
uitsnijders, behorende tot het lakengilde (inv. nr. A 4888). Het is niet voorzien van een jaartal, maar kan
zeer waarschijnlijk gedateerd worden op 1539. Het behelst aantekeningen van ontvangsten 'van leerenapen
die binnen Antwerpen geleert hebben'. Op fol. 61-verso lezen we: 'Item ontfangen den xxiij februarij van
Ambrosius Goes eenen leerenape geheeten Dieric van Sonnevelt va|n] Mo[n]fort ontf[angen] 2 gb [groten
brabants] xviij st|uivers['. Of deze Dieric de vader van Willem en Jan Dirkszonen was lijkt me niet aange-
toond]; S.M. Auwerda-Berghout: 10e penning van Geervliet 1542; C.F. Kwakkelstein/I. Vellekoop: 10e
Penning van Hodenpijl 1561; K.J. Slijkerman: Het haardstedenkohier van De Group anno 1600 [t.W.v.
Westmaas]; Antw. o.a. Lindeman [te Zoetermeer].

Idem, no. 471, mei 1996. K.J. Slijkerman: De geslachten Jongebroer te Pernis en Hoogvliet (1) (Geslacht
I) (16e-18e eeuw]; C.F. Kwakkelstein/I. Vellekoop: 10e penning van Woud- en Hoogharnasch 1561; J.C.
Kort: Repertorium op de grafelijke lenen in de Grote Zuidhollandse Waard (1276-1650).

Idem, no. 472, juni 1996. Verv. Jongebroer (Geslacht II); W. van Wijngaarden: Het kohier van de 200e
penning van 1638 betreffende plaatsen in de Alblasserwaard; Verv. Grafelijke lenen.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 13, nr. 2, mei 1996. H. Harmsen:
Rubriek over boerderij- en familienamen, afl. 5: Freriks, afl. 6: Klein Wassink; Verv. Begon hun geschiede-
nis in Grol? [Buker, Bueker, Beuker(s)]; Verv. Genealogie Smalbraak/Ten Haken; H. te Walvaart: Geschie-
denis van het erf en geslacht Te Walvaart uit Meddo 1513-1800; J. van Holten-ter Horst: Kwartierstaat
Johannes Plekkenpoel [zonder geboorteplaats en -datum; ouders: Teunis P. (ged. Lichtenvoorde 1739, zn.
van Jan te Isereve en Tönnisken te Kevel(a)er) en Jenneken te Veluwe]; J.W.j!] Ouweneel: De oudste
Ouwenelen [ 16e-18e eeuw; te Zevenhuizen e.o.]; W.J. Ouweneel: Kwartierstaat Ouweneel-(van der) Kraan
[Comelis O. tr. Zevenhuizen 1728 Aaltje Kraan]; W. Bilderbeek: History of the Simmelinks [Winterswijk;
19e eeuw]; Staet en Inventarium van Dijsselbrink en Heijers [Trijntjen D. weduwe Jan Heijers, 1713];
Aanv. diverse kwstn.; F. Keurntjes: Verbouwde Doetinchem's burgemeester zijn eigen tabak? [Olmius,
1739].
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Oud Hoorn (secr.: mevr. P.M. Huisman, Postbus 346, 1620 AH Hoorn; contr. ƒ 35,- p.j.), 18e jg., nr. 1,
maart 1996. A. van Zoonen: In 1446 werd de grondslag voor Hoornse kermis gelegd; Verv. Bedaarde
Hollandse revolutie. De invasie van 1799; Hoorn, zijn architectuuren stedebouw tussen 1850-1940; Verv.
Ontwikkelingen bouwkunst late 18e eeuw.

Wem, nr. 2, juni 1996. H. Lansdaal: De eeuw van Blokker, de boeiende historie van oud Hoorns bedrijf;
Verv. Architectuur; Verv. Revolutie. De nadagen 1800-1813.

Oud Meppel, jg. 14,nr. I,maart 1992. Arent Schoenmaker koloniaal en tuinder (1861-1936) (met stamreeks
en schema's Schoenmaker]; D. de Hes-Marbus: De zaak van Hendrik Jan Thalen [geb. Wanneperveen
1778]. De zaak van Marten Jans Vernhout [geb. Meppel 1773].

Wem, nr. 2, juni 1992. B. Schut: Lijn-en Bodediensten naaren van Meppel; De zaak van Johan Bremans
en Anton Vincaint [geb. Luik 1782 resp. Ohain 1780; desertie, struikroverij, diefstal; 1800]; Leenders, een
vergeten buurtschap [o.a. tappers Hakman].

Idem, nr. 3, dec. 1992. De zaak van Jantje Berents Pluijm [geb. Kolderveen 1771/72]; Een inbraak in
de Oosterboer in het jaar 1781 [door Joost Hendriks bij Hendrik Wolters (Kleis)].

Idem, nr. 4, april 1993. 555 jaar Meppeler Toren (1437-1992); De zaak van Johannes Adams Dithmar
[geb. Groningen 1776, vervalste documenten]; Motorenfabriek Timmer te Meppel.

Wem, jg. 15, nr. 4, maart 1994. De Meppeler jaren van Jan de Noord (1945-1983); Patriotten en prinsge-
zinden te Meppel [met o.a. namen van getuigen van gebeurtenissen op 11-11-1785 en daarna te Meppel];
Scheepswerf Van Goor.

Idem, jg. 17, nr. 3, dec. 1995. Ambachtsonderwijs in Meppel [lijst bestuursleden afd. Meppel Ver. tot
bevordering Ambachtsonderwijs in Drenthe],

Idem, nr. 4, jan. 1996. Themanummer Meppeler Handels Vereniging (75 jaar) [beschrijving en geschie-
denis van 31 bedrijven].

Idem, jg. 18, nr. 1, mei 1996. Vele reacties van lezers; André Stahl op de praatstoel [o.a. over hotel
Neuf].

Oud Rhenen (Hist. Ver. Oudheidkamer Rhenen e.o.; secr: Ing. H.B. Gieszen, Bruine Engseweg 40, 3911
CL Rhenen; contr. ƒ 25,-p.j.), I5ejg.,no. l,jan. 1996. H.P. Deys: De geschiedenis van de plantage Willem
III te Rhenen; A.J. de Jong: Genealogica Klerckiana. De geschiedenis van de Rhenense familie Klerck
[handschrift is via Willem Jan Klerck (geb. 1766) in Zuid-Afrika terecht gekomen]; Verv. Straten- en
wegennamen van Rhenen.

Idem, no. 2, mei 1996. H. Dekker. Bierbrouwerijen in Rhenen; G. de Haas: Mijn grootvader en de
Rhenense goudschat [Willem Zanen, overl. 1977]; Verv. Straten- en wegennamen; J.Th.M. Mom: Rijwiel
belastingplaatjes ... Rhenens dialect.

Oud Utrecht, 44e jg. (1971). Armenzorg in Vleuten (in nr. 3); Runen en huismerken (nr. 7); Kosters en
ambachtsheren in De Bilt, 1715-1744 [o.a. Pieterde Leeuw, Anthony Keppel] (nr. 8); Waarschuwingste-
kens (nr. 10).

Wem, 45e jg. (1972). De Heus, 'Sluishoef' onder De Bilt en een rechtssymbool (nr. 2); Utrechtse scho-
lenhouders in 1663 (nr. 3); Utrechtse schouten tot 1300 (nr. 4); Steen- en pannenbakkerijen langs de Vecht
(nrs. 6, 7, 8); Taak van schout en schepenen (nr. 8); Dochters, dochters [Maria van Bijlevelt-Willem Post,
1718; Johanna Magdalena de Malapert- Johan Krüger, 1779] (nr. 9); De Utrechtse 'Telephoonkwestie' 75
jaar geleden (nr. 11).

Idem, 46e jg. (1973). Vergeten toponymen in Soest (nr. 6); Prof. dr. Pieter Harting [1812-1885] (nr. 6).
Wem, 47e jg. (1974). De vroedvrouw van Thamen [Grietje van Grieken, 1755] (nr. 2); Het recht op

wapenborden en rouwkassen in de kerken (nr. 6); IJsbrand van Diemerbroek (1609-1674) (nr. 8); Huibert
Vogelzang, een Bilthovense kolonist [1837] (nr. 9); Over enkele bewoners van Huis Voordaan [onder
Maartensdijk; Daey, Coppit; Ie helft 17e eeuw] (nr. 10).

Wem, 48e jg. (1975). Utrechtse klokkenmakers (nr. 1).
Wem, 49e jg. (1976). Wat zijn samoureusschippers [samoureus = rivierschip; samentrekking van Sambre

en Meuse] (nr. 7); Utrechtse bevolkingsaanwas door Duitse immigratie [2e helft 18e eeuw; o.a. militairen
en huispersoneel] (nr. 10); De houten gildebeker van het timmerlieden- of St. Josephsgild te Wijk bij Duur-
stede [wapens De Cock en Wijborg, 1678] (nrs. 11,12).

Wem, 50e jg. (1977). De scholarchen of curatoren van de Sint Hieronymus, later het Stedelijk Gymnasi-
um van Utrecht. 1587-1969 (nr. 7); Doodslag in de 17de eeuw [Adriaen Jacobsz van Rossum in 1628 door
Bastiaan Pietersz] (nr. 8); De commanderij der Johanniters te Montfoort (nrs. 9, 10).
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PRO-GEN-eralia (secr.: mevr. E. van Ruitenbeek, Liendenhof 142, 1108 HH Amsterdam; lidm. ƒ 15,-p.j.
en (lx)adm. kosten ƒ 5,-),jg. 2, nr. 1,maart \996. E.H. Wenzeï. Hebt u ook zo'n moeite met Nederlandse
plaatsnamen? [nee]; F. Manche: Genealogische Activiteiten Kalender; /. Gilisen: Een nieuwe uitvoer in
PG23B: PGREPERT.VTX. Werken met het programma.

