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FAVORIETE VOOROUDERS

Het is zeker niet overdreven om te zeggen dat voor u een unieke en bijzondere afleve-
ring van Gens Nostra ligt. De oproep om een stukje in te zenden over een van uw
'favoriete voorouders' heeft bij u veel weerklank gevonden.

Het resultaat is een schitterende caleidoscoop van korte verhalen over boeiende en
voor de inzenders onvergetelijke mensen van vroeger. De redactie heeft zich bij de
lezing van de kopij geen moment verveeld. Elk verhaal leverde nieuwe, bekoorlijke
en interessante details op. En sommige auteurs bleken de kunst van het vertellen - ook
op papier!-uitstekend te verstaan. In enkele lijnen wisten zij de hoofdpersoon en zijn
leefwereld raak te typeren.

Om heel uiteenlopende redenen hebben de schrijvers een van hun voorzaten uitver-
koren. Enkele hebben zich in hun keuze laten bepalen door de problemen die hun
'favoriet' tijdens hun genealogisch onderzoek bezorgde. Voor de meeste is echter de
innerlijke verwantschap en/of de inspirerende voorbeeldfunctie de leidraad in hun
keuze geworden. We krijgen wel de indruk dat soms aan voorouders eigenschappen
worden toegeschreven die eerder bij de auteur zelf thuishoren. Een ongehuwde moe-
der uit de negentiende eeuw, die zich met veel moeite en volharding door het leven
slaat, kan men niet zomaar een voorbeeld van vrouwelijk zelfbewustzijn avant la lettre
noemen.

In heel wat stukjes zijn fragmenten opgenomen van mondelinge overleveringen,
van verhalen die soms al generaties lang in de familie worden doorgegeven. Ze kun-
nen nu niet meer verloren gaan en dat is belangrijk.

De redactie prijst zich gelukkig met dit bijzonder nummer, het eerste in zijn soort
in Nederland. Zij hooptdat u net zo zult genieten van de verhalen over de 'favoriete
voorouders', die zonder meer kleine monumenten zijn die de herinnering aan hen
levend houden.

REDACTIE

NB: De hierna volgende 118 'favorieten' zijn in alfabetische volgorde (familienaam,
c.q. patroniem) geplaatst.
Aan het eind worden de titels (namen) nog eens op deze alfabetische volgorde
vermeld, elk vergezeld van naam en adres van de auteur.
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JOSEPHINE CAROLINE PETRONELLA
HUBERTINE VAN AEFFERDEN

Bij een genealogisch onderzoek vindt men
altijd verrassende, fascinerende en ook wat
minder interessante voorouders.

Jonkvrouwe Joséphine Caroline Petronel-
la Hubertine van Aefferden (1820-1888), de
grootmoeder van mijn grootmoeder, heb ik
leren kennen door haar brieven. Toen zij op
kostschool zat in Luik bij Me Pensionnat de
Mademoiselle Vaust' correspondeerde ze met
haar ouders en haar favoriete broer Joseph.
Op deze manier, door hun verhalen, kwamen
ze voor mij allemaal tot leven. In hun brieven
in het Frans geschreven, vertelden ze haar wat
er in Roermond gebeurde terwijl ze op school
zat. Joséphine hield haar familie op de hoogte
van wat ze dagelijks meemaakte, over haar
lessen en haar klasgenootjes. Haar moeder
stuurde haar een mandje met een mooie strik,
of Joseph vertelde dat hij niet naar het bal had
kunnen gaan omdat hij griep had.

Helaas heb ik geen brieven gevonden van
haar aan Jacobus van Gorkum (1809-1880),
haar aanstaande echtgenoot, maar hun bijzon-
dere graf 'handjes op de muur' in Kapel in 't
Zand in Roermond, is ons nagelaten als een
getuigenis van hun liefde.

Jacobus Warnerus Constantmus van Gor-
kum, zoon van Jan Egbertsus van Gorkum en
Jacoba Lydia Maria de Bère, en Joséphine,
dochter van Jonkheer Johannes Baptista
Alexander Franciscus Josephus van Aeffer-
den en Jonkvrouwe Maria Agnès Brigitta
Henriëtta Petit, behoorden tot de aanzienlijke
families van Roermond, maar Jacobus was
gereformeerd en Joséphine katholiek en in die
tijd was dat een groot probleem voor twee
jonge mensen die wilden trouwen.

'Handjes op de muur'

Toch trouwden ze op 3 november 1842 in
Pont, Rijnprovincie, en na bijna veertig jaar
een gelukkig huwelijk te hebben gehad, stierf
Jacobus op 28 augustus 1880. Hij werd begra-
ven op het protestantse gedeelte van het kerk-
hof, tegen de scheidingsmuur met het katho-
lieke gedeelte. Acht jaar later, toen Joséphine
stierf, werd ze niet in haar familiegraf ge-
plaatst, maar begraven in katholieke grond,
vlak naast haar geliefde echtgenoot aan de
andere kant van de muur. Hun herdenkingste-
kens zijn met elkaar verbonden door twee
over deze muur in elkaar grijpende handen.

Irene HOUWINK-RUYSCH

CORNELIA ALBLAS

Sinds 1984 verzamel ik gegevens over het
geslacht Alblas, waartoe mijn vrouw, Alida
Hermine Alblas, behoort. Cornelia Alblas,
van wie in dit stukje sprake is, is een voor-
moeder die voor heel wat opwinding heeft

gezorgd, zowel voor haar tijdgenoten vanwe-
ge haar handel en wandel als voor mij vanwe-
ge haar spoorloze verdwijnen. Kortom een
intrigerende vrouw.

Cornelia is geboren in Noordwaddinxveen
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en op 28 september 1800 gedoopt in de Re-
monstrantse Gemeente van Waddinxveen en
Bloemendael (een buurtschap langs de Gou-
we). In die contreien woonden en werkten
haar ouders, grootouders en overgrootouders.
Haar vader en moeder heetten Jan Alblas en
Trijntje Cornelisdr. Alblas. De echtelieden
droegen dus dezelfde familienaam.

Cornelia werd van beroep 'dienstmaagd'
en is, waarschijnlijk na het overlijden van
haar vader in 1821 - haar moeder was al eer-
der gestorven-gaan 'samenwonen' met zeke-
re Arie Vermeulen. Uit die relatie werden drie
zoons geboren: Jan (1823), Cornelis (1825)
en Gerrit (1827). Deze zoons kregen de naam
Alblas, dus zoals gebruikelijk de familienaam
van hun moeder.

De jaren 1826 tot en met 1829 moeten voor
Cornelia roerige jaren zijn geweest. Dat blijkt
uit de acta van de kerkeraad van de Hervorm-
de Gemeente van Waddinxveen. In die van 10
augustus 1826 wordt Arie Vermeulen en Cor-
nelia Alblas de toegang tot het Heilig Avond-
maal ontzegd vanwege hun ergerlijk gedrag,
d.w.z. hun ongehuwd samenleven. De domi-
nee zou het hun aanzeggen. Op 3 november
1827 werden beiden voor de kerkeraad ge-
daagd; op 8 december ging Arie Vermeulen
erheen, alleen! De praeses wijst hem op 'het
schandelijke, onchristelijke en ergerlijke van
dit gedrag'. Uit het vervolg van de acta blijkt
dat Arie niet wilde trouwen met Cornelia,
maar zij wel met hem. De patstelling tussen
kerkeraad en de 'in ontucht levenden' duurde
voort. Geen Avondmaal dus. En dan opeens

lezen we in de acta van 25 juli 1829 dat Arie
Vermeulen en Cornelia Alblas verzocht had-
den weer tot het Avondmaal te worden toege-
laten omdat laatstgenoemde een wettig huwe-
lijk is aangegaan!

Wat was het geval? Op 21 juni 1829 is
Cornelia in het huwelijk getreden met de zes-
tigjarige Johann Kaspar Schrek, van beroep
arbeider, geboren in de parochie Burgfried-
berg (keurvorstendom Hessen) en eerder ge-
trouwd geweest met Alida van Eijk. Een on-
verwachte wending dus. Johann Kaspar over-
leed in 1836.

Van Arie Vermeulen is nog bekend dat hij
in 1840 is overleden. Pas in 1850 komt er
weer informatie tevoorschijn over Cornelia
Alblas. Haar jongste zoon Gerrit trouwt in dat
jaar met Johanna Cornelia Geuken. De huwe-
lijksakte leert ons dat moeder Cornelia op dat
moment in Boskoop woonde. Gerrit overleed
in 1864 aan tering. In de akte van overlijden
staat dat zijn moeder toen niet meer in leven
was.

Omdat ik graag wilde weten waar en wan-
neer Cornelia is overleden, heb ik naar links
en rechts talloze brieven met verzoeken om
inlichtingen geschreven. Brieven naar o.a.
Waddinxveen, Alphen aan den Rijn, Bos-
koop, het Rijksarchief in Den Haag, het Cen-
traal Bureau voor Genealogie. Zonder resul-
taat. Van Boskoop bijvoorbeeld bestaan he-
laas geen tienjarige tafels van de periode na
1842 omdat die in de Tweede Wereldoorlog
zijn verbrand. Van Cornelia ontbreekt dus na
1850 ieder spoor. Hoe zou het haar toch ver-
der zijn gegaan?

W.D. KRUIZE

ABRAHAM DES AMORIE

In mijn huidige favoriete voorouder verdiep
ik mij nu al zo'njaarof vijf, langer dan in zijn
voorgangers. Hij leefde in mijn favoriete
eeuw: de achttiende. Dat hij Haarlemmer was,
maakt het aantrekkelijk. Het verleden is er zo
herkenbaar gebleven. Vaak fiets ik langs de
plekken waar hij woonde. Het lijkt wel alsof
ik een aantal van zijn voorkeuren erfde. Ook
hij maakte de keus remonstrants te worden,
hield van de natuur en het wandelen in de dui-

nen en verzamelde prenten. Dankzij archie-
ven, huwelijkszangen en boeken weet ik al
verbazend veel van hem. Toch blijf ik me
verdiepen in zijn tijd en verder zoeken in ar-
chieven, musea en boeken om een glimp van
hem en zijn voor- en nageslacht op te vangen.
En dat loont. Zo was het een bof dat ik bij een
routinebezoek aan De Slegte zijn grootvader
Volbot vond in het register van een boek. Ik
zat bij de Volbotten muurvast.
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Abraham desAmorie werd in 1679 aan het
Spaarne in Haarlem geboren in een milieu
van streng doopsgezinden, werkzaam in de
textielnijverheid. Zijn ouders, linnenkoopman
Thomas des Amorie (ca. 1655-1720) uit Lei-
den en Suzanna Volboet ' (overl. 1719) uit
Haarlem, waren regenten van het Wijnbergs-
hofje. Grootouders van vaderszijde waren la-
kendrapier Thomas Gillisz. desAmorie uit het
Land van Luik en Geerlgen Fraemerick uit
het Land van Gulik; grootouders van moe-
derszijde vlaskoper Abraham Davidts Volbot
(ca. 1609-ca. 1660) uit Leiden en Magdalena
Pieters van der Hulst (overl. ca. 1670) uit
Haarlem.

Geloof en principes speelden een belang-
rijke rol in de familie. Grootvader Volbot
schreef onder het pseudoniem Gerard van
Vrijburg pamfletten om de doopsgezinden te
verdedigen. Abraham maakte zich los van het
roerige en ruziënde volkje der doopsgezinden.
Hij liet zich in 1711 op latere leeftijd dopen in
het remonstrantse schuilkerkje in de Helm-
brekerssteeg. Vader Thomas reageerde door
ƒ 2800,- te schenken aan de Verenigde
Doopsgezinde Gemeente. Abraham zou een

steunpilaar van zijn kerk worden. Kleinzoon
en vurig patriot Cornelis van der Hoeven liet
in de Franse tijd van zich spreken.

Linnenkoopman, lintreder en reder Abra-
ham des Amorie woonde in Haarlem aan de
Gierstraat, de Kruisweg en de Zijlstraat. Zijn
'Buitenrust' lag aan de Grote Houtweg. Hij
trouwde twee keer, op latere leeftijd: met An-
gelica Hugaert en met dementia Sleght. In
Haarlem kwam hij tot vrij grote welstand. In
1748 werden echter alle Haarlemse bezittin-
gen verkocht. Hij vertrok met vrouw en zeven
kinderen naar Rotterdam. Daar stierf hij in
1760, ruim 80 jaar oud. Te oordelen naar de
uitvoerige boedelbeschrijving was de zaak
toen nogal verlopen. Op zijn nageslacht moet
hij indruk hebben gemaakt. In 1798 kreeg zijn
achterkleinzoon Abraham desAmorie van der
Hoeven zowel zijn voor- als achternaam als
doopnamen.

Vragen blijven er genoeg. Wonderlijk is
dat hij twee broers Thomas had, wier levens
elkaar overlapten. Waar kwamen zijn voorou-
ders vandaan? Ik zou zo graag weten hoe hij
er uitzag. Al met al ziet het er dus naar uit dat
ik nog wel een tijd met hem bezig zal blijven.

J.C. VAN VREDE-VAN DER HOEVEN

1. Susanna Volboets vader schreef zijn naam: Volbot. Deze naam komt uit het noorden van Frankrijk, waar
beide varianten, naast Volbloed, voorkomen.

ELÉONORE VAN AQUITANIË

Eléonore, Duchesse d'Aquitaine, Reine de
France, Queen of England, is mijn favoriete
voorouder, omdat haar lange leven zo onge-
looflijk is dat het zelfs door de meest fantasie-
rijke romanschrijver niet had kunnen worden
bedacht.

Uit de vele litaratuur over haar persoon
komt het beeld naar voren van een beeldscho-
ne, hoogontwikkelde vrouw, die enerzijds tot
aan het einde van haar dagen kunstenaars
beschermde en een bron van inspiratie voor
troubadours was en anderzijds gedurende
ruim 65 jaar de politieke gang van zaken in
het middeleeuwse Europa mede bepaalde.
Gegeven haar plaats in de samenleving was
zij niet alleen zelfde koningin in het feodale
schaakspel, maar zij beheerste ook dit spel in

al zijn facetten. Op dit middeleeuwse schaak-
bord wist zij vele tegenstanders schaakmat te
zetten, waarbij haar beide echtgenoten en vele
kinderen en kleinkinderen als pionnen fun-
geerden.

Haar liefde voor muziek en dichtkunst was
haar aan het hof van haar ouders (Guillaume
X, hertog van Aquitanië en Aenor van Chatel-
leraulf) met de paplepel ingegoten en onge-
twijfeld was zij geïnspireerd door de werken
van haar grootvader Guillaume IX Me trouba-
dour' . Na de dood van haar vader in 1137 was
zij de erfgename van Aquitanië.

Op 25 juli 1137 trouwde zij met Louis, de
zoon van Louis VI van Frankrijk. Louis VI
overleed op 1 augustus 1137 en werd opge-
volgd door zijn zoon. Uit dit huwelijk werden
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Eléonore van Aqititanië (ca. 1122-1204)
(miniatuur uit het Manessische handschrift,

Universiteitsbibliotheek Heidelberg)

twee dochters geboren. In 1147-1149 nam zij
met Louis deel aan de tweede kruistocht. Tij-
dens deze kruistocht ontstond een verwijde-
ring tussen de echtelieden en Eléonore drong
aan op een scheiding. Deze werd op 21 maart
1152 te Beaugency uitgesproken.

Binnen twee maanden, te weten op 11 mei

1152, hertrouwde zij met Henry, graaf van
Anjou, hertog van Normandië en bovendien
Engels kroonpretendent, beter bekend als
Hendrik II Plantagenet. Uit dit huwelijk wer-
den vijf zonen en drie dochters geboren. Op
19 december 1154 werden Henry en Eléonore
in Westminster Abbey gekroond als koning
en koningin van Engeland.

Eléonore was een vrouw die ook bij grote
tegenslagen nimmer de moed verloor. Ook het
feit dat acht van haar tien kinderen vóór haar
overleden, kon haar geestkracht niet breken.
De periode van 1174 tot ongeveer 1186,
waarin zij door haar echtgenoot gevangen
werd gehouden, benutte zij om zich door stu-
die verder te ontwikkelen. Altijd bereidde zij
nieuwe zetten op het politieke schaakbord
voor.

Haar vitaliteit tot op zeer hoge leeftijd is
bijna niet te bevatten. Als 78-jarige reisde zij
in de winter door de Pyreneeën teneinde haar
met Alfonso VIII van Castilië gehuwde doch-
ter Eléonore te bezoeken. In het vredesver-
drag tussen Engeland en Frankrijk was name-
lijk bepaald dat een dochter van Eléonore van
Castilië zou trouwen met de Franse kroon-
prins. Oma Eléonore had de taak op zich ge-
nomen om uit haar drie huwbare kleindoch-
ters de meest geschikte aanstaande koningin
van Frankrijk te selecteren. Haar keus viel op
Blanca. Het was Eléonores laatste zet op het
feodale schaakbord. Op 1 april 1204 overleed
zij te Fontevrault, alwaar zich haar graftombe
bevindt.

Jan Jansz. SLOOS

MARIA VAN BALGOIJEN

In mijn kwartierstaat doet zich een merk-
waardig verschijnsel voor. Zowel uiterst links
als uiterst rechts, en zowel op verschillende
plaatsen daartussenin verschijnt op zeker mo-
ment het echtpaar Jan de Bruijn en Maria van
Balgoijen. Enerzijds heb ik dus te maken met
een afstamming van Maria van Balgoijen (uit-
sluitend via vrouwen), anderzijds erfde ik de
familienaam van haar echtgenoot Jan de
Bruijn (uitsluitend via mannen). Mijn interes-
se voor dit echtpaar was daarmee gewekt,
maar de gebeurtenissen van het voor hen ge-

denkwaardige jaar 1711 maakten dat mijn
sympathie doorsloeg naar de kant van Maria.

Maria werd op 27 november 1689 te Her-
wijnen gedoopt als de tweede dochter van de
welgestelde paardenkoopman Antonie van
Balgoijen en zijn echtgenote Neelke Rosa.
Behalve handelaar was Antonie ook commis-
saris van de artilleriewagens in het Staatse
leger, dat betekende dat zijn gezin (twee
dochters en vier zoons) het soms maanden-
lang zonder man en vader moest stellen.

Het zal rond 1710 zijn geweest dat Maria
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verliefd werd op Jan Crijnen de Bruijn uit
Dalem en daarmee begonnen de moeilijkhe-
den. Wat stand betreft, pasten ze prima bij
elkaar, maar Jan was rooms-katholiek, terwijl
Maria uit een overtuigd gereformeerd gezin
kwam. Dit probleem werd echter verdrongen
door de gebeurtenissen van begin 1711. Op
27 februari brak de Waaldijk bij Haaften; de
hele waard stroomde vol. Toch moest de paar-
denhandel doorgaan, en zo gebeurde het dat
Maria' s zwager samen met de knecht van haar
vader en nog enkele anderen per boot naar de
Leerdamse paardenmarkt ging. Op de terug-
weg sloeg de schuit om en bijna alle paarden
verdronken. Urenlang hielden de mannen zich
in het ijskoude water staande. Drie van hen,
waaronder Maria' s zwager, konden het op een
gegeven moment niet langer volhouden, en zij
verdronken. De overige twee, waaronder de
knecht, werden gered.

Daarna ging het leven door, en in de zomer
van 1711 raakte Maria zwanger. Dat beteken-
de natuurlijk dat zij aan een huwelijk ging
denken, maar zo eenvoudig was dat in dit ge-
val niet. In Dalem liep namelijk een zekere

Willemke rond, die beweerde eveneens zwan-
ger te zijn van Jan Crijnen de Bruijn. Haar
kind werd in december gedoopt, waarbij ze
verklaarde dat Jan haar 'met geweld daar toe
geforceerd en gedwongen hadde'. Mogelijk
had Jan toen al een trouwbelofte aan Maria
gegeven, mogelijk ook was Willemke voor
hem alleen maar een dienstmeisje, maar in
ieder geval besloot hij om ondanks alle com-
plicaties met Maria te trouwen. Dat gebeurde
overigens pas op 21 februari 1712. Zo'n vijf
weken later werd hun oudste dochter gedoopt
in de gereformeerde kerk van Herwijnen. Wat
de religie betreft had Maria dus de strijd ge-
wonnen.

Na de doop van haar dochter volgde ze
haar man naar Dalem, waar ze samen nog vier
kinderen kregen. Maria was precies dertig
jaar, toen ze op 21 januari 1720 te Dalem
overleed. Haar man overleefde haar slechts
twee jaar, en dus moesten haar vijf kleine kin-
deren al gauw bij allerlei familieleden worden
ondergebracht. Dat is echter een volgend ver-
haal, dat misschien een andere keer verteld
kan worden.

Enny DE BRUIJN

JOANNES CHRISTOPHORUS BARTELSMAN

Al ruim 15 jaar verricht ik genealogisch on-
derzoek naar de familie Bartelsman. Ervan
uitgaand dat onze familie echte Amsterdam-
mers waren, noemde ik het familiecontact-
orgaan 'Bartelsman-Bakermanstad- Amster-
dam'. Groot was echter mijn teleurstelling
toen ik destijds ontdekte dat het omstreeks
1800 ophield met de 'Bartjes'. Mijn voorou-
ders bleken uit Duitsland te komen. Rond
1800 komen twee Bartelsman(nen) uit Duits-
land naar Nederland, één uit Herford en de
ander uit Borkeloe (Borgloh). De Bartelsman
uit Herford is Luthers, derhalve noem ik zijn
nazaten 'de Lutherse tak', die uit Borgloh is
Rooms en ter onderscheiding noem ik zijn
nazaten 'de Roomse tak'. Voor mijn gevoel
waren zij wel familie van elkaar, maar bewij-
zen kon ik dat niet.

Ondertussen had ik via het zoeken in de
landelijke telefoonboeken alle daarin voorko-
men Bartelsman(nen) opgespoord en aange-

schreven. Zo verkreeg ik meer informatie
over de huidige generatie, die geleidelijk uit-
groeide tot een internationaal gezelschap van
125 personen. Ter gelegenheid van de 88e
verjaardag van mijn moeder werd in 1982 een
eerste reünie gehouden, waarbij als verrassing
aan ieder het toen bekende onderzoeksresul-
taat werd aangeboden.

Mijn onderzoek richtte zich meer en meer
op archieven in Duitsland. Ik wilde bewijzen,
dat de beide Bartelsman(nen) zo geen broers,
dan toch in ieder geval familie van elkaar
zouden zijn geweest. Als nakomeling van de
Roomse tak was ik vooral geïnteresseerd in
mijn voorvader Joannes Christophorus Bar-
telsman, die (rond) 1766 te Borgloh geboren
zou moeten zijn. Ik maakte vergeefse reizen
naar Borgloh en Osnabrück. Wel kwamen er
druppelsgewijs meer gegevens binnen over de
Lutherse tak uit Herford.

Op goed geluk schreef ik naar het media-
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concern Bertelsman en dat bleek een schot in
de roos! De naam Bartelsman werd in Duits-
land ook geschreven als Bertelsman. Van de
Lutherse tak bleek al in 1907 een genealogie
te zijn gepubliceerd. Oospronkelijk was deze
familie Rooms en allen zouden afstammen
van één voorvader: Johannes Bertelsman
(geb. ca. 1640), wonend op de boerderij Ber-
telsmann in Eppendorf bij Borgloh. Ondanks

het napluizen van de doopregisters in Borgloh
is mijn eigen voorvader Joannes Christopho-
rus nog steeds niet gevonden.

Na 15 jaar is er heel wat onderzoek ver-
richt, maar voor mijzelf is het werk nog
steeds niet af, want Joannes Christophorus
Bartelsman, de latere poorter en korenmeter
te Amsterdam is nog steeds niet getraceerd
dooreen doopinschrijving. Doorzoeken maar!

Joop BARTELSMAN

TONY BECHT

Alweer heel wat jaren houd ik mij bezig met
de geschiedenis en beslommeringen van al de
families en geslachten met de naam Becht. Ik
ben zelf een 'Becht-dochter', vandaar. Er is in
de loop der jaren heel veel boven water geko-
men. Met name in de diverse archieven is
heel wat teruggevonden en nog te vinden.
Over veel Bechten is zonder probleem wel
een dik boek vol te schrijven, zoveel materi-
aal en gegevens zijn er.

Vooral over het oudste geslacht Becht, oor-
spronkelijk afkomstig uit Duitsland, is veel
bekend. Het is met behulp van al het 'archief-
spul' mogelijk terug te gaan tot 1243, met alle
neveninformatie vandien. U begrijpt dat het
voor mij als genealoog meestal echt smullen
is met al die Bechten. Misschien bent u ver-
baasd over mijn antwoord op de vraag wie nu
mijn 'lievelings-Becht' is. Niet mijn voorva-
der met zijn winkels in de Haagse Passage.
Niet mijn voorvaders die zo'n grote rol speel-
den in het 13e- tot 15de-eeuwse Reutlingen.
Niet de uitgever Becht in Amsterdam. Niet de
Bechten van de bekende limonadefabriek.
Niet de Becht die zo'n grote rol in het carna-
val van Bergen op Zoom speelde. Niet de
oud-burgemeester van Tilburg. Nee, het kost
mij geen moeite om u uit de grond van mijn
hart te zeggen: 'de Becht die een warm plekje
in mijn hart heeft, is Tony'.

Over de familie van Tony is veel bekend.
Zijn vader werd de eerste Nederlandse tah'd^
arts en van hem zijn heel veel brieven,'aktes,
documenten, afbeeldingen, verhalen, enz.,
voorhanden. Een zuster van Tony heeft op
latere leeftijd in twee schriftjes het leven van
de familie beschreven. Het gezin leefde in het

19de-eeuwse Den Haag, in de Raamstraat.
Daar ook is hij geboren in de zomer van 1839
als Lodewijk Antonie Becht.

Tony was het oudste kind en als naamge-
noot van pa voorbestemd om zijn vader ooit
op te volgen. De jongen groeide voorspoedig
op in het harmonieuze en hechte tandartsen-
gezin. Hij had drie broertjes en vier zusjes,
een broertje en een zusje overleden vroeg.
Met zijn broertje Louis (die overigens 101
jaar oud zou worden) had Tony een hechte
band. De rest van de kinderen was nog te
jong. Tony doorliep zonder kleerscheuren de

Tony Becht
(1839-1855)
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lagere school en ging vervolgens naar het
gymnasium. Maar het wilde niet lukken. Het
was een grote teleurstelling voor zijn vader
toen de jongen hem mededeelde dat de hele
studie hem tegenstond, vooral het Grieks en
Latijn. Hij wilde er mee kappen. Zijn vader
die door wilskracht en heel hard werken een
zekere positie had opgebouwd, kon weinig
begrip opbrengen voor de opvattingen van
zijn 14-jarige zoon. Het is mij niet bekend of
Tony het gymnasium niet wilde volgen, of dat
hij het eenvoudig niet kón. Uit het vervolg
van het verhaal is het mogelijk om op te ma-
ken dat er door zijn ouders meer werd uitge-
gaan van onwil dan van onvermogen.

Enfin, Tony gaf te kennen zeeman te wil-
len worden. Met een bevriende zeeman werd
de afspraak gemaakt dat Tony ter kennisma-
king met dit ruige leven, een zeereis van meer
dan eenjaar zou gaan meemaken. Hij ging in
1854 als scheepsjongen mee op het barkschip
'De twee Jeannes', van kapitein Noordziek.
Het vervolg van het verhaal is gauw verteld.
Tony schreef de eerste maanden trouw naar
huis. Deze brieven zijn gedeeltelijk bewaard
gebleven en tonen dat de jongen niet echt ge-
lukkig was, hoewel hij zich in zijn brieven
flink houdt. Het was me ook nogal wat, van
het beschermde warme Haagse stadsmilieu
naar dat ruige zeemanswereldje waarin hij
bovendien de jongste was en lomp werd be-
handeld.

Uit de brieven blijkt dat de kapitein enige
afspraken met de ouders gemaakt had, hij zou

de jongen goed in het oog houden. De kapi-
tein schreef een paar maal aan moeder Becht,
ook deze brieven zijn er nog. In een van de
laatste brieven deelt hij mede dat tot zijn
groot verdriet de jonge Tony uit de mast is
gevallen en is overleden. Verder is er het ver-
slag in het scheepsjournaal over het voorval.
Daarin staat hoe Tony het zeemansgraf kreeg
('een, twee, drie in Godsnaam'). Pas drie
maanden later kregen zijn ouders het be-
richt...

Ik ben in het bezit van kopieën van enige
brieven van Tony aan zijn ouders, echte kin-
derbrieven. Hij komt over als een lieve jon-
gen. Verder zijn er enige brieven van zijn
moeder en van de kapitein. We hebben het
scheepsjournaal in kopie. In Dordrecht vond
ik een tekening van het schip, slechts driejaar
na Tony's ongeluk vervaardigd door Carle-
bur. Het schip is in 1860 bij China gestrand
en vervolgens volledig afgebrand. Ook is er
nog de overlijdensadvertentie die de ouders
plaatsten. Vlak voor zijn vertrek is er van hem
een foto gemaakt. Deze heeft de tijd door-
staan en is (als kopie) in mijn bezit. Kijk nou
toch, zo jong, 15 jaar oud. Wat een geluk dat
er juist van hèm een foto bestaat! En verder is
er eigenlijk helemaal niets.

Een nageslacht dat zijn einde in Gens Nos-
tra kan beschrijven, heeft hij niet. Hij ging als
15-jarige voor een jaar naar zee en verheugde
zich al vanaf de eerste week op zijn thuis-
komst. Na vier maanden dondert hij uit de
mast, dood, Tony Becht.

Rebecca STEENHOFF-SCHOONBEEK

HENDRICK VAN BEMMEL

Op 25 augustus 1566 vond in Utrecht de
beeldenstorm plaats, die mede het gevolg was
van de prediking van het nieuwe geloof. De-
ze 'troebelen' waren voor de hertog van Alva
aanleiding een uitgebreid justitieel onderzoek
te doen instellen. Eén van de zaken betrof een
klein schandaal, dat kennenlijk de nodige
beroering had veroorzaakt. Bor' laat ons daar-
omtrent het volgende weten.

'Nadat de Hertoge van Alva ook binnen
Utrecht informatie hadde doen nemen op de
sake van de trouble, soo heeft hij de regeer-

ders der selver stad, door meester Jan de Lent
en Anthonis van Grijspere, Rade van den Ho-
ve van Utrecht, als commissarissen daer toe
geordonneert, doen overleveren 19 articulen,
daer op de selver Regeerders souden moeten
antwoorden bij geschrifte binnen sekere da-
gen en dat getekent bij haer luider secretaris.
De articulene waren dese: (...)

15. Item waerom dat Henderik van Bemmeldie na
het Placcaet van den Prince in de stadswachte
grote insolentie [moedwilligheid] bedreven
hadde, niet gecorrigeert en is geweest. (...) Op
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welke articulen sij luiden in 't lange bij ge-
schrifte geantwoord hebben daer in verhalen-
de 't gene in hare stad en daer omtrent in den
troublen gebeurt is, en wat grote kosten sij
gedragen hebben tot aenneminge en onder-
houdinge van krijgs volk op hen luiden eigen
beurse, seggende dat al 't genen sij met die
van de nieuwe religie aldaer gehandelt had-
den, en haer toegelate hebben, is geschied om
beters wille en om meerder quaet te beletten.'

Het weerwoord van de vroedschap, dat een
jaar later aan het Hof werd aangeboden2, luid-
de:

'Antwoord der stad Utrecht op de 19 arti-

kelen van wegen den hertog van Alva in 1567

overgeleverd. (...)
332. Seggende voert op ' 115e article, dat Hendrick

van Bemmel, aldaer benoempt, bij den schout
apprehendeeren [vasthouden] is geweest.

333. Dat, gesien d'informatie van den schout, den-
selven Bemmel bij advys van den gerichte in
compositie [verzoening] ontfangen is, zoo hij
nyet anders en hadde bedreven dan dat hij,
wesende wel bij drancke, gecomen was-son-
der geweer - omtrent die schildwacht, ende
also hij sijn gevoech doen wilde [zijn behoefte
doen], wert hem gevraecht bij die van de
wacht (die meende dat hij vorder tot hem in
woude comen) wat die leus was.

334. Daer op hij nyet anders seijde dan (sit venia
dicto)3 'kacken is die leus', 't welck hem oock
maer met eenen getuge overtuijcht was.'

Hendrick van Bemmel is er dus met een
schrobbering vanaf gekomen, nadat hij een
nogal onbehoorlijk wachtwoord had gebezigd.
De dader van deze schelmenstreek kan nie-
mand anders zijn geweest dan Hendrick Wil-
lemsz. van Bemmel, in 1550 gehuwd met Met-
ge en in 1575 overleden. Hij was de zoon van
Willem Hendricksz. van Bemmel, die eerst
gehuwd was met Alitge Cornelis Woutersdr.
en later met Cornelia Claes Petersen van Es-
bmecksdr.*'.

Mijn vrouw heeft de 'insolente leus', die
Hendrick van Bemmel vier eeuwen geleden
bezigde als wapenspreuk aan haar familiewa-
pen toegevoegd, met excuses aan de verwoe-
de heraldici, die dit wellicht zullen afkeuren.

J. DE LANGE

1. Pieter Bor Christiaensz., De Nederkmdsche Historiën, Amsterdam 1679 (deel 1, 4e boek, pag. 216).
2. J.J. Dodt van Flensburg, Archief voor kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen, deel V, onder red. van

- . Deel XXXVI, pag. 338.
3. Men veroorlove het gezegde.
4. Maandblad Oud Utrecht, 56e jgn., nr. 1, januari 1983.

JACOBUS BLUEKENS

Jacobus Bluekens, geboren te Hoogstraten
(België) 17 juni 1791, overleden te Chaam
(NB) 14 januari 1851, zoon van Gerardus
Bluekens en Adriana Sprangers. Als bijzon-
dere gebeurtenis tijdens het leven van mijn
grootvaders overgrootvader was mij alleen
bekend dat door zijn verhuizing onze familie-
tak in Nederland is terechtgekomen; in 1824
verhuisde hij om economische redenen met
zijn gezin van Hoogstraten naar Chaam. Als
kleine aannemer heeft hij aldaar huizen, schu-

ren en stallen gebouwd.
Onlangs kwam ik bij toeval in het bezit van

het jaarboek 1935 van de Hoogstraatse Oud-
heidkundige Kring met daarin een uitgebreid
artikel van G. Verstraelen genaamd: 'Hoog-
straatse jongens onderde Fransche vaandels'.
Ik was blij verrast door het feit dat ik bij de
lotelingen van 1811 de naam van mijn voor-
vader Jacobus (Jacques) Bluekens (ook wel
geschreven als Bloeykens) ontdekte. Jacques
blijkt aanvankelijk door loting te zijn vrijge-
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steld van militaire dienstplicht. Door de grote
verliezen in het leger van Napoleon moesten
de lege plaatsen koste wat kost worden opge-
vuld. Dit had tot gevolg dat er een dringend
beroep werd gedaan op vrijwilligers. De bur-
gemeester van Hoogstraten werd behoorlijk
onder druk gezet en kreeg de opdracht om
twee ruiters met paarden te leveren. Het was
geen gemakkelijke opdracht en na veel aan-
dringen was Jacques Bluekens slechts tegen
goede betaling bereid het soldatenpak aan te
trekken. Hij ontving hiervoor duizend frank!
Een tweede vrijwilliger werd niet gevonden.
Na militaire keuring en een verklaring van
goed gedrag werd hij ingedeeld bij het 2e Re-
giment chasseurs a cheval de la garde. Hoe-
wel geen melding wordt gemaakt van helden-

daden of onderscheidingen, is zijn naam toch
vermeld in een overzicht van 'Onze dapperen
welke dienden in de keurkorpsen'.

In april 1814 deed Napoleon verplicht af-
stand van de troon en werd verbannen naar
Elba. Op 18 juni van dat jaar keerde Jacques
gezond en wel terug bij zijn ouders. In totaal
werden honderd jongemannen van Hoogstra-
ten opgeroepen, waarvan er ongeveer dertig
zijn teruggekeerd.

Jacques Bluekens is getrouwd op 18 juni
1816 met Wilhelmina Leys (geb. Hoogstraten
24 juni 1796). Zij kregen acht kinderen, waar-
van er twee op jonge leeftijd zijn overleden.
De drie zoons hebben het beroep van hun va-
der overgenomen en vestigden zich respectie-
velijk te Chaam, Baarle Hertog (B) en Meer-
sel Dreef (B).

A.W.A. BLUEKENS

MIENTE BOERSMA

De opa naar wie ik genoemd ben {Miente
Boersma, 1884-1969), was in de jaren dat ik
hem heb gekend - na zijn pensioen - een le-
vensgenieter: pijp of grote sigaar, borreltje,
lekker wandelen in de zon. Toen ik mijn aan-
staande vrouw in 1968 kwam voorstellen, trok
hij (84 jaar jong) haar op schoot, gaf haar een
kus en zei: 'als ik dat niet meer kan doen, kan
je me in mijn kist leggen'.

Hij was het zesde kind uit een gezin waarin
vijftien kinderen werden geboren. De meesten
stierven jong: Miente I leefde maar vijf da-
gen, Miente II veertien, Miente III drie maan-
den. Hij was Miente IV en werd 85 jaar oud.
Zijn vader was veenarbeider.

Mijn grootvader was een vierkant gebouw-
de man, niet erg lang, ik schat I meter 70,
altijd in een pak in donkere tinten met strop-
das, horlogeketting, bril met zwaar montuur.
Op de foto ziet hij e r - zonder bril en rookge-
rei - vreemd uit en hij lijkt langer dan hij in
werkelijkheid was. Hij gaf me altijd het ge-
voel ergens de baas van te zijn. Hij was zeer
zeker de baas over opoe, Annechien Flokstra,
een lief, klein dibbesje. Hij was, na zijn pen-
sionering bij de Staatsmijnen, onder andere
bewaker van een fietsenstalling van een pret-

park. Voor mij was hij de baas van het hele
park. Hij was natuurlijk ook ergens voorzitter
van: van de ouden-van-dagen vereniging.

Hij is zijn hele leven nooit ziek geweest en
stierf door een ongelukje. In de winter van
1968-69 was het achterterrasje van het bejaar-
denwoninkje beijzeld. Hij ging 's avonds laat
naar buiten met een kit om uit de voorraadkist
voor de volgende dag kolen te scheppen,
gleed uit en brak een been. Opoe kon hem
niet tillen. Toen ze eindelijk hulp had gevon-
den, had hij al een zware longontsteking te
pakken. Dat werd het begin van het einde van
zijn leven.

Ik heb grote bewondering voor hem en
in hem voor alle veenarbeiders die zich in
Drenthe voor weinig geld halfdood moesten
werken. Hij werkte al op 11-jarige leeftijd in
het veen. Er waren glijdende werktijden: van
zonsopgang tot zonsondergang. Hij heeft me
verteld dat hij regelmatig jenever als doping
nodig had en dat hij zeker niet de enige was.
Hij trouwde toen hij 19 jaar was en zij 18. Het
gezinnetje-vader (23 jaar), moeder (21 jaar)
twee kinderen, Gooiske I en Cornelis, van 2
jaarresp. 2 maanden-trok in november 1907
om brood op de plank te hebben van Emmen
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Fo/o van Miente Boersma en Annechien Flokstra, met kinderen en kleinkinderen,
ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk in 1944

naar Duitsland. In april 1909 kwamen ze om
dezelfde reden naar Emmen terug met twee
kinderen: Cornelis (3 jaar) en Gooiske II, een
paar weken oud. In 1911 trokken ze in arren
moede naar Brabant, het jaar daarna naar het
Zuiden waar opa, na een paar andere baantjes,
baanvakarbeider, broodventer, ondergronds
mijnwerker werd. Toen was de armoede voor-
bij.

Mijn vader, Willem Mientes, werd in 1914
in Heerlen geboren. Toen hij, 21 jaar oud, zijn
ouders vertelde dat hij met mijn moeder Antje
van der Vis wilde trouwen, zei opa-volgens
mijn moeder - 'als je het niet doet, krijg je
een motorfiets'. Mijn vader gaf, gelukkig
voor mij, de voorkeur aan mijn moeder.

Miente BOERSMA

AGATHA BOONEN

Als je aan genealogie begint, heb je er geen
notie van dat uit die oude papieren mensen
opstaan, die je wat te zeggen hebben.

Zo ontmoette ik Agatha Boonen. Ze werd
op 11 april 1742 in Dordrecht geboren, als
dochter van Christiaan Boonen en Clara van
der Linden. Agatha had een oudere broer Go-
vert, een tweelingbroer Dirk en een jonger
zusje Helena. Ze groeide op in 'De Houthaak'
in de Zwingdestraat in Dordrecht.

Agatha trouwde op 19-jarige leeftijd met
Arend van der Werffuit Zuidland. Zij kregen

drie kinderen: Barendina, Adhaen en Christi-
aan (van deze stam ik af). Het gezin woonde
in de Steegoversloot.

Na een huwelijk van 46 jaar overleed Aga-
tha's echtgenoot. Zij, toen 65 jaar oud, gaf het
huis in Dordrecht op en ging in Amsterdam
op de Nieuwe Herengracht wonen. In 1807
kocht ze de buitenplaats Vegtvliet te Breuke-
len. In 1808 liet ze bij notaris Voigt te Breu-
kelen een akte opmaken, waarin ze zich borg
stelde voor 50.000 gulden, ten behoeve van
het ambt van zoon Adhaen, in zijn kwaliteit
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als ontvanger generaal der Middelen te Water
en te Lande te Dordrecht.

Toen haar jongste zoon Christiaan in 1812
met Jacoba Pruysens in het huwelijk trad,
was ze niet aanwezig, maar gaf schriftelijk
vanuit Amsterdam haar toestemming. Christi-
aan trouwde uit het huis Vegtvliet, bleef daar
niet wonen, maar vertrok naar Haarlem. Het
jaar daarop ging Agatha met attestatie naar
Breukelen. Ze woonde twee jaar op Vegtvliet,
naar ik hoop een beetje gelukkig en vredig,
maar eigenlijk was het daar de tijd niet naar.

Twee jaar later, in 1815, voltrok zich het
drama rondom Adriaen. Zijn ambt was geen
stuiver meer waard en dus gingen Agatha en
Adriaen wederom naar de notaris om te la-
ten vastleggen hoe Adriaen nog aan zijn ver-
plichtingen kon voldoen. Hij moest alles ver-

kopen: twee heerlijkheden, drie woonhuizen,
drie handelsschepen en een partij handelsgoe-
deren. Ook het huis Vegtvliet moest verkocht
worden, alsmede de Bruinhoekse Waard, die
eigendom van Agatha was. En toen richtte ze
zich weer op en deed de uitspraak waarmee ze
liet zien dat ze nog steeds alert was: 'de
waard mag wel verkocht worden, maar niet in
het jaar 1815, want dat is financieel gezien
een rampjaar'. Uit haar boedel mocht ze
50.000 gulden behouden, de rest van haar ver-
mogen moest naar de boedel van Adriaen.

Hierna ben ik haar spoor bijster geraakt. Ze
is niet in Breukelen overleden, evenmin als in
Dordrecht. Ze is mijn favoriete voorouder
omdat ze moedig was en steeds haar kinderen
bleef beschermen. Ik zou graag meer van haar
geschiedenis willen kennen.

P. RUITENBERG-GERTH

ROKUS JOCHEMSZ. VAN DEN BOUT

Een voorouder van mij over wie een leuke
anekdote bewaard is gebleven, is Rokus Jo-
chemsz. van den Bout '.Hij werd gedoopt te
Boven-Hardinxveld op 2 juli 1645 als zoon
van lochum Rochusz- en Maijcke Jansdr. Op
29 april 1667 trad hij te Werkendam in het
huwelijk met Neeltje Berisdr.

Tijdens de kerkeraadsvergadering van de
Gereformeerde (thans Nederlands-Hervorm-
de) kerk van Boven-Hardinxveld van 9 ok-
tober 1693 werd de zaak besproken van Ro-
kus Jochemsz. Hij wilde met Pasen aan het
Avondmaal komen met zijn vrouw, maar
werd onderweg gebeten door een hond. Hier
schrok hij zo van, dat hij in plaats van naar de
kerk te gaan naar het huis van Willem Teunisz-
Goudriaen ging. Aldaar dronk hij zoveel ster-
ke drank, dat hij ruzie ging zoeken. Onderweg

naar huis stak hij bij Joost de klompmaker (=
Joost Hendriksz- van der Lusdonk) met een
mes in de deur en veroorzaakte onderweg tot
Den Bout nog veel overlast. Men zou hem er
eens duchtig over onderhouden, doch hij was
inmiddels naar Groenland gevaren. Bij de vi-
sitatie in oktober zat hij weer in Heukelum,
maar tegen Kerstmis kreeg hij zijn bestraf-
fing: censuur tot 4 juli 1694.

Overigens komen hij en zijn vrouw al eer-
der voor in de kerkeraadsnotulen: blijkens het
rapport van de visitatie voor het Avondmaal
van 6 juli 1687 hadden Rochus Jochumsz- en
Neeltje Berisdr. verzocht aan het Avondmaal
te mogen komen. Zij had namelijk iets spot-
tends gezegd.

Het overlijden van Rokus werd op 3 juni
1720 aangegeven te Hardinxveld door zijn
zoon Jochem Rochusz- (impost).

Arie Jan STASSE

1. Transcriptie kerkeraadsnotulen van Boven-Hardinxveld door drs. P. den Breejen.
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MARIE LAURANTS POULINE JOSEPHINE DE BRABANT

Te Amsterdam overleed op 5 september 1833
'Marie Laurants Pouline Josephine de Bra-
bant, oud 75 jaren, wonende (en overleden)
St. Pieterssteeg No. 12, Kanton 3, geboren te
Luik, weduwe van Ambrosius Ista, verder
niets bekend'. De aangever. Pierre Antoine
Laurent Gosse - behuwdzoon genoemd - was
haar zoon; hij werd als kind van Pierre Gosse
en Marie Laurence de Brabant op 31 mei
1798 in de kerk aan het Begijnhof gedoopt.
Toen hij op 10 september 1828 trouwde, was
zijn vader absent sinds veertien jaren. Indien
dit aantal juist is, dan was dat vanaf 1814, het
jaar waarin Bonaparte plaats had gemaakt
voor Oranje.

Te Amsterdam ondertrouwden op 3 juli
1789 de 27-jarige Ambroise Ista en de 28-jari-
ge Marie Laurence de Brabant, beiden van
Luik, ouders dood. Zij trouwden op 19 ju l i -
vijf dagen na het uitbreken van de revolutie in
Parijs en een maand voor het uitbreken van
die in Luik-bij de Karmelieten in de Franse
kerk. Daar lieten zij op 9 november 1790 Mi-
chel Ambroise en op 22 oktober 1793 Fran-
coise Odille dopen. De zoon was op 24 april
1816 bij trouwen vrijgesteld van de militie
'als kostwinner ener weduwe'; de vader ech-
ter was 'absent seedert lange jaren'. Dat wa-
ren er, toen de dochter op 18 januari 1826
trouwde, dertig. Indien dit aantal juist is, dan
had Ambroise zijn gezin spoedig verlaten na-
dat de Fransen hier in 1795 de Bataafse om-
wenteling kwamen ondersteunen.

Marie Laurence zette daarna haar leven
voort met een ander. Nadat ook hij haar had
verlaten, moest zij nog op gevorderde leeftijd
in haar onderhoud voorzien als schoonmaak-
ster. Pas jaren na het vinden van deze gege-
vens is besloten de afkomst van Marie Lau-
rence te zoeken bij het ARA te Brussel, blijk-
baar op het juiste tijdstip. Daar is een onvoor-
spelbare ontmoeting geweest met een Brussel-
se bezoekster en bezitster van een 18de eeu w-
se stamreeks op perkament, getiteld: 'Descen-
te de la noble et ancienne familie Des Brabant
de Perwé et de Limont & issue de la tres illus-
tre maison des Ducs de Brabant et de Lim-
bourg'.

Dit document vertoont vóór 1600 onmoge-
lijke generatieverschillen; daarna echter vindt
men de afstamming vrijwel geheel in de Luik-
se parochieregisters bevestigd. Het besluit
met het volledige gezin van Jean Frangois de
Brabant. Zijn jongste kind, Godefroid Hubert
Floribert Joseph, bleek de vader te zijn van
de op 28 juni 1761 in de Luikse citadelkapel
gedoopte Maria Laurentia Paulina Josepha.
Zij is geboren in een officiersgezin, met in de
familiekring officieren in dienst van de prins-
bisschop en ambtsdragers in het stadsbestuur.
Wat heeft haar Luik en familie doen verlaten,
dreigende revolutie of een ongewenste echt-
verbintenis? Dat is onbekend; hoe het ook zij,
zeker is dat in Amsterdam het lot haar niet
gunstig gezind is geweest.

J.A. VAN DER HORST

JAN BURGGRAAF

Eigenlijk heb ik niet veel bijzonders te zeggen
over een voorouder die er zo'n beetje uit-
springt in de overigens tamme geschiedenis
van onze familie Burggraaf. En toch is er zo'n
voorouder die tijdens mijn familie-onderzoek
tot mijn verbeelding begon te spreken: Jan
Burggraaf. Misschien is de reden hiervan dat
hij in de Napoleontische tijd leefde. En ik
houd nu eenmaal van geschiedenis.

Jan Burggraaf werd gedoopt in Schoon-
rewoerd op 5 april 1779. In de diverse ar-
chiefstukken wordt hij genoemd als bouw-

man, veldwachter, arbeider. Hij trouwde in
Herwijnen met Jantje van Stenis en kreeg bij
haar acht kinderen. Als knechtje van 16 jaar,
met de baard nog in zijn keel, heeft Jan hier
of daar misschien wel eens meegedanst om
de vrijheidsboom-toen een kenmerk van de
Franse Revolutie - of zich vergaapt aan de
Franse soldaten die op 16 januari 1795 in
Schoonrewoerd werden ingekwartierd.

Of hij, met jeugdige overmoed, zich later
tot de idealen van de patriotten heeft aange-
trokken gevoeld, valt te betwijfelen. Als hij
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een patriottisch of Fransgezind verleden zou
hebben gehad, zou dat zijn kans om tot veld-
wachter te worden aangesteld, geducht in de
weg hebben gestaan'. En in het kleine dorpje
kende men elkaar van haver tot gort. Hoe hij
trouwens aan dat baantje kwam, wekt enige
verwondering, want hij kon zijn naam nauwe-
lijks schrijven en niet goed spellen2. Ik vraag

me af wie zijn processen-verbaal heeft ge-
maakt!

We hebben de indruk dat Jan Burggraaf,
onze betovergrootvader, de plaatselijke stro-
pers en belhamels niet lang achter de broek
heeft gezeten, want als zijn beroepen worden
later ook 'bouwman' en 'arbeider' geregi-
streerd.

H.BURGGRAAF

1. De redactie trekt dez.e bewering in twijfel. Vele patriotten verwierven tijdens de Bataafs-Franse periode
vooraanstaande posities die ze na 1813 zouden behouden.

2. Veldwachters konden vaak niet schrijven (redactie).

MARIA MAGDALENA COCHERET

Ik leerde haar kennen in de jaren '70, ruim
dertig jaar na haar overlijden. Zij was één van
de eerste personen over wie mijn familieleden
mij vertelden, toen ik, geïnteresseerd geraakt
in genealogie, hen naar hun voorouders vroeg.
In de jaren daarna is zij uitgegroeid tot mijn
favoriete vrouwelijke voorouder: mijn over-
grootmoeder Maria Magdalena Cocherel
(1858-1943).

Maria Magdalena Cocheret,
verlovingsfoto in uniform

Waals Weeshuis Amsterdam, 1878

Zij was een markante vrouw, Madame Co-
cheret, met haar Franse afkomst, haar lang-
durige domicilie in het Amsterdamse Waalse
Wees-, Oude Mannen en Vrouwenhuis en

haar klaarblijkelijk formidabele persoonlijk-
heid. Ook het feit dat zij tot op de huidige dag
voortleeft in haar voornamen sprak mij aan:
twee van haar kleinkinderen, Maria Magdale-
na de Weert (geb. 1926) en mijn vader Mari-
nus Magnus Doortmont (geb. 1921), zijn naar
haar vernoemd. Mijn favoriet werd zij defini-
tief toen bij nader onderzoek haar persoonlijk-
heid en familiegeschiedenis nog intrigerender
bleken te zijn dan de familie-overlevering
alleen deed vermoeden.

Zo was daar het gegeven dat zij een 'on-
echt' kind was, iets dat vooral door haar eigen
toedoen in de familie 'vergeten' was. Maria
Magdalena (kortweg Marie) Cocheret werd
op 20 augustus 1858 te Vianen geboren als
natuurlijke, niet erkende dochter van Johanna
Catharina Cocheret. Haar moeder stamde uit
het Amsterdamse Hugenotengeslacht Coche-
ret de la Morinière en was zelf reeds op jonge
leeftijd halfwees geworden toen haar moeder,
Maria Magdalena Koning, in 1832 op zesen-
twintigjarige leeftijd overleed. In de plaatsing
van Johanna Catharina Cocheret in het
Waals Weeshuis, eerst in Amsterdam en later
in Den Haag, kunnen we de hand van haar
stiefmoeder zien. Hoe zij in 1858 in Vianen
terecht kwam, is onduidelijk en ook de vader
blijft vooralsnog een anonieme figuur. Johan-
na Catharina Cocheret overleed kort na de
geboorte van haar dochter, waar en wanneer
is echter eveneens onduidelijk.

Marie kwam op haar beurt op vierjarige
leeftijd in het Waalse Weeshuis in Amster-
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dam terecht. Als jonge vrouw ontmoette zij
hier de organist van het huis, Leonardus
Doortmont. TA\ verloofden zich in 1878 en in
1879 verliet Marie het weeshuis om als kin-
dermeisje te gaan werken. Drie jaar later
trouwde zij haar organist die, om een gezin te
onderhouden, toen ook nog werkzaam was als
notarisklerk. De regenten van het weeshuis
prezen haar karakter en op haar verlovingsfo-
to lacht ons een lieflijk jong meisje toe. Wat
mij hier aanspreekt, is dat deze lieflijkheid
geenszins zwakte en onderdanigheid van mijn
overgrootmoeder inhield. Uit de familie-over-

levering blijkt dat zij in haar huwelijk de ster-
ke partner was die het huishouden draaiende
hield, terwijl echtgenoot Leo, nu een succes-
vol organist, componist en muziekcriticus, als
een ietwat goeiige, sociaal bewogen man naar
voren komt. Toen hij in 1915 overleed, groei-
de Marie Cocheret uit tot een ware Mater Fa-
milias.

Maria Magdalena Cocheret stierf op 28
januari 1943 te Amsterdam in het Waalse
Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Van
haar vierentachtig levensjaren heeft zij er zo' n
veertig in dit huis aan de Vijzelgracht doorge-
bracht.

Michiel R. DOORTMONT

MAAIJKE COOMANS

Ze moet een krachtige vrouw geweest zijn,
Maaijke Coomans. Als ze voor mijn genealo-
gie interessant wordt, is ze reeds twee maal
weduwe: eerst van Jan Dirkse Ganseman en
later van Floris de Gier. Dan trouwt ze voor
de derde maal, met Lieve Back, molenaar te

Dordrecht. Het is niet bekend hoe oud ze dan
is omdat haar afkomst nog in nevelen is ge-
huld.

Op 6 april 1689 wordt uit dit huwelijk Cor-
nelis Lievense Bax geboren. Cornelis treedt in
de voetsporen van zijn vader en wordt mole-

Gevelsteen van de voormalige molen De Maagd'
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naar. Nog tijdens het leven van zijn vader
krijgt hij de helft van de molen 'De Hoog-
moed' in Dordrecht, onder voorwaarde dat hij
na het overlijden van zijn vader een bedrag
van 5500 gulden zal betalen.

Als Maaijke Coomans in 1721 voor de der-
de maal weduwe wordt, komt ze pas goed
binnen ons gezichtsveld. Op 29 mei 1724 laat
zij 'siekelijk sijnde naar den Lichame, dog
niettemin haar verstand, redenen, ende memo-
rie seer wel hebbende ende gebruijckende'
een testament opmaken waarin ze haar goede-
ren nalaat aan haar kinderen en kindskinderen
uit haar eerste twee huwelijken. Zoon Corne-
lis uit het derde huwelijk krijgt de keus om
binnen drie maanden na het overlijden van
zijn moeder de andere helft van de molen te
kopen waarvoor hij een bedrag van nogmaals
5500 gulden in de inboedel dient in te bren-
gen. Van zijn eerste schuld is dan pas 800
gulden voldaan ...

Ondanks de slechte lichamelijke gezond-
heid waarin Maaijke Coomans volgens het
testament verkeert, zal ze haar man nog vele
jaren overleven. In 1732 en 1734 laat zij nog-
maals testamenten opmaken waarbij de hele
erfenis in grote lijnen op dezelfde wijze wordt
geregeld, doch de molen wordt niet meer ge-

noemd. Heeft Cornelis zich al volledig inge-
kocht? De molen blijft in elk geval wel in de
familie, want als hij in 1762 wordt afgebroken
en op een naburige plek weer wordt opge-
bouwd als 'De Maagd' wordt in de romp een
steen ingemetseld met de tekst: 'Den stigter is
Yan Bax, den eersten steen gelegen door Cor-
nelis Bax den 15 maart 1762, van outs ge-
naamt Den Hoogmoed, maar nu de Dortse
Maagd'.

Met aan zekerheid grenzende waarschijn-
lijkheid is genoemde 'Yan' de zoon van Cor-
nelis: Johannes. De op de steen genoemde
Cornelis Bax is vermoedelijk een jongere
broer, maar zou ook het negenjarig zoontje
van Johannes kunnen zijn. De 'eerste' Corne-
lis is in 1746 overleden. De steen bevindt zich
heden ten dage in de gevel van een bejaarden-
tehuis, gebouwd op de plaats van de voorma-
lige molen.

Maaijke Coomans, zoals gezegd een krach-
tige vrouw, is driemaal weduwe geworden.
De zorg voor de kapitale molen zal haar niet
in de koude kleren zijn gaan zitten. De verde-
ling van de nalatenschap was geen sinecure.
Maar ze heeft mij vele uren puzzelplezier be-
zorgd en de puzzel is nog lang niet compleet.
Daarom is zij één van mijn favoriete voorou-
ders.

J. BAX

JOHANNES MATHIAS DE CRAIJ

'Mama, vertel nog eens van onze opa in Indië.
Je weet wel die met de prinses trouwde'. Een
veel gestelde vraag door mijn moeder aan
mijn oma. De 'opa' waar het over ging, was
een voorvader die als Officier van Gezond-
heid naar Indië ging om daar in het ziekenhuis
op Bali een zieke weduwe van de Sultan van
Pontianak te verplegen; later trouwde hij met
haar.

Voordat mijn moeder en ik ons met genea-
logie gingen bezig houden, was dit HET ver-
haal uit de familie. Voor ons de taak om te
kijken of er enige waarheid in zat. We moes-
ten dus een voorouder zoeken die het avon-
tuur vanuit Nederland in Indië gezocht had.

In de zevende generatie in vrouwelijke lijn,
vanaf mijzelf gerekend, kwamen we Johannes
Mathias de Craij tegen. Hij was Officier van

Gezondheid en kwam uit Maastricht. Johan-
nes bleek een zeer interessant persoon te zijn.
Hij werd geboren in Roermond op I decem-
ber 1795, op het randje van de Franse tijd. Hij
kwam uit een geslacht van chirurgijnen en
werd op zijn beurt ook chirurgijn. Zijn chirur-
gijnse/militaire loopbaan begon in 1812 (tot
1814) toen hij in Franse dienst (conscriptie)
trad als chirurgijn in het militaire hospitaal te
Maastricht. Op 24 juni 1815 trad hij in dienst
van de Nederlandse Armee. Volgens zijn con-
duitestaat heeft Johannes wel deelgenomen
aan de veldslag bij Waterloo.