Idem, jg. 2, nr. 2, juni 1996. J. Mulderij: Selecteren en markeren in PRO-GEN; /. Gilisen: Een genealo-
gie met inbegrip van de natuurlijke kinderen en hun nazaten; H. Vni'y. Mitochondriënlijn uitvoer relatie/
huwelijk in PG23B; De disketteservice; Aanv. Plaatsnamen; Datumconversie DBASE/PRO-GEN (2).

Scarpenzele (uitg.: dr. J.C. Klesser, De Kleine Haar 4, 3925 MT Scherpenzeel), jg. IV [1996], nr. I. J.C.
Klesser. De kinderen van Otto [van Scherpenseel en Styne v.d. Gruuthuys; huw. voorw. 1422]; Scherpen-
zeels waterland [visrechten 1700/01 voor Jacob Dreux]; W.H.M. Nieuwenhuis: De Heerlijkheid Wouden-
berg onder de Van Abcoudes [14e-15e eeuw]; J.C. Klesser. 'Vrouwen' van Woudenbergh [verzamelde
aanwijzingen: Spiering, Van Wijck, Van Usselsteyn, Van Kleef].

Idem, nr. II. J.C. Klesser. Godert van Scherpenseel [15e eeuw]; Wem: Het Voorde [ligging, naamgeving,
de goederen 'Ten Voerde' en 'Het Clooster' als Scherpenseelse lenen; overzicht eigenaars, o.a. Van Dolre,
Die Beer]; W.H.M. Nieuwenhuis: De Heerlijkheid en het huis Woudenberg onder de Bisschop en de Staten
[1714 gekocht door Andries Abbema, in 1754 door Jacob Hendrik graaf van Rechteren; fragment Abbema];
Idem: De Van Triests en het schoutambt van Woudenberg [fragment Van Triest; 16e-17e eeuw],

Tabula Batavorum (samenwerkingsverband van zeven Betuwse organisaties, w.o. Hist. Kring Kesteren e.o.,
postbus 62, 4040 DB Kesteren), jg. XIV (1996), no. 1. K. van Ingen: De schuinmarcheerder van Wely
[Tuenis Rutjers, begin 18e eeuw]; S. van Doornmalen: Een bijzondere school der eerste klasse in Meerten
1852-1868 [Frederik L.W. baron van Brakell van den Eng, landbouwhervormer en filantroop]; M. van
Driel: Vergeten - niets vergeten [rondgang door het huis van Peter van Langevelt, 1477]; M. Potjer: Over
een domineesdochter en een duivelbanner in Kesteren. De zaak Liesbeth de Bruijn (1704-1715) [getr. met
Jan Willemsen van Grootveld].

Tussen de Voorn en Loeveslein, nr. 91, jg. XXXI, dec. 1995. De windkorenmolen aan de Maasbandijk;
Bommelerwaards noodgeld uit de Tweede Wereldoorlog; Wandeling door Kerkwijk.

Idem, nr. 92, jg. XXXII, april 1996. DJ. Smeenk: Twee gasfabrieken in Zaltbommel; R.H.C, van Maa-
nen: De vlasserij van de Nederduitse Hervormde Gemeente Kerkdriel tussen (1846) 1853-1878; J. van
Voorthuizen: Brand te Kerkwijk in 1856 [Vernooij, Van Bergeijk, Slegh]; J. Jalink: Brand in Rossum
[1929],

Van Zoys tot Soest, 16e jg., nr. 3, winter 1995-1996. Verv. Geschiedenis van hotel café restaurant Eemland;
De Groote (Oude) Melm en de Kleine Melm; Verv. Soester Natuurbad; N. Bos: Mijn Soester voorvader was
een rotmeester [toezichthouder uitvoering arbeidsplicht; Hendrik Janssen Bosch, 1680-81 kerkmeester,
1679-85 arbeider 3e rot, 1720 rotmeester].

Vosholkroniek (Historische Vereniging Ter Aar; secr.: CA.G.M. Egberts, Lijsterbeslaan 1, 2461 DA Ter
Aar), sept. 1993. Gerrit Spijker, timmerman en verzamelaar (1903-1990) [te Nieuwveen; zoon van Maarten
(1859-1929)].

Idem, april 1996. Zondagsschilders en weggevertjes [Martin Vermeulen (geb. 1961), Kees Koeleman
(geb. 1928), Flip Lek (geb. 1927)]; Nieuws over de werkgroep 'Archief en Genealogie' met o.a. Anne
Kraak over genealogie [waarom een familiestichting/vereniging?, enz.].

Idem, juli 1996. Nieuws uit het Historisch Museum; Zomer 1996-zomer 1896 = 100 zomers geleden
[berichten uit de krant].

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel; secr.: mevr. E. Hoekstra, tel. 0226-394917;
lidm. ƒ 15,-p.j.), nr. 9,5e jg., mei 1995 [=6]. Floris Ven West-Friesland; West-Friesland en een oorkonde
uit 1299; Graven in de historie van Egmond; S. Schipper: Het 'Cromwater'. Een van de eerste bedijkingen
in het Geestmerambacht; T. Veldboer-Sneekes: De Schagerwaard. Van water tot land; Verv. Veldnamen;
De Vrye Heerlyckheyt Wermerhuys, Scoerledam en Crabbedam; De reis naar Jerusalem [weddenschap door
Maarten Weel, 1641].

Zijper Historiebladen (Historische Vereniging De Zijpe; lidm. ƒ 33,- p.j.; secr.: P. Glas, Postbus 14, 1750
AA Schagerbrug), 14e jg., nr. 1, febr. 1996. R. Couwenhoeven/LF. van Loo: IJsclubs in De Zijpe in het
verleden; A.P. Kramer: IJsoproer in Burgerbrug [1929]; J.T. Bremer: De stranding van de Oost-Indië-
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vaarder 'De Horstendaal' (1742) [kapitein Jan Kelder]; Idem: Leo Pinkhof (1898-1943), een passant in
oorlogstijd; Verv. Zijper jaren: 1873.

Idem, nr. 2, mei 1996. N. Olieman: Leidingwater in de Zijpe; C. Oudendijk: Wat was eigenlijk een
brievengaarder?; Verv. Zijper jaren: 1874; J.T. Bremer: Van Zuiderzee tot Waddenzee; Werkgroep Boerde-
rijnamen, N. Olieman: De Surinaamse Vriend [te Schagerbrug; in 1811 gekocht door Jan de Vries (kapitein,
varende op Suriname) tr. 1799 Maartje Jongerling wed. Diederik Barsingerhorn; lijst eigenaren].

Uit onze afdelingsbladen:
1340 (Rotterdam), jg. 10, no. 2, juni 1996. B. Stamkot: Schipper-predikant Cornelis Corstensz, ongeletterd
of geleerde? [geb. Gorinchem ca. 1542]; A vanZoesl: Brielle-Rotterdam vice versa [wisseling van woon-
plaats, voorb. (Van) Cleyburgh, Pesser, Tromp, De Haes]; J. van Amerongen-Wisselaar: Genealogie Wisse-
laar; P. Rothstegge: Was hij nu een Muts, een Mus of... [(voor-)ouders Jacoba Mus, geb. Rotterdam 1810;
ook Mussee, Musch, Muske, Mussel].
Gooi en Eemland, 7e jg., nr. 2, juni 1996. E. Elenbaas-Bunschoten: Het oud-archief van de gemeente in
Eemnes [bezoek aan ...]; Verv. Regio kwartierstaten [Albertus Andriessen, geb. Hilversum 1861;-, Verver,
Majoor, Brandhof]; Verv. Bunschoters in de bocht [Willem van Bunschoten en Anna Maria du Petri (overl.
1718)].
Hollands Noorderkwartier, afl. 27, jg. 10, nr. 2, mei 1996. Regionaal bronnennieuws; J.P. Geus: De oude-
dagsvoorziening van Aeybert Pietersz uit Koedijk [1635]; D.P. Arnoldus: Hoe Frans was Johanna Maria
Carlier? [tr. Alkmaar 1850 Bindert Noorderhaven; verslag onderzoek in Alkmaar]; N. Wolbeek: Wat er nog
meer te vinden is in een bibliotheek!; Merkwaardige familietraditie in de Zijpe? [huwelijken Sluijs-
Kooijman-Telleman]; Bronnen in Alkmaar.
Kempen- en Peelland, jg. 4, no. 2, juni 1996. Zes 'moederslijn'en: Van Galen [Avis, Wilbrink, Zweerink,
Middelink, Boeverée, Balk, enz.; voornl. te Apeldoorn], Arnold [Geevers, Breemerkamp, Van Diest, Jac-
quemijns, De Kok, Van Wankem; te Rotterdam en Gorinchem], Steinebach [Van Reijn, Schöppel, Bik,
Mersen Senn van Basel, Butin Bik, De Nijs, Fallings, enz.; o.a. te Batavia], Raam [Jansen, Ten Bosch, Van
Driel, Hoogwoud, Bosman, Van den Akker, Van der Wolf; te Rotterdam], Panken [Krijnen (te Baarn),
Versteijne, Willems (te Oisterwijk), Van Opstal, Van de Ven, Feijt, Noskens]; H. Hilhorst: De lotgevallen
van een beginnend genealoog [centraal staat het onderzoek naar en het leven van Petrus Antonius Baetings,
ged. Mechelen 1767, chirurgijn; met parenteel: Stappaerls, Van der Eerden, Van HelvoortJ.
Koggenland, jg. 11, 1996/2. J.P. van den Broek: Dirk Wortel en zijn naaste familie [ged. Oudorp 1754, tr.
(2) Beemster 1793 Willempje Appelman; correcties op eerdere publicaties]; G. Kramer: Het verhaal 'Last-
drager' [families Lastdrager en Tinkelenberg (oorspr. Dünckelberg), en hun scheepswerven te Hoorn en
Den Helder]; H.J. Wolters: Speuren naar de familie Speur; J.P. van den Broek: Tienjarentafel: een goed
hulpmiddel - maar niet altijd [Kaag, Segers/Zeegers, Twint]; Notarieel 3175/? Medemblik |Oudevaer,
Oijevaer, Tromp; 1673].

Threant (Drenthe), 7e jg. (1996), nr. 2. K. Hartsuiker/Th, van Reijn: Genealogie van Cornelis Hartsuijker
[tr. (1) Meppel 1626 Geessien Wolters; tr. (2) 1635 Hilligien Coops; met nageslacht o.a. te Amsterdam].

Zaanstreek-Waterland, nr. 25, juni 1996. Verv. Lutherse immigranten; Verv. Zwart [17e eeuw|; H.C.
Dorpema: Een familie-allegaartje [Dorpema, Keet, Van Santé, Ales]; J.C. Looijen: Levens- en afkomstbe-
schrijving van Pieter Arentsz Corver [geb. Westzaan 1725]; E. Nomes: Het trieste einde van een Rijper zoon
[Jan Dirksz Nomes, 1833-1863]; Kwst. Rob Boom [geb. Koog a/d Zaan 1955; (5 gen.) Boom (te Stavoren),
Schellinga, Cammenga, Prins (te Zaandam)]; Kwst. Eveline Paulisse-Thomas [geb. Middelburg 1956; (5
gen.) Thomas (te Leiden), Van Wijk (te Maastricht), Leefers, Hendriks (te Zutphen)]; Kwsl. van Gwendolyn
Yvonne Zelvelder [geb. Voorburg 1987; (5 gen . ) - , Van der Laan (te Groningen), Eendebek, Van der
Zwaag (te Akkerwoude)].

Uit Familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 130, mei 1996. J. Hengstmengel: Folkert Feikes Akkerhof (1829-1898) en zijn gezin [tr.
(2) Ferwerderadeel 1868 Trijntje Jacobs Schotanus].
Beitrage zur Geschichte der Familien Lampe und verwandter Familien, Heft 154 (80. Jg., Nr. 6, Dez.
1991); Heft 155(Nr. 7,Dez. 1992). Taufen in Enkhausen| Lampe; 17e-18eeeuw];Lampe[ino.a.Schadele-
ben, Ohlendorf, Wesenstedt]; Heft 156 (81. Jg., Nr. 8, Dez. 1993). Hofelingshof [Dorf Stemmen; Hofwirte
fam. Ziesenis]; Heft 157(82. Jg., Nr. 9, Dez. 1994). Lampe-Hofwirte auf den Calenberger Dörfern.
De Beukers Bode, 7e jg., no. 4, jan. 1996. Fragment Beukers te Haarlem [ 19e-20e eeuw]; Fragment Beukers
[te Schiedam, afk. van Osnabrück; 18e-19e eeuw]. Idem, 8e jg. (1996), nrs. I, april en 2, juli. Beukers te
Schiedam.
Blanckensteijn bulletin, 7e jg., nr. 4, lente 1996. Verv. Blanckesteijn tussen Doorn en Amerongen [Cornelis
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Thijmens tr. Amerongen 1645 Marrighjen Willems (van Broeckhuysen), kleindochter van Cornelis Dircksz
(van) Blanckesteijn]. Idem, 8e jg., nr. 1, zomer 1996. Verv. Tussen Doorn en Amerongen [de onbekende
dochter Dirckgen Cornelis wed. Willem Jansz van Broeckhuysen; naamreeks (van) BlanckesteijnJ.
Bothcmica-bulletin, nr. 2, sept. 1995. Verv. Plaatsaanduidingen; Verv. De vroegste Both'en -van der Eem;
Ghiselberti de Bot in het Latijn; Voorts copieën van publicaties over Bot(h) en But(h). Idem, nr. 3, mei
1996. Informatie over en weer [betr. Bot, Both, But|; Verv. Dijkgraaf Cornelis Jans Both [vermeld
1594/96]; Parenteel Jan Marinus Albertus Both [geb. Amsterdam 1897]; Stamreeks Both [te Oud-Beijer-
land],
Brunja, nr. 41, maart 1996. JA. Brongers: Wederom tweelingen! [o.a. kans op het krijgen van een tweeling;
met lijst van tweelingen in de familie Brongers; 17e-20e eeuw].
Buis Varia, no. 2, jg. 1, dec. 1992. Fragmenten Buisman in (West-)Friesland en Hengelo. Idem, no. 4-5, jg.
3, maart 1994. Genealogie Boisman/Beusman/Buisman [te Castricum]. Idem, no. 6, jg. 3, nov. 1994. Genea-
logie Buisman [te Koog a/d Zaan; 18e-19e eeuw]. Idem, no. 7, jg. 4, mei 1995. Buijsman te Lemmer en
Deventer. Idem, no. 8, jg. 4, nov. 1995. Buisman-schippers en hun schepen.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 10, nr. I, maart 1996. Lenaert Janszn de Heus, onze eerste metselaar? [tr.
Nieuwpoort 1647 Ariaentien Gerits van Dam]; Verv. Genealogie De Heus (gen. VIII); Bijna getrouwd ...
[trouwbelofte okt. 1755 door Cornelia van Rossum aan Jan Teeuwisse de Heus; zij otr. 1756 Aelbert de
Graaf]. Idem, nr. 2, juni 1996. Nicolaas Hendrikus de Heus en Bartha Johanna ter Meulen [tr. 1871].
't Calkoentje, 15e jg., nr. 2, febr. 1996. Kwst. (5 gen.) Julius Hennaert en Elza R. Lycke [tr. ca. 1910; - ,
Calcoen,-, Puystiens]; Kwst. (5 gen.) Theodoor J. Rutten en Helena Walrave [tr. De Panne 1904;-, Ver-
moote,-, Beyen].

Het Didden-blaadje, jg. 9, nr. 1, maart 1996. Gelijkenis wapenschilden 'Didden' en 'Woeustenraedt';
W.H.M. Lensen: Didden in Born [gegevens gerangschikt per gezin]; De afstammelingen van Henricus
Didden [geb. Zichem 1883 ] en Rosalia Wijnants. Idem, nr. 2, juni 1996. Op zoek in de archieven [Antwer-
pen en Leiden].
De Dobbel-beker, 1. 1996. Verv. Stamboom nr. 51: Dobbelaere [te Merendree]. Idem, 2.1996. Verv. Dobbe-
laere te Adegem e.a.; Fragment Dobbelaere te Ursel [17e eeuw]; Stamboom nr. 55: Dedobbeleer te Tollem-
beek, Herne en Herfelingen; De Dobbelaere van Gent naar Cadzand.
De Drudenvoet, 4e jg., nr. 3, sept. 1995. Hendrik Klapwijk [1890-1955, tr. Rotterdam 1908 Catharina
Gloudiej. Idem, 5e jg., nr. I, maart 1996.
Familieblad 'Verniers', nr. 35, 10e jg., maart 1996. Verniers te St. Niklaas [19e-20e eeuw]; Fragment
Verniers te Gent en Oostakker [19e eeuw]. Idem, nr. 36, jg. 10, mei 1996. Hoe een familienaam verdwijnt
[nageslacht Adolphus Verniers, geb. Oostakker 1883].
De Familie Heraut, no. 96/26, febr. 1996. Korte berichten betr. onderzoek Van Achelen/Van Aggelen;
Reisbeschrijving 1917 naar Nederlands-Indië; Post uit Ned.-Indië: Van Eggelen. Idem, no. 96/27, april
1996. Verv. Reisbeschrijving; Verv. Post. Idem, no. 96/28, juni 1996. Verv. Reisbeschrijving; Verv. Korte
berichten [voornl. Brabantse gegevens].
Familie-Tijdschrift van de familie Verbeem(en), 2e jg., nr. 1, maart 1996. Waar komt onze familienaam
vandaan; Genealogie Verbeem(en) [vier oudste generaties te Walem; 17e-18e eeuw |. Idem, nr. 2, juni 1996.
Huwelijk Otto Beem te Kontich 1572; Verv. Genealogie Verbeem(en) [voornl. te Goes].
Familie Vereniging Biesbroek, kroniek no. 5,3e jg., no. 1, maart 1996. Een merkwaardige doopdienst [Aart
Biesbroek, 1899-1992, kleinzoon van de 'oefenaar' Aart den Hoedt te Ridderkerk, werd als 6-jarige gedoopt
door ds. H. Blom]; Verv. Stamboom.
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, Med. nr. 53 [1996]. Beknopt fragment Waddinxveen (Reusel)
Tak [Verdonck; 17e-20e eeuw]. Idem, Med. 54 en 55 [1996]. Verv. Genealogie.
Genealogisch Familie-blad Olijve, 6e jg., nr. I, jan. 1996. Levensverhaal van Aaltje Stavast-OIijve [geb.
Zweeloo 1916]; Verv. Genealogie Olijve [19e-20e eeuw].
Geskes-kusjes, 6dejg.,4deed., dec. 1995. Beknopte kwst. Daniel Pieter Willem Camphuijsen [geb. 1971;
- , Wullems, Van den Berg, Oosterveen]. Idem, 7de jg., 1ste ed., juni 1996. Beknopte kwst. Tako en Rutger
Hoogendijk [geb. 1994 resp. 1996;-, Mos, Geskes, Stoop].
De geslachten Zijlstra, 26e verantwoording [1996], Bozum [genealogie Zijlstra; nageslacht vanSintjeSy-
brens, overl. ca. 1783]; Amerikaanse afstammelingen van Siebren Zeilstra en Minke Attes; Warns [nage-
slacht van Pieter Romkes Sylstra tr. Harlingen 1775 Antie Wijbrandus Heineman]; Stamreeks Lodewijk
Zijlstra [geb. St. Anna Parochie 1865]; Groningen (stad) [nageslacht van Derk Cornelis Zijlstra/Zielstra,
tr. ca. 1750 Grietje Jurriens]; Voorts Zijlstra te Duurswoude en Berlikum.
Hamers Bulletin, jg. 10(1994). Nr. I: Rond Enken Hamers (* 1673) en haar zusters Petgen en Jenne [test.
Hoensbroek 1745]; Ingangen op Hoensbroekse schepenprotocollen; Trompener-Trumpener en Hamers.
Nr. 2: De laatste jaren van Jenne Hamers (1679-1772); Verv. Klapper overleden personen in Limburg 1795-
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1912 [ook in nrs. 3/4, 5]; Hamers in Oost (Eijsden). Nr. 3/4: Wanneer stierf burgemeester Hamers? [Johan
H., te Sittard]; Het gezin van Anna Maria Josepha Boost-Hamers (*1796); De nalatenschap van Maria
Gertrud Lindelauf wed. Joannes Joseph Ha(e)mers (1751-1812); In dienst van de Staatsmijnen. Nr. 5:
Hamers aan deze zijde langs de Maas [o.a. te Grevenbicht, Born, Elsloo en Bunde]; De nalatenschap van
Maria Catharina Bischops wed. Amold Hamers (1735-1812). Nr. 6: Peter Hamers en Anna timmermans
of Peter Leonars en Anna Zimmerman [1796 te Nieuwenhagen]; De schoonmoeder van Bastiaan Hamers:
Emily Blandin [tr. Lisse 1829 Casper Kuijpers]; Trijn en Mettel Hamers te Nieuwenhagen [17e eeuw].
Het heden en het verleden van de familie Hollander, jg. l.uitg. 1 [1995]; jg. 2, uitg. 3 [1996].In ad. 3:
Johannes Hollander [ 1877-1920, agent van politie; met copie deel jaaroverzicht Gemeentepolitie met o.a.
benoemingen].