Onze jongeman heeft in 1826 op 32-jarige
leeftijd zijn meest ingrijpende besluit geno-
men en ging op verre reis naar Indië als Offi-
cier van Gezondheid. Officieel was hij chirur-
gijn 2e klasse. Hij had er toen al ruim tien
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Omstreeks 1905: Rosaliena Charlotte de Craij (rechts)
met haar tweede echtgenoot Roeland Scharloo

en haar dochter Charlotte Hasquin
uit het eerste huwelijk met Nicolaas Hasquin

jaar, als chirurgijn 3e klasse bij het Zwitsers
Regiment (N29 en N32) opzitten. Hij vertrok
28 november 1826 met de 'Concordia' van
Hellevoetsluis en zou aankomen in Batavia op
11 april 1827 om nooit meer naar Nederland
terug te keren. Blijkbaar beviel het militaire
leven hem goed, want in 1826 is hij in dienst
van het Zwitserse leger naar Indië vertrokken.
Als officier van gezondheid kwam hij in 1827
aan op Borneo. Uiteindelijk is hij op 85-jarige
leeftijd op 21 december 1879 te Krawang op

het eiland Java overleden.
Nu is voor ons het verhaal van de prinses

(nog) niet bevestigd. Zeker is wel dat de klein-
dochter van Johannes, Rosaliena Charlotta de
Craij van gemengd bloed was. Zij is op haar
beurt met Nicolaas Hasquin een 'halfbloed'
getrouwd. Doordat ik zelf in Indonesië ge-
woond heb, kan ik nu met grote zekerheid
stellen dat in vrouwelijke lijn ALLE vrouwen
in Indië hebben gewoond. Dit schept zeker
een speciale band met mijn 'indische' voorou-
ders.

Ottolien DE RIJK

KLAAS DEKKER

In het Jaarboek 42 (1988) van het CBG kwam
ik tot mijn verrassing een voorvader (kwst. nr.
116) tegen, die één van de 572 Broeders in de
Orde van de Nederlandse Leeuw (1816-1960)
bleek te zijn. De auteurs van het artikel 'Een
gemengd gezelschap en een vergeten onder-
scheiding' (pag. 213 e. v.), de heren C.P. Mul-

der en P.A. Christiaans, schrijven in de inlei-
ding dat zij niet van alle benoemden het mo-
tief tot benoeming konden achterhalen en zij
houden zich aanbevolen voor aanvullingen.
Hier volgt dan een aanvulling m.b.t. de bij
K.B. van 16 oktober 1841 benoemde Klaas
Dekker tot B.N.L.
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In het verslag over het jaar 1841 van de
schoolopziener': 'De hoogbejaarde schoolon-
derwijzer te Ransdorp is, na meer dan 60-jari-
ge getrouwe schooldienst door Z.M. benoemd
tot Broeder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw', en 'Eervol ontslag van den zeer ou-
den onderwijzer K. Dekker met 31 december
1841'. Hij was toen juist 77 jaar geworden en
zou ruim een jaar later op 9 april 1843 overlij-
den, 78 jaar oud.

Toen ik dat las, realiseerde ik me, dat hij al
op 16-jarige leeftijd schoolmeester was en
met 17 jaar trouwde (?). Nogmaals nagaan
van alle inschrijvingen en data leverde geen
ander beeld dan het volgende: Klaas Dekker
wordt gedoopt te Hem/Venhuizen op 23 de-
cember 1764 als zoon van Herke Jansz. Dek-
ker en Ltjsbeth Pieters. Zijn moeder overlijdt
een maand later en wordt begraven te Hem op
23 januari 1765; zijn vader hertrouwt janua-
ri 1767 met Antje Jans. Aangenomen als lid-
maat op 17 augustus 1781, vertrekt Klaas
ruim een week later naar Etersheim/Schar-
dam: 'Meester Klaas Dekker van Hem met at-
testatie ingekomen 26 augustus 1781'. Op 4
april 1782 wordt Klaas verkozen tot school-
meester, koster/voorzanger te Middelie; in
hetzelfde jaar trouwt hij: otr./tr. Hoorn/Mid-
delie 4/10-10-1782 met Antje Klaas van
Mechelen,jA. te Scharwoude (ged. Edam 16-
12-1760, begr. Ransdorp 7-12-1787, dr. van
Klaas van Mechelen en Aaltje Langereis).

Op 15 februari 1784 vertrekt het paar naar
Ransdorp, waar K. Dekker wordt aangesteld
tot schoolmeester, voorzanger/koster en col-
lecteur der gemenelandsmiddelen. Zo voor-
spoedig zijn carrière was, zo droevig waren
de privé-omstandigheden, want Antje over-
leed gelijk met het pasgeboren derde kind en
ook de andere twee kinderen stierven jong.
Zijn tweede huwelijk otr./tr. Ransdorp 9/24-8-
1788 met Neelije Kok (ged. Ransdorp 9-5-
1762, begr. Ransdorp 30-3-1792, dr. van

Claas Kok en Jannetje Lammes), weduwe van
Jacob van Zaanen, was even kortstondig en
van de drie kinderen uit dit huwelijk bleef
alleen zoon Jan Dekker (ged. Ransdorp 7-6-
1789) in leven. Pas zijn derde huwelijk, dat
vijftig jaar zou duren, bracht hem geluk en
voorspoed en de geboorte van negen kinde-
ren, van wie twee meisjes jong overleden.

Voor vele nakomelingen zorgden vijf
zoons en drie dochters. In de voortreffelijke
studie 'Keeshonden en Prinsmannen - Dur-
gerdam, Ransdorp en Holisloot 1780-1813'2

komen vele bijzonderheden voor over de in
die dorpen vooraanstaande en aan elkaar ver-
wante families. In zo'n 'familieclan' komt
ook Klaas Dekker terecht via zijn derde hu-
welijk: otr./tr. Ransdorp 23-2/10-3-1793 met
Neeltje van Vuure (geb./ged. Ransdorp 7/13-
11-1768, overl. ald. 28-1-1848, dr. van Jacob
Sente van Vuuren en Neeltje Visscher), wedu-
we van Jacob Slegt. Dit 'rijke' huwelijk stelt
Klaas in staat om in juli 1797 te solliciteren
naar het ambt van thesaurier, verpondings- en
schotgaarder, waarbij zijn vrouw de benodig-
de 6000 gulden borgtocht voor het gaarder-
schap fourneert. Neeltje van Vuure erft in
1800 van haar vader veel land en vee, en dat
levert ook extra inkomsten op. Maar na 1811
vallen de inkomsten uit het thesaurier- en
gaarderschap weg en ook de inkomsten uit het
schoolmeestersambt gaan achteruit door de
algemene verarming (ouders hebben geen
geld meer om alle kinderen naar school te
sturen), door de watersnood van 1825, door
de grote koudeperioden als de school niet ver-
warmd kan worden. Veel bijzonderheden zijn
te vinden in de rapporten van de schoolopzie-
ners3.

Vermeldenswaard is nog dat bij de dopen
van zijn vijftien kinderen nimmer een lid van
de familie Dekker getuige is; bovendien
noemt hij geen van zijn zoons naar zijn vader
Herke (nog iets om uit te zoeken).

A. DE BRUIN-BIERDRAGER

1. RA Noord-Holland (RANH), Rijksschooltoezicht scholen in Noord-Holland, inv. no. 96.
2. Van Torn Nieuwenhuis, Amsterdamse Historische Reeks 11, 1986, van het Historisch Seminarium van

de Universiteit van Amsterdam.
3. RANH te Haarlem en GA Amsterdam, Particuliere archieven (PA) 338.
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GOTTFRIED OTTO DONNER

Gottfried Otto Donner is mijn favoriete voor-
ouder. Waarom? Om de wijze waarop hij zich
tegen uitdagingen van het wiss 'lend lot teweer
gesteld heeft.

Op 12 oktober 1756 werd hij gedoopt in de
Evangelische kerk van Carmzow, een dorpje
ten noordoosten van Prenzlau (Brandenburg).
Zijn vader, Andreas Matihias Donner, was
daar kleermaker, schoolmeester en koster.
Zijn moeder heette Maria Louisa Amalia
Schmidt. Het Pruisen van die dagen werd met
harde hand geregeerd door Frederik de Grote.
De Zevenjarige Oorlog was in volle gang en
de Russen rukten op naar Berlijn.

Toen Gottfried Otto 19 jaar was geworden
en zijn dienstplicht in zicht kwam, verliet hij
Carmzow in gezelschap van zijn broer Johan
Christiaan. Z\j trokken naar Oostenrijk, waar
ze dienst namen in het leger van de keizer. Zij
werden gelegerd in Walachije en Moldavië
met de kennelijke bedoeling de Oostenrijkse
belangen te verdedigen tegen het krijgszuch-
tig doen-en-laten van Russen en Turken. Na
afloop van hun diensttijd namen ze hun soldij
in ontvangst, naaiden de Thalers als knopen
aan hun jas en trokken naar de rijke Nederlan-
den. Daar immers lagen de gouden ducaten op
straat.

Gottfried Otto Donner nam dienst als gre-
nadier in het regiment van de Prins van Hes-
sen-Darmstadt, door de Staten aangeworven
ter verdediging van de Republiek. Het regi-
ment werd belast met de bewaking van het
kasteel van Soestdijk, zoals het tegenwoordi-
ge paleis toen heette. De strijd tussen patriot-
ten en oranjeklanten was in volle gang. De
Staten van Holland hadden de Prins van Oran-
je als stadhouder afgezet en hun grenzen ge-
sloten. Ook in Utrecht waren de patriotten de
baas. Van daaruit beraamden zij een overval
op Soestdijk. Op woensdag 26 juli verliet een

kolonne van 320 man de stad Utrecht en trok
op naar Soestdijk. De verdedigers van het
kasteel waren echter op hun qui-vive. Regel-
matig verkenden patrouilles de omgeving.
Eén daarvan, onder bevel van sergeant Pul-
man, stuitte op een patriotse voorhoede. Er
ontstond een vuurgevecht waarbij Pulman
sneuvelde. Gottfried Otto, 'de eenige, die nog
aan zijn zijde streed', schreeuwde om hulp,
maar ach, een kogel trof hem in de geopende
mond, doorboorde zijn gehemelte om achter
het rechteroor er weer uit te komen. De aan-
val op Soestdijk werd afgeslagen, de patriot-
ten trokken zich terug en Gottfried Otto werd
zwaargewond opgenomen in het hospitaal.
Daar kreeg hij de volgende dag bezoek van de
Prins van Oranje, die aan zijn broer, die hem
verzorgde, een beurs gaf met twintig Louis
d'or 'voor aankoop tot versnaperingen'. Na
acht maanden was Gottfried voldoende her-
steld om het hospitaal te verlaten, maar het
gat in zijn gehemelte bleef. De Prins liet toen
in Aken een gouden gehemelte vervaardigen.
Gottfried Otto vestigde zich als hoeden- en
pettenmaker in Arnhem. Daar huwde hij in
1790 Catharina Justina Forstin, afkomstig uit
Braubach bij Koblenz. Zij werden de voorou-
ders van het merendeel der huidige Donners
in Nederland.

Gottfried Otto zag de Pruisen in 1787 Ne-
derland binnenvallen ter restauratie van de
macht van de stadhouder. In 1794 kwamen de
Fransen. Angstige uren maakte de familie
door bij de bevrijding van Arnhem door de
Pruisen. De cholera van 1833 liet hen onge-
moeid. Ondanks alle wederwaardigheden zag
Gottfried Otto Donner toch kans een goed-
beklante zaak op te bouwen en zijn kinderen
een behoorlijke opvoeding te geven.
Het noodlot kreeg hem tenslotte toch te pak-
ken: hij verdronk in 1836 in de Rijn.

J. DONNER

JOHANNES VAN DOORNE

Mijn favoriete voorouder: Johannes van
Doorne, geboren in Delft 31 januari 1869,
overleden in Rijswijk 31 mei 1826. Het had
gekund, maar ik heb mijn grootvader Johan-

nes niet gekend. In 1926, toen hij op 57-jarige
leeftijd overleed, was ik nog niet geboren. Ik
kwam pas met hem in aanraking en leerde
hem een beetje kennen via de genealogie.
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Johcuvies van Doorne
(1869-1926)

Johannes stierf betrekkelijk jong. Het ver-
haal wil dat hij te zuinig was om geld uit te
geven voor de stoomtram van Rijswijk naar
Den Haag en tijdens slecht weer kou vatte.
Een paar dagen later stierf hij aan een long-
ontsteking. Hij was de oudste zoon en het
vierde kind van Jacobus van Doorne en Wil-
helmina Elisabeth de Graaf. Zijn ouders kre-
gen negen kinderen. Twee meisjes stierven in
het eerste levensjaar. Dat er zeven kinderen
volwassen werden, is voor die tijd opmerke-
lijk. Alhoewel, ik had bijna dit verhaal niet

kunnen schrijven want mijn grootvader was
niet zo sterk. Hij was in zijn jeugd maar een
min kereltje en kreeg op éénjarige leeftijd een
ingewandsstoornis waaraan hij bijna is gestor-
ven. De familie was gereformeerd en door te
bidden, het enige wat zij konden doen, redden
ze zijn leven. Maar hij bleef 'zwak van borst
en hart' en werd later dan ook afgekeurd voor
militaire dienst. De familie heeft zich erover
verwonderd dat hij toch nog 57 jaar is gewor-
den.

Toen Johannes op twaalfjarige leeftijd van
school kwam, werd het tijd een baas te zoe-
ken en een vak te kiezen. Hij is toen als leer-
jongen begonnen bij fotograaf Pestman op de
Oude Delft 173, vlak naast het Prinsenhof.
Johannes werd een goed fotograaf. Hij nam
omstreeks 1900 een foto-atelier over en ging
voor zichzelf werken. Zijn moeder zei toen:
'Jongen, zou je dat nou wel doen. Een goede
baan opgeven voor een onzeker bestaan!' Hij
verdiende toen ƒ 12,50 per week. Maar de za-
ken liepen voorspoedig. Johannes fotografeer-
de voor die tijd in een zwierige stijl en maakte
goed gebruik van allerlei achtergronden en
attributen. Zelfs bootjes en fietsen werden ge-
bruikt tegen indrukwekkende zee- en bosge-
zichten.

Al enige jaren moest hij uitkijken naar een
ruimer pand, wat hij vond op de Oranjeplanta-
ge 19. Hij moet veel geld hebben verdiend
met de fotografie, want hij kocht het drie eta-
ges hoge pand contant. Zijn neefjes spraken
eerbiedig over 'de rijke oom Johan'.

Waarom Johannes als voorvader mijn favo-
riet is? Simpel: hij was fotograaf, zijn zoon
werd fotograaf, en ik, de derde generatie dus,
ben het ook geworden. Johannes kocht in
1917 een huis in Rijswijk en daarin beoefen
ik nog steeds de fotografie.

Ridder VAN DOORNE

MAARTEN DONK (VERDONCK, DUNCANUS)

Bij het zoeken naar de oudste plaats van her-
komst van mijn naam en naar mogelijke voor-
ouders, vielen enkele lokaties op. Eén daarvan
is de omgeving van Keulen. Dit niet zo voor
de hand liggende gebied zou niet snel bij ons
bekend geworden zijn als er geen biografie
was verschenen van Martin Donk. Voor het

schrijven van een biografie moet doorgaans
een aanleiding bestaan; een korte samenge-
vatting:
Pastoor Maarten Donk, ook bekend als Maar-
ten Verdonck en als Martinus Duncanus, werd
geboren op 10 november 1505 te Kempen,
gelegen op de linkerzijde van de Nederrijn in
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het gebied van Keulen. Zijn ouders waren
Heinrich Donk en Sophia (Fijtje) Bosch, wo-
nende op de Donkhof1. Vader Heinrich was
advocaat, notaris, landmeter, snijder en lei-
dekker; hij was vaak dronken en overleed
rond 1542. Moeder Sophia was zeer gods-
dienstig; zij bad om een zoon en beloofde
dat deze priester zou worden. Maarten werd
samen met zijn jong overleden tweeling-
broer Paulus op Sint Maartensavond geboren:
'Duncanus quam eerst ter wereldt ende was
soo cleyn dat ment gebaeckert stac in zijn va-
ders clomp, de clomp was de weech ende wert
int doopsel den naem Martinus gegeven om-
dat hij op St. Mertensavont geboren was'2.

In 1517 gaat Maarten als scholier/student
naar Nijmegen en in 1529 naar de universiteit
van Leuven, waar hij een studie theologie
volgt. In 1536 wordt hij te Brussel tot priester
gewijd. In 1541 wordt hij pastoor te Wormer,
waar 'ein fleissiges, sparsames Volk' woon-
de3. In 1558 wordt Maarten pastoor van de
Hippolytuskerk in Delft. De verhuizing van
Wormer naar Delft gebeurt met vier schepen
voor de prijs van negen guldens en vijf stui-
vers. Rond 1572 is hij ook deken van het de-
kenaat Den Haag. In die periode voltrekt zich

een groot aantal opmerkelijke gebeurtenissen
in ons land, waaronder in 1566 de beelden-
storm. Op 2 juli 1572 vlucht hij van Den
Haag naar Rotterdam, blijft daar twee weken
en vlucht vervolgens naar Utrecht. Op 23 sep-
tember 1572 vertrekt hij naar Amsterdam. Op
woensdag 12 november 1572 houdt hij in de
Laurenskerk te Rotterdam zijn laatste preek.
Hierna valt hij in handen van de calvinisten.
Op 29 mei 1578, drie dagen na de Alteratie,
begeeft Maarten zich als balling naar Amers-
foort en brengt daar zijn laatste levensjaren
door bij een bevriende priester, Jacobus Hezi-
us (van Hees). Op 16 april 1590 overlijdt hij
en wordt begraven in de kerk van het Agatha-
convent te Amersfoort.

Maarten heeft zich onvermoeid in de gods-
dienststrijd van zijn dagen geworpen4. Tal-
rijke publicaties zijn van zijn hand versche-
nen. Hij moet een temperamentvol man ge-
weest zijn, zo blijkt uit zijn taal. Echter, zelf
voelt hij wel aan, dat hij zich te buiten ging en
hij verantwoordt zich met de woorden: 'lek
schaeme mij also groffelijck te spreken, maer
de wijse Salomon ontschuldicht mij, seggen-
de: Antwoordt eenen sot nae sijn sotheyt, op-
dat hij hem selven niet en laet duncken wijs te
sijn'.
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Over Maarten is een artikel verschenen in
Deel 1 van 'Genealogie van de geslachten Ver-
don(c)k', een uitgave van de Stichting genea-
logisch onderzoek Verdon(c)k. In 'Purper en
preken rond Purmer en Beemster'3 zijn de
activiteiten van Maarten m.b.t. de bestrijding
van 'doperse dwalingen' nader beschreven. Er
is in de gemeente Wormer een gebouwen-
complex dat de naam draagt Maerten Donck.
Hierin zijn een MAVO en een theater geves-
tigd. Afhankelijk van de gezindheid waartoe
men behoort, wordt Maarten in Wormer en
omgeving-ook heden nog-geprezen en mis-
prezen.

Pastoor Maarten Donk is een scherpzinnig,
geducht en geleerd verdediger geweest van
zijn kerk in een tijd vol beroering, verwarring
en strijd. Hij is het waard niet vergeten te

worden. In de pastorie van de r.-k. kerk te
Wormer bevindt zich het hierbij afgebeelde
portret5. Op de achtergrond ziet men de 'be-
schuittoren' van de kerk te Wormer. Onder
het portret is geschreven: 'Deecken van t pa-
leys in Den Haege. Raetsh'r int Hof van Holl
t. De eerw. Hoogh. gel. hr. mr. Martinus Dun-
canus Quempensis. 1541, out 36 jaer Dees ist
die' t Priesterampt tot Wormer quam becleden.
Tegens herdopers sin en andren Nieuwighe-
den. 1558 Hij was der siecken troost en stont
de armen voor. Hij wiert tot Delft daer naer
tot Amsterdam pastoor 1572. 1579 Doch trou-
beltijt die deed hem haest een ballingh maeke.
Geset al in een schip qaum't Amersfoort te
raecken. Daer liet hij na een tijt in stilligheit
geweest. 1590 Ons sijns schriften naer en aen
den heer sijn geest. 85 jaer out'.

P. VERDONK

1. Dissertatie van dr. Felix Rütten, Biografischen Beitrag zum Niederlündischen Kirchen geschichle,
Munster 1906. In de Kempen bevonden zich in 1906 nog 'die Höfe Grossendonk und Kleinendonk'.

2. Biografie door Jacobus Hezius te Amersfoort en Henricus Westrenus te Antwerpen (1594).
3. Max. M.P. Cornelissen, Puper en Preken rond Purmer en Beemster, Purmerend.
4. R Noordeloos, Kerkhistorische bijdrage, Utrecht 1948.
5. Een tweede portret is aanwezig in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem, catalogus nr. 176, grootte 39

x 29 cm.

JACOB JOBSEN [VAN DIJ(C)K(E)]

Mijn favoriete voorouder is mijn stamvader
Jacob Jobsen [van Dij(c)k(e)], wiens her-
komst door een toevalsvondst van TWEE
notariële aktes in de Goese archieven aan het
licht gekomen is. Jacob Jobsen is vóór 1643
van het Goese land (te denken valt aan Baar-
land) geëmigreerd naar het in 1598 gestichte
Colijnsplaat, alwaar hij samen met zijn vrouw
Catelijnken Frans (de Wolf) in december
1643 voorkomt in het doopboek van de Ne-
derduits Gereformeerde gemeente. Catelijn-
kens ouders waren Frangois de Wolf en Lijs-
beth NN, die reeds begin 17e eeuw uit Frank-
rijk (Boulogne) naar Colijnsplaat kwamen,
alwaar zij in 1611 belijdenis deden.

In de periode tussen 1646 en 1650 heeft
pionier Jacob Jobsen met zijn vrouw en twee
in Colijnsplaat gedoopte kinderen de overstap
gemaakt naar het vanaf 1645 opnieuw bedijk-
te en bewoonde eiland Sint Philipsland, dat
voor de verbinding met het vaste land en de

andere Zeeuwse eilanden geheel op het water
was aangewezen. De bewoners leefden toen
dus erg geïsoleerd, want een verbinding met
Brabant was er bijvoorbeeld niet. Toen Jacob
Jobsen met zijn gezin in Sint Philipsland aan-
kwam, moet de situatie ongeveer als volgt
geweest zijn: enkele eenvoudige huizen, een
handjevol bewoners en een zekere armoede
bij de arbeiders, die hun bestaan vonden in de
landbouw. Zij werkten bij de boeren en aan
de dijken.

Uit de notariële Goese aktes van 1655 is
gebleken dat Jacob Jobsen arbeider was in
Sint Philipsland. Op 21 juni 1655 compareer-
de Jacob Jobsen voor de schepenen der pa-
rochie en heerlijkheid Sint Philipsland. Hij
kocht een keet/hoeve, gelegen op de hoek van
de Voorstraat (westzijde) en de Zeedijk
(Zuiddijk) voor de somma van 290 carolus
guldens, voor welke prijs hij de keet binnen
eenjaar al weer verkocht.
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m^..
Detail van een kaart uit 1653 met het dorp Sint Philipsland, nog zonder kerk, maar met de molen: het met
een pijl aangegeven aanbouwtje (keet) is in 1655 waarschijnlijk de behuizing geweest van Jacob Jobsen

Jacobs gezin bestond in 1661 uit zes a ze-
ven personen en werd ondersteund door de
diaconie, waarvan Jacob hoogstwaarschijnlijk
een huis in gebruik had. Van zijn kinderen
was zijn in 1643 te Colijnsplaat geboren oud-
ste zoon Job Jacobsen de kleurrijkste. Diens
derde huwelijk met Leuntje Lambrechtsen
Eggebeen moet volgens kerkelijke archivalia
nogal onstuimig zijn verlopen. Job was 's
Heerendienaar (= politieagent), schotter, bode
en grafdelver. Jacobs tweede zoon was de te

Sint Plilipsland ca. 1650 geboren Frans Ja-
cobsen van Dijck, die als ondernemer kan
worden aangemerkt.

Jacob Jobsen heb ik op Sint Philipsland
niet aangetroffen met de naam Van Dij(c)k(e),
zijn kinderen wèl. Of de geslachtsnaam is ont-
leend aan Jacobs woonlocatie is niet zeker.
De in Zuid-Beveland woonachtige neven noe-
men zich in de tweede helft van de 17e eeuw
reeds Van Dij(c)k(e), zodat het niet is uitge-
sloten, dat de familienaam al eerder bestond.

H.A. VAN DUKE

BELETJE ELKANS

Een favoriete voorouder? Voor mij is dat Be-
letje El kans, overleden te Amsterdam in 1771.

Van de zijde van mijn grootmoeder van
vaderskant komt in mijn kwartierstaat een
echtpaar voor, dat leefde en overleed in Am-
sterdam, te weten Mozes Daniels (overleden
te Amsterdam in 1762) en Beletje Elkans. In
het Gemeentearchief van Amsterdam werd

geen ondertrouwakte gevonden. Mozes Da-
niels was een belangrijk koopman. Van zijn
zakelijke transacties was in het notarieel ar-
chiefveel te vinden. Ten aanzien van het per-
soonlijk leven van het echtpaar werd slechts
één akte aangetroffen uit 1761, toen zij aan
hun schoondochter en kleinzoon een donatie
deden van 40.000 gulden, waarbij de laatstge-
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noemden beloven om 'vrije huysvesting ten
hunnen huyse en kost en drank aan hunne ta-
fel gratis te verstrekken', zolang Mozes Da-
niels en zijn vrouw beiden (of één van beiden)
in leven zijn. Dit document werd door Mozes
Daniels in Latijnse letters en door Beletje El-
kans in het Hebreeuws ondertekend. Over de
afkomst van Beletje Elkans tastte ik in het
duister.

Geruime tijd later stelde ik vast dat de He-
breeuwse handtekening van Beletje Elkans
meer woorden omvatte dan haar korte Neder-
landse naam deed vermoeden. De vertaling
bleek in feite te zijn 'Beile bat Elchanan
Metz' (Beile, dochter van Elchanan Metz). Zij
was dus een dochter van Elchanan Metz. Van
deze was echter in het archief geen spoor te
ontdekken. In het register van de Joodse Be-
graafplaats in Muiderberg werd wel zijn graf-
schrift uit 1710 gevonden. Hij was parnas en
kerkbestuurder en zijn vader werd vermeld als
Abraham Speyer, eveneens parnas. Van Abra-
ham Speyer was evenmin in het Amsterdams
archief iets te vinden en daarmee leek de mo-
gelijkheid voor verder onderzoek uitgeput.

Enige tijd later werd een zinsnede ontdekt

in het befaamde boek Die Denkwürdigkei-
ten der Glückel von Hameln ', de memoires
van een joodse weduwe, geschreven in de 17e
en het begin van de 18e eeuw. Zij had der-
tien kinderen die zij tijdens haar zakenreizen
trachtte uit te huwelijken in welgestelde fami-
lies in Europa. In het jaar 1700 reisde zij in
haar koets van Frankfurt am Main naar Metz
en noteerde dat zij een zekere Liebermann
ontmoet had, die naar Metz reisde 'um seinen
alten Vater Abraham Speyer zu besuchen'.
Uit dit toevallig in het jaar 1700 vastgelegde
gegeven werd duidelijk waarom de zoon van
Abraham Speyer zich in Amsterdam Elcha-
nan Metz had genoemd.

Volgens informatie uit de archieven in
Metz bleek Abraham Speyer daar als kerkbe-
stuurder tientallen jaren een voorname rol te
hebben gespeeld. Als parnas zal hij aanwezig
zijn geweest toen Lodewijk XIV in 1657 een
bezoek aan de synagoge van Metz bracht. In
het archief van Metz is zijn huwelijksakte
uit 1643 in het Hebreeuws en het Frans be-
waard. Van zijn vrouw Sibille May konden
eveneens ouders en grootouders worden ge-
vonden. Waartoe het vertalen van een He-
breeuwse handtekening al niet kan leiden!

S. VAN SON

I. Ook in het Nederlands vertaald door Mira Rafalowicz onder de titel De memoires van Glikl Hamel
(1645-1724), Amsterdam (Feministische Uitgeverij Sara) 1987 (red.).

KLAAS VAN ENGEN

Klaas van Engen werd gedoopt in Coevorden
op 20 februari 1751 als zoon van Hendrik van
Engen, bode op Amsterdam, en Jantijn Geun.
Hij overleed aldaar op 20 april 1820. Hij ging
te Amsterdam in ondertrouw op 28 juli 1773
en trouwde op 25 augustus daaraanvolgend te
Coevorden met Gerridina Debora Lankhorst.
Zij was te Coevorden gedoopt op 22 oktober
1752 als 'dochter van de koopman in wijnen
én' tapper Paulus Lankhorst en Wibbegien
Hunderman; zij overleed aldaar op 22 augus-
tus 1829.

Gerridina Lankhorst veroorzaakt in 1771
een schandaal in Amsterdam door te bevallen
van een onwettig kind, verwekt door de room-
se Jan Cornelis Schutters, waarbij ze ook nog
geprobeerd heeft om het kind te laten dopen.

In Amsterdam wordt ze daarom 'ernstig in
onze (kerkeraads-)vergadering over hare mis-
daad bestraft'. Gerridina was echter lidmaat
in Coevorden. De Asmterdamse kerkeraad
laat het daarom bij deze vermaning en stuurt
een briefje naar Coevorden om de kerkeraad
aldaar in te lichten.