Helm-nieuws, no. 50, 12e jg., nr. 2, lente 1996. Rumoer rond vermogende Wilsveense Van der Helm. Arie
onder curatele! [Arie van der Helm, 1823-1890]; Problemen bij zoeken juiste gezinsgrootte [Dirk Willems
van der Helm (1688-1727) tr. Neeltje Gijsberts Sas]. Idem, no. 51, zomer 1996. Rondleiding op 'Meulen-
zicht'. Blik op oude hofstede te Wilsveen anno 1856 [boedellijst van bovengenoemde Arie].
Horsling & Horslink, jg. [7], nr. 2, april 1996. Waar woonden de Horstings in Doetinchem?; Uit de Drentse
Etstoel; Erm in Drente [Horstinge]; Brouwerij. Processen in 1724 [brouwer Jannes Harkema (tr. weduwe
brouwer Jan Alberts Hofsteenk) contra Henderik Horstinge]; Uit de kerkeraad van Doetinchem; Leengoed
Venhorstinck; Scheper Jan Horstink te Haaksbergen [overl. 1710].
Huberiana, 10e jg., no. 2, mei 1995. Idem, I Ie jg., no. 1, jan. 1996. Catharina Huber [tr. 1820 Willem
Nicolaas Roldanus]. Idem, no. 2, mei 1996. J.J.L. Huber. De families Huber in Nederland [met naamsver-
klaring].
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 37, jg. 12, maart 1996. Het geslacht Van der Schuijt te Alkmaar [nageslacht
van Huijbert Pietersz van der Schuijt, tr. ald. 1691 en 1696]. Idem, nr. 38, juni 1996. Verv. Alkmaar.
Klooster-stam, 12e jg., maart 1996. T. Kloosterboer. Ingewikkelde familieverhoudingen [n.a.v. notarisakten
1904; erfgenamen van Jan Hendrik Kloosterboer (overl. 1903) en diens zuster Stiena Niemeijer-Klooster-
boer (overl. 1899); o.a. Voorink, Goorman, Voortman].
Lansdaal Journaal, nr. 8, 3e jg., maart 1996. Verv. Stamboom [Christianus Lansdaal (1743-1819), tr. (1)
Johanna van Alem en (2) Johanna Elisabeth Reuvers;... en hun bidprentje; Thomas L. tr. 1796 Adriana M.
van der Heijden]; Het land van Walrandus verkocht [Walrave de Reuver kocht in 1793 van erfgenamen
grootvader]. Idem, nr. 9, juni 1996. Hoe het Roomse geslacht in 1828 aan een Protestantse tak kwam;
Gerardus Lansdaal vocht dapper mee in de 10-daagse veldtocht tegen de Belgen; stamboom fragmenten;
Persoonlijk drama gaat schuil achter een geboorte in 1839 [Christina Lansdaal (1796-1866) en zoon Johan-
nes].
Het Le(e)ver orgaan, jg. 14 (1996), nr. I. A.J. Lever: Moord op de plantage van Cornelis Lever I (1744)
[enkele aspecten van de rechtspleging t.a.v. plantage-slaven]; J. Leever. Hendrik Leever (1861-1949);
Aanv. Genealogie Drentse Le(e)vers. Het nageslacht van Pieter Leever en Geertje Pieters [tr. 1909]; J.
Lever. Claes Gheritsz Lever (overl. 1675) en zijn familie [te Gorkum]; Johan Coenraad Leever of Löwer
(1782) en Frederik Wilhelm Loewer (geb. Elberfeld 1765); Leevers in Gieten.
Olsthoorn kroniek, 10e jg., no. l,jan. 1996. Staatstrompetter in 1662 [Pieter Jansz van Olsthoorn]. Idem,
no. 2, april 1996. Arij Fransz Olsthoorn (ca. 1738-1828) [en kinderen; tr. Voorburg 1766 Marijtje Crijne
Lelieveld].
Oud Steins Nieuws, [no. 13], winter [1995/]I996; [nr. 14], lente 1996. Het gezin van Jozef H.A. Steins
[1913-1973, tr. Haaksbergen 1941 Wilhelmine F.M. Meyerink].
Het Patertje,jg. 12, nr. 1, maart 1996. Verv. Pater-oost-Groningen. Idem, nr. 2, juni 1996. Familie Top
(Durgerdam) [fragment; 20e eeuw]; Van Tongeren (Durgerdam) [id.]; Pater- Durgerdam [nageslacht van
Aalbert Pater, geb. Barneveld 1884].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 55, maart 1996. G.M. Mesland: Jans Huis bij Goes ['s Heerhendriksburg of
Huys te Werf]; Idem: Cornelia Ruychrock in de kou? [tr. 1460 Arent van Hodenpijl],
Stichting Jacobus Lautenhach l537/'38 tot 1611, familieblad nr. 16, maart 1996. Jan Lautenbach (1858-
1928) [emigreerde 1881 met vrouw Antje Herrema; briefwisseling]; Klaas Teakes Lautenbach (1818-1903)
en het ontstaan van de zuivelfabriek 'De volharding' te Berlikum.
Studiegroep geslachten Drost, Med., jg. 5, nr. 1, maart 1996. R. Steenhojf-Schoonbeek: Het leven van
Leentje Drost en Andries Steenhoff in de Amsterdamse Jordaan (1765-1813) [tr. 1765; met achtergrondin-
formatie, schildering tijdsbeeld]. Idem, nr. 2, juni 1996. H. Delies-Nie: Een bijbeltje met zilveren krappen
(=boeksloten) [vererfd vanaf Kornelia Linzes Drost, geb. Surhuizum 1820; met notities]; G. Boot-Drost:
Een kleine achttiende eeuwse geschiedenis [Berber Heyns, geb. Wynaldum 1723, en haar leven in Harlin-
gen].
TerPerre, 5e jg., nr. 4, winter 1995/6. Verv. Marie Louise Vandeper (1696-1744) [het leven van haar drie
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zoons bij Fr.Jos. Ollevier, o.a. aan de hand van weesrekeningen]. Idem, 6e jg., nr. 1, lente 1996. Jeanne-
Anne Vandeper [geb. Duinkerke 1710, tr. ald. 1732 Michel van Stabel; naaste familie].
Het Treffertje, 25ste jg.,no. 1, maart 1996. Stamreeks Petronella Cornelia Treffers [geb. Waalwijk 1935];
De familie Treffers in Nieuw-Zeeland. Idem, no. 2, juni 1996. 25 Jaar Het Treffertje; Blokker in den begin-
ne [Anna Maria Treffers, geb. 1912, verkoopster, vertelt].
Van Helden en Heldinnen, no. 31, 14de jg., febr. 1996. Verv. Genealogie Van Helden [met signalering
Delftse en Haagse stammen]. Idem, no. 32, juni 1996. Verv. Genealogie [te Wijk en Leiden].
Vegt's chwnicle, jg. 10, nr. 1, febr. 1996. Idem, nr. 2, mei 1996. Verv. Oudste leden van de familie Vegt
[Thomas Vegt (ged. Leiden 1678) tr. 1700 en 1718]; De Schiedamse familie Van der Vegt [Huybrecht
Willemsz van der Vegt tr. 1616 en 1633].
Verenigingsblad van Van Hiltens, blad 20, jg. 6 (1996), nr. 1. Een kleine verandering van de Duitse tak [=
stam; betr. Susanna von Hilten; 17e eeuw]; Schema's Van Hilten [18e-20e eeuw]. Idem, blad 21, jg. 6
(1996), nr. 2. Van Hilten te Ruwiel; Gemeenschappelijke afstamming van Anthonie van Hilten x Barber
Joosten [ca. 1630 te Nederhorst den Berg]; Aanv. Familieboek; Schema nageslacht Johannes van Hilten
(1791-1841).