In Amsterdam ontmoeten Klaas en Gerridi-
na elkaar en ze gaan daar in ondertrouw. Het
huwelijk vindt plaats in Coevorden, waarna
het echtpaar een huis in de Friesestraat aldaar
betrekt. Hier hebben ze een winkel. Gerridina
wordt in 1774 door de kerkeraad van Coevor-
den 'eindelijk eenparig goet gevonden op haar
aanzoek'1. De Amsterdamse misstap wordt
haar vergeven. Twee jaar later wordt Klaas
benoemd tot gemeensman (lid van het stads-
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bestuur) van Coevorden2.
In 1789 koopt Klaas, samen met Derk Stut,

het huis van zijn vader in de Sallandsestraat3.
In één van de kamers blijven de bejaarde ou-
ders van Klaas wonen; de overige worden
verhuurd. Het jaar daarop betaalt een zekere
Camlu.i Bosch achterstallige huur van één
van deze kamers met het huisraad4.

Na de komst van de Franse legers in 1795
wordt het stadsbestuur afgezet. Ook Klaas
van Engen verliest dan zijn ambt van ge-
meensman.

Klaas is ook actief in de gereformeerde
kerk: hij wordt in 1776 en 1780 gekozen als
diaken en is meerdere malen ouderling ge-
weest. In 1806 doet hij het voorstel 'om som-
mige lieden, die zig het openbaar gehoor van
Gods woord onttrekken, te vermanen tot een
pligtmatiger gedrag' en hij stelt in 1808 voor
de ouderlingen te verplichten aanwezig te zijn
bij de aanname van nieuwe lidmaten en bij de
bediening van het avondmaal5. Door dit soort
voorstellen werd hij bij zijn overlijden een

tweede Jojava genoemd, een bijbels figuur die
de mensen op het juiste godsdienstige pad
hield. Tevens is Klaas catechiseermeester,
waarvoor de kerkeraad hem vanaf 1809 een
vergoeding geeft.

In 1820 overlijdt Klaas. Een vriend van
hem stelt dan een grafrede op, waaruit duide-
lijk wordt dat Klaas ernstig ziek is geweest:
'het lang en smertelijk lijden op 't vege ziek-
bed'6. Klaas laat zijn vrouw in niet al te beste
omstandigheden achter. De kerkeraad besluit
dan ook om haar het volledige jaartractement
van haar overleden man als antwoorder in de
kerk uit te betalen, 'de bekrompene omstan-
digheden deser vrouw in aanmerking nemen-
de'7.

Gerridina overleeft haar man negen jaar en
overlijdt in 1829. Uit het huwelijk van Klaas
en Gerridina zijn de volgende kinderen gebo-
ren (allen gedoopt te Coevorden): Wilhelmina
(ged. 17 september 1775), Hendrik (ged. 6 de-
cember 1778), Paulina Christina (ged. 29 sep-
tember 1784), Jantien (ged. 6 februari 1788)
en Willem (ged. 5 oktober 1791).

W.R. VAN ENGEN

R.E. VAN ENGEN

1. Rijksarchief Drenthe te Assen (RAD), Archief NH Kerk Coevorden, inv. no. 2a, 12-4-1771 en 10-3-
1774.

2. RAD, oud archief Coevorden, inv. no. 8, 5-7-1776.
3. RAD, oud statenarchief, inv. no. 1785, fol. 7572.
4. RAD, schuitenarchief, inv. no. 7, 17-3-1789.
5. Als noot I, inv. no. 1 en 2a.
6. Lijkrede Klaas van Engen, in particulier bezit.
7. Als noot I, inv. no. 2, 15-9-1820.

MARTINUS FEIKEMA

Het was een foto van een oudere man met een
geweldige snor, in een grote lijst, die mij als
kind al heeft bewogen om meer over hem te
weten te komen. Hij was mijn overgrootvader
Martinus Feikema, geboren te Franeker op 28
februari 1843 als vijfde kind uit het tweede
huwelijk van Douwe Yeb Feikema en Dieu-
wertje van Gelder. Hun huwelijk werd op 22
november 1835 gesloten te Wormerveer'.

Het oudste gegeven over Martinus is een
krantenknipsel2 met zijn geboorte-aankondi-
ging. Uit de geboorte-aangifte blijkt zijn ge-
boortedatum. Hij werd, gelijk zijn vader en

grootvader, graankoopman in Franeker. Door
de belangstelling die ik voor hem toonde,
bleek dat er in de familie een veel mooiere
foto van hem was: Martinus als jongeman,
goed gekleed met hoge hoed en wandelstok.
Op die foto, vermoedelijk genomen rond
1870, ben ik nog steeds trots.

Martinus' beroep bracht met zich mee dat
hij ook in Groningen naar de korenbeurs ging.
Zo kwam het dat hij op 15 juni 1869teVlagt-
wedde huwde met Hillegonda Catharina Syp-
kens (1845-1926), dochter van de predikant
Johan Ulrich Herman Sypkens en van Marga-

542 GensNostra51 (1996)



retha Elisabeth Catharina Koning.
Vooralsnog bleef hij graankoopman te Fra-

neker. Ze woonden daar zeer riant aan de
Voorstraat 61, in wat nu 'huize Feikema'
heet, een huis dat na de dood van Hendrika en
Aaltje, bekend als 'de dames Feikema', een
verpleegtehuis is geworden. Martinus en Hil-
legonda kregen vijf kinderen. In Franeker zijn
drie kinderen geboren: Debora (Diet) 8 juli
1870, Johan Ulrich Herman (UI) 14 februari
1872 en Douwe 10 oktober 1873. Na de ver-
huizing naar de stad Groningen kwamen de
twee andere kinderen ter wereld. Het waren
Margaretha Elisabeth Catharina (Bé) 29 juli
1875 en Johannes (Jo), mijn grootvader, 13
oktober 1877.

Aanvankelijk was Martinus ook in Gro-
ningen graanhandelaar. Later werd hij me-
defirmant in de zaak in tabak, koffie en thee
van de Fa. H & T Sypkens & Lorgion. Deze
was gevestigd in het voormalig wijnhuis 'de
Gouden Roemer' in de Guldenstraat te Gro-
ningen. Volgens een brief aan zijn schoonou-
ders van 12 april 1878 verhuist hij met zijn
gezin naar Amsterdam. In deze brief zegt hij
dat hij schrijft, omdat To (zijn vrouw) 'zo
weinig meester is van haar tijd'. Toen al!

Martinus ging wonen in de Vondelstraat en
werd boekhandelaar. Blijkens gegevens van
de Universiteit van Amsterdam zijn berichtge-
vingen bewaard over Martinus Feikema als
boekhandelaar en importeur van Franse en
Zwitserse boeken.

Zijn kinderen zijn allemaal gestorven voor-
dat ik vijfjaar oud was, maar twee schoon-
dochters van hem heb ik goed gekend. Deze
oudtantes, die beiden over de honderd jaar

Martinus Feikema
(1843-1906)

oud zijn geworden, hebben in een interview
met mij nog wel het één en ander over hem
verteld. Hij was een knappe, rijzige man,
maar geen krachtig koopman. En dan is er
nog het verhaal dat hij zijn fortuin heeft be-
legd in aandelen Russische spoorwegen. Daar-
door werd aan het eind van zijn leven de fa-
milie berooid en bleef er niet veel meer over
dan wat foto's, brieven en verhalen van mijn
overgrootvader Martinus. Hij stierf te Haar-
lem op 23 juni 1906.

Tjerk Tammo FEIKEMA

1. Volgens gegevens uit het Stamboek der familie Van Celder (nr. 56) uit 1899, bevattende het voor- en
nageslacht van Pieter Smidt van Gelder, blz. 55.

2. Uit: Feikema krante-annonces, welke zijn verzameld in een boekwerkje met versierde lederen kaft door
de heer Goudzwaard uit Baarn in het begin van de jaren dertig.
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JOHANNA MARIA ELISABETH FRANCISSEN

Mijn grootmoeder Johanna Maria Elisabeth
Francissen werd op 18 december 1843 te
Uden geboren. Zij bleef het enig kind uit het
huwelijk van mijn overgrootouders, dat op 18
februari 1843 werd gesloten. Haar vader Jo-
hannes Nicolaas Francissen, arbeider van
beroep, was al 53 jaar toen hij met de 36-jari-
ge Theodora van der Heijden in het huwelijk
trad. Johannes was een sterke en felle werker
die redelijk verdiende en, evenals zijn ouders,
spaarzaam was. Zijn naam komt herhaaldelijk
voor in de notariële akten uit de jaren 1834-
1873, soms als borg, maar vaker als koper op
openbare verkopingen.

Johanna Francissen trouwde te Uden op
30 januari 1864 met de 35-jarige blauwverver
Wilhelmus Versteegen. In juli 1876 verhuisde

Johanna Maria Elisabeth Francissen
(1843-1916)

het echtpaar met hun vier kinderen van Uden
naar Oirschot. Daar had Willem - mede dank-
zij het spaargeld van zijn schoonouders - op
een veiling een huis met tuin gekocht, dat na-
bij het Kerkplein stond (thans Koestraat nr.
10). In Oirschot kon hij zijn beroep als verver
blijven uitoefenen, maar door technische ont-
wikkelingen, waarbij steeds meer chemische
i.p.v. organische verfstoffen gebruikt werden,
diende het arbeidsproces te worden aangepast,
hetgeen kapitale investeringen met zich mee-
bracht. In 1888 leende Willem driehonderd
gulden tegen 5% bij een verfleverancier uit
Sittard. Met dit bedrag konden wel verfkuipen
worden gekocht, maar geen machinepark. Bo-
vendien was de concurrentie groot en was het
kindertal tot elf gegroeid. Het was dus een
leven van hard ploeteren.

Op 16 april 1898 overleed Willem te Oir-
schot. Per testament vermaakte hij al zijn be-
zit aan zijn vrouw. De weduwe Versteegen
verhuisde in maart 1902 met haar zes nog niet
gehuwde kinderen naar Tilburg, het centrum
van een bloeiende textielindustrie. Daar was
werkgelegenheid te over, dit in tegenstelling
tot Oirschot, waar een ware uittocht plaats-
vond.

Over mijn grootmoeder zijn een paar aardi-
ge anekdotes in omloop. Een buurvrouw gaf
haar katten steeds het beste en duurste eten.
Toen mijn grootmoeder hierover een opmer-
king maakte, antwoordde de buurvrouw in
volle ernst: 'Ik krijg daardoor de hemel en
mijn katten ook'. Een ander verhaal is het
volgende: Een groep bejaarde dames was
voor een samenkomst in de pastorie in Til-
burg. Toen mijn grootmoeder wat laat binnen-
kwam, vroeg één van de dames: 'Waar kom
jij vandaan?'. 'Ik was bij tante Betje' (= de
WC, in Oirschot kennenlijk wel bekend, in
Tilburg blijkbaar niet). Toen vroeg een van
hen verbaasd: 'Heb jij op zo'n leeftijd nog
een tante?'.

Mijn grootmoeder overleed op 18 decem-
ber 1916 te Tilburg; de dag waarop ik gebo-
ren ben!.

H. VERSTEEGEN
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CAREL FREDRIKS

Toen in Gens Nostra de oproep verscheen
om een stukje te schrijven over een favoriete
voorouder hoefde ik niet lang na te denken.
Mijn favoriete voorouder is n.l. de stamvader
van mijn familie in Nederland, genaamd Ca-
rel Fredriks. Volgens de akte, opgemaakt bij
zijn ondertrouw in Amsterdam
op 16 november 1804 met Maria Jacoba Ja-
cobs, was hij afkomstig van Nessmersiel in
Oost-Friesland en van beroep zeeman. Op een
goed moment kreeg ik zijn overlijdensadver-
tentie in handen waaruit bleek dat hij Oostin-
disch koopvaardijkapitein was geweest en op
z'n laatste reis in Batavia is overleden.

Al vanaf mijn jeugd heb ik een grote inte-
resse in de zee en de scheepvaart gehad en
deze vondst gaf mij de impuls om mij in de
levensloop van deze voorvader te gaan ver-
diepen.

Allereerst hebben we een vakantie in
Duitsland benut om een bezoek te brengen
aan zijn geboorteplaats en om verdere na-
speuringen te doen. In de kerkeboeken van
Nesse hebben we toen zijn doopinschrijving

gevonden waaruit bleek dat hij was geboren te
Westerdeich bij Nessmersiel op 19 november
1778, als zoon van Fhedrich Carls, kleerma-
ker, en Cornelia Ulrichs. Een volgende stap
was een bezoek aan de bibliotheek van het
scheepvaartmuseum in Amsterdam. Tot onze
verrassing beschikte men daar over een kleu-
renprent van het schip De Nieuwe Zeelust,
waarmee Carel zijn laatste reis had gemaakt,
en enkele persoonlijke papieren. In het 'Re-
gister van koopvaardijschepen van de 19e
eeuw' vonden wij de namen van een aantal
schepen waarmee Carel gevaren had.

We hebben toen het archief van de water-
schout in het gemeentearchief te Amsterdam
nagepluisd en vonden daar een aantal mon-
sterrollen van verschillende reizen die hij ge-
maakt heeft. Dit betrof o.a. reizen naar Lis-
sabon, Suriname, Philadelphia en de laatste
reis naar Batavia. In het notarieel archief van
Amsterdam hebben we ook nog enkele inte-
ressante stukken gevonden zoals de koopak-
te van een huis op de Haarlemmerdijk, een
scheeps verklaring waaruit blijkt dat hij tijdens

De Nieuwe Zeelust
(bibliotheek van het Ned. Scheepvaartmuseum;

Port. UI Be, inv. nr. S685-1)
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de Franse tijd goederen smokkelde en daarbij
was opgebracht, het testament dat hij voor
zijn reis naar Batavia liet opmaken en het
contract met zijn reder voor deze reis.

Een gelukkige aanwijzing was het feit dat
De Nieuwe Zeelust een detachement kolonia-
le troepen vervoerde met bestemming Bata-
via. Dit gaf ons namelijk de mogelijkheid de
archieven van het ministerie van koloniën bij
het Algemeen Rijksarchief te bekijken. Deze
leverden zoveel gegevens op dat wij in staat
waren een groot gedeelte van de reis te recon-
strueren.

De reis ving aan op 14 februari 1818, het
moment dat de wind gunstig was om van
Texel te kunnen uitzeilen. Tien dagen na ver-
trek liep de Nieuwe Zeelust averij op tijdens
zwaar weer in Het Kanaal, waardoor men ge-
dwongen was terug te keren en in Ramsgate
binnen te lopen voor reparatie. Het oponthoud
zou duren tot 19 mei gedurende welke tijd
veel problemen ontstonden door het deserte-
ren van een aantal 'kolonialen' en muiterij

van de bemanning. Op 17 september arriveer-
de men in Simonstad aan Kaap de Goede
Hoop. Hier werden vers drinkwater en levens-
middelen ingenomen en nadat Carel nog wat
goederen had verkocht, werd op 24 oktober
de reis weer voortgezet. Op 20 december arri-
veerde men op de rede van Batavia waar met
een daar liggend marine-eskader enkele sa-
luutschoten werden uitgewisseld.

Op 15 januari 1819 overleed Carel, ver-
moedelijk aan de gele koorts, in een logement
in Batavia en werd de volgende dag begraven
op het Nieuwe Kerkhof. Uit de monsterrol en
de overlijdensadvertentie bleek dat Carels
oudste zoon Pieter (14 jaar) ook aan boord
was, als kajuitjongen. Na het overlijden van
zijn vader nam Pieter het eerste schip dat
weer retour ging naar Nederland om zijn moe-
der zo snel mogelijk het droeve nieuws te
kunnen brengen. Op 10 juni 1819 arriveerde
Pieter met het schip De Zeemeeuw te Texel
en op 14 juni liet Maria Jacoba de overlij-
densadvertentie, waarmee alles begonnen is,
opnemen in de Amsterdamse Courant.

J.M. FREDRIKS

CHRISTINA FREISLICH

Grootmoeders lezen niet alleen sprookjes
voor, maar willen ook nog wel eens verhaal-
tjes uit de familie vertellen. Een van de verha-
len van mijn grootmoeder (van moeders kant)
ging over de romance van haar grootmoeder
Christina, een van de dochters van Coenraad
Jurgen Freislich, burgemeester van Hasselt
(Overijssel) in de Napoleontische tijd.

Een notabele familie dus, wat Christina de
nodige perikelen zou bezorgen, toen zij ver-
liefd werd op Hermanus Mugge, klerk ten
stadhuize van Hasselt. Stel je ook voor! Een
burgemeestersdochter verliefd op een onder-
geschikte klerk van haar vader! Dat kon echt
niet en Christientje zou dus moeten afzien
onder de druk van vooral haar moeder Anna
Geertruida ten Hoopen, telg uit de rijke tak
van de textieldynastie in Neede.

Maar de liefde won het van het ouderlijk
gezag en zo kon het gebeuren-aldus het ver-
haal van mijn grootmoeder-dat Hermanus op
een goede (kwade) dag zijn geliefde schaakte

en met haar-hoe, waar en wanneer dan ook
-in de echt werd verbonden. En wel langs ge-
rechtelijke weg, waardoor het jonge echtpaar
gebrouilleerd raakte met haar ouders, wat zou
uitmonden in onterving van Christina.

Dit verhaal was romantisch en intrigerend
genoeg om het eens op zijn waarde te toetsen,
dus togen mijn man en ik op een mooie dag in
1956 naar het stadhuis van Hasselt, waar het
verhaal over de romance door een loketjuf-
frouw enthousiast werd ontvangen met als
gevolg dat ons alle medewerking werd ver-
leend. Van een schaking bleek niets bekend.
Maar sindsdien zit ik wel in de greep van de
genealogie. Want mogen de officiële gege-
vens van de burgerlijke stand onontbeerlijk
zijn voor het opzetten van een stamboom, on-
weerstaanbaar dringen zich daarbij vragen en
veronderstellingen op, waarmee men meer
reliëf tracht te geven aan de droge opsom-
ming van naakte feiten. 'Aankleden' noemt
men dat.
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Hermanus Mugge (1804-1854)
en Christina Freislich (1794-1861)

Welnu, uithet doopregister blijkt dat Chris-
tina op 5 december 1794 en Hermanus op 25
maart 1804 te Hasselt werden gedoopt. Chris-
tina was dus tien jaar ouder dan haar geliefde.
Zou dit leeftijdsverschil mogelijk een rol heb-
ben gespeeld in de afwijzende houding van
haar ouders?

Gelet op de notabele plaats die de familie
Freislich in Hasselt innam, was onze veron-
derstelling dat over dit omstreden huwelijk
akten terug te vinden moesten zijn. En ja
hoor! In het Rijksarchief in Zwolle ontdekten
wij een akte 'en brevet', gepasseerd voor no-
taris Valk in Leiden. Christina geeft hierin te
kennen: 'dat zij voornemens is zich ten huwe-
lijk te begeven met den Heer Hermanus Mug-
ge, koopman' enz. 'Dat zij tot dit huwelijk
onderscheidene malen de toestemming van
hare ouders heeft gevraagd, doch dat dezen
dezelve steeds weigeren; weshalven zij requi-
reert, dat notaris Kramer Renette, residerende
te Zwolle, geadsisteerd met getuigen, zich zal
vervoegen ter woonstede van voornoemde
hare ouders, ten einde de eerbiedige aanvra-

ge tot voorgeschreven toestemming, welke zij
bij deze herhaalt, te notificeren ingevolge de
voorschriften der wet'.

Deze notificatie vond plaats volgens akte
d.d. 11 november 1826, waarbij de ouders van
Christina na voorlegging van de akte 'en bre-
vet' hun toestemming bleven weigeren 'en dat
de reden daarvan aan hunne dochter zeer wel
bekend zijnde, zij, comparanten, het onnoodig
achten derzelven alhier te herhalen'. Aldus
werd het huwelijk zonder toestemming van
Christina's ouders, maar 'blijkende, dat de
formaliteiten door de wet voorgeschreven in
acht genomen zijn' op 15 december 1826 te
Hasselt voltrokken.

Uit het huwelijk zijn in laatstgenoemde
plaats vier kinderen geboren. Met uitzonde-
ring van het eerste kind, blijken de andere
drie de voornamen van Christina's ouders te
dragen! Gevoegd bij het opmerkelijke feit dat
geboorte-aktes van familieleden later mede
door Hermanus Mugge als getuige zijn onder-
tekend, lijken de familiebanden zijn hersteld.
Prachtig toch!

J.C. SCHOENMAKER-ZEEUWUSTER
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MARIA HENDRIKA GEERLINGS

Mijn favoriete voorouder? Ja, mijn grootmoe-
der! Dit in antwoord op de vraag of ik een
favoriete voorouder heb.

Maria Hendrika Henneman-Geerlings
(Haarlem 6 sept. 1856 - Haarlem 3 febr.
1942) was een eenvoudige, maar zeer intelli-
gente vrouw. Zij woonde veertien jaar bij ons
in huis en heeft mij, onbewust, het pad van de
genealogiebeoefening opgestuurd. Veel heeft
zij ons verteld over haar ouders, haar grootou-
ders en zelfs haar overgrootouders: dat haar
grootmoeder, Maria Wilhelmina Neuhausen
(Bonn 24 okt. 1788-Haarlem 3 febr. 1869),
de intocht van Napoleon in Bonn meemaakte
en gedwongen werd voor het Franse garni-
zoen te koken. Over haar vader, Petrus Her-
manus Geerlings (Haarlem 15 sept. 1827 -
Haarlem 12 febr. 1911), die scheepstimmer-
man was bij de firma Peltenburg te Haarlem
en bij zijn zilveren jubileum een zilveren ta-
baksdoos kreeg met de uitvoerige inscriptie:
'Aan P.H. Geerlings voor 25 achtereenvol-
gende jaren trouwe dienst, Haarlem, 18 Aug.
1862-H.T. Peltenburg'. Later begon hij voor
eigen rekening een scheepswerf voor kleine
boten.

Grootmoeder vertelde ook hoe zij in 1919
op bezoek trachtte te gaan bij haar zuster in
België en, slechts voorzien van een paspoort
(zonder het vereiste visum!), in Zonhoven bij
Hasselt werd aangehouden en in een Belgi-
sche gevangenis belandde. Dat haar familie
afkomstig was uit 'twee steden in Limburg'
(later bleek dit het Duitse plaatsje Twisteden
aan de Nederlandse grens te zijn). Hoe zij,
tijdens de langdurige ziekte en na het overlij-
den van haar moeder, Hendrika Margareta
Jutte (Haarlem 29 jan. 1827 - Haarlem 2 okt.
1875), het verweesde huishouden met zes
nog thuis wonende kinderen bestierde, hoe
zij steeds van haar broer Jan, bijgenaamd de
Paus, op aan kon voor vervelende karweitjes
als de anderen, zoals zij het uitdrukte, eerst
nog hun schoenen moesten zoeken ('zal ik het
even doen, Mietje?').

Hoe zij in deze periode ook veel steun
kreeg van haar moeders moeder, Joanna Ma-
ria Janus (Overveen 26 juni 1800 - Haarlem
19 april 1879), die elke dag vanaf het hofje
van Buret aan de Kampervest in Haarlem, te

Maria Hendrika Geerlings (1856-1942)
met haar kleinzoon Piet

voet naar het ver buiten de stadswallen ge-
legen huis aan de Zomervaart kwam om te
helpen, 's Avonds moest mijn grootmoeder
haar terugbrengen naar de Kampervest via de
Schagchelstraat en het Klein Heiligland. Als
zij dan getweeën de Gedempte Oude Gracht
overstaken, kreeg mijn altoos gehaaste groot-
moeder van haar grootmoeder te horen: 'Oh,
kind, het is zo laat nog niet, Kluitenburg is
nog open'. Kluitenburg was een grote zaak
in borstelwerk, die toentertijd pas om 11 uur
's avonds sloot. Op de terugweg moest mijn
grootmoeder dan de poortwachter van de Am-
sterdamse Poort uit zijn bed bellen om hem-
tegen betaling van één cent - de machtige
poortdeuren te laten openen.

Haar overgrootvader kwam uit Heel in
Midden-Limburg. Diens moeder was Maria
van Randenraet en bleek later af te stammen
van de adellijke Duitse familie van die naam.
Verzot als zij was op geschiedenis, zou dit
haar zeker goed gedaan hebben.

Zij las veel, vooral historische romans, tot
kort voor haar dood. Op de dag van haar over-
lijden, 3 februari 1942, begon het 's avonds te
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sneeuwen en dat ging met onderbrekingen
zo door tot de dag van haar begrafenis. De
sneeuw lag een meter hoog en de paarden
hadden veel moeite om er doorheen te komen.
Desondanks was de kerk vol: zovelen die bij

haar in het verleden hadden aangeklopt voor
goede raad, wilden haar een laatste groet bren-
gen.

Zij is met recht mijn favoriete voorouder
en ik denk dikwijls aan haar.

P.A.M, VAN DER HELM

MARIA GERSEMANN

(Anna) Maria Gersemann werd op 12 novem-
ber 1857 op de familieboerderij in de buurt-
schap Bockraden bij Ibbenbiiren (ca. 50 km
ten oosten van Enschede) geboren en nog op
dezelfde dag rooms-katholiek gedoopt.

Haar vader Heinrich Gersemann, 46 jaar
oud, was een naar o.a. Brandenburg reizend
koopman die op de Gersemannhof bij een jon-
gere broer was blijven wonen. Heinrich was
in 1850, na de dood van zijn eerste vrouw,
hertrouwd met Maria's moeder, Lucia Goec-
ke. Hij overleed toen Maria nog geen jaar oud
was op 6 augustus 1858, zijn vrouw achterla-
tend met vijf minderjarige kinderen. Lucia
hertrouwde niet, maar maakte zich verdienste-
lijk op de boerderij waar ze met haar opgroei-
ende kinderen bleef wonen.

In 1866 begonnen de twee ook in Ibben-
biiren geboren broers Hermaan (Georg Hein-
rich) en (Johann) Georg (Theodor) Schröder
een eigen winkel in knopen, kleermakersfour-
nituren, e.d., op huisnr. 264 van de grootste
winkelstraat van Rotterdam, de Hoogstraat.
Na verloop van tijd, toen de zaak voorspoedig
ging draaien, keken de broers uit naar echtge-
notes in de geboortestreek.

Op 4 juli 1876 huwde de 18-jarige Maria
met de 37-jarige Georg en verhuisde ze van
het landelijke Bockraden naar de snel groei-
ende stad Rotterdam, waar ze met haar man
op het adres Hoogstraat 248 ging wonen. Her-
mann (39) huwde vier maanden later met Ma-
ria Langemeyer (19) uit Mettingen (5 km ten
noorden van Ibbenbüren) en ging boven de
eigen winkel wonen.

Begin 1877 schreef Maria een nog bewaard
gebleven brief aan haar moeder op de boerde-
rij, waaruit een zeker heimwee spreekt. Zo
schrijft ze dat zij en Georg, als haar moeder
de paaseieren niet op zou krijgen, graag langs
zullen komen om haar daarmee te helpen.

Op 3 juli 1877 werd hun eerste kind gebo-
ren, Lucia Maria. In oktober werd voor het
drukker wordende huishouden een dienstbode
uit Emmerich aangesteld. Begin 1878 werd
zij al vervangen door een 14-jarig Zeeuws
meisje. Met de zaak ging het steeds beter en
in Den Haag werd een filiaal geopend in de
Spuistraat op nr. 18, alwaar nog steeds een
Schröderwinkel is gevestigd. In april 1878
verhuisden 'de 20-jarige Maria, Georg en hun
halfjaar oude dochtertje alsmede de dienstbo-
de naar Den Haag, waar zij boven de winkel
gingen wonen.

Toen Maria al in verwachting was van haar
tweede kind, overleed op 2 maart 1879 haar

Maria Gensemann
(1857-1881)
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nog geen twee jaar oude dochtertje Maria Lu-
cia. Op 29 augustus van hetzelfde jaar beviel
Maria van een zoon, (Hermann) Georg (Jo-
hannes).

Uit haar Haagse tijd dateert het familie-
verhaal dat zij en Georg over de Scheve-
ningse boulevard wandelden. Daar benaderde
een jongeman Georg met de vraag of hij die
avond met diens dochter (doelende op de
jeugdige Maria) uit mocht! Het antwoord van
Georg is helaas niet overgeleverd.

Sinds datzelfde jaar 1879 waren er twee
inwonende hulpen voor Maria: een 26-jarige
getrouwde huishoudster uit Naaldwijk en een
21-jarige dienstbode uit Ibbenbüren (als op-
volgster van het Zeeuwse meisje).

Maria's derde kind, Alfons Heinrich, werd
op 22 maart 1881 geboren. De geboorte ver-
liep echter niet goed. Al twee dagen later
overleed het kind en ook de 23-jarige Maria
herstelde zich niet van de complicaties bij de
bevalling. Ze stierf zes dagen na haar zoontje
op 30 maart 1881. Haar man bleef achter met
hun 2'/2 jaar oude zoontje Georg junior (mijn
grootvader).

Haar huwelijk op jonge leeftijd met een
oudere man, haar verhuizing naar de grote
stad en haar te vroege dood hebben mij altijd
gefascineerd, waarbij zich bij mij de volgende
vraag opdringt: hoe zou haar verdere leven
verlopen zijn, als men toen over de medische
kennis van nu beschikte?

A.G.J. SCHRÖDER

JOHANNES BERNARDUS GRALIKE

Zoals gebruikelijk zoek je data van geboorten,
huwelijk en overlijden na door de betreffende
akten op te zoeken en te controleren. Zo de-
den ook mijn vrouw en ik in het archief van
Groenlo. We zochten het overlijden van Joan-
nes Bernardus Gralike op 23 april 1855 en
vonden ook de betreffende akte met deze ge-
gevens. In de marge waren in miniscuul klein
schrift aantekeningen gemaakt. Deze zijn vrij-
wel onleesbaar.

Een zeer vriendelijke en behulpzame ar-
chivaris kwam en concludeerde dat er een
verwijzing stond naar een vonnis van de Ar-
rondissement Rechtbank Zutphen. Even later
hielden we een document van 1865 in handen,
in hetzelfde miniscule handschrift. Thuis ge-
komen hebben we met behulp van een sterke
loupe deze documenten ontcijferd. Na enige
uren bestuderen, bleek dat Joannes Bernardus
Gralike niet op 46-jarige leeftijd was overle-
den, maar tien jaar later nog in leven was! De
Arrondissements Rechtbank van Zutphen zou
hierover een uitspraak hebben gedaan.

Op naar het Rijksarchief in Arnhem om de
vonnissen van de Arrondissements Rechtbank
van Zutphen na te pluizen. En jawel, hier von-
den we in redelijk leesbare stukken het hele
relaas van de weer-levend-verklaring. Wat
was nu het geval?

In 1865 wilde Theodora Gerarda Greulike,
dochter van Joannes Hermannus Greulike,
trouwen en kon geen overlijdensakte van haar
vader overleggen. Die was onvindbaar. Ver-
warring alom want de hele familie verklaarde
dat de vader van de aanstaande bruid al tien
jaar dood was. De barbier Gradus ten Zijthoff
verklaarde zelfs dat hij als getuige de overlij-
densakte zou hebben ondertekend! Na op-
nieuw zoeken kwam wel de overlijdensakte
van Joannes Bernardus Gralike boven water
die door de barbier als getuige ondertekend
was. De verwarring werd nog groter want ie-
dereen verklaarde dat hij nog in leven was.

De enige mogelijkheid die overbleef, was
dat om onverklaarbare redenen bij het overlij-
den van Joannes Hermannus men de gege-
vens van zijn broer Joannes Bernardus op de
overlijdensakte had ingevuld. De Burgemees-
ter liet de verklaringen van familie en getui-
gen vastleggen en stuurde een verzoek naar de
Arrondissement Rechtbank van Zutphen om
hierover uitspraak te doen. Barbier Gradus
ten Zijthoff is ook daarbij weer getuige ge-
weest.

Vermoedelijk is de gelijkluidende eerste
voornaam van de broers de aanleiding ge-
weest van deze bizarre vergissing. Opmerke-
lijk detail daarbij is dat de broers hun achter-
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naam anders schreven, respectievelijk Greuli- De op zesenveertig jarige leeftijd doodver-
ke en Gralike, hetgeen het zoeken naar de klaarde Joannes Bemardus werd 91 jaar oud!
overlijdensakte mogelijk nog bemoeilijkte.

Ans en Henk DE VRIES

HENDRIKUS JOSEPHUS VAN GREEVENBROEK

Hendrikus Josephus van Greevenbmek (1879-1950)
en zijn eerste vrouw Johanna Rijnbergen (1882-1924)

Eén van mijn favoriete voorouders is mijn
grootvader Hendrikus Josephus van Greeven-
bmek. Het bijzondere aan hem is dat zijn ach-
ternaam anders werd geschreven dan die van
zijn ouders, broers en zus. Hendrikus was de
eerste Van Greevenbroek, wiens achternaam
met twee ee' s werd geschreven. Dat kwam zo.

De ouders van Hendrikus, Cornelis van
Grevenbroek en Dina Johanna van Lier, had-
den in Waalwijk een schoenfabriek waar met
de hand schoenen werden gemaakt. Door de
komst van machines, waar Cornelis niets van
wilde weten, ging hij met zijn handwerk ge-
heel ten onder en hij wilde niet langer in

Waalwijk blijven wonen. Hij vertrok met zijn
vrouw, die in verwachting was van hun twee-
de kind, en hun zoon Johannes naar Utrecht.
In Gorinchem moest de familie uitstappen
daar de vrouw van Cornelis weeën kreeg en
overhaast naar het ziekenhuis moest worden
overgebracht. Bij de aangifte van de geboorte
van het nieuwe kind, Hendrikus Josephus, op
het gemeentehuis aldaar, is de schrijffout van
de twee ee's gemaakt. De familie heeft van 27
maart 1879 tot mei 1880 in Gorinchem ge-
woond en ging toen naar Utrecht.

De nakomelingen van Hendrikus Josephus
dragen allen de naam Van Greevenbroek, met
twee ee's. Ik ben één van de velen.

W.A.M. VAVRA-VAN GREEVENBROEK
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WILLEMKE PETRUS GREIJDANUS

Mijn favoriete voorouder is Willemke Petrus
Greijdanus. Zij was een vrouw met een veel-
bewogen levensverhaal.

Op woensdag 20 augustus 1823 werd zij te
Spannum geboren in het gezin van Petrus Sy-
bes Greijdanus en Jeltje Gabes de Hoop. Het
gezin bestond uit twee kinderen: Gabe en Wil-
lemke. Gabe overleed vlak voor zijn zesde
verjaardag. De vader overleed 2'/2 jaar later en
wel op 26 januari 1830. Zo bleef Willemke
alleen met haar moeder over. Drie jaar later
hertrouwde de moeder met een broer van haar
overleden man.

Op 20-jarige leeftijd trad Willemke in het
huwelijk met Floris Sakes Tiemersma. Uit dit
huwelijk volgden vijf kinderen. Het laatste
kind is drie maanden na het overlijden van de
vader geboren en stierf na negen dagen. Aldus
bleef Willemke achter met vier kleine kinde-
ren. Een jaar later hertrouwde ze met Sijhe
Dirks van den Berg, een rijke boer uit Ku-
baard. Ze baarde hem negen kinderen, zodat
ze in totaal veertien kinderen gekregen heeft,
van wie er maar zes ouder werden dan twaalf
jaar. Willemke was achtenvijftig jaar ge-
trouwd toen haar tweede echtgenoot stierf. Zij
overleed zelf vier jaar later, in de ouderdom
van negentig jaar, op 27 maart 1914.

Tweeënzestigjaar later komen twee achter-
achterkleinkinderen van haar elkaar 'toeval-
lig' tegen in de schoolbanken van de MAVO
en sluiten vriendschap op het eerste gezicht.
Eenjaar later ontdekken zij in het kantoor van
één hunner vaders een kwartierstaat van de
familie Van den/der Berg. Op deze kwartier-
staat komen ze de naam tegen van Willemke
Petrus Greijdanus ... 'Hé', zegt de ene vrien-
din, 'zo heet ik ook'. De andere vriendin is

Willemke Petrus Greijdanus
(1823-1914)

ondergetekende. Vele jaren later kwam ik
door mijn genealogische hobby tot de ontdek-
king dat wij als vriendinnen in haar een geza-
menlijke voormoeder hebben. Deze gezamen-
lijke voormoeder heeft voor mij een speciale
betekenis, vanwege onze intense vriendschap
en haar bewogen levensloop. Ze moet een
sterke vrouw zijn geweest omdat ze zo vaak
iemand verloren heeft die ze liefhad. Ze heeft
dit verdriet telkenmale moeten dragen en ver-
werken. Toch heeft ze steeds weer de kracht
gevonden om dit te boven te komen en er te
zijn voor haar geliefden die nog in leven wa-
ren.

Toevalligerwijze kwam ik een foto van
haar tegen in het familieboek Greijdanus. Op
die manier kan ik me eveneens een zichtbaar
beeld van haar vormen. Uit haar ogen straalt
weemoed, maar tegelijkertijd levenskracht.

R. KOETJE-VAN DER BERG

FRANCISCUS HENDRIKUS VAN GURP

Wanneer een voorouder op middelbare leef-
tijd van de ene op de andere dag is komen te
overlijden, dan biedt dat, door middel van de
aktes die toen zijn opgemaakt, vaak de kans
om een blik te werpen op het dagelijks leven
van zo'n persoon. Als er bovendien weeskin-
deren overblijven dan biedt dat tevens de kans

om inzicht te krijgen in de familierelaties van
de voorouder. Een voorbeeld hiervan is mijn
betovergrootvader Franciscus Hendrikus van
Gurp. Daarom is hij mijn favoriet.

Als hij (geb. Breda 25-1-1835, zn. van Pe-
trus van Geurp (Gurp) en Petronella Francis-
ca Houtkamp) op 7 december 1887 te Breda

552 GensNoslra51 (1996)



komt te overlijden, heeft hij zijn gehele leven
in Breda gewoond en is hij al weduwnaar van
Adriana Couwenberg (geb. Alphen en Riel
23-9-1836, overl. Breda 17-12-1883). De oor-
zaak van het overlijden is onduidelijk, maar
misschien dat er een verband is te leggen met
de 'lichaamsgebreken' waardoor hij vrijstel-
ling voor de Nationale Militie verkrijgt'. Wat
wel duidelijk is, is dat het overlijden vrij plot-
seling moet zijn gebeurd. Anders laatje niet
net een nieuwe serre bouwen.

Franciscus was net als zijn vader en vele
familieleden tuinman/hovenier. Hij liet de ser-
re hoogstwaarschijnlijk bouwen om er bloe-
men en planten in te kweken. In de memorie
van aangifte staat een aantal openstaande re-
keningen betreffende de serre2. Zo moet een
koperslager nog ƒ 136,40 betaald worden
voor het maken van een verwarmingstoestel,
krijgt een loodgieter nog ƒ 33,28 voor het le-
veren van zink en moet voor metselwerk nog
ƒ 115,80 worden betaald. Andere rekeningen
die nog openstaan, betreffen geleverde steen-
kool, geleverde bloembollen die helemaal uit
Warmond kwamen en geleverde bomen. Te-
vens zijn er nog schulden in de vorm van le-
ningen, waaronder een hypothecaire lening
van ƒ 4.000,00. Hiertegenover staan roerende
en onroerende goederen, gevonden contanten
en nog te verkopen bloemen in zijn tuin en
serre. Er schiet al met al nog een zodanig be-
drag over dat zijn vijf nog in leven zijnde kin-
deren ieder een som van ƒ 542,67 erven.

Deze vijf kinderen, Elisabeth Francisca

(geb. Breda 3-1-1868, overl. ald. 30-6-1949),
Petrus Cornelis (geb. Breda 24-11-1869,
overl. ald. 30-4-1923), Petronella Francisca
(geb. Breda 17-12-1872, overl. ald. 16-12-
1940), Antonius Cornelis (geb. Breda 15-8-
1877, overl. ald. 15-5-1940) en Maria Lucia
(geb. Breda 15-8-1877, overl. ald. 1-8-1910),
zijn nog minderjarig als hun vader overlijdt.
Omdat hun oom Johannes Couwenberg, die
als toeziend voogd aangewezen was toen hun
moeder overleed, inmiddels ook is overleden,
moet er bij het kantongerecht een voogd en
een nieuwe toeziend voogd worden aangewe-
zen. Dit gebeurt te Breda in het bijzijn van
twee ooms van de kinderen, Wilhelmus Her-
manus van Gurp en Hendrikus Johannes van
Gurp, en twee neven van de kinderen, Petrus
Wilhelmus van Gurp en Johannes van Gurp*.

Overeenkomstig het advies van deze vier
personen beslist de rechter om de twee ge-
noemde ooms tot respectievelijk voogd en
toeziend voogd te benoemen. Een paar jaar
later komt Hendrikus Johannes van Gurp te
overlijden en moet er voor de vier jongste
kinderen een nieuwe toeziend voogd worden
aangewezen. Hiervoor komen deze keer de
twee eerder genoemde neven plus de neven
Andreas van Gurp en Petrus van Gurp bijeen
op hetzelfde kantongerecht5. Onder vermel-
ding van het feit dat er 'geen bloed- noch aan-
verwanten van moederszijde van genoemde
minderjarigen in het Koninkrijk der Nederlan-
den woonachtig zijn' wordt in overleg beslo-
ten dat Petrus Wilhelmus van Gurp de nieuwe
toeziend voogd zal zijn.

B.F.M, VAN GURP

1. Huwelijksbijlagen Breda, akte no. 76, 12-7-1865.
2. Rijksarchief in Brabant (RAB), Memorie van Successie Breda, code 036.03.03, inv. no. 130, mem. no.

5/1754, 18-7-1888.
3. Stadsarchief Breda, Notarieel Archief, notaris J.F. van Asperen, no. 3922, 3-4-1880.
4. RAB, Kantongerecht Breda, inv. no. 310, akte no. 588, 21-12-1887.
5. RAB, Kantongerecht Breda, inv. no. 317, akte no. 485, 6-7-1892.

ANNA HAGEMANN

Mijn 'favoriete voorouder' is eigenlijk hele-
maal geen voorouder en ze leefde ook niet zo
lang geleden. Het is de tweede zuster van
mijn overgrootvader, ze heette Anna of Antje
Hagemann.

Anna's ouders waren neef en nicht. Ze
heetten allebei Hagemann en kwamen uit de
buurtschap Dalvers in Westfalen. Zij trok naar
Koog aan de Zaan als dienstmeisje, hij, als
zovelen van de streekgenoten, als textielhan-
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delaar. In Koog woonde een ongetrouwde
oom, de boer Jan Hageman. Toen hij in 1831
overleed, liet hij aan hen allebei een flink deel
van de erfenis na, zodat ze, vóór ze trouwden,
een huis plus magazijn konden laten bouwen.
Daar werd op 22 november 1842 als derde en
vierde kind de tweeling Anna en Johan Wig-
gen geboren, op Nederlandse wijze vernoemd
naar grootouders in Dalvers. Er zouden nog
vijf kinderen volgen.

Ik heb altijd gezegd: 'Als ik een roman
over de familie zou schrijven, zou Anna de
centrale figuur worden'. Ik krijg de indruk dat
ze een boeiende vrouw is geweest en boven-
dien is ze voor mij een schakel met het ver-
leden. Zij is de dochter die nooit trouwt en
zij neemt de winkel over, die kennelijk goed
draait, terwijl die van haar broers failliet gaan.
Haar ouders sterven bij haar in huis en haar
jongste zus komt, als ze weduwe is geworden,
een tijd bij haar wonen. Als zij overlijdt-zij
is pas 60 jaar-zijn op drie na haar broers en
zusters al overleden. Volgens de literatuur is

ze dan een bekende verschijning in Koog, met
een paar grote honden. Ze heeft de tragedies
meegemaakt met drie broers die failliet gaan
en daarna snel maatschappelijk afglijden, met
een andere broer die met meer dan twaalf am-
bachten en dertien ongelukken achter de rug
naar Atjeh gaat en daar sneuvelt, wat zijn ou-
ders pas een jaar later horen.

Anna Hagemann heeft geen testament ge-
maakt en de afwikkeling van haar nalaten-
schap levert voor mij dus een schat aan gege-
vens op: alle nog levende familie wordt opge-
spoord. Ook mijn grootouders krijgen ruim
291 gulden. Dat moet heel welkom zijn ge-
weest, want mijn vader en zijn zus waren nog
kleuters. Van de geboorte van mijn vader
moet Anna nog geweten hebben en anderzijds
moet ze, gezien de vele contacten, de familie
in Dal vers hebben gekend en er waarschijnlijk
hebben gelogeerd.

Bij de kerk in Koog liggen ze nog begra-
ven: Anna en haar ouders. Als ik daar naar het
archief ga, zeg ik ze uit de verte even gedag.

Ellen POSTHUMA

CORSTIAAN HAGERS

Toen wij nog een stuk jonger waren, vertelde
mijn vader ons dat wij een beroemde bet-
overgrootvader hadden: hij heette Corstiaan
Hagers. Hij was 104 jaar geworen en was de
laatste oudstrijder van de 'Belgische Ruzie'!

In mijn vaders jongste jaren woonde Cors-
tiaan in Den Briel en als hij jarig was, begaf
de hele familie, die in Rotterdam woonde,
zich met een trammetje naar Den Briel om de
verjaardag te vieren. Na zijn dood was in de
Catharijnekerk in Den Briel een plaquette op-
gehangen, waar het hele verhaal op stond.
Dus gingen wij een keer met mijn vader naar
Den Briel en stonden in die grote kerk voor
die metalen plaat en waren trots dat hij onze
bet-overgrootvader was. Niet dat hij iets bij-

zonder heldhaftigs had gedaan, maar wij had-
den graag geroepen: 'Zet 'em op, Ouwe!', als
hij er nog iets aan toe had kunnen voegen.

Enige tijd geleden ben ik begonnen uit te
zoeken wie onze voorouders eigenlijk waren
en daarbij stuitte ik natuurlijk meteen op
Corstiaan Hagers; hij is nummer 20 van
mijn kwartierstaat.

Navragen in de familiekring leverden nog
de volgende gegevens op:
- Er was een verhaal dat Prins Hendrik bij

Corstiaan Hagers op bezoek zou zijn ge-
weest;

- Iemand had de hele tekst van de plaquette
overgeschreven in een klein notitieboekje;

- Een ander vertelde, dat ze de oude man op

In den muur, van brons onder het Metalen Kruis:
69. Ter nagedachtenis van den laatsten ridder van het Metalen
Kruis C o r s t i a a n H a g e r s overleden in den Briel 6 November
1915 in den ouderdom van 104 jaar, 1 maand en 2 dagen. 1830—31.
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zijn honderdste nog in een koetsje naar
Den Haag hadden gesleept, om hem een
medaille op te spelden.

Ik was dan ook niet verbaasd de complete
tekst van de plaquette terug te vinden in:
Bloys van Treslong Prins, Zuid-Holland, deel
1, pag. 45, Brielle, no. 69 (zie afbeelding).

Wel was ik verrast toen ik in ons Vereni-
gingscentrum in Naarden een keer het enve-
lopje 'Hagers' bij de knipseldienst opvroeg!
Daar rolden niet alleen enkele tekstknipsels
uit, maar ook een complete groepsfoto, waar-
op de hele feestvierende familie is afgebeeld.
Zelfs ik, die het merendeel van die mensen

nooit heb gekend, kan op die foto vier genera-
ties voorgeslacht herkennen.

Er moet van deze voorvader zeker meer te
vinden zijn. Een boek geschreven door Johan
P. Nater, De Tiendaagse Veldtocht: de Belgi-
sche Opstand 1830/1831, vermeldt wel dat de
laatste overlevende van de Vereniging van
Oudstrijders, het Metalen Kruis genaamd, in
1908 overleed, maar Corstiaan Hagers (over-
leden 6 november 1915) is aan de aandacht
ontsnapt. Daarom meld ik hem hierbij aan,
zodat hij in eventueel volgende boeken over
dit onderwerp niet wéér over het hoofd wordt
gezien.

J.M. SOETING

CORNELIA HALVEMAAN

Cornelia Halvemaan
(1802-1894)

Cornelia Halvemaan werd omstreeks 1802
geboren te Marken als dochter van Pieter Hal-
vemaan (geb. Medemblik 1777, overl. Vlie-
land 25-1 -1852) en Elisabeth Koorndijk (geb.

Bovenkarspel 1774, overl. Vlieland 30-10-
1826). Zij trouwde te Vlieland op 20 augustus
1826 met Cornelis Bakker (geb. Vlieland 2-
11-1796, overl. Vlieland 8-3-1875). Samen
kregen zij zeven kinderen, waarvan nr. 6 Jan-
netje (geb. 23-5-1841) was en nr. 7 Dirk (geb.
17-10-1846).

Jannetje mijn overgrootmoeder van moe-
ders kant en haar broer Dirk is mijn over-
grootvader van vaders kant, dus Cornelia Hal-
vemaan en Cornelis Bakker zijn mijn bet-
overgrootouders van zowel mijn moeders als
mijn vaders kant. Dat is het eerste wat mij
trof; het tweede was de vraag: hoe kwam het
gezin Halvemaan op Vlieland terecht? Vader
Pieter Halvemaan was van beroep chirurgijn,
vroedmeester, waarschijnlijk op Marken? In
mei 1819 volgde hij de op 18 november 1818
overleden chirurgijn Philippus Heydelmann
op Vlieland op. Werd hij daarvoor gevraagd,
solliciteerde hij? Zo is Cornelia dus van Mar-
ken op Vlieland terecht gekomen en heeft
daar haar toekomstige echtgenoot, de Vlielan-
der Cornelis Bakker, ontmoet.

Cornelia Halvemaan overleed op 10 augus-
tus 1894 in Den Haag, veertien maanden na
haar dochtertje Jannetje, die aldaar op 25 juni
1893 was overleden. Zoon Dirk overleed op
Terschelling, op 8 april 1919.

N.A. VAN BODEGRAVEN-BAKKER
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JACOBUS HARTMAN

% • Den 2(5 October 1857, overleed in het Hospitaal te
Hongkong, JACOBUS HARTMAN, Matroos aan boord van
jhet scbip Flora, Kap. A. A. VAN DER WIJK.

Jacobus Hartman heeft in meerdere opzichten
mijn speciale belangstelling. Ten eerste is hij
de grootvader van mijn grootvader. Ten twee-
de dragen we, door vernoeming, alle drie de-
zelfde voornaam. Ten slotte, en dat niet in het
minst, was hij zeeman en onbewust van dat
feit ben ik vele jaren geleden in zijn voetspo-
ren getreden. Deze drie gegevens hebben er
toe geleid dat ik met iets meer interesse naar
Jacobus Hartman ben gaan kijken dan naar
een andere voorouder.

Maar wie was Jacobus Hartman dan wel?
Daar ben ik nog niet uit. Hij is in Dordrecht
geboren in het vroege voorjaar van 1826.
Daar heeft hij ongetwijfeld veel langs de
oevers van de Noord gezworven. Daar lagen
de schepen die de wereldzeeën bevoeren en
blijkbaar trok dat de jonge Jacobus wel.

Op vijfentwintigjarige leeftijd trouwde hij
met de vier jaar oudere Adriana Erkers en uit
dat huwelijk wordt Johanna Ardiena Hart-
man, mijn overgrootmoeder, geboren. Zij zal
het enige kind uit dit huwelijk blijven. Niet
alleen doordat Jacobus veel en lang van huis
was, maar ook doordat hij reeds zes jaar na
zijn huwelijk, op 31-jarige leeftijd overleed.
De omstandigheden waaronder dat gebeurde,
zijn nog in nevelen gehuld. Jacobus, op dat
moment matroos op het barkschip 'Flora',
overleed in het zeemanshuis van Hongkong.
In de rubriek 'Zeetijdingen' van de Dordrecht-
se Courant is het schip te volgen, maar over
het overlijden van Jacobus zijn helaas geen
bijzonderheden opgenomen.

Op 3 november 1857 wordt gemeld: 'Vol-
gens particulier berigt was den 7 Oct. te Ma-
cao van Bangkok aangekomen het barkschip
Flora, kap. A.A. van der Wijk. Alles wel aan
boord. Na eene voorspoedige reis van 20 da-
gen.' Op 17 december: 'Vertrokken 26 Octo-
ber Flora, v.d. Wijk, n. Amoij.' Op 29 decem-
ber wordt onder de familieberichten de hierbij
afgebeelde mededeling opgenomen.

Pas op 14 maart 1862 wordt de akte van
overlijden in Dordrecht ingeschreven (akte
161) naar aanleiding van een ontvangen akte
van overlijden opgemaakt door de chirurgijn
van het zeemanshospitaal te Hongkong waar-
uit blijkt dat Jacob Hartman oud een en dertig
jaren, van beroep zeeman, wonende te Dor-
drecht, is overleden te Hongkong in het zee-
manshospitaal op 25 oktober 1857.

Hier houdt het verhaal van Jacobus Hart-
man op. Het verhaal over de Flora echter,
gaat nog verder en is interessant genoeg om
hier te memoreren. Op 5 januari 1858 ver-
meldt de krant dat het schip op de eerste ja-
nuari is lek geslagen. Daar men het lek niet
meester kon worden, was men genoodzaakt
het schip in Hunghay-baai, 20 mijlen oost-
waarts, op het strand te zetten waar het in 3
vadem gezonken is. De Chinezen zijn, on-
geveer vijftig in aantal, onmiddellijk op het
schip afgekomen om het te plunderen, doch
hebben zich, op het vertonen der Nederlandse
vlag, van geweldpleging onthouden. De equi-
page van het schip is geheel gered en in
Hongkong aangekomen.

J .BAX

ULLRICH HEGI

Ullrich Hegi is de stamvader van alle Hegi,
Hegie en Hègï in Nederland en de Hegi in
Canada (omgeving Calgary en Edmonton).
Ondanks dat hij vrij jong is gestorven, is toch
het een en ander over zijn levensloop bekend.

Zijn vader Ulli Hegi (Roggwil, 1722-1791)
was op 20 augustus 1750 gehuwd met Elsbeth
Grogg (1726-1787). Zijn grootvader Hans
Hegi (geb. 1675) woonde op de 'Kilchberg',
een heuvel in het noordelijk deel van het
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Schweizer Garderegiment in Hollandse dienst
op de achtergrond de Haagse Hofvijver

dorp Roggwil, was twee keer gehuwd en had
twaalf kinderen, waarvan elf zoons. Om de
verschillende Hegi-takken in het dorp van
elkaar te kunnen onderscheiden, hadden zij
bijnamen als Trynids, Kauels, Klausels en
Kuferdursen. Onze tak had de bijnaam Spa-
rihansli, afgeleid van de voornamen Kaspar
(Spari) en Hans (Hansli).

Ullrichs wieg stond in Roggwil, Kanton
Bern, Zwitserland. Daar werd hij op 29 de-
cember 1762 geboren. Hij werd gedoopt in de
evangelische kerk op 1 januari 1763 en nam
Pasen 1790 deel aan het avondmaal. Op 29
januari 1781 trad hij als militair in dienst
van de 'Compagnie des Obristen G.E. May,
Hauptmann im l.ten Bataillon Schweitzer
Gardes. Deels te voet en deels per schip reisde
hij met elf andere recruten naar Rotterdam,
vanwaar het laatste deel naar de legerplaats
Wateringen weer te voet werd afgelegd. Hier
completeerden zij het 98 man sterke regiment,
dat overigens in 1796 door toedoen van Napo-
leon werd ontbonden.

Ullrich ontmoet Christina Scholts (geb.
Bredevoort 1762), dochter van Antony Scholts
en Nette Kuyers. Na zijn afzwaaien in 1787 of
1788, gaan zij op 12 oktober 1788 in onder-
trouw en huwen te Den Haag in de Hoogduit-
se kerk op de 26ste daarop volgend.

Ullrich schrijft af en toe een brief naar zijn
familie in Roggwil. Mede hierdoor besluiten
achterneef Jakob Hegi (1773-1823) de stam-
vader van de Amsterdamse en Rotterdamse
takken, en diens neef Jabob Hegi (geb. 1776)
omstreeks 1793 naar Nederland af te reizen.
De laatste overlijdt aan de 'rotkoorts' op 15
maart 1796.

Ullrich Hegi had vier kinderen: Elisabeth
(geb. 1788), Anthony (1789-1794), Willem
(1790-1854, KNIL-soldaat) en Johan Jacob
(1795-1880). Ullrich is de stamvader van 233
nakomelingen in Nederland.

B.S. HEGIE

JAAP VAN DER HELM

Kunt u zich voorstellen dat er op een dag een
brief van een notaris op de mat ligt, waarin u
wordt meegedeeld dat u erfgenaam bent ge-
worden?

U krijgt een dikke enveloppe, maakt hem
open en u leest dat u erfgenaam bent gewor-
den van uw (bet)(over)grootvader die u - en
weliswaar nog 182 nazaten - laat meedelen in
een stukje grond van bijna 2000 m2. Vanzelf-
sprekend krijgt niet iedereen evenveel. Door
plaatsvervanging variëren de brokken van
l/30e tot 1/3024e gedeelte van de nalaten-

schap! Maar toch, wat ga je doen?
Jaap van der Helm (1829-1918), vanwege

zijn zware, humeurige stem ook genaamd 'de
Bromtol', werd geboren te Vrijenban in 1829
als zoon van Dirk van der Helm (1796-1883)
en Barbara van (den) Hoek (1804-1889). Hij
kreeg hier en daar een erfenisje, was landbou-
wer en belegde zijn geld in land en vee. Hij
was gehuwd met Maria de Vreede (1825-
1891) en had acht kinderen, waarvan er
slechts drie voor nageslacht zouden zorgen:
Barbara, Maria en zijn enige zoon Hein.
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Het boeren ging hem niet slecht af. Hij
kocht percelen grond te Stompwijk en Noot-
dorp. Op het laatst bezat hij twee boerderijen
met totaal meer dan 20 ha. grond. Bij zijn
overlijden in 1918 was hij goed voor een be-
drag met 5 nullen. De ene boerderij werd ver-
kocht en de andere werd door zijn zoon Hein
overgenomen.

Doch, wat ging er mis ...? Een stukje land
van ongeveer 2000 m2, aangekocht in 1874 en
gelegen aan de Kortelandseweg te Nootdorp
werd bij de verdeling van de nalatenschap
over het hoofd gezien. Ruim honderd jaar na
aankoop ging het balletje rollen, toen de
NAM in 1980 een gasbuis wilde doortrekken.
Men moest namelijk juist over dat kleine
stukje grond, al of niet tegen beter weten in.
De NAM toog naar het kadaster en zag dat de
eigenaren van dat stukje grond de erven wa-
ren van Jacobus van der Helm. TA] lieten een
notaris de erven opsporen en tot hun schrik

hoorden zij dat dit duivels stukje land in han-
den was van inmiddels 182 erfgenamen!

Het juridisch getouwtrek om degenen die
van 1918 tot 1980 het stukje grond hadden
gebruikt, alsnog pacht te laten betalen, was
begonnen. Een afvaardiging van de erven is er
jaren mee bezig geweest. Processen, aangete-
kende brieven, advocaten en notarissen die
zich er voor hebben ingezet. Een zeer gecom-
pliceerde zaak, die hier wat verkort wordt
weergegeven.

Eind van het verhaal: opbrengst van de
grond ƒ 14.000,-. Kosten van onder andere
notaris/rechtspraak ƒ 24.000,-. Negatieve op-
brengst ƒ 10.000,-. Doordat de notarissen de-
ze zaak erg leerzaam vonden, waren ze bereid
hun honoraria aan te passen. Daardoor bleef
er voor de erfgenamen nog een bedrag over,
variërend van ca. ƒ 5,- tot ca. ƒ 35,-!

Wat zou onze voorouder Jaap gelachen
hebben om dit schouwspel!

R. VAN DER HELM

ARNOLDUS HENDRIKS

Het volgende speelde zich grotendeels af in
de tweede helft van de 18e eeuw in Venray,
gelegen aan de rand van De Peel. Landbouw
was het belangrijkste middel van bestaan. Ar-
noldus Hendriks had er zijn woonplaats.

Op 18 oktober 1740 trouwden de ouders
van Arnoldus (Arnoldus Hendriks en Johanna
Wijnants) te Venray. Niet lang daarna werd
Johanna zwanger. Arnoldus overleed echter
voordat zijn kind werd geboren. Zoon Arnol-
dus werd gedoopt op 5 maart 1742, peter was
oom Cornelis.