Onze collectie familiebladen groeit nog steeds! Voor het eerst in deze rubriek vermelden wij:
Doolhof (voortzetting Kontaktbrief van Den Dool), jg. 1, nr. 1, juli 1996. Red.: mevr. M. van den Dool,
Erasmusstraat 55, 3822 BC Amersfoort. In deze an\: Familiestichting een feit!; Familie geheim ... [Hanna
van den Dool, geb. Wieldrecht 1856; vader onbekend]; Anecdotes.
Familiestichting Overmars(ch), nieuwsbrief 1 ejg., nr. 0, voorjaar 1996. Secr.: A. Overmars, Helperwestsin-
gel 57a, 9721 BC Groningen. Proefnummer; in de bedoeling ligt tot een vereniging te komen. In deze afl.:
Naam Overmars al rond 1300 bekend in Olst; Het Overmarsch/Avermarsch te Olst; Het Genealogisch
Onderzoek.
Mons Familieblad [nrs. 1 en 2: Familie Mons Informatieblad], nr. 1, jg. 1, najaar 1994; nr. 2, jg. 1 (1994);
nr. 3, jg. 2 (1995), nr. 4 (id.), nr. 5, jg. 3 (1996). Contactadres: H. Mons, Akeleistraat 5, 1817 CK Alkmaar.
In nr. 1: Genealogie Mons [oudstbekende: Matthijs Mons, soldaat, tr. Arnhem 1683 Berendje van Buerick].
Nrs. 2, 3, 4: Aanv. en verv. Stamboom. Nr. 3: Anna Mons [dr. van een Westfaalse wijnhandelaar, relatie
met tsaar Peter. Nr. 5: Mons te Venlo [17e-18e eeuw; de afgebeelde doopinschrijving toont Moens!; ook
de rest van de transcriptie gaarne ietsje beter].
Ooster Heem. Kwartaalblad families Van Oostrum etc, jg. 1, nr. 1, juli 1996. Secr.: A.P. van Ooststroom,
Zuidzijde Zoom 45,4611 DC Bergen op Zoom. Een vereniging die beoogt alle naamgenoten te verenigen
is in oprichting. Stammen nieuws [de begrippen 'stam' en 'tak' worden door elkaar voor hetzelfde gebruikt;
zolang geen gemeenschappelijke afstamming bewezen is spreekt men van 'stam'; te meer daar in de bedoe-
ling ligt ook gegevens van naamgenoten afkomstig uit Scandinavië, Duitsland en België te verzamelen];
Overzicht van de adellijke Van Oostrum's [computeruitdraai],
Quia nominor Viromandua. Omdat mijn naam Vermant is, nr. 0, Ie jg., nov. 1994; nr. 1, 2e jg., april 1995;
nr. 2, 2e jg., nov. 1995; nr. 3, 3e jg., april 1996. Contactadres: Jean-Claude Vermant, Harenheidestraat 56,
B-l 130 Brussel. In nr. 0: Mogelijke verklaringen voorde naam Vermant; Familie Vermant, steenbakkers
uit de Rupelstreek [nageslacht Paulus Vermande/Vermant, tr. Hoboken 1666 Maria Asselberghs]. Nr. 2:
De stad Vermand in Picardië; Verv. Genealogie Vermant; Onze koninklijke neef! [gemeenschappelijke
afstamming van Jan van der Meeren, ridder, overl. Sterrebeek 1313], Nr. 2: Verv. Genealogie; Over de
Graven van Vermandois.
Stichting De Hoege Woeninck, nieuwsbrief l,jan. 1995; 2, juni 1995; 3, jan. 1996 getiteld: Berichten van
de Hoege Woeninck. Stichting voor genealogisch onderzoek naar de familie Ho(o)gewoning/Hoogewoo-
ning/-nink; secr.: Dr. F.C. Hoogewoning, Herculesstraat 131-11, 1076SK Amsterdam. Mededelingen voor
de familie en aanv. op het familieboek.
Vortmes, 4e jg. (1993/1994). Contactadres: R. Voortman, Blekerstraat 43, 1505 GA Zaandam. Familietak
in VS. [schema Vortman(n); nageslacht Jürgen Vortmann, geb. Badbergen 1791]; Thuis bij ... Leentje
Voortman [openbare veiling roerende goederen Cornelis Tieman en L. Voortman, 1839].

België
Bulletin des Archives Verviétoises, Tome XXI (1994-1995). Chev. Ie Pas de Séchevai. La familie Blanche
olim Blanjohan [eind 15e-18e eeuw; met tak te Aken. Het verblijf van Toussaint Blanche te Amsterdam
wordt gesignaleerd (blz. 69); zijn (vier) huwelijken en kinderen zijn de auteur niet bekend]; Wem: Les Straet
au duché de Limbourg [oorspr. Van der Straeten; 15e-begin 18e eeuw; o.a. Amold Straet, won. Amsterdam
(1612-1622)]; G.X. Cornet: Société royale Les Archives Verviétoises. Regard sur un demi-siècle d'activité.
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Heraldicum Disputationes, jg. 1, nr. 2, april-mei-juni 1996. L. Duerloo: De zwaan in de heraldiek fo.a.
symboliek, legendarische afstamming van of verwantschap met de zwaanridder; met bibliografie*); P Be-
hels: Notariaat en heraldiek [beschrijving van wapenschilden (kerk Rijmenam) in notariële akten te Meche-
len, nov. 1781; Origone, Le Muet]. Bijlage: Disputationes [Mededelingenblad], Hierin kunnen kritiek,
opinies, vragen enz. aanbod komen. Reacties n.a.v. het artikel 'Kleur bekenen' [wel of niet gebruiken van
Franse heraldische woordenschat]; Oproep: Heraldische Databank.

Mensen van toen (Land van Nevele),jg. 6, all. 2, juni 1996. A. Marlens: Staten van goed in het Fonds Ursel
van personen uit het Land van Nevele (Lotenhulle, Meigem, Merendree) [1702-1795]; A. Bollaert: Inwo-
ners uit Merendree gesneuveld in het leger van Napoleon; A. Marlens: Joos en Jan Pycke, klokkeluiders
te Hansbeke [Joos Pycke/Picke, vermeld 1623-26, tr. Catharina van Maldeghem; zoon Jan (overl. 1665)
tr. (1) 1642 Catharina van de Walle]; Een grafschrift te Brugge [Joseph Camin, 1766-1790; met grafschrif-
ten te Vinderhoute van zijn ouders en grootouders maternel (Guillaume le Poivre, overl. 1736, en Isabelle
Thérèse Wouters)]; Borgstellers van de pachters van de Sint-Pieterstienden te Hansbeke (1633-1766).

Vlaamse Stam, 32e jg., nr. 5, mei 1996. C. van Walleghem: Reinier van Wallinghem: Vlaams ridder en
vazal in 1183: H. Deleye: Het genealogisch handschrift van Christiaen Monfort [geb. Borgloon 1729; voor-
en nageslacht van Christiaen van Langenacker x Maria Eijben]; P. Huijs: Genealogische documenten bij
de antiquaar ... (Staten van Goed van Laureyns Bake, Gent 1674 en van Francois Le Roij, Houtem 1761);
Volkstelling Dambrugge 1693 (gehucht van Merksem); Geregistreerde familiewapens: Parys, Delbol, De
Vogel, Tecqmenne, Janssens; F. Standaert: De roots van Paul van Ostaijen [te Steenbergen en Zundert];
Verv. Notariaat Carolus Cattaneo [1749-69].

Duitsland
Archiv Ostdeulscher Familienforscher, Bd. 13, Lief. 7/8, Jan. 1996. 10. Warthelandisches Sonderheft
(Warthe- und Netzeland). Korte bijdr. betr, o.a. Baumgartner, Baumann, Bauer, Brinkmann, Brischke/
Brüschke, Drescher, Eichstadt, Holz/Holtz, Klatt, Koehler, Luther, Maass, Maschke/Maske, Marx, Preuss,
Rückert],

Idem, Lief. 9, Mai 1996. Korte bijdr. betr. o.a. Maschauer (kwst.), Schenkenbach, Strizl, Die letzten
Besitzer von Ostschlesiens einstigen Schlössern, Seitz, Kreiner/Krainer/Greiner, Holleitner.

Blatterdes Bayerischen Landesvereins für Familienkunde, 58. Jg. (1995). C. Nebinger. Auszüge aus den
Matrikeln des katholischen Pfarramtes des Marktes Ziemetshausen [o.a. met fragmenten Schell(e)/Schöller/
Scheler/Scheel, Röhrle, Wacker]; Ahnenliste Promoli [Anna Josepha P., geb. Miinchen 1804;-, Zeketmay-
er]; Ahnenliste Riederle [Martin R., geb. Kirchheim 1781;-, Mayer, Walter, Strahl]; Ahnenliste Vornehm
[Michael V., geb. Ziegelstadt 1794; Vornemb/Farnunb, Schober, Schrimpf, Thaller]; Der Baumgartner-
stamm zu Unterringingen und seine Vorfahren im Ries; Auszüge aus den Pfarrmatrikeln von Burghausen
[1641-73]; Auszüge, insbesondere Geburtsbriefe und Abschiede 1628-1656 aus den Kanzleiprotokollen
der Reichsstadt Kaufbeuren; Bayerisches aus dein Ehebuch der Pfarrei Waiblingen (Württ.).