In de zomer van 1756 verkochten de voog-
den van Arnoldus (Cornelis Hendriks en Jan
Hox) het huis en erf van de minderjarige. Zijn
moeder had te weinig inkomsten uit de boer-
derij om rond te komen. Er waren ook repara-
ties nodig. Voor vijfhonderd gulden werd Ger-
rit van Helden de nieuwe eigenaar. Arnoldus,
inmiddels werkzaam als schoenmaker, trouw-
de in Venray op 22 januari 1765 met Maria-
Theresia Hermans. Tot 1783 kregen zij acht
kinderen.

Op 8 februari 1766 trouwde oom Cornelis
met Maria Jansen. Zij overleed begin 1772.

Cornelis gaf op 4 juli 1772 aan zijn neef Ar-
noldus, vanwege bewezen diensten en om
andere redenen, zijn huis, schop en moeshof,
al zijn goederen en voorts schuldbekentenis-
sen ter waarde van zevenhonderd gulden. Een
en ander onder voorwaarde dat Arnoldus en
zijn vrouw hun oom zouden onderhouden en
hem een eerlijke begrafenis zouden geven.
Ondanks deze overdracht diende op 9 oktober
1773 Cornelis een eis in tegen Jacob Sterre-
mans en Thomas Jans. Hij had nog wat te
goed. Zij zeiden echter dat Cornelis niks meer
te eisen had aangezien alles was overgedra-
gen aan Arnoldus. Arnoldus zou wel verder
met Jacob en Thomas onderhandelen. Corne-
lis werd veroordeeld tot betaling van de kos-
ten van het geding. Dit zat Cornelis kennelijk
niet lekker en op 11 maart 1774 liet hij beslag
leggen op alle goederen van Arnoldus.

Arnoldus en Maria-Theresia sloten met hun
oom een akkoord. Zij betaalden de huur van
het huis waarin Cornelis was gaan wonen, en
hij kreeg zijn bed, de kist, de kast en het ge-
reedschap. Arnoldus en Theresia boden hun
oom aan bij hen in huis te komen wanneer hij
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daar zin in'zou krijgen.
Secretaris Houben had inmiddels verschei-

dene leveranties gedaan aan Cornelis tot een
bedrag van 165 gulden. Hij verklaarde niet te
weten dat Cornelis geen eigen inkomsten had.
Hij eiste op de zitting van de schepenbank
van 16 januari 1775 betaling door Arnoldus.
Deze verweerde zich door te stellen dat zijn
oom, die alles aan hem had afgestaan, geen
schulden kon maken. Houben zou wel dege-
lijk gewaarschuwd zijn. De rechtbank veroor-
deelde Arnoldus tot betaling van de huishuur

voor de tijd dat Cornelis buiten zijn kosten
was geweest en verder niet. Houben zocht het
hogerop. Op 27 februari 1778 legde Matthijs
Erps, bode van het hof van Gelder, beslag op
alle goederen van Arnoldus. Twee maanden
later kwam het tot publieke verkoop van het
huis van Arnoldus. Het werd ingezet op 450
gulden; echter, niemand bracht een bod uit.
De secretaris werd dus eigenaar.

Maria-Theresia Hermans overleed te Ven-
ray op 12 februari 1820, Arnoldus Hendriks
overleed er op 12 april 1827.

J.W.H.M. SIEBEN

LOTJE, LUTJE OF LUCRETIA HENDRIKS

] Op den Ódon dezer overleed alhier tot onzQ groote droel hoid in den j
; ouderdom VOD ruim ü'j Jaren onze hartelijk veolgelicfde Moeder en Be-
i huwdraoeder LOTJE HENDRIKS, Weduwe van den Heer «f. F. FRE-
;RICHS, in laren Yisitour bij 's Rijk* Belastingen allfior
! AMSTERDAM, F. A. FRERICHS. ,
I 10 Mei ,1861. . . A . M . W . F R E R I C I I S . G Ë I I . I I E L M K A M J L V -
| . . H. MDLLEU, GEB: FRERICHS.' , < ,
! (8453) •< . -i A . F R E R I C H S . G E B . D O M S T R I C H T . ' ' '

Eén van mijn favoriete voorouders is Lutje
Hendriks, omdat haar bestaan omgeven wordt
door vele vragen. Zij is aanvankelijk bekend
als Lucretia Dorothea Noyer, later als Lutje
Hendriks/Hindriks (Baas) en in haar over-
lijdensannonce wordt zij Lotje Hendriks ge-
noemd, weduwe van J.F. Frerichs, daarmee
voorbijgaand aan haar tweede huwelijk met
Jacob Bakker. Uit een aantal gegevens valt
wel af te leiden dat Lucretia en Lutje identiek
zijn, maar een afdoende verklaring voor het
gebruik van al haar namen heb ik niet kunnen
vinden.

Het is heel goed mogelijk dat zij in 1812/
13 (kort na de invoering van de Burgerlijke
Stand) alleen kerkelijk in het huwelijk is ge-
treden met de commies Jan Fredrik Frerichs
(1784-1830), waarbij zij zich bediend heeft
van een mooie naam, wellicht om haar een-
voudige afkomst-zij kon in ieder geval niet
schrijven - wat te camoufleren. Pas bij haar
wettelijke huwelijk op 27 mei 1820 in Am-
sterdam komt haar werkelijke naam boven
water. Onder de huwelijksbijlagen bevindt
zich het doopbewijs van Lutje Hindriks, waar-
uit blijkt dat zij op 22 augustus 1790 te Veen-
dam werd gedoopt als dochter van Hindrik

Hindriks (Baas) en Rentje Lamberts. Dit echt-
paar is niet in Veendam getrouwd en laat daar
ook geen andere kinderen dopen. Lutjes vader
wordt op 24 december 1796 te Wildervanck
begraven. Van haar moeder ontbreekt ieder
spoor. Zij moet vóór 1820 zijn overleden.

De naam Noyer is waarschijnlijk een ver-
schrijving voor Na(a)yer (te verklaren door
een dialectische uitspraak). In de veenkolo-
niën is die naam althans niet onbekend. Er is
zelfs een verklaring te vinden voor het ge-
bruik van die naam door Lutje/Lucretia. Het
was destijds in Groningen niet ongebruikelijk
om een familienaam van moederszijde aan te
nemen en Lutje zou de naam Nayer (gespeld
als Noyer) heel goed aan haar grootmoeder
ontleend kunnen hebben. In dat geval zou
Lutje een kleindochter zijn van Hindrik Hin-
drik Baas en Luitjen Hindriks Naayer, die in
Wildervanck op 30 november 1760 in het hu-
welijk zijn getreden. Maar zeker is dit aller-
minst.

Rond 1812 moet Lutje kennis hebben ge-
maakt met Jan Fredrik Frerichs, die van au-
gustus 1812 tot juli 1813 de functie van com-
mies te paard te Amersfoort uitoefende. Daar-
na volgde zijn aanstelling tot commies te voet
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in Grooteveen (Grossefehn bij Timmel in
Oost-Friesland), waar hij tot eind december
gestationeerd bleef'. Op 7 september 1813
wordt hun eerste kind geboren. Uit de doopin-
schrijving blijkt niets van een buitenechtelijke
relatie. In tegendeel, het 'Extract aus den Kir-
chen-Protocoll zu Timmel', gedateerd 12
maart 1820, laat in dat opzicht niets te wensen
over: 'Dem Herrn Commis Jan Fredrick Fre-
richs ist auf dem grossen Veen von seiner
Ehefrau Lucretia Dorothea Noyer am 7 Sep-
tember früh um 1 Uhrein Sohn gebohren wel-
cher am 10 [September] getauft und Fredrick
Augustus genannt worden ist ( - ) ' . Toch wor-
den bij het huwelijk in 1820 drie kinderen
geëcht.

Als weduwe hertrouwt Lutje te Amsterdam
op 21 maart 1833 met de commies Jacob Bak-
ker. Dit tweede huwelijk wordt geen succes.
In het bevolkingsregister van Amsterdam uit
1851 staat Lutje te boek als Lutje Frerichs,
weduwe Baas, van beroep tapster. Zij woont

in de Enge Kapelsteeg nr. 4 (later 267). Jacob
Bakker woont niet op dit adres, terwijl hij
nog wel in leven is. Hij laat namelijk in 1862
(na het overlijden van Lutje op 6 mei 1861)
aantekenen in haar overlijdensakte, dat Lutje
Hendriks thans gehuwd is met Jacob Bakker.

Lutje moet minstens tien jaar haar nering
als tapster in de Enge Kapelsteeg, nabij het
Haagse veer aan het Rokin, hebben uitgeoe-
fend. De buurt-een zijstraat van de Kalver-
straat - was destijds wel verdacht. Een Am-
sterdammer schrijft in 1875: 'Weer een trede
lager staan de wijnhuishouders of tappers,
menschen die, evenals de houders van een an-
der soort van huizen, hier niet te noemen, ge-
woonlijk eigenaars van eenige perceelen zijn
en eindigen met rentenieren'2. Tot rentenieren
heeft Lutje het in elk geval niet gebracht,
maar tot wat dan wel? In 1851 werken er drie
'dienstbaren' (jonge vrouwen van in de twin-
tig) bij haar. Het is een intrigerende vraag of
die omstandigheid haar huis tot 'een ander
soort van huis' maakt.

Wout SPIES

1. ARA, 2e Afd., 2.08.24, raden van administratie van pensioenfondsen 1817-1846 (1900), nr. 69, dossier
nr. 1263).

2. Amsterdam en de Amsterdammers door een Amsterdammer. Oorspronkelijke uitgave 1875 (uitgave van
de vereniging vrienden van het Amsterdam-Boek), Amsterdam 1974, pag. 27.

ADRIAAN WILLEMSZ. HOEVENAARS

Bij het onderzoek gedurende vele jaren naar
mijn voorgeslacht kwam ik uiteraard vele
familieleden tegen. De een viel op door zijn
lang en actief leven, een ander maakte zich
verdienstelijk voor de plaatselijke gemeen-
schap, weer een ander maakte gemakkelijk
schulden, enz.. Maar een viel mij bijzonder
op, juist omdat hij uit een archiefstuk over-
kwam als een persoon met veel levensvreug-
de, die daarin ook nog eens een ander liet
delen.

Het geslacht Hoevenaars, waarvan ik deel
uitmaak, woont al vele generaties in de ge-
meente Gilze en Rijen. De oudst gevonden
voorvader pachtte in die gemeente, in het
buurtschap Hulten, vanaf 1635 de hoeve van
de Prins van Oranje. Na twee generaties deze
omvangrijke boerderij te hebben geëxploi-
teerd, kocht een voorvader een boerderij in

het buurtschap Verhoven, gelegen onder Gil-
ze. Deze boerderij ging op een gegeven mo-
ment over naar de in de titel genoemde Adri-
aan Willemsz. Hoevenaars. Hij was aldaar
circa 1711 geboren. Zijn vader was er in 1702
gaan wonen en exploiteerde deze boerderij
met brouwhuis en herberg.

Adriaan zette het boerenbedrijf voort na
het overlijden van zijn vader in 1743. In 1751
trouwde hij met Helena Rubbens, geboortig
van Gilze en bijna twintig jaar jonger dan hij.
Hij overleed in 1761/62, zij ruim vijftig jaar
later in 1814. Het echtpaar kreeg vier kinde-
ren, geboren tussen 1753 en 1761.

In het rechterlijk archief van Gilze en
Rijen' kwam ik het verslag tegen dat ik hierna
kort weergeef. Adriaan was op 14 juli 1754
rond zeven uur.'s avonds naar de herberg ge-
gaan van Adriaan van Riel om enige pinten
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bier te drinken. Om een uur of negen wilde hij
weer naar huis gaan. Onderweg kwam hij Jan
Joostz. de Swart tegen. Dat zou niet zo'n ge-
lukkige ontmoeting blijken. Samen gingen ze
terug naar Van Riel om elkaar ieder een kan
of twee bier aan te bieden. Toen ze zo lekker
zaten te genieten van het kostelijke nat, zei
Adriaan: 'wij moeten te samen vrolijck zijn
en ook te samen singen'. Dat deden ze. Maar
Adriaan is gewoon, wanneer hij zo vrolijk
met een makker bier drinkt en zingt, om hem
'soetjens' en heel onschuldig met de hand
te slaan. Jan kon daar in het geheel niet te-
gen, werd kwaad en begon zelfs te dreigen.
Adriaan probeerde de zaak nog te sussen en
zei: 'gij sijt niet geck off soth, dat gij daer-
over woorde wilt maaken, want ik doen dat

maar uijt lach off vrientschap'. Maar Jan werd
kwaad, trok zelfs zijn mes, duwde de waardin
opzij en gaf Adriaan drie of vier sneden 'door
sijnen rock'. Adriaan had nog, toen De Swart
dreigde zijn mes te gebruiken, gezegd: 'Jan
laat staan, want ik heb geen mes en daerom
scheijt er uijt'. Maar dit mocht niet baten. Ge-
lukkig was Adriaan niet gewond. Hij zal na
het gebeurde wel meteen naar huis zijn ge-
gaan. Het liedje was abrupt uit.

Hoewel de archiefstukken niet vertellen
hoe het verder afliep, spreekt hieruit wel een
grote levensvreugde van onze Adriaan. Een
vreugde waarin hij anderen wil laten delen!
Dit voorbeeld van zo'n opgeruimde over-
grootvader van mijn overgrootvader spreekt
mij bijzonder aan.

A.J.M. HOEVENAARS

1. Streekarchief Oosterhout, RA Gilze & Rijen, inv.-nr. 100, fol. 77.

MARTINA HOL

Wie mijn favoriete voorouder was? Mijn
grootmoeder van moederszijde, laat ik haar
eens voorstellen: haar naam is Martlna Hol,
geboren te Buurmalsen op 5 januari 1877
als dochter van Cornelis Hol en Dirkje van
Heiten. Martina is overleden te Tricht (gem.
Buurmalsen) op 27 maart 1960. Zij huwde in
Buurmalsen op 2 augustus 1900 met Herma-
nus Ijzerman, geboren aldaar 25 september
1873 en overleden aldaar op 4 november
1908. Het echtpaar IJzerman-Hol kreeg vijf
kinderen, geboren te Buurmalsen:
1. Tonia Willemina, geb. 17-5-1901 (mijn

moeder, overl. Hoogeveen 4-6-1996).
2. Dirkje, geb. 23-8-1902.
3. Slijntje, geb. 14-9-1903.
4. Cor, geb. 14-10-1906.
5. Hermanus, geb. 9-8-1908 (een zoon van

hem is onze redacteur-Mededelingen: Mar-
tin IJzerman).
Het echtpaar woonde in Buurmalsen bij de

sluis op de grens met Tricht, aan de Lingedijk
in een dijkhuis, het voorhuis gelijk aan de
dijk, het achterhuis veel lager. Vroeger was
de Linge' s winters vaak overstroomd en ston-
den de uiterwaarden vol water. De kinderen
konden dan in de schuur de schaatsen aan-

doen. Hermanus was inlader/schipper. De bin-
nenvaartboot lag in de Linge en suikerbieten
werden daar ingeladen en naar de suikerfa-
briek bij het station Geldermalsen gebracht.

Op een zaterdagmiddag bij slecht weer
heeft Hermanus kou gevat en is woensdag-
avond daarop overleden aan longontsteking
op de leeftijd van 35 jaar. Mijn grootmoeder
bleef achter met vijf kinderen, van wie de
oudste 7 jaar en de jongste 3 maanden oud
was; en dat zonder sociale voorzieningen zo-
als tegenwoordig en ook zonder pensioen.
Gelukkig was er bij het station Geldermalsen
toendertijd in de 'stoomtijd' veel werk. De
stokers en machinisten waren veelal de hele
week in de kost in Tricht en gingen in de
weekends naar huis. Mijn grootmoeder had
vier kostgangers die bij de spoorwegen werk-
ten, zelfs in een hangmat op zolder sliep een
kostganger. Zij had ze niet 'in de was', de
was namen ze mee naar huis.

Later kreeg Martina Hol van de notabelen
van het dorp (dokter, dominee, burgemeester)
een breimachine, waarop ze grijze kousen
kon breien. De oudste meisjes, 12 en 10 jaar,
moesten dan deze kousen dichtnaaien en er
lettermerken op borduren voor het leger. Ook
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Martina Hol (1877-1960) en Hermanus Ijzerman (1873-1908)

dat bracht weer wat op. Toen de meisjes gro-
ter werden, ging Dirkje in een dienstje in Bus-
sum. Dat beviel zo goed dat later Tonia en
nog later Cor ook naar Bussum gingen. Tonia
is daar gebleven en met mijn vader getrouwd.

Dochter Stijntje kreeg kennis aan een post-
bode in Tricht. Zij heeft later vele jaren het
postagentschap in Tricht gehad.' Mijn groot-
moeder was daar in huis en verzorgde er het
eten. Ik zie haar nog op haar knieën na de af-
was buiten in het zand de pannen schuren.
Zoon Hermanus is als leerjongen bij een

schilder in Tricht gekomen, daar ook ge-
trouwd en later ook in Bussum komen wonen.

Martina was een geweldige vrouw. Geluk-
kig heeft zij nog een onbezorgde oude dag
gehad doordat zij bij een dochter inwoonde,
maar toch moest zij altijd wat te doen hebben.
Beroemd waren de bedspreien die zij voor de
hele'familie haakte, 's Zomers logeerde ik al-
tijd in Tricht. Wij konden dan zwemmen in de
Linge. Mijn grootmoeders overlijden heb ik
niet meegemaakt, omdat ik toen in het buiten-
land woonde.

T. VAN DERTWEEL

JOHANNES VAN DER HORST

Wat een aangename verrassing als al spoedig
na aanvang van het afstammingsonderzoek
blijkt dat in de familie cirulerende verhalen
over Nijmeegs oud-burgerrecht juist zijn en
dat in het gemeente-archief van Nijmegen
veel gegevens aanwezig zijn, die reeds in het
verleden door het Oud-Burgeren Gasthuis
netjes zijn gerangschikt in een stamreeks met
als oudste voorouder Peter Derix van der
Horst, die op 29 oktober 1634 burger van
Nijmegen werd.

Wat een teleurstelling als daarna bij lezing
van 'Zoeklicht op Nijmegen' (1980, pag. 82),
blijkt dat de stamreeksen van het OBG zeer
onnauwkeurig zijn samengesteld en dat de
oudst bewezen voorouder Johannes van der
Horst op 21 oktober 1736 huwde met Wilhel-
mina Graet. Deze Johannes was niet identiek
met de in de stamreeks genoemde Jan van der
Horst, geboren op 7 oktober 1670 als zoon
van Jan Pieterse en Agnes Jansen, en gehuwd
15 maart 1668. Er zat een hele generatie ver-
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schil in. Teleurstellend, maar ook stimulerend,
ging ik dus op zoek naar de verloren schakel.

Uitgaande van het huwelijk van Jan Peters
met Agnes Jansen in 1668 vond ik hun kinde-
ren Peter Peters, ged. 3-3-1669, en Jan, ged.
7-10-1670. Jan van der Horst huwde te Neer-
bos op 10 juli 1707 met Geertruy Krine, waar-
bij was aangetekend dat hij weduwnaar was
van Isabella van Stammen. Uit beide huwelij-
ken kreeg hij een dochter: Angenees, ged. 9-
6-1706, en Jenneken, ged. 27-4-1710.

Indien nu kon worden aangetoond dat de
Johannes die in 1736 huwde met Wilhelmina
Graet, de zoon was van Jan, zou de 'missing
link' gevonden zijn. Dit werd alleszins waar-
schijnlijk toen bleek dat het eerste kind uit het
huwelijk van Johannes en Wilhelma op 10
april 1739 werd gedoopt: Isabella Geertrui,
hetgeen toevallig de namen van beide echtge-
noten van genoemde Jan waren, dus mogelijk
moeder en stiefmoeder van Johannes.

Zeer ijverig zoeken naar een zoon van Jan

en Isabella leverde tenslotte de inschrijving
op in het doopboek op 28 september 1704 van
de geboorte van Jan Hermen, zoon van Jan
van der Hoorst en Isabella van Stamen. De
afwijkende schrijfwijze van de familienamen
is mogelijk veroorzaakt door een fonetische
weergave van in dialect lang uitgesproken
klinkers. Voor de naamsverandering van Jan
Hermen in Johannes krijgen we verdere aan-
wijzingen uit de gegevens van het bakkersgil-
de in 'Zoeklicht zonder grenzen' (1990, pag.
99). Op 13 mei 1721 werd Jan Hermen van
der Horst ingeschreven als leerjongen van het
Nijmeegse bakkersgilde bij meester-bakker
Willem Graet. Als hij op 21 oktober 1736 in
het huwelijk treedt met Wilhelmina Graet
wordt hij ingeschreven als Johannes. Later
zien we hem terug als meester-bakker Jo-
hannes van der Horst, die in maart 1744 Jo-
hannes Mattias van der Rennen aanneemt als
leerjongen van het gilde. Zijn zoon Roelof
(ged. 3-8-1740) treedt later in zijn voetsporen
als meester-bakker.

G.J. VAN DER HORST

MARIA JOHANN

In Möckmühl (Baden-Württemberg) trouwde
in 1651 mijn voorvader Kilian Kuiser met
Maria Johann, de dochter van CasparJohann,
burger en messenmaker. Kilian was Gerichts-
verwandter en slager. Zij kregen op 20 okto-
ber 1654 een zoon Hannfi Conrad. Bij hen in
huis was een hulpje (een 'Kindermagd'), een
meisje van eenjaar of 10 uit Oberschefflenz.
Zij heette Anna Maria Becker. De verdiensten
van de slager waren van dien aard, dat er geen
geld voor een knecht af kon en als Kilian voor
zaken van huis was, moest zijn vrouw Maria
in de slagerij helpen. Het slagersgezin was
bevriend met het gezin van de smid Hans
Melchior Eittelwein.

Destijds leefde de bevolking in angst voor
de Turken, voor de pest, maar vooral voor
heksen. Er was veel bijgeloof in die tijd. Over-
al hoorde men over heksenprocessen en hek-
senverbrandingen en niemand was er zeker
van niet eens voor heks uitgemaakt, en dus
aangeklaagd te worden. Het stadje Möckmühl
had de twijfelachtige eer verworven een bij-

zonder heksennest te zijn. Rond 1655 werd
de Kellervogt en Centgraf E.' aangesteld in
Möckmühl, die het blijkbaar als een bijzonde-
re verdienste zag om heksen op de brandsta-
pel te krijgen. Voor hij in Möckmühl werd
aangesteld, had hij elders reeds dertig heksen-
processen gevoerd en hij geloofde blijkbaar
zijn kwalificatie als Vogt (schout) niet beter
te bewijzen dan met een paar mooie heksen-
verbrandingen.

Op een dag strooide het hulpje het praatje
rond dat zij van twee 'alte Weiber' de kunst
had geleerd om vlooien te maken. De vrouw
van de smid en die van de slager (want die
werden bedoeld) werden verhoord; zij ontken-
den natuurlijk en noemden de praatjes kinder-
gezwets. Echter, zonder verdere plichtplegin-
gen werden de beide vrouwen in de gevange-
nis gegooid.

Sedert 1489 was er in de rechtspraak ver-
andering gekomen. In plaats van getuigen on-
der ede te horen en zodoende het bewijs te
leveren, was nu de 'bekentenis' van de aange-
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klaagde voldoende. Een bekentenis die met
alle middelen, tot foltering toe, tot stand werd
gebracht. De folteringen bestonden o.a. uit
duimschroeven, spaanse laarzen en het ophij-
sen van het lichaam, al dan niet met gewich-
ten aan de ledematen.

De vrouw van de smid kon de martelin-
gen niet verdragen en nadat zij aanvankelijk
steeds ontkend had schuldig te zijn, heeft zij
tenslotte bekend. Zij eindigde dan ook op de

brandstapel. Maria Kaiser heeft 26 weken op
water en brood in de gevangenis 'in Eisen und
Band' gelegen; zij putte troost en kracht uit
haar gebedenboek. Ondanks alle martelingen
is zij blijven volharden in haar onschuld en
tenslotte is zij vrijgesproken.

Voor deze moedige en sterke vrouw heb ik
veel bewondering en zij verdient volgens mij
een plaatsje in de reeks 'bijzondere voorou-
ders'.

M.C. BORGHOLS-KEIJSER

1. In de geraadpleegde literatuur (Erich Strohhacker, Möckmühl, Bildt einer Stadt) werd hij steeds als E.
aangeduid.

NELTJE JOHANNES

Mijn naam is Neltje Catharina Elisabeth Ta-
conis. De twee laatste voornamen kan ik thuis
brengen, maar met de naam Neltje is het wat
moeilijker. Herhaaldelijk hebben mensen mij
gevraagd moet dat niet Neeltje zijn. Van de
naam Neltje hebben ze nog nooit gehoord.
Zelf dacht ik dat een ambtenaar vroeger eens
een schrijffout had gemaakt.

Toen ik eens bij mijn vader informeerde
waar die naam vandaan kwam, kreeg ik als
antwoord: van mijn moeder. Mijn vader was
vroeg wees en zo werd er niet veel over
zijn ouders gepraat. Op een dag vond ik zijn
trouwboekje en daar stond in dat hij een zoon
was van Thijs Taconis en Neltje van der
Gaast en dat hij geboren was in Joure. Op een
vakantie in Friesland maakte ik een stop in
Joure. De ambtenaar was zeer bereidwillig en
vertelde mij dat mijn grootouders in Lang-
weer getrouwd waren. Neltje van de Gaast
was een dochter van Eile Piers van der Gaast
en Geertje Thaes van der Woude.

Het Rijksarchief in Leeuwarden gaf mij de
trouwdatum van dit echtpaar: Langweer 20
juni 1840. De ouders van Eile Piers waren
Pier Eiles van der Gaast en Uilken Hielkes
Wierda, gehuwd in Langweer op 15 mei
1796. De ouders van Uilken Hielkes waren
Hielke Sjerps Wierda en Neltje Sytjes. Zij was
gedoopt in Idskenhuizen op 7 juni 1739. De
grootouders van Neltje Sytjes waren Fetse
Atses en Neltje Johannes. Zij waren op 25
mei 1705 te Joure gehuwd.

Als er dus een Neltje Johannes is in 1705,
een Neltje Sytjes (geboren in 1739) en een
Neltje Eiles van der Gaast (geboren in Ter
Oeleop21 juli 1861) dan kan mijn voornaam
Neltje niet een verschrijving zijn, tenzij de
koster of dominee in 1705 een fout heeft ge-
maakt en dat is niet meer na te gaan'.

Met zo'n oude voornaam voel ik mij ge-
streeld. Jammer genoeg heb ik twee zonen en
vijf kleinzonen en geen dochters en geen
kleindochters.

N. SIMONIS-TACONIS

1. Volgens Woordenboek van voornamen door J. van der Schaar (Utrecht enz. Het Spectrum, 1981, 12e
dr. Aula 176) is Neltje een gewone afleiding van de naam Petronius (Petronella) (pag. 293). (red.)
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LEENDERT WILLEM DE JONGE

Mijn oudoom Leenden Willem de Jonge werd
geboren te Brouwershaven op 10 april 1868.
Zijn vader was Cornelis de Jonge en zijn moe-
der Klara van Nieuwenhuize.

Op dertienjarige leeftijd ging Leendert bij
de marine en toen hij zestien jaar was tekende
hij voor tien jaar. Hij maakte met zeilschepen
verschillende reizen, ondermeer naar Kaap-
stad en Nederlands Oost-Indië. Toen zijn
schip New York aandeed, in april 1893, de-
serteerde hij. Zijn tienjarig contract had hij
toen op één jaar na uitgediend. Hij deed daar-
na nog enkele reizen bij de koopvaardij en
trok vervolgens in bij een oom en tante in
Dunkirk (NY): Charles E. Kessler en Johan-
na van Nieuwenhuize, een zuster van zijn
moeder.

Op 4 februari 1898 werd een verzoek van
zijn vader om hem toestemming te geven zich
gedurende zes maanden in Nederland te mo-
gen ophouden, afgewezen. Zijn ouders waren
toen 75 en 70 jaar oud. Leendert Willem bleef
bij zijn oom en tante wonen tot beiden overle-
den waren: zijn oom in 1940 en zijn tante in
1941. Hij werkte als mecanicien in een loco-
motievenfabriek en bleef ongehuwd. Daarna
ging hij naar Salt Lake City (Utah) naar een
nichtje Klara de Jonge, dochter van zijn broer
Johannes. Zij was mormoon en gehuwd met
een Griek, Nicholas Panaglotis Theodorou.
Hij bleef daar slechts enkele maanden want
het beviel hem er niet goed. Hij mocht er na-
melijk zijn pijpje niet roken. Later schreef hij
dat ze hem had bestolen, van de twee koffers
met kleren was er maar één aangekomen in
Oak Harbor (Wa.), waar hij in oktober 1941

Leendert Willem de Jonge
(1868-1943)

naar toe was gegaan.
Hij trok daar wederom bij familie in, nu

bij een aangetrouwde nicht van zijn moeder.
Leendert Willem overleed er op 31 augustus
1943 op 75-jarige leeftijd.

H. DE JONGE

FREDERIK KALTENBACH

Om tussen duizend familieleden Kaldenbach
mijn favoriet te vinden, is niet zo moeilijk.
Deze Frederik was gewoon heel lastig na te
speuren, ik vond alleen zijn jeugd, dat maakt
hem apart en opmerkelijk. Tien jaren lang had
ik van hem alleen zijn geboorte en zijn volks-
tellinggegevens uit 1830. Geboren is hij in
Hoorn op 30 december 1818 als Johannes

Fredericus, zoon van Pieter Kaltenbach, ho-
venier, later schippersknecht, en Margrieta
Klijn. Getuigen daarbij zijn opa Jacob Kalten-
bach, venter en hovenier, en Willem Tekke,
sleper.

Bij de eerste Hoornse volkstelling van 1830
wordt hij door de ambtenaren aangetroffen bij
zijn oom Pieter Swart en tante Hijntje Swart-
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Kaltenbach aan de Pompsteeg 118. Verder
vond ik van Frederik tien jaar lang helemaal
niets, geen overlijden, huwelijk, kindjes, ook
niet in de wijde omgeving van Hoorn. Toen ik
in Assen naar een andere Kaldenbach (die
volgens het Bevolkingsregister naar Veenhui-
zen was verhuisd) zoch, vond ik Frederik bij
toevalFrederik. Hij bleek op 18 september
1829, 10 jaar jong, te zijn getransporteerd
naar de Koloniën van Weldadigheid, terwijl
zijn vader nog in Hoorn leefde! Moeder
Margrieta was een jaar eerder overleden. Er
was geen akte van seclusie van de Weeska-
mer, dus behoorde Frederik tot het contingent
wees- en arme kinderen dat de gemeente
Hoorn moest leveren om deze koloniën te be-
volken. Dit gebeurde tegen de zin van de be-
volking, die in 1829 tot 'rebellion' kwam te-
gen de soldaten en ambtenaren die deze klus
mochten klaren.

Het signalement van Frederik werd in
Veenhuizen in boek 426-855 genoteerd: ' 1 el,
2 palm hoog, rond aangezigt, bleeke kleur,
blonde haaren, blaauwe oogen, kleine neus,
ordinaire mond, ronde kin'. Dat hij tijdens de
volkstelling van 1830 weer in Hoorn te vin-
den was, komt omdat vader Pieter een week
daarvoor overleden was. Frederik was dus
snel op transport gesteld voor de begrafenis
en woonde in bij tante Hijntje. Dat hij daarna
weer gewoon terug moest naar Drenthe, blijkt
uit zijn 'desertie' van 4 juni 1833 uit Veen-
huizen. Hij wordt echter te Zwolle in de kraag
gevat-wat een wakkerer burger een beloning
opleverde-en weer teruggevoerd.

Op 21 november 1835 herhaalt zich zijn
desertie, wat in Hardenberg tot zijn arrestatie
leidt. En voor de derde maal deserteert hij op
14 december 1836, 18 jaar oud nog maar. Dit
vergrijp is ook terug te vinden in de Notulen-
boeken van Burgermeester & Wethouders van
Hoorn (M 161-74), waarin een missive voor-
komt te zijner opsporing door de 'Commissa-
ris van Policie'. In Veenhuizen, waar een ei-
gen interne rechtbank bestond, wordt op 14
maart 1836genoteerd 'geroyeerdna3/m.'. Of

dit nu driemaal of drie maanden betekent,
konden de Assense ambtenaren ook niet ver-
tellen.

Hierna zat ik weer jaren vast met dit onder-
zoek, tot ik in het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag eens snorde in de Stamboeken van
O.O.&M. van 1837. Daar vond ik hem weer:
'op 10.11.1837 vrijwillig geëngageerd voor 6
jaar, in te gaan met den dag van inscheeping
naar de overzeesche bezittingen, bestemd
voor Oost-Indië'. Op 12 maart 1838 ging hij
aan boord van De Zephyr naar de Oost.

Aanvankelijk meende ik nog dat het nu
toch nog goed met hem was gekomen, inclu-
sief een gratis zeereis. Maar bij nadere bestu-
dering van dit archiefstuk 658-36845 bleek,
dat de meeste geëngageerden een handgeld
van tweehonderd gulden ontvingen, maar Fre-
derik niets! De oplossing lag weer in Assen:
na driemaal desertie hadden de kolonisten de
keus tussen gevangenisstraf en dienst in Indië.
Dat 'vrijwillig' uit het Stamboek in het ARA
moet dus met een aantal korrels zout worden
genomen! In het Notulenboek M 162-39v van
B & W in Hoorn kwam hij nogmaals terecht
'opzigtelijk hij in Oostindische dienst is over-
gegaan, wordt den Heer Staatsraad Gouver-
neur berigt, dat deze F. Kaltenbagh dezelfde
persoon is, die aan het Contingent der natio-
nale Militie van 1837 is blijven ontbreken, en
uithoofde van de onbekendheid van zijn toen-
malig verblijf op den staat Litt. EE gebragt is;
en dat men, nu hij werkelijk in rijksdienst is,
vermeent erop te mogen rekenen, dat het Con-
tingent van 1838 voor deze stad in zijn plaats
niet met een man in het buitengewoon Con-
tingent zal worden bezwaard'.

Van de duizenden logboeken van schepen
naar de Oost is in Den Haag zo'n 90% be-
waard gebleven. Helaas zit het logboek van
De Zephyr van 1838 daar niet tussen. Of hij
de meerderjarige leeftijd heeft bereikt, is nog
onduidelijk, maar dat deze schlemiel Frederik
een speciale plaats in mijn stamboom heeft, is
ondanks het ontbreken van huwelijks- of na-
dere gegevens zeker.

Jos KALDENBACH

566 GensNoslra5l (1996)



AART VAN DE KAMER

ijin tyrrb^j rK?V7i4jü «i 'Ai/nforl-

Aldus de aanhef van een brief, gedateerd 31
maart / 2 april 1777, van de 31-jarige Aart
van de Kamer, aan zijn vrouw Johanna de
Bruijne te Vlissingen. Een bijzondere briefen
dat niet alleen omdat het vermoedelijk zijn
laatste was. Ook de omstandigheden waren
niet alledaags.

De inschrijving van het huwelijk van Aart
en Johanna vond plaats te Vlissingen op Ï5
november 1772. Aart was 'jongman van Bom-
mel'. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Via
aantekeningen in het dossier Van de Kamer
bij het Centraal Bureau voor Genealogie te
Den Haag kwam ik achter het bestaan van de
boven aangehaalde brief (die zich thans in de
verzameling van het Koninklijk Zeeuws Ge-
nootschap bevindt). Samen met deze brief is
'Zeelands Chronyk-Almanach voor 1778'
bewaard gebleven, waarin onder de in 1777
'voor particuliere comptoiren' van Vlissingen
uitgevaren schepen wordt vermeld: 'De Ver-
rekyker, na Guinea, schipper A. v.d. Kamer,
25 jan.'.
De inhoud van de brief luidt voorts:
'Twijffele niet of uE sult mijn brief van den
30 januarij met van de water wel ontfangen
hebben. Ik heb de heele uijtreijs tot heede toe
fris en gezond geweest maer bedroft weer ge-
had somtijds. Dees dage & nagten all t volk in
de cajuyt geloogeert dat geen luyken open
konde dat zoo veel waater op t dek had. Voor
t overige heb niet t minste ongeluk gehad van
iets te verliesen ofte breeken, en ben hier den
27en deezer ten anker gekomen en tot heede
nog geen een ziek zoo dat de meester 't mak-
kelijkste bandje heeft dat mijn wel aanstaad.
Ik wensch dat uEds mijn lieve vrouw & kin-
ders een volmaakten gezondheit zult genieten.

De voorpaase was reedelijk maer de 2e Paas-
dag zeer droog, zonder negotie, eijers of paas-
brood dog patientie. Wij kunnen t zoo niet
hebbe als bij moeder.
Ik verlang na een brief van uEds, en hoop
deezen zal uEd wel ter hand komen, hoope
mijn klijn Pietje sal ook wel sijn mijn dunkt
ik hoor hem hier baba roepen.
Nu moederlief zijt wel tevreede. Hoop deeze
zal uEd wel geworde & zal geen occasie ver-
beijde om te schrijve, groet onse oude moeder
en broe[r]s en zusters ooms & moeijens nig-
tens & neefs Bommel vader & moeder en alle
vrienden die uEd vriendschap bewijsen &
juffr. Johan Cr. Hellemans.
Ik briek aff de tijd roept mijn ik ga van de
nagt hier van doen als God blieft. Zijt wel te
vreede leeft vergenoegt ik zal [per] alle occa-
sie schrijve, en [per] naaste aan broer Willem
de Bruijne, groet onse buuren.
Veel gelieffde vrouw & kinders UEds getrou-
we man tot de dood
[w.g.] A. v.d. Kamer
Caap Monte in t schip de Verrekeijker den 31
maart 1777
Kust de kinders & Pietje genagt adju Jeijlje
Heft vaart wel
moeder lief ik leg hier nog de negotie is goed
den 2 april 1777
God bewaart uEd'.

Ziet u hem schrijven met zijn ganzenveer,
daar in Liberia aan boord van zijn schip?
Sindsdien is niets meer van hem of van de
Verrekijker vernomen. Aart van de Kamer,
slavenkapitein', nummer 80 in mijn kwartier-
staat, is beslist één van mijn favoriete voorou-
ders.

G. HESSELINK

1. Volgens De Geschiedenis van Curacao arriveerde het laatste slavenschip, zijnde van Aart van de Kamer,
in 1766 te Curacao.

GensNoslra5l (1996) 567



DIMPHNA KEEPERS

Dimphna Keepers, de lieve grootmoeder naar
wie ik in 1943 werd vernoemd, bewonder ik
enorm omdat zij in haar leven zoveel liefde
aan haar kinderen en kleinkinderen heeft ge-
geven. Die liefde van oma of opoe Schoute-
ren, zoals zij werd genoemd, heb ik helaas
moeten missen. Maar nu wil ik grootmoeder
Dimphna, 58 jaar na haar dood, in het zonne-
tje zetten.

Dimphna Keepers werd in Steenbergen aan
het Kerkplein geboren op 1 februari 1878 als
dochter van Kornelis Keepers en Anna Corne-
lia Zantboer. Op de jeugdige leeftijd van 17
jaar huwde zij op 24 mei 1895 te Steenbergen
met mijn opa, Jacobus Schouteren, geboren
op 10 september 1875 op de Welbergsedijk te
Steenbergen als zoon van Pieter Kornelis
Schouteren en Cornelia Uzermans. In haar
huwelijk heeft zij 24 kinderen gedragen, van
wie 16 in de Burgelijke Stand zijn geregi-
streerd (de anderen waren miskramen). Acht
kinderen bleven in leven: drie jongens en vijf
meisjes.

Het was een hard leven: met schaarse mid-
delen zorgen voor een groot gezin. Het bete-
kende meewerken op het land, zonodig met
hulp van de kinderen in de 'juinkrooi', dat
was het oogsten van de zilveruitjes met een
korte schrabber uit de harde rivierklei. Naast
het werk op het land stroopte opa op otters,
wild en vis om iets extra's te verdienen. De
kinderen werden wel eens een paar dagen van
school thuis gehouden om op het land en bij
de notabelen te werken.

Toen een kind op punt van trouwen stond
(drie waren inmiddels al gehuwd) sloeg het
noodlot toe. Op Nieuwjaarsdag was opa op
ottervangst gegaan in de kreken van het
'Laag', een perceel bij het landgoed 'Dassen-
berg' te Steenbergen. Het had gesneeuwd en
het was bitterkoud. Bij het lange uitblijven
van haar man waarschuwde opoe mijn vader
en die heeft hem daar dood gevonden. Zijn
voeten waren aan het ijs vastgevroren en de

Dimphna Keepers met de tweeling Maria Anna en
Dimphna Cornelia (tante Riet en tante Dien), die zij
op 42-jarige leeftijd ter wereld brancht op 27 juli
1920

sporen van een ontsnapte otter waren zicht-
baar in de sneeuw. Opa had vermoedelijke
een hartverlamming gekregen (2 januari
1928).

Er brak een moeilijke tijd aan voor opoe.
Nu stond zij alleen met haar gezin. Na een
paar jaar nam zij het besluit in Princenhage
bij Breda te gaan wonen. In het Bevolkingsre-
gister van Steenbergen werd de familie uitge-
schreven met de vermelding: vertrokken op 4
december 1930 naar Princenhage/Breda. Ver-
schillende dochters hadden daar een dienstje
en zijn daar getrouwd. Zo had opoe niet al-
leen de zorg voor haar kinderen, maar ook de
kleinkinderen werden aan haar zorgen toever-
trouwd, waardoor de getrouwde dochters uit
werken konden gaan.
Na een ziekbed overleed zij te Breda op 20
oktober 1938.

D.P.M. MACHIELSE-SCHOUTEREN
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FREDERIK VAN KESSEL

De roeping van de mens is mens te zijn, zei
Multatuli reeds. Dat de onbekende Frederik
van Kessel op zijn eigen wijze hier inhoud
aan heeft gegeven is zeer waarschijnlijk.

In 1716 werd hij gedoopt in de St. Chris-
toffelkerk te Roermond. Zijn vader was Anto-
nius Jacobs (van Kessel). Er waren thuis tien
kinderen (uit twee huwelijken) en daarom was
het zeker geen vetpot als men weet dat vader
de kost verdiende als tuinman. Frederik was
de jongste. Zijn 13 jaar oudere broer Hendrick
was 'met lammigheid bezocht'. Zeker twee
zusjes stierven op jeugdige leeftijd, terwijl na
het vierde kind moeder Van Kessel ook over-
leed. Vader hertrouwde enkele maanden na
het overlijden van zijn eerste vrouw.

De katholieke familie Van Kessel verhuis-
de rond 1730 naar Veenendaal. Frederik had
het geluk mee, want in 1752 werd hij be-
noemd tot rentmeester van de katholieke ba-
ron Van der Hemm. In die tijd telde Veenen-
daal ongeveer drieduizend zielen, waarvan er
nog geen honderd katholiek waren. In een oud
archiefstuk van de pastorie staat dat Frederik
rentmeester werd 'door toedoen van de pas-
toor' . Dat rentmeesterschap wordt i n ieder ge-
val een keerpunt voor de financiële toestand
van Frederik. Hij is aanvankelijk wolkam-
mersknecht, zoals uit een beschrijving van de
Veenendaalse gezinnen uit 1749 blijkt. Deze
mensen hadden het niet breed. Pastoor Van
der Aa schrijft in 1757 'want het gaet hier
tegenwoordig onder mijn arme wolspinders
om den duren tijt soo sleght, dat ick in plaats
van wat te ontfangen van haer, wel eer wat
soude dienfen] te geven aan de selve, indien
het in mijn macht waer'.

De eerste keer komen we Frederik voor
zijn Heer bij de notaris tegen in 1754 als hij
'31 perceel Eijke, 3 perceelen Essen en een
perceel Willigheboom' verkoopt. De dan 37-
jarige tekent als eerste, waarna 84 handteke-
ningen van de kopers en hun vrouwen volgen
plus die van de notaris. Frederik - in 1756
gehuwd met Johanna de Bouter-za\ nog tal-
loze malen bij de notaris verschijnen. Duide-
lijk wordt hij voor diverse Veenendalers een
vertrouwensman. Als getuige begeleidt hij
hen op hun moeilijke weg naar de notaris.
Financieel springt hij ook bij. Zo komen wij
hem in de registers tegen als hij grafrechten
betaalt, niet alleen voor zijn eerste overleden
vrouw, maar ook voor onbekenden en een
kind.

In 1795 is Frederik al 80 jaar, maar dat be-
let hem niet in commissies plaats te nemen
om de slechte verhouding met Rhenen te ver-
beteren en Veenendaal tot zelfstandigheid te
leiden. Bij de verkiezing van een municipali-
teit van Veenendaal krijgt de bejaarde nog 34
stemmen, waardoor hij gekozen wordt.

De niet onbemiddelde Fredericus blijft so-
ber leven. Hij blijkt '1 koey' te bezitten, on-
getwijfeld voor eigen gebruik. Als de pastoor
in 1798 de aantekening maakt dat Fredericus
-voorzien van de sacramenten-is overleden,
wordt hij niet vergeten. Negentig jaar later-
in 1888 - staat nog in de parochieregisters de
aantekening: '3 H. Diensten voor Fredericus
van Kessel en zijn uxor Joa de Bouter ...'.

Deze ongetwijfeld eenvoudige man bleef
dat zijn gehele leven en moet meerdere men-
sen tot steun geweest zijn. Voorwaar een fa-
voriete voorvader.

A.D. VAN KESSEL

JOSEPH KLAASEN

Het is niet dat ik me ermee verbonden voel,
maar het houdt me wel bezig, het leven van
mijn betovergrootvader Joseph Klaasen. Een
leven als soldaat, later als sergeant, waar hij
heel trots op was (zie zijn handtekening). Een
leven zonder aanzien, met veel plichten, maar
rechten...? Een leven vooral van dood en ver-
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We( derde gesticht te Veenhuizen

derf. In onze tijd van hulpverleners en psy-
chologen vraag je je af hoe de mensen vroe-
ger hun trauma's verwerkten, of hadden ze
die niet? En daarbij: geen eigen huis waar hij
zich kon terugtrekken. Een kamer in een ka-
zerne, of het moest al het woninkje van 20 m2

zijn in het derde gesticht te Veenhuizen, waar
hij later (van 1839 tot 1860) als veteraan met
zijn gezin was gestationeerd. Het intrigeert
me ook, omdat een streng disciplinaire hou-
ding zelfs bij zijn kleinkinderen nog was terug
te vinden, ofschoon zij geen soldaten meer
waren.

Josephs vader was militair evenals zijn
grootvader van moeders kant, zijn schoon-
vader en later zijn zoon. Zoals gebruikelijk
trok zijn moeder met de troepen mee. Overal
in het land werden zijn broers en zusters ge-
boren en gedoopt. Zelf werd hij gedoopt (ge-
ref.) in de kerk te Philippine op 8 januari
1786. Al op 28 april 1802 liet ook hij zich
inschrijven als soldaat en wel bij het 2de ba-
taljon van de 1 ste halve brigade.

Het was een woelige tijd, de periode van
de Bataafse Republiek. In het leger was dit
te merken aan voortdurende reorganisaties.
Er was bovendien een verdrag gesloten met
Frankrijk, dat de helft van het Bataafse leger
ter beschikking van dat land moest worden ge-
steld. Dat betekende in de praktijk vele krijgs-
verrichtingen overal in Europa. En overal te
voet. Josephs onderdeel behoorde tot die 'uit-
verkoren' helft. In zijn staat van dienst zien

we de volgende bestemmingen: 1805 in Oos-
tenrijk, 1806 in Pruisen, 1807 in Zweden en
Pommeren, 1809 in Zeeland.

In 1810 inlijving bij Frankrijk. Joseph zou
uiteindelijk bij het Franse 124ste Regiment
behoren, waarmee hij in 1812 naar Rusland
trok. De bijgehouden dagboeken, bewaard te
Vincennes (Service historique de l'armée de
Terre, Chateau de Vincennes, 94.300 Vincen-
nes), verhalen van de tocht te voet over slech-
te, natte wegen. Ook over de onderweg ge-
houden oefeningen, de verstrekte kleding,
voedsel en wapens. Dan volgen de slagen:
Wilkomir, Bieloë aan de Drissa, Chaznickie,
waar dit regiment werd opgeofferd. De aante-
keningen eindigen heel lakoniek: het 124ste is
ten onder. Van de 26 officieren en zeshonderd
manschappen keerden zeven officieren en
negentig soldaten terug. Hoe verwerk je zo-
iets?

1813: Krijgsgevangen in Wittenberg: Prin-
ses Wilhelmina van Pruisen, de moeder van
de latere Koning Willem I, vormt daar nieu-
we legers uit de resterende Nederlandse man-
schappen met het doel de Fransen uit Neder-
land te verdrijven. Dit bracht Joseph in 1814
voor Delfzijl, in 1815 in Brabant en Frankrijk.
Inmiddels was hij wel sergeant geworden.

In de periode van rust die toen volgde, leer-
de hij zijn latere vrouw kennen. Toestemming
van de legerleiding om te trouwen kreeg hij,
ondanks een toezegging in 1817, pas in 1826.
Zijn verloofde diende eerst een eerbiedig ver-
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zoekschrift in bij de Commissaris Generaal
van Oorlog. Het paar had toen al twee kinde-
ren, waarvan de oudste acht jaar was. Het der-
de was op komst.

Tijdens de Belgische opstand (1830) was
Joseph enkele jaren gelegerd te Maastricht,
waar enkele kleine veldtochten werden ge-
houden. In 1839 overgegaan naar de Garni-
zoenstroepen te Amsterdam. We vinden hem
dan terug als veteraan in het 3de Gesticht van
de Maatschappij van Weldadigheid te Veen-

huizen. In elk gesticht waren 48 veteranen-
gezinnen gehuisvest voor ordebewaring. In
voorkomende gevallen moesten krijgshande-
lingen worden verricht. Ook daar heerste een
strenge discipline. Hoewel de familie op 1
juni 1853 werd ontslagen, woonde ze daar
nog in 1859 toen Josephs vrouw stierf. Pas
daarna, op 1 november 1860, inmiddels bij
zijn zoon in Smilde wonende, ging hij einde-
lijk met pensioen, 74 jaar oud. Hier stierf hij
op 4 augustus 1863.

G.H. PAETZEL-VEENSTRA

CLASINA VAN DER KLUGT

Ik voel me bijzonder aangetrokken tot mijn
voormoeder Clasina van der Klugt. Haar za-
keninstinct heb ik niet geërfd, maar haar ge-
emancipeerdheid... zekerweten! Velen zullen
vraagtekens zetten bij de manier waarop zij
haar leven heeft ingevuld, maar, gezien de
omstandigheden in die tijd, kan ik niets an-
ders dan respect opbrengen.

Laat ik bij het begin beginnen. Clasina van
der Klugt wordt rooms-katholiek gedoopt te
Culemborg op 4 april 1802 als dochter van
Cornelius van der Klugt en Gertrudis de Wilt.
Doopgetuige is Cornelia van der Klugt, va-
ders zuster uit' s-Gravenhage. Clasina' s vader
is geboortig van 's-Gravenhage en wordt in
1793 als burger van Culemborg aangenomen.
Hij is timmerman en zijn gezin is een normaal
middenklassegezin.

Dan slaat het noodlot toe. Vader overlijdt
op 15 april 1811 en moeder op 19 juli 1815,
beiden te Culemborg. Uit de verzegeling van
22 juli 1815 blijkt dat er weinig bezittingen
zijn'. Haar oom Gerardus de Wildt, meester-
smit, wordt door de familieraad aangewezen
als voogd2. Clasina is dan 13 jaar oud, wees,
niet rijk en dus kansarm. Helaas kan ik een
stukje uit haar leven (nog) niet traceren. De
weeskamerarchieven van Culemborg zitten
achter slot en grendel, waardoor ik nog niet in
de gelegenheid ben geweest deze te raadple-
gen. Waarschijnlijk wordt zij door de familie
van haar vader (peettante?) naar 's-Gravenha-
ge gehaald, waar zij als naaister gaat werken.
In 1830 woont zij in wijk K, Bleijenburg 329.
Zij heeft dan al twee onwettige dochters: Jo-
hanna Clasina, geboren 21 juli 1822, mijn

betovergrootmoeder, en Cornelia. In 1830 en
1834 krijgt zij nog twee onwettige zoons.

In het bevolkingsregister van 1840 is zij
ingeschreven als gehuwd met Jan Smit, tap-
per, Nederlands-hervormd. Zij is zelf rooms-
katholiek. Een opmerkelijke combinatie, maar
nog meer opmerkelijk is het feit dat zij hele-
maal niet gehuwd zijn. Zij wonen samen ... en
dat in die tijd!

Jan Smit is nog gehuwd met Elizabeth
Frankamp, een dochter uit een gegoed gezin.
Pas na het overlijden van Elizabeth, in 1845,
kunnen Jan en Clasina trouwen. Dit gebeurt te
' s-Gravenhage op 22 april 1846. Jan bezit een
'houten tent' in het Haagse Bos, zoals blijkt
uit de memorie van successie, opgemaakt na
zijn dood op 28 juni 1850. Deze tent staat op
de grond van de staat (de Domeinen). Het
Haagse Bos had toen nog allure en vormde
een waar uitgaansparadijs voor de Haagse
burgers van alle rangen en standen.

Na de dood van Jan Smit blijft Clasina het
'Buytenhuys' exploiteren en dat legt haar
geen windeieren. Zij koopt geregeld onroe-
rend goed, waarna zij, zakelijk als zij is inge-
steld, onmiddelijk haar testament hierop aan-
past. Zo passeren er achtereenvolgens testa-
menten op 27 november 1849, 13 oktober
1862 en 10 september 1867, alle bij notaris
Andries te 's-Gravenhage. Na haar overlijden
aldaar op 28 november 1875 blijkt uit de me-
morie van successie dat zij in het bezit was
van huizen in de Pastoorswarande, de Molen-
straat, het Bleijenburg, en van het 'Buyten-
huys' in het Haagse Bos.

Ik heb grote waardering voor haar zakelij-
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ke levenshouding, haar geëmancipeerdheid en
haar doorzettingsvermogen. Eén ding neem ik
haar echter diep in mijn hart wel kwalijk ...
waarom heeft zij nergens de vader van haar
kinderen vermeld? Misschien is dit Jan Smit,

de man met wie zij later trouwt, maar hij heeft
de kinderen niet geëcht. Ik blijf nu met een
stukje 'kaleboom' zitten. Jammer, maarzeker
niet onoverkomelijk. Ik troost mij maar met
de uitspraak van een archivaris: 'De moeder
is zeker ... de vader is altijd maar de vraag!'

mevr. P.M.J. BRONS

1. RA Gelderland, NRA toegang 0232, inv. no. 1392.
2. RA Gelderland, NRA toegang 0232, inv. no. 1393.

ANTONIA KNOBBE

Antonia Knobbe
(1864-1955)

Opoe Westra werd geboren in Leeuwarden op
14 januari 1864 als kind van een ongehuwde
moeder. Mijn eerste confrontatie met kwar-
tierverlies. Met haar moeder woont ze bij haar
grootmoeder (Achter de Witte Hand N.z. 236
te Leeuwarden).

Als zij 12 jaar is trouwt haar moeder, bijna
37 jaar oud, met Pijlger Franconi, volgens
de huwelijksakte van beroep behanger. Pijlger
was in 1874 door de arrondissementsrecht-
bank te Leeuwarden veroordeeld tot een ge-
vangenisstrafvan twee maanden èn de kosten

van het proces voor een feit, waarvoor veroor-
deling thans ondenkbaar is. Het illustreert de
sociale toestanden in die tijd. Hij heeft name-
lijk 'aan het huis van bakker Swildens op de
Wirdumerdijk - zijnde een plaats, waarvoor
ene openbare inrichting tot voorkoming van
bedelaarij in stand is - om een aalmoes ge-
vraagd'. In 1876, toen hij met Hendrike Knob-
be, mijn overgrootmoeder, trouwde, weigerde
hij haar dochter Antonia te erkennen. Haar
eigen moeder deed dat pas bij Antonia's hu-
welijk in 1886; zij is dan bijna 21 jaar oud.

Antonia heeft veel verdriet gekend. Van
haar zeven kinderen sterven er tijdens haar
leven drie. De eerste na 1 maand, het derde
wordt vierenhalf en het vijfde, mijn vader,
verdrinkt als zij 70 is. Haar man, Gosse Wes-
tra, overlijdt op 42-jarige leeftijd. Antonia
Westra-Knobbe is dan 40 jaar en blijft onbe-
middeld achter met vijf kinderen, waarvan de
oudste 16 en de jongste 6 is. Als dienstbode
probeert zij voor het vaderloze gezin de kost
te verdienen. Dit lukt niet, bijbaantjes zijn
nodig, 's Ochtends bijvoorbeeld om 5 uur als
wasvrouw aan de slag.

In 1921 verhuist ze naar Marssum, waar ze
in kamer nr. 14 van het Popta Gasthuis wordt
opgenomen ('vergeven' door mr. Carel W.
Stheeman, voogd van het gasthuis, later ook
rentmeester). Vijfjaar later verhuist ze naar
kamer 4 van de zogenoemde Zes Kamers,
piepkleine huisjes tegenover de kerk.

Als ik - hongervluchteling uit het Westen -
haar in de strenge winter van 1944/45 af en
toe opzoek, kom ik haar soms houtsprokke-
lend tegen. Ze is altijd blij als ik kom. De thee
(santé) drinken we uit hele kleine kopjes. La-
ter heb ik ze geërfd. Ze vraagt dan altijd of
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ik haar wil voorlezen wat er onder de foto's jaren van haar leven is zij dement. Ze sterft
staat in 'De Prins'. Ze kan immers lezen noch
schrijven.

In 1951 wordt ze, na een val, opgenomen
in het huis van haar oudste zoon. De laatste

ten huize van haar zoon, bijna 92 jaar oud. Op
een druilerige winterdag in december 1955
wordt zij begraven bij haar moeder op de be-
graafplaats te Huizum. Een lang leven met
veel kommer en kwel.

A. WESTRA

SOPHIA KNORR

Nummer 83 in de kwartierstaat van mijn kin-
deren' is: Sophia Frederica Juliana Knorr,
echtgenote van Hermanus Jurgens. Sophia
Knorr overleed te Middelstum op 17 mei
1840; haar overlijdensakte noemt als ouders
Johan Godlieb Knorr en Dorothea Mann en
vermeldt daarbij 'beiden overleden in het
Hertogdom Brunswijk'.

In het archief van de Maatschappij van
Weldadigheid, te Assen, bevinden zich lijsten
van de gezinnen van de te Veenhuizen werk-
zame ambtenaren. De oud-sergeant-majoor
Hermanus Jurgens die daar werkzaam was als
wijkmeester en later als winkelier, komt op
een van die lijsten voor; behalve mededelin-
gen over zijn gage, worden de namen van zijn
vrouw en zijn kinderen genoemd. Zijn vrouw
heet hier Juliane Frederike Sophie Knorre; zij
zou op 21 april 1771 zijn geboren, waar wordt
niet gezegd. Lange tijd wist ik hierdoor over
Sophia niet meer dan dat zij vermoedelijk in
het Hertogdom Brunswijk was geboren op 21
april 1.771. Dankzij de overlijdensakte waren
dan ook nog de namen van haar ouders be-
kend. Onderzoek in het toch wel wat te ver
weg gelegen 'Hertogdom Brunswijk' zou er
wel nooit van komen!