Blatterfür frankische Familienkunde, 18. Band (1995). W. Dippen: Die Mitglieder des Schwabacher Rats,
1471 -1548; W. Mühlhaufier: Die Hochzeitseinladungen im Stadtarchiv Gunzenhausen aus den Jahren 1667
bis 1745; J. Kenner: Die Personen in der 1. Reparaturphase der abgebrannten Wallfahrtskirche in GöB-
weinstein [ 1746/7]; G. Nebinger: Auszüge aus dein Hilpoltsteiner Ehebuch 1542-1560(-1663); Unbekannte
Daten einer Linie der frankischen v. Meyern (Meiern); Kollekte zum 'Newen Kelch und Padelligen' der
Pfarrer Konradsreuth 1655; 'Rechnung Uber die bewilligte Freulein Steuer' der Stadt Hof aus dem Jahre
1639; Lebenslaufe der Gemeinde Alesheim [levensbeschrijvingen van tussen 1785-1799 overledenen; o.a.
Ottenberger, Bayer, Meister, Stör, Riedel, Kraft, Linsenmayer, Haas]; Der Tod des Conrad Holtzmann von
Kalchreuth im Jahre 1585; Österreichische Exulanten im (früheren) evang.-luth. Dekanat Insingen; Trauun-
gen aus dem altesten Kirchenbuch der katholischen Pfarrei Treuchtlingen (1644-1692); Bauerliche Familien
im Knoblauchsland vom 15.-18. Jahrhundert [kwst. Margarete Alfa, geb. Thon 1769; (9 gen.) Alpha/Al-
peck/Alphert/Alvolk enz., Liebermann, Fleischmann, Etterich/Ötterich/Öderich, Vierling/Fü(h)rlein/Vierla,
Polster, Lebender/Lewander, Sippe)]; Die HerkunftderNürnbergerSchreinerfamilie KrauB. Ahnenliste der
Catharina Margarete KrauB [geb. Nürnberg 1792; (9 gen.)-, Jude, Dreher, Werner, Vogel, Keiler, Kögler,
Höfler].

Deutsches Familienarchiv, Band 118 (1996). Das Silberne Buch der Familie Sack [aanvullingen op eerder
gepubliceerde parenteel; 18e-20e eeuw; in en buiten Europa; zeer veel namen; met naamindex en plaatsna-
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menregister]; Ch. Parge-Zarm: Parge. Die Linie Grabow in Hamburg und jetzt in Wesel [aanv. op de
Banden 109 en 113; deel drie: 58 stamreeksen, w.o. Pargow/Parge, Hagemann, Schwabe, Stamm, Schmidt
(te Hollenbek), Korting, Heitmann (te Krukow), LanghanB, Everwa(h)n, Gladiator, Hintze(n)].

Familie und Geschichte, volgnr. 16, Bd. 11,5. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1996. Die Familie Gellert in Zeitz [ 16e-
18e eeuw]; Verv. Die GreuB, eine Freiberger Montanfamilie; Die Einwohner von Hummelshain b. Kahla
mit Filialdorf Schmölln; Hans Illing oder Hans Michel? Die Überwindung eines Toten Punktes. Genealogie
der Barbara verheiratete Fankhanel verwitwete Michel geborene Günther [geb. Mittersdorf 16071; Das
Innungsbuch der Schuhmacherinnung der Stadt Raguhn/Anhalt 1628 bis 1734 [o.a. Meyenberg, Püschel,
Trost].

Idem, volgnr. 17, Heft 2, April-Juni 1996. Generalsuperintendent Friedrich Glaser und seine Familie [te
Gera; tr. ca. 1585 Anna Kriiger]; Turken in Mitteldeutschland im 16.-18. Jahrhundert; Verv. Familie Gellert.

Gesellschaft fiir Friedrichstadter Stadtgeschichte, 51. Mitteilungsblatt, Frühjahr 1996. Aus dem letzten
Friedrichstadter Gerichtsprotokoll 1850-1867 [o.a. Meyer Levin (geb. Leek 1830), Hans Jürgen Raabe,
Heinrich Hagemann]; Ein altes Haus am Stadtfeld; Die Graupenmühle ara Treenedeich [de broers Nicolas
en Lucas Ovens kregen in 1704 toestemming tot transport uit Holland en opbouw aan de Treenedeich van
een molen]; Dr. Georg Hermann Versmann [geb. Tönning 1806, arts].

Mitteüungen der Westdeutschen Gesellschaft für Familienkunde, Bd. 37, Jg. 83 [= 84], Heft 5, Jan.-Marz
1996.Gedenksteine und GrabkreuzederGutspachter Laufenberg [,] KretzundBirkhauser; Familiengenos-
senschaft 'Malepartus'. Stambaum der Familie Fuchs [te Borod, Hurst, Remscheid; 19e eeuw]; L Miiller-
Westphaï. Erfahrungen mit computergestützten Kirchenbuchauswertungen und einige Anmerkungen hierzu
[behartenswaardig artikel]; G. Johann: Eine Methode zur Bezifferung von Vorfahren und Nachfahren;
Antw. Vaasen.

Idem, Jg. 84, Heft 6, April-Juni 1996. Biographisches aus den Heimatkalendern bzw. Jahrbüchern des
Kreises Wesel 1980-1995; Johann Georg Bezzel-einOpferMetternich'scher Politik [geb. Kalbensteinberg
1795]; W. Janus: Nochmals: Computergestützte Verkartung von Kirchenbüchern.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV, 44. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1996. Der Ortsname Leobschütz als jüdi-
scher Familienname [Luftschütz, Lifschitz, Lipschutz enz.]; Die altesten Namensvorkommen in der Pfarrei
GroBlessen, Kr. Grünberg in Schlesien nach einer Zehntliste aus dem Jahre 1694; Namensregister zum
altesten erhaltenen Traubuch von Stargard/Heilig Geist (1719-1748); Familiennamen in Nowy Dwór bei
Warschau 1834-1840; Verzeichnis der Schuier des Bischöflichen Knaben-Erziehungs-Instituts zu Pelphin/
WestpreuBen von 1836 bis 1858; Aus Westfalen in die Welt. Auswanderer aus Ostdeutschland und in den
Osten.

Quellen zur Geschichte der Juden in hessischen Archiven 2 (Wiesbaden 1995). F. Bottenberg: Quellen zur
Geschichte der Juden im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt 1080-1650 [bewerking van de inventaris
'Judaica ...'; regesten in chronologische volgorde; niet alleen archiefstukken met namen werden opgeno-
men, maar ook die met topografische/geografische inhoud (synagogen, begraafplaatsen, woonhuizen) en
andere voor de geschiedenis van de Joden interessante akten; met (plaats-)namen- en zakenregister; ook
voor niet-joden een mooi naslagwerk].

Schriftenreihe des Eschweiler Geschichtsvereins:
2 (1979). Korte bijdr. betr. o.a. de steenkolenwinning, de familie Schombart/Chombart, prof. Wilhelm
Rinkens (1879-1933), garnizoenstad (1 e WO), Eschweiler in de Ie helft van de 19e eeuw.
3 (1980). Hierin o.a. een akte uit 1638; de smid en zijn werk.
4 (1981). Ziegel und Ziegler in und um Eschweiler; Ein Verhandlungsprotokoll von 1652 über den Esch-
weiler Kohlberg; Die Geschichte der Rechtspflege in Eschweiler; Franz Reuleaux (1829-1905); de eerste
apotheek in Eschweiler.
5 (1983). Am linken Ufer der Inde. Eschweiler in alten Beschreibungen; August Thyssen und Eschweiler;
Zur Geschichte der Adler-Apotheke.
6 (1984). Carl Englerth, Bürgermeister 1800-1814; Die Herkunft der Weisweiler Droste und Kinzweiler
SchultheiBen Amya [met stamreeks; 6 gen.]; Verv. Rechtspflege; Cholera-Epidemie 1866.
7 (1985). Wilhelm Schröder, Reichskanzleisekertar am Kaiserhof [overl. 1668]; Die Protestanten in Esch-
weiler; Die Arztfamilie Lexis.
9 (1987). Lehrer und Seelsorger Anton (Bernardin) Ackerman (1764-1840); Siedlungsgeschichte Bohl-
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Volkenraths; Liste der Lehenstrager Volkenrather Hof [1217-1747; o.a. Nyt v. Birgel, Hurt v. Schöneck,
v. Engelsdorf gt. Roethgen, Sengel, v. Hagens]; Beitrag zur Geschichte Hastenraths und Scherpenseels.
10 (1988). Herdruk gedichtenbundel.
11 (1989). Die Weisweiler Kupfermühle von 1609; Juden in Eschweiler.
12 (1991). Zur Bevölkerung Eschweilers im 16. Jahrhundert (transcriptie inwonerslijst 1587]; Johanna
Neuman geb. Thyssen 1882-1955; Das Helene-Nickel-Stift [Anna Josepha Helene Nickel, 1848-1894];
Josef Reinbold, Maler 1886-1961.

Südwestdeutsche Bldtterfür Familien- und Wappenkunde, Bd. 21, Heft 7, Marz 1996. Die SchultheiBen
von Schöckingen [o.a. Gieck, Gommel]; Ortsfremde in den Ev. KB Unteröwisheim = Kraichtal; Verwandte
des Professors Johannes Scheubel (1494-1570) [Wölfflin alias Lupulus]; Die Kinder des Calwer Ehepaares
Friedrich Hayd [geb. 1506] und Dorothee Dengler; Aus den Trauregistern der Evang. Kirche Mössingen-
Belsen. Auswartige und Ortsfremde [1558-1779]; Kirchenbücher im Diözesanarchiv Rottenburg.

Verder ontvingen wij:
De Achttien (Zandvliet), jgn. I t/m 10 (1971 t/m 1980), nrs. 1 t/m 39; nrs. 46 (1982), 56 (1985), 76, 77
(1990), 100 (26e jg., voorjaar 1996).
DerArchivar, 49. Jg„ Heft 2, Mai 1996 [K. Uhde: Archiv und Internet].
Delta-plan cultuurbehoud, Nieuwsbrief nr. 1, juli 1992; nr. 3, jan. 1993; nr. 4, april 1993.
Family Tree Magazine, Vol. 12(1995/6), No. 3 [correctie: Verv. Was your ancestor armigerous?: Scotland
(aan het hoofdstukje 'Rights to arms' ontlenen wij: Ook in Groot-Brittannië kent men het euvel van com-
merciële organisaties die wapens aanbieden. In Schotland is het gebruik van niet-geregistreerde wapens bij
de wet verboden en misbruik is een misdrijf. Aanhoudend misbruik kan zelfs leiden tot confiscatie van
goederen door de Court of Lord Lyon. In de rest van het land zijn alleen die wapens legaal, die geregistreerd
zijn door het College of Arms en door het Chief Herald of Ireland's Office, maar usurpatie van wapens of
het voeren van fantasiewapens is niet echt strafbaar. Sinds 1737 is er slechts éénmaal (in 1954) bemiddeld
door de Court of Chivalry].
Jaarboekje 1995-1996 van de Confessionele Vereniging; Idem 1996-1997 [met o.a. lijst van predikanten
met een gemeente].
Jaarboekje voor de ambtenaren der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen in Nederland,
Ie jg. (1933) [gedeeltelijke herdruk 1983; met een bijdrage van P.L.H. Crasborn: De belastingambtenaar
in de eerste helft van de 19e eeuw].
Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden, afd. Publicatiezaken,
Adressenlijst mei 1982.
Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, ledenboek 1994/1995, 1995/1996.
De Oanbring (Ryksargyf), jg. 9, nr. 4 [=1], mei 1996 [de archieven van het Provinciaal Bestuur, 1813-
1961].
De Oorsprong (Genealogie Ver. Velsen), 9e jg. (1996), no. 1 [verv. Bolland, Naspeuringen naar familiewa-
pens].
Den Schaerpaol (periodiek van het Staring Instituut), 17e jg., nr. 1, maart 1996.
Stichts Historisch Contact, Nieuwsbrief 15, lente 1996 [themakatern: Beeldvorming; de Topografïsch-
Historische Atlas; Het beeld als historische bron; Visuele documenten; Utrechtse onderwerpen en afbeeldin-
gen].
Traditie, jg. 2, nr. 2, zomer 1996 [landgoed Mariënwaerdt; de reuzen van Brussel; de aardappel; het traditio-
nele boerenerf; Jemen].
Velisena (Hist. Kring Velsen), Nieuwsbrief, jg. 4 (1995), nrs. 1, 2, 3.
Vereniging Vrouwe Clara Jansdr van Sparwoude, 13e reünie (1995).
Zeeuwse familiepraet, 11 e jg., nr. 1, mei 1996 [de brouwerij in Kwadendamme (1595); Uit Actaboek Bors-
sele 1639-43 (o.a. Dignus Pauwelse)].

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

610. MANNES-MEYLIE en TOMPE (48 (1993), p. 568; en 49 (1994), p. 509)
Johannes Christoffel Mannis of Mannesse zou afkomstig zijn uit Frarriel of Favriel (de plaatsnaam Le
Fraviel komt in Frankrijk vier keer voor); hij zou soldaat zijn geweest en wordt begraven te Kampen op 6-7-
1786.
Mechtildis Meylie, in 1800 woonachtig aan de Botermarkt te Leiden, overl. ald. 14-3-1823, ongeveer 98
jaar oud. Zij is dochter van Johannes Meijly (soldaat, overl. vóór 1760) en Maria Catharina Medel (overl./
begr. IJsselmuiden 10/16-3-1765). Kinderen, behalve Mechtildis; Christiaan, isabellaCarolinaen Bartholo-
meus.
Bracht werd vroeger inderdaad Mühlebracht genoemd. Johannes Tompen, ged. Mühlebracht 29-8-1758,
tr. Gouda 5-7-1789 Johanna van Vliet, van Oudewater. Zij (2) Gouda 2-2-1800 Matthije Steuten, geb.
Nederweerd ca. 1761, overl. Gouda 8-1-1827. Uit het eerste huwelijk de kinderen Laurentius en Agatha,
ged. Gouda 4-2-1794. De ouders van Joannes Tompen waren Laurentius Tompen en Helena in der Heess.
Hun huwelijk niet gevonden in Mühlebracht. Behalve Joannes waren de kinderen (gedoopt in Mühlebracht):
Anna Gertrudis 22-8-1751; Anna 28-8-1753; Eva 21-12-1755 en Anna Maria 11-10-1761.

G. NANNINGA, Wijhe

762. VAN ARCKEL (50 (1995), p. 56)
Cornelis Pauwelsz. en Jenneke Hendrickse, wonende te Rietvelt onder Arkel, laten te Arkel dopen: Anneke
18-12-1661, Hendrick 22-7-1663, Grietje 5-7-1665, Paulus 6-2-1667, Clara 15-9-1669 en Willem 29-11 -
1676. Hendrick huwt Teuntje Gijsberts en heet bij het dopen van zijn dochters Maijke en Cornelia Van
Sluijs. Deze naam blijft gehandhaafd en wordt later Van der Sluys. Paulus otr. Hagestein 2-11-1694 als
Paulus Cornelisse van Sluys, jm. van Arckel, Teuntje Claesse van Oostrom, jd. van de Vaart. Beiden wonen
te Hagestein en trouwen 21-11-1694.

R. VAN ARKEL, IJsselstein

867. BROER-BLONK (51 (1996), p. 158)
De kwartieren van de kinderen van Dirk Broer en Lijsje/Lijsbeth (de) Blonk kunnen deels als volgt worden
opgegeven:

2. Dirk Broer (zn. van Dirk Broer en Trijntje Bosman), ged. Zwammerdam 27-5-1742, begr. Alphen 7-8-
1805, tr. ald. 5-10-1766

3. Lijsbeth (de) Blonk, ged. Alphen 24-9-1741, overl. Woubrugge 4-2-1826.
6. Aalbert Dirksz. (de) Blonk, ged. Alphen 9-7-1717, otr. Polsbroek mei 1741
7. Neeltje Paulus(dr.) Boef, van Polsbroek.

12. Dirk Arienze Blonk, tr. Alphen 20-1-1715
13. Marrigje Aalbertsdr. Vermeulen (dr. van Aalbert Aeriesz. Vermeulen en Marijtje Hendriks van Esse),

ged. Alphen 21-7-1686.
B. VAN DER FEEN DE LILLE, Amersfoort

871. KLAASSE/CLAYSE-VAN DER NAA (51 (1996), p. 159)
Marinus Najerse en Lena van Nuffe otr. Zierikzee 30-9-1714. Marinus van der Na(e) en Lena van Nuffelen
laten te Scherpenisse dopen: Abraham 22-2-1722, Willem 6-8-1724, Jacob 25-5-1727, Maria 28-8-1729
en Jacob 21-2-1734. In 1754 wordt te Breskens op belijdenis aangenomen: Jacob van der Naa. Op 11-12-
1746 zijn te Poortvliet gehuwd: Johannes van der Naa, jm. van Zierikzee, wonende te Poortvliet en Johanna
Klippel, jd. van Oud-Vossemeer, wonende te Poortvliet. Dit echtpaar laat te Poortvliet dopen: Leena 23-11-
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1749, Susanna 24-1 -1751, Marinus 30-7-1752 en David 12-5-1754. Kinderen van Jacob Claasz. en Maria
van der Na(a), behalve het in de vraag reeds genoemde kind, geb./ged. te Oosterland: Johannes 19/23-9-
1759, Johannes 15/29-11 -1761,Jacomina30-5/3-6-1764en Abraham4/11-2-1770. HetechtpaarClaasz-van
der Na zijn vanaf 1751 ingeschreven als lidmaten te Oosterland 'binnen het Dorp'. Jacob overlijdt aldaar
in juli 1795; Maria overl. in of na 1796.

J.T. VAN BURG, Rotterdam

872. VERMOND-HELMHOLT
In de lidmatenlijst van Schiermonnikoog staat dat Henriëtte Clara Vermond met attestatie is ingekomen van
Noorthorn (Noordhorn, Groningen). Wellicht is daar meer te vinden over het echtpaar Vermond-Helmholt.

J.M. DOYF.R-BRUNTING, 's-Gravenhage

874. SNATER/SNATERS-RIETVELD/RIETVELDT
1. Jan Jansz. Snater(s), ged. Breevelt-Woerden 14-7-1720, overl. Kamerik 1-11-1806.
2. Jan Janse Snater (ook: van Rooyen),jm. van Kamerik, geb. ca. 1698, otr./tr. Woerden 20-1/7-2-1719
3. Neeltje Aarse Rietveldt, jd. van Geestdorp (bij Woerden), overl. Kamerik 23-11-1782.
4. Jan Jansz. van Rooyen, ged. Woerden 14-5-1677, tr. ca. 1697
5. Jannighje Timmermans.
8. Jan Jansz. van Rooyen, ged. Woerden 19-7-1644, komt van Alphen, woont Woerden Benthemerstraat,

otr./tr. Woerden 8/14-2-1665
9. Aartgen Aerts Geestdorp, ged. Alphen 2-3-1642.

16. Jan Jansz. van Rooyen, ged. Jutfaas 29-9-1625, tr. (2) tussen 19-7-1644 en 24-10-1646 Lysbeth
Paulusdr./Poolen Plomp, van Geestdorp, overl. na 1659, tr. (I) vóór 19-7-1644

17. Dirckgen Poolen/Paulusdr. Plomp, overl. tussen 19-7-1644 en 24-10-1646.
Ad 2: Doopboek Kamerik 26-6-1740: 'Het onegte kind van Lijsje van Rojen, dogter van Jan van
Roijen door de wandeling genaamd Jan Snaters, door haar zelfs ten doop gepresenteerd: Hannes.'

P. VAN DEN BOOGAARD, Baarn

VRAGEN

914. VOLAART/VOLLAART
Op 28-8-1707 wordt geref. te Westmaas gedoopt: Margrietje, dochter van Thomas Jansz. en Agniet van der
Bee(c)k. Zij is, gezien haar veelvuldig optreden als doopgetuige bij de doop van diens kinderen, een zuster
van Jan Thomasz. Volaart, die tr. (als 'jongeman, geboren onder Westmaas en wonende te Oud-Beijerland')
Oud-Beijerland 15-5-1729 Arjaantje Lievaart. Jan komt echter niet voor in het doopboek van Westmaas
of Oud-Beijerland. Gevraagd zijn geboortegegevens.
Van genoemde Thomas Jansz. en Agniet van der Beeck is slechts bekend: aangebracht door armmeester
van Westmaas 18-4-1740 om te begraven Angnietie van der Beek, huisvrouw van Thomas Vollaart. Spoe-
dig daarna wordt hun huisje, huisraad en koe geveild, in het bijzijn van Thomas. Na 1740 komt zijn naam
niet voor in de begraafboeken van de Hoekse Waard. Gevraagd geboorte-, huwelijks- en overlijdensgege-
vens van dit echtpaar.

I.M. KOOIJ-VOLLAARD, Soest

915. MOOI/MOOIJ
Jan Alberts (Mooi/Mooij) 'van Oldendorp in het Brandenburgse', verm. overl. Veendam 1787, tr. ald. 27-1-
1725 Grietjen Jacobs, ged. ald. 12-12-1706, overl. na 10-11-1775. Kinderen uit dit huwelijk: Albert, ged.
Veendam 18-1-1728, overl. vóór 18-2-1772; Kristina (Stijntje) Jans, geb. ca. 1732, tr. Geert Freeks; Maria
Jans, geb. ca. 1736, tr. Harm Andries Nap; Jacob Jans, ged. Veendam 19-8-1740, overl. Oude Pekela 24-8-
1817, tr. Geertje Jans Kreuter/Bouten; Fennechijn Jans, geb. vóór 1743, overl. vóór 14-2-1784, tr. Harman-
nus Wilken Poker; Jelte Jans, geb. vóór 1746, overl. vóór 17-7-1792, tr. (1) Metje Hinderks Siccama, tr.
(2) Johanna Dorothea Sophia Hahn; Anna Jans, geb. ca. 1747, overl. Nieuwe Pekela 16-7-1821, tr. Eernst
Harms Schreuder; Harm Jans, geb. vóór 1749, tr. Geertje Jans.
Gevraagd voorgeslacht van Jan Alberts Mooi en ontbrekende geboorte- en overlijdensgegevens van ge-
noemden.

J.J. Mooi, Monnickendam
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916. VANOTEGEM
Dina van Otegem, geb. Monnickendamca. 1764, 'kappersche', overl. Leeuwarden 3-12-1847, tr. ald. 31-5-
1789 Dirk van Hagen, ged. Leeuwarden 24-10-1762, overl. ald. 29-9-1811. Dina is vrij zeker een dochter
van Carel Symonsz. van Otegem, ged. Heerenveen 1 -3-1736 en Grietje Gerrits Wanstroo (huwelijk Monnic-
kendam 26-6-1763). Carel is een zoon van Symon van Otegem en Fokjen Johannis. Volgens familie-overle-
vering zouden zes broers van Antwerpen naar Haarlem zijn vertrokken. Gevraagd nadere gegevens over
het geslacht Van Otegem.

CE. KUIPERS, Drachten

917. BEENS, VAN WEEZEP, VERVOORT
- Albert Beens, ged. Staphorst 20-4-1728, tr. 9-4-1758 Gerrardina van Benthem (Hasselt). Albert is verm.

een zoon van Bene Alberts en Jantje Jans. Gevraagd Alberts voorgeslacht.
- Anna Margaretha Tomas, van 's-Hertogenbosch, tr. Kampen 8-1-1734 Berent Willem van Weezep.

Gevraagd haar voorgeslacht.
- Berent Egbert van Weezep tr. Kampereiland 28-5-1676 Lijsbeth Jans, wed. van Mastenbroek. Gevraagd

hun nakomelingen.
- Jan Vervoort, van Wijhe, tr. Hasselt 3-4-1697 Elsabe Struyck. Gevraagd hun nageslacht.
- Gerrit Vervoort, van Wijhe, tr. Catharina Struicks. Hieruit twee kinderen bekend: Gerrit Jan, geb. ca.

1690 en Hendrikje, geb. ca. 1695. Gaarne aanvullende gegevens.
J. VAN WEEZEP, North Salt Lake, USA

918. DELHAAS
Leonard/Leendert Pieterszoon Delhaas, kleermaker, tr. (I) 't Zandt 26-11-1786 Seike Tonnijs, overl. ald.
5-12-1787; tr. (2) Uithuizen 13-12-1789 Yda Reinders, ged. ald. 17-1-1766, dr. van Reinder Jacobs en
Trijntje Jans. Leonard en Yda worden beiden begraven Uithuizermeeden 21-11-1803. Kinderen, voor zover
bekend: Pieter, ged. 't Zandt 19-5-1787; Reinder, ged. Zijldijk 7-5-1790; Machiel, ged. Uithuizermeeden
8-2-1795; Jan, ged. Uithuizermeeden 4-3-1801. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht Delhaas.
Is er een verbinding met Leonard Pieters Delhaas, geb. Eupen (België) 10-6-1730, ged. (Evangelisch) Vaels
11-6-1730,. soldaat, tr. (1) Nieuwe Schans 9-1-1763 Antje Witting; tr. (2) Hoogezand 31-7-1768 Anna
Christina Treffers?

A.C.J. DE RUITER, Nijkerk

919. VAN DUGTEREN/VAN D1CHTEREN
Maria van Dugteren, overl. na 20-9-1649, tr. Culemborg 1620 Aert van Baden (zie Gens Nostra 50 (1995),
p. 568). Dirck Roelofsz. van Dugteren, smid, begr. Amsterdam 3-11-1727, tr. (1) Utrecht 10-12-1690
Annetje Tollenaars; tr. (2) Amsterdam 18-6-1694 Catrina Uijtmans, geb. Culemborg 1671; tr. (3) Amster-
dam 20-12-1711 Annetje Assings. Nakomelingen bekend. Gevraagd verwanten/nakomelingen van Maria,
resp. verwanten/(voor)ouders van Dirck in de 17e eeuw.

P. RUUSCH VAN DUGTEREN, Borger

920 SWARTS-NIEUWENHUYSEN
Lodewijk Swarts, ged. Zwolle 10-10-1715, zoon van Christiaan Swarts en Hendrina Hendriks, tr. als gewe-
zen soldaat 's-Hertogenbosch 15-3-1739 Margarita Nieuwenhuysen, geboortig aldaar. Geboorte of doop
van Margarita echter niet te vinden. Dit echtpaar laat in Den Bosch twee maal een zoon dopen met de
namen Christiaen Henderik, resp. 12-10-1739 en 20-4-1742. Daarna is dit gezin onvindbaar. Gevraagd
geboortegegevens en voorgeslacht van Margarita Nieuwenhuysen en het verdere nageslacht van genoemd
echtpaar Swarts.

Mw. A.A.H. BROUWER, Ridderkerk

921.STEFFERS
Joannes Antonius Steffers tr. Zwolle 1769 Margaretha Tiglaer. Hij is de oudste Steffers van een geslacht
waarvan alle afstammelingen in Zwolle of directe omgeving zijn gebleven. In Haarlem e.o. is ook een
uitgebreide familie Steffers aanwezig, terug te voeren tot Jan Pietersz. Steffers, geb. 1762, overl. Haarlem
1813, gehuwd met Angeniesje Lieve. Is er een link te leggen tussen beide geslachten en zo ja, wie kent die
link?

M.C.C, VAN GEUTENBEEK-STEFFERS, Amerongen
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922. DE RIDDER
Geerit Teunisz. de Ridder, j.m. van Nieuwpoort, tr. Lopik mei 1645 Maria Ewouts van Rietveld, j.d. van
Lopik. Zij vestigen zich in 1653 in Amerongen. Hij tekent met 'Gt de Ridder van Ameijden'. Zij komen
beiden in 1673 om tijdens de plundering van Amerongen door de Fransen. Gevraagd gegevens en voorge-
slacht van Geerit.

P.W. DE RIDDER, Breda

923. NAN
Grietje Nan, geb. Venhuizen 1851, dochter van Pieter Nan en Kaatje Commandeur, woont volgens het Bev.
Reg. in 1860 nog in Venhuizen, doch in 1880 niet meer. Gegevens over de periode 1860-1880 bestaan niet
meer. Gevraagd verdere levensloop van Grietje Nan.

P. NAN, Heemstede

924. SCHEERMAN
Hendrik Scheerman, overl. Heemskerk 1803, tr. Beverwijk 1784 Stijntje Makke. Hendrik is de stamvader
van de Castricumse/Heemskerkse familie Scheerman. Zijn oudste zoon krijgt de naam Hendrik; bij de doop
van een ander kind in 1796 worden als doopgetuigen genoemd Jan en Gesina Scheermans. Gevraagd ge-
boortegevens en voorgeslacht van genoemde Hendrik Scheerman.

S.P.A. ZUURBIER, Castricum

925. SCHOFFELMEER
Joannes Josephus Schoffelmeer, overl. Zwaagwesteinde 1803, tr. Dokkum 28-10-1754 (r.-k.) Boukje
Doekes, overl. Zwaagwesteinde 1808. Beiden wonen ten tijde van het huwelijk in Zwaagwesteinde. Vol-
gens het Dokkumse r.-k. doopboek laat Joannes reeds op 21 -5-1752 zoon Jacobus dopen; de naam van de
moeder wordt niet vermeld. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van zowel Joannes Josephus
als van Boukje Doekes.

L. SCHOFFELMEER, Waalre
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