In de Familienkundliche Nachrichten, de
Duitse genealogische vraagbaak, ontdekte ik
in 1988 bij toeval een vraag van dipl.-ing.
Walter Knur te Uttenreuth. De vraag ging
over een 18de-eeuws gezin Knor(r) of Knur(r)
in het Duitse Oppeln. Met de gedachte 'wie
niet waagt, die niet wint', schreef ik naar de
heer Knur, die echter geen gegevens kon leve-
ren die licht zouden kunnen werpen op de
familie van mijn Sophia Knorr. Wel was hij
zo vriendelijk te bemiddelen bij het opstellen
van een vraag in genoemde Duitse vraagbaak;
deze verscheen in mei-juni 1989. Daar is nim-

mer enige reactie op gekomen. Dat ik ooit
meer over Sophia te weten zou kunnen ko-
men, leek mij dan ook niet erg waarschijnlijk.
Mij restte slechts de anekdote dat ik via So-
phia Knorr in familierelatie zou staan met de
bekende Knorr-soepfabrikanten!

Echter, bij de beoefening van genealogie
kan men voor grote verrassingen komen te
staan en toevalsvondsten helpen vaak enorm
bij een vastgelopen of schijnbaar onmogelijk
onderzoek. Wederom bij toeval kreeg ik eind
1989 een Duits genealogisch blad2 in handen.
In het rijtje 'Anderungen im Mitglieder-be-
stand' viel mijn oog op: Knorr, Margarete,
Alexanderstr. 50, 7100 Heilbronn. Heilbronn
ligt weliswaar behoorlijk uit de buurt van
Brunswijk, maar nog één keer dacht ik 'wie
niet waagt, die niet wint' en ik schreef een
briefje naar mevrouw Knorr. Dat bleek een
schot in de roos! Mevrouw Knorr was zeer
verrast door mijn brief, schreef direct enthou-
siast terug en vertelde weduwe te zijn van
Carl Heinrich Clemens Knorr, in leven direc-
teur van de bekende Knorr-soepfabrieken!
Zijn betovergrootvader was een broer van
mijn bet-betovergrootmoeder!

Frau Knorr wist zelfs dat oudtante Sophie
Knorr met een Nederlander getrouwd was
geweest, immers, in de familiepapieren vond
zij: 'Ehefrau des Königl. Niederlandischen
Pensionair-Lieutenants und Handels- und Ge-
werbe-Administrateurs Jürgen van der Graft,
in der Colonie Wennhiils in Holland'. Waar
de familienaam Van der Graft vandaan komt,
is onduidelijk. Met 'Wennhiils' is natuurlijk
Veenhuizen bedoeld.

Uitvoerige genealogische overzichten en
-gegevens kreeg ik van Frau Knorr toegezon-
den, waaruit o.a. bleek dat Sophia Frederica
Juliana Knorr inderdaad op 21 april 1771 was
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geboren. Zij kwam ter wereld in Süpplingen-
burg, Braunschweig, waar zij op 25 april werd
gedoopt, met als getuigen 'Herrn Amtmann
Denickes altester Herr Sohn, Frau Förster
Delion, Frau Niemann, Haushalterin auf der
Komthurey'. Haar ouders, Conrad Gottlieb
Knorr en Sophia Dorothea Henrietle Mann
waren inderdaad overleden 'in het hertogdom
Brunswijk'; hij te Süpplingenburg op 11 no-
vember 1788 en zij te Königslutter op 23 fe-
bruari 1812.

Bovendien gaf Frau Knorr mij de raad con-
tact op te nemen met een nabij familielid van
haar, Jürg Arnold te Ostfildern. Als dank voor

genealogische gegevens die ik voor hem in
Rotterdam bij elkaar zocht, gaf hij mij het
door hem samengestelde boek over de familie
CloB3. In het boek een uitvoerige kwartier-
staat van de oprichter van de Knorr-fabrieken,
Carl Heinrich Theodor Knorr, neef (tantezeg-
ger) van 'mijn' Sophia Knorr!

De gegevens van mevrouw Knorr uit Heil-
bronn en die uit het boek van Jürg Arnold be-
tekenen een schat aan aanvullingen op het aan
het begin van dit verhaal genoemde kwartier
83. De verwantschap met de bekende soepfa-
brikanten is niet langer meer een anekdote.
Een zakje Knorr-soep bekijk ik tegenwoordig
met heel andere ogen ...

C.H. VAN WIJNGAARDEN

1. C.H. van Wijngaarden, Kwartierstaat Van Wijngaarden, in: Kwartierstatenboek VII Prometheus, Delft
1986.

2. Südwestdeutsche Blatterfiir Familien- und Wappenkunde, Band 19, Heft 7, September 1989.
3. Jürg Arnold, Die Kaufmanns- und Fabrikanten-Familie Clofi in Winnenden und Heilbronn/Neckar, mit

Beitragen zu den Lebensgeschichten von Robert Mayer, C.H. Knorr und Paul Hegelmaier, Stuttgart
1987 (uitgave van de Verein für Familien- und Wappenkunde in Württemberg und Baden e.V.).

PIETER KOMMER

Mijn genealogie is niet spectaculair. Een ge-
slacht van gewone mensen, meest veldarbei-
ders die een doorsnee leven leidden. Voor mij
is Pieier Kommer dan ook een opmerkelijke
voorouder.

Pieter was de vader van mijn betovergroot-
vader. Hij werd geboren te Burgh op 21 maart
1795 als zoon van Cornelis Pieterse Kommer
en Johanna Cornelisse Beije. Hij trouwde te
Burgh op 23 mei 1818 met Cornelia Dijk-
graaf, dochter van Cornelis Dijkgraaf'en Ma-
ria Matthijse. Zij werd geboren te Burgh op 1
mei 1790. Uit dit huwelijk werden te Burgh
en Haamstede tien kinderen geboren.

Na de geboorte van hun jongste zoon ver-
laat Pieter zijn vrouw. Hij blijft evenwel in
Haamstede wonen. Daar ontmoet hij Lena
Boer, geboren op 18 december 1810 te Ou-
werkerk als dochter van hak Boer en Stoffeli-
na Visser. Volgens het bevolkingsregister van
Haamstede was Lena 'particuliere' (zij komt
elders voor als winkelierster en landbouw-
ster). Uit hun relatie worden te Haamstede
vier kinderen geboren, die allen door Pieter

worden erkend en de naam Kommer krijgen:
Stoffelina (geb. 1834), hak (geb. 1835), hak
(geb. 1836) en Pieter (geb. 1837).

In 1838 doet de vroedvrouw Janna Speel-
man aangifte van de geboorte van Adriaantje,
dochter van Lena Boer. Pieter wordt niet ver-
meld in de geboorteakte. De geboorteakte van
Johannes (1840) en hak (1841) vermelden
evenmin de vader. De drie kinderen krijgen
de achternaam Boer. Als Izak een maand na
de geboorte overlijdt, doet Pieter hiervan aan-
gifte. Hij zegt 'geen bloed- of aanverwant van
de overledene' te zijn geweest. Het wordt ech-
ter nog interessanter: in 1842 volgt de geboor-
te van Cornelis. Pieter doet aangifte en ver-
klaart dat het kind 'te zijnen huize' is gebo-
ren, doch hij wordt in de geboorteakte niet als
de vader vermeld. Ook van de geboorten van
Jacob (1843), hak (1844) en Abraham (1846)
doet Pieter aangifte. Ook nu weer wordt hij
niet als de vader vermeld; ook deze kinderen
krijgen de achternaam Boer. Het jongste kind,
Abraham, overlijdt enkele maanden na de ge-
boorte. Aangifte wordt gedaan door Marinus

574 GensNostraSI (1996)



Kommer, de tweede zoon uit het huwelijk van
Pieter met Cornelia Dijkgraaf. Marinus woont
op dat moment bij zijn vader en Lena Boer in
huis. Ook hij verklaart dat hij geen bloedver-
want is van het overleden kind. Al wonen zij
allen in hetzelfde huis, Pieter Kommer was
blijkbaar niet de vader van de andere zes kin-
deren van Lena Boer!

Op 6 december 1848 emigreren Pieter en
Lena met hun kinderen naar Noord-Ameri-
ka. Bij het inschepen worden alle kinderen,

ook die van Lena Boer, onder de naam Kom-
mer ingeschreven. Volgens de emigratie lijst
hoort dan ook ene Johannes Kommer, 19 jaar
oud, tot het gezin. Wie deze Johannes is, blijft
vooralsnog een raadsel. Hij is in geen geval
een zoon (of neef) van Pieter. Helaas ben ik
het spoor van de familie in New York kwijt-
geraakt. Pieter verklaarde bij de havenautori-
teiten dat de eindbestemming van het gezin
nog niet bekend was.

Jammer, want ik ben zeer nieuwsgierig
naar wat er van het gezin geworden is.

Mevr. P.C. KOMMER

GERRIT VAN DER KOOGH

Naar aanleiding van mijn speurwerk naar
voorouders in Dordrecht kwam ik op een
gegeven moment terecht in het gemeente-ar-
chief van Zaandam. Gemakkelijk voor mij,
omdat ik als geboren Dordtse nu in Waterland
woon. In het Rijper museum werd namelijk in
1991 een tentoonstellinkje gehouden van te-
keningen van Gerrit van der Koogh (1872-

Tekening door Gerrit van der Koogh
(1872-1928)

1928), geboren te Zaandam, die omstreeks
1900 als architect/bouwkundige werkte in de
gemeente Zaandam, net als zijn vader Jan
(1836-1913), die daar gemeente-architect was.

Natuurlijk ging ik als naamgenote in het
Rijper museum kijken en daarna was ik be-
nieuwd naar eventuele andere tekeningen. In
het Zaanse archief vond ik op de afdeling At-
las1 onder zijn naam nog vele schetsboeken
over de jaren 1886-1925. Veel heeft hij gete-
kend in de Zaanstreek en ook enkele malen
daarbuiten, zoals bijvoorbeeld in Dordrecht,
waar zijn voorouders hebben gewoond. Tref-
fend is dat de eerste Van der Koogh die in
Dordrecht woonde, in 1656 uit Zaandam
kwam, waar hij molenaar was op de molen
'Het Varken'.

In Dordrecht dreef Leenden van Strij (geb.
1728) een schilderswinkel, geholpen door zijn
zonen Abraham (1753-1826) en Jacob (1756-
1815), die vooral in Dordrecht bekendheid
kregen door hun kunstschilderwerk. Hun zus-
je Elisabeth (1751-1818) werd de overgroot-
moeder van genoemde Gerrit van der Koogh,
die waarschijnlijk aan haar tak zijn tekenta-
lent te danken had. Elisabeth trouwde name-
lijk met Willem van der Koogh (geb. Dor-
drecht 1753) die evenals Abraham van Strij in
1774 een van de oprichters was van het 'Tee-
kengenootschap Pictura'. Soms konden bij
Pictura prijzen verdiend worden. Zo was er in
1800 onder andere voor de opa van Gerrit van
der Koogh een zilveren prijspenning en in
1816 was er een zilveren tabaksdoos voor
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Adrianus van der Koogh (geb. 1796). Laatst-
genoemde was aanvankelijk huisschilder en
lid van Pictura van 1812 tot 1831. Sinds 1820
was hij eigenaar van de schilderswinkel van
Jacob van Strij. Van Adrianus hangt in het
Dordrechtse museum werk, evenzo van de
gebroeders Van Strij. Adrianus was weer een

I. lnv.-nr.: U.D.C. 920, s.v. Koogh, Gerrit v.d.

neef van Gerrits opa Abraham (geb. Dor-
drecht 1782).

Ik vond het leuk in de Zaanstreek iets te
weten te komen over de familieverwantschap
Dordrecht-Zaanstreek en de daarbij behoren-
de tekeneigenschappen over een periode van
ruim anderhalve eeuw.

J.G. TROMP-VAN DER KOOGH

ANTHONY KOPPEN

Een boeiende voorouder van mij is Anthony
Koppen, geboren in Utrecht in 1768. Een fraai
ingebonden 'Huwelijkszang vanden 13den van
Oogstmaand 1793' vermeldt de bruiloft met
Jonkvrouwe Huybarta van Keyserswaart. Hij
was toen predikant in Ter Aa, een dorpje in
het Utrechtse, waar ik onlangs het prachtige
oude kerkje bezocht. Zijn naam prijkt daar op
een wandbord met alle predikanten vanaf
1584. In 1797 werd hij beroepen in Hien en
Dodewaard, waar hij tot 1835 twee preekstoe-
len bezette en een jaar nadien overleed.

De voorouders van Huybarta kwamen uit
Tiel en omstreeks 1700 was er via de vrouwe-
lijke lijn verwantschap met Jhr. Melchior van
Eek tot Teisterbant.

Het boek van J.S.M. Tornga met 'Verhalen
uit de geschiedenis van Dodewaard' bevat
ook enkele malen de naam van Anthony Kop-
pen. Zoals in die tijd gebruikelijk, was hij be-
halve predikant ook landbouwer. Op een war-
me zondagmorgen beklom hij de kansel en
aangezien het belangrijk was om het hooi
droog binnen te halen, raadde hij de gemeente

Het huis 'De Eindakkers' te Dodewaard, waarin ds. Koppen heeft gewoond
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aan om in plaats van naar zijn preek te luiste-
ren maar naar huis te gaan om op de uiter-
waarden te hooien. Hierna daalde hij van de
preekstoel af om zijn gemeente als een goed
voorganger naar de arbeid te leiden.

In die jaren vonden er geregeld ernstige
dijkdoorbraken in dit gebied plaats. Zo bezit
ik nog een zilveren penning van 15 november
1775 met de inscripties: 'Ter geheugenis der
Storm, Winden en Overstromingen der Wate-
ren', vermoedelijk die van 1773.

Maar ook in 1809 was het weer raak. Bij
Loenen en Oosterhout bezweken medio ja-
nuari bij strenge vorst de dijken, hetgeen gro-
te overstromingen tot gevolg had. In de nacht
van 30 op 31 januari ontstak er bovendien een
hevige storm en het water kwam hoger dan in
1740. Enkele honderden mensen verdronken
en de schade aan vee, huizen en huisraad was
enorm. Er moest veel reddingswerk worden
verricht en hieraan had Anthony Koppen blijk-
baar een belangrijk aandeel. De Nijmeegsche
Courant van 8 februari 1809, die nog in mijn
bezit is, vermeldt dat Koning Lodewijk Napo-

leon per rijtuig persoonlijk een bezoek bracht
aan de getroffen gebieden, waarbij hij ook
Dodewaard bezocht. Hij gaf hierbij aan zijn
grootkamerheer de opdracht 'aan den predi-
kant Koppen eene gouden snuifdoos met des-
zelfs naamcijfer ten teeken van deszelfs satis-
factie te zenden'. Ook bij een dijkdoorbraak
in 1827 bij Ochten wordt zijn naam genoemd.
De gouden snuifdoos is vermoedelijk bij een
van zijn zestien kinderen terechtgekomen, he-
laas niet bij nummer negen, mijn overgroot-
vader Hendrik Theodorus Koppen, later on-
dermeer burgemeester van Leerdam.

Ik bezit een bronzen penning ter ere van
het tweede eeuwfeest van de Utrechtse uni-
versiteit uit 1836, die aan alle professoren en
(oud)studenten werd uitgereikt, waaruit blijkt
dat Anthony Koppen aldaar had gestudeerd.

In de kerkeraadshandelingen van 1822
staat dat de 'roomsgezinden' een verzoek tot
Koning Willem I hadden gericht om de kerk
in Hien in bezit te mogen krijgen; volgens hen
hadden de Hervormden aan één kerk genoeg.
De kerkeraad en ds. Anthony Koppen hebben
zich hiertegen met vrucht verzet.

RL. KOPPEN

ADRIAAN KRAMER

Mijn grootvader, Adriaan Kramer (1864-
1944), kwam uit een streng Ned.-hervormd
gezin uit Mijnsheerenland. Hij was de oudste
van twaalf kinderen en hoewel hij-zoals alle
Kramers- 'letters had gegeten', kon hij niet
doorleren. Hij werd kleermaker zoals de gene-
raties voor hem.

Tijdens zijn leertijd bij een kleermaker in
Den Bosch werd Adriaan ziek en belandde in
een katholiek ziekenhuis, waar het hem opviel
hoe toegewijd de nonnen waren: er klopte
niets van de gruwelverhalen die hij over de
Roomsen had gehoord, thuis en op school!
Hij ging zich verdiepen in het geloof van 'De
Ware Kerk' en bekeerde zich. Zijn familie
verstootte hem.

Adriaan kreeg tuberculose en moest werk
zoeken in de frisse lucht; hij werd huurkoet-
sier. Hij trouwde een katholiek meisje uit
Deest en bleef 'letters eten'. De sociale ency-
cliek van de Paus, Rerum Novarum, trof hem

diep. In Amsterdam was in 1893 de eerste r.-
k. Werkliedenbond opgericht, dus wendde hij
zich tot de pastoor, met die encycliek in de
hand, zeggend dat hij in Den Bosch een room-
se bond wilde oprichten. Een vakbond, net als
de Rooien? Daar kwam niets van in, zei de
pastoor.

'Het is de wens van de Paus', zei mijn
grootvader.'Maar hier ben IK de baas', zei de
pastoor en mijn grootvader kreeg het 'schuif-
ke'. Voor een bekeerling, Roomser dan de
Paus, was dat een geweldige klap. Echter, een
ex-protestant volgt altijd zijn geweten, dus hij
bleef vóór de r.-k. Werkliedenbond. Wat in
het bisdom Haarlem was toegestaan, kon het
bisdom Breda toch niet op goede gronden
tegenhouden? Werkgevers en clerus in Den
Bosch konden de oprichting nog tot 1903
blokkeren, volgens het beproefde recept van
'houde gij ze maar arm, dan hou ik ze wel
dom'. In het vakbondsjubileumboek worden
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Adriaan Kramer (1864-1944) met kleindochter (de auteur)

die tien jaren van strijd na 25 jaar samengevat
in drie woorden: 'na vele strubbelingen'.

In 1919 waren er stakingen, voor een kor-
tere werkdag, geloof ik. De vakbondskapelaan
kwam langs bij mijn grootvader met de bood-
schap: 'Kramer, gij moet die staking breken'.
Toen sloeg mijn zachtaardige, vriendelijke
grootvader met de vuist op tafel en riep: 'ik
zal die staking verdomme NIET breken!' en
al zijn kinderen waren ontzet: vuist op tafel?
Voor het eerst in hun leven ... en vloeken te-
gen Meneer Kapelaan? HUN vader? Ze ge-
loofden hun oren niet. Ze wisten wel dat die
vakbond zijn hart had, maar tegen Meneer
Kapelaan!

In 1937 reisde Adriaan Kramer met een
Brabantse groep naar Rome op bedevaart en
kreeg daar voor zijn verdiensten als r.-k. vak-
bondsman de onderscheiding Bene Merenti,
de allerlaagste die je kunt krijgen van de
Kerk. Het was een hoogtepunt in zijn leven.
Zijn dochters bekeken hem een beetje meewa-
rig: zo veel strijd en narigheid voor zo'n klein
beetje vooruitgang!

'Als ik aan mijn vader denk, moet ik hui-
len', zei mijn moeder altijd. Ik niet. Ik vind
het alleen maar jammer dat hij de bevrijdings-
theologie niet heeft mogen meemaken.

M.J. RAYMAKERS-VAN DER PUT

JACOB KRIKKE

Jacob Krikke, mijn betovergrootvader, is ge-
boren in een doopsgezinde vervenersfamilie
te Tjalleberd, waarvan twee gezinnen om-
streeks 1834 naar de nieuwe veenkolonie De-
demsvaart zijn gekomen. Jacob was toen 15
jaar. De familie woonde vlakbij de gerefor-
meerde kerk.

In 1844 trouwde Jacob met Lammigje Kos-
ter, dochter van de uit Hoogeveen afkomstige
schipper Jan Reyer Koster en Roelofje Jans
Blokzijl, behorend tot de Christelijk Afge-
scheiden Gemeente. In 1850 was Jacob Krik-
ke kerkvoogd van deze gemeente te Dedems-
vaart blijkens een notariële akte uit dat jaar,
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waarin hij veenbaas wordt genoemd. Jacob
was toen 31 jaar en had reeds drie kinderen.
Een jaar daarvoor, in 1849, heeft hij zijn
eerste veen gekocht aan de Langejacht te
Dedemsvaart. Meer stukken veen zouden vol-
gen. In 1875 heeft hij met zijn aangetrouwde
neef Hendrik Visscher veen aangekocht bij
Oranjedorp (gem. Emmen). Zij werden bij de
Oranjekanaal-Maatschappij aangemeld als
twee van de belangrijkste verveners aan de
Dedemsvaart. In dezelfde tijd, in 1876, werd
hun zakelijke verhouding verstevigd door het
huwelijk tussen hun resp. zoon Jacob jr. en
dochter Trijntje.

Het geplande kanaal door hun aangekochte
veen werd niet gegraven wegens financiële
zorgen, mede door de lage turfprijzen; van
een Krikke- of Visscherswijk bij Oranjedorp
is het dan ook nooit gekomen.

Jacob Krikke woonde eerst bij het schut
(sluis 6) naast zijn zwager Arie van Hae-
ringen die met Catrien Koster was getrouwd.
Na 1858 woonde hij aan de hoofdvaart (nu:

Moerheimstraat 60) in het door mr. R.A.
Kerkhoven gebouwde huis. Kerkhoven was
naar Indië vertrokken waar hij theeplanter
werd. De veenwijk naast het huis werd toen
Krikkeswijk genoemd, nu Krikke(n)straat.

Over het vervoermiddel van Jacob, een
vierwielige sjees, is nog een aardige anekdote
in de familie bekend: op zekere avond kwam
Jacob met zijn sjees vanuit Balkbrug naar De-
demsvaart. Bij het Katingerveld raakte hij van
de weg af en kwam in de sloot terecht (mo-
gelijk zaken gedaan en laat geworden, reeds
donker?). Gelukkig lukte het hem met wagen
en paard weer uit de greppel te komen en zijn
weg naar huis te vervolgen. Eenmaal thuis
ontdekte hij dat zijn geldbuidel was verdwe-
nen. In de sloot? Hij maakte rechtsomkeert en
vroeg enkele arbeiders mee. Ter plekke van
het voorval werden op twee plaatsen damme-
tjes gelegd in de sloot en het daartussen lig-
gende gedeelte werd leeggeschept. Maar dat
hoefde niet lang, want al snel werd de geld-
buidel gevonden: 'Ik heb hem al, stop maar
jongens'.

H.D.J. KRIKKE

Moerheimstraat 60 te Dedemsvaart; in dit uit 1848 daterende huis woonde Jacob Krikke van 1858 tot 1882
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WILLEM LASOE

Op 22 januari 1790 gaf Pieter Lasoe in de
gemeente Serooskerke (Walcheren) de ge-
boorte van zijn zoon aan, en gaf hem de naam
van zijn grootvader van moederszijde Willem.
Willems moeder bracht in totaal negen kinde-
ren ter wereld, van wie hij de zesde was. Wil-
lem trouwde te Serooskerke op 24 juli 1816
met Francina Jongepier.

Dat Willem niet tot de rijksten behoorde,
blijkt uit het Registre Civique van het Arron-
dissement Middelburg van 1812, waar hij is
ingeschreven onder nr. 4240 als zijnde arm en
van beroep huisknecht te Serooskerke. Nu
waren er in 1815 in de Noordelijke Nederlan-
den 190.000 'bedeelde' armen, in de Zuidelij-
ke Nederlanden 300.000. Tot de mensen die
naar een oplossing van dit armoedevraagstuk
zochten, behoorde Johannes van den Bosch
(1780-1844), de stichter van de Maatschappij
van Weldadigheid (M vW). De sub-commissie
van de MvW te Middelburg meldde op 23
augustus 1823 aan de permanente commissie

te Den Haag dat, na de oproep van 14 maart,
zich weer een gezin had aangediend voor de
kolonie.

Op 31 augustus 1823 ging de commissie
akkoord en stelde de directeur van de kolonie
te Frederiksoord op de hoogte van de komst
van het gezin. Op 21 september 1823 vestigde
het gezin Lazoe zich op de hoeve nr. 45 in de
kolonie te Frederiksoord. Francina en Willem
hadden toen drie kinderen: zoon David van 5
jaar en de dochters Tonnetje van 3 jaar en Eli-
sabeth van 5 maanden. De moed die deze
mensen opbrachten om alle schepen achter
zich te verbranden, familie en vrienden achter
te laten, met de gedachte ze waarschijnlijk
nooit meer te zien, de - voor die tijd - enorme
afstand van Walcheren naar het hoge noor-
den van Drenthe, een onzekere toekomst tege-
moet, die moed bracht mij er toe deze voorou-
ders tot mijn meest favoriete uit te roepen.
Het bewijs dat het hun gelukt is te overleven,
is dit artikeltje, geschreven 172 jaar na dato
door hun rechtstreekse afstammeling:

Daan (David) G. LAZOE

JAN ADRIAENSZ LEEGHWATER

Een pienter kopje, slimme oogjes, passer en
winkelhaak in de handen als tekenen van zijn
technisch vernuft, zo prijkt Jan Adriaensz
Leeghwater (1575-1650) op het frontispice
van de zoveelste druk van zijn 'Haerlemmer-
meerboeck'. Naar eigen betiteling was hij
'ingenieur ende molenmaker van de Rijp', in
de schoolboekjes is hij opgeklopt tot een
Groot Vaderlander.

Molenmaker was hij inderdaad, en daar-
naast nog meubelmaker, metselaar aan het
Amsterdamse stadhuis, vervaardiger van de
bouwtekeningen voor het Rijper raadhuis,
ontwerper van het speelwerk van de Wester-
toren in Amsterdam, en nog meer. Dat hij een
geniaal waterstaatkundige zou zijn geweest,
de drijvende kracht achter de drooglegging
van de grote Noord-Hollandse meren, is ech-
ter een mythe die pas vele jaren na zijn dood
is ontstaan en die tot in deze eeuw verder is
verfraaid in boeken met titels als 'Leeghwater

maalt de meren leeg' en 'Een timmermans-
zoon wint land'. Zijn rol in die ondernemin-
gen was een ondergeschikte en zonder enige
bijzondere betekenis.

Toch is hij in één activiteit bijzonder suc-
cesvol geweest: op zijn oude dag schreef hij
twee bestsellers, het 'Haerlemmermeerboeck'
en de 'Kleine Chronycke ende Voorbereydin-
ge van de Afkomste ende 't vergrooten van de
Dorpen van Graft en de Ryp ende Van meer
verscheyden notabele Oude Stucken ende Ge-
schiedenissen'. In deze werken, die tot in de
negentiende eeuw vele herdrukken beleefden,
heeft hij zonder schroom zijn eigen prestaties
aangedikt en zo zelf de basis gelegd voor de '
latere mythologisering van zijn persoon. Jan
Adriaensz was een beetje een charlatan. Ty-
perend is zijn smakelijk verhaal over de 'wa-
terconste'. Dit was een truc om lange tijd on-
der water te blijven, die hij met groot succes
voor prins Maurits opvoerde en waarvoor hij
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Sjfn geest, Jie-alijft Tferckt, en> nimmermeer werf moe
*ietitffeen zyn VaJerlanJt, tot wel/tant kan, yerjtrecken
Zich inJl/nsHeer-boeck. tallienJeeL aen u, ontdecken:
Vat d'aaJer rcft belangt. Jiejpreyt sicli trj* en brret.

. £n, rat, injyn, Pernufl'. Kat yimant, irift o/f tfcet ^.^

Jan Adriaensz. Leeghwater (1575-1650)
(foto: Stichting Iconografisch Bureau, Den Haag)

in 1605 warempel een octrooi van de Staten
van Holland ontving. Naast ijdelheid en zelf-
overschatting treffen in zijn geschriften echter
ook de wendbaarheid van geest, zijn brede
interesse en een innemende naïviteit.

Deze self-made man, die zijn beperkingen
zo graag over het hoofd zag en ze in het vuur
van zijn betoog toch zo bloot gaf, is mijn fa-
voriete voorouder. Ik verkies hem boven een
aantal anderen die eveneens in eigen of ander-
mans geschriften in enig detail naar voren ko-
men, om zijn ongeremd enthousiasme, zijn
wat naïeve intelligentie en zijn prettig ge-
keuvel. Mijn keus zou niet op hem zijn geval-

len, als hij de monomane drooglegger was ge-
weest die ons op school werd voorgeschoteld.

Aanvankelijk heb ik nog geaarzeld tussen
Leeghwater en een andere kandidaat, maar
Jan Adriaensz heeft een streepje voor omdat
hij in mijn kwartierstaat dubbel telt. Mijn
overgrootvader Hendrik Koene trouwde in
1871 zijn nicht Elisabeth Stolp. Hun moeders
waren de gezusters Aaltje en Elisabeth de Wit,
die afstamden van het doopsgezinde echtpaar
Cornelis Pietersz Wit en Aaltje Sijmons
Leeghwater te Zaandijk. Deze Aaltje was een
kleindochter van Jan Adriaensz Leeghwater.

B.K.S. KOENE
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FRANCOISE LEVESQÜE

Nummer 1817 in de kwartierstaat van Roland
en Marianne van der Enden - Frangoise Le-
vesque - werd als weduwe door de kerk haar
kinderen ontnomen. Ze moest jaren strijd voe-
ren om ze terug te krijgen.

Ze werd geboren te La Rochelle, een stadje
in Frankrijk, als dochter van Jean Levesque,
koopman, en Marie Bouier. Op 6 februari
1684 huwt ze op 22-jarige leeftijd in haar
grboorteplaats met de 33-jarige Jean Ribaut,
koopman en consul voorde Verenigde Neder-
landen aldaar, geboren te Vlissingen als zoon
van de koopman Caspard Ribaut en Anne de
Heer. Ze kwamen uit welgestelde protestantse
kringen die bij een huwelijk veel bij de nota-
ris te regelen hadden.

Op 28 november 1685 schenkt ze het leven
aan een dochter Anne aan boord van het Hol-
landse schip 'Le Brasseur', varend onder ka-
pitein Michiel van der Velde, na aankomst
van het schip in de haven van La Rochelle. In
1688 wordt nog een dochter Maria geboren,
maar dan slaat het noodlot toe: haar man over-
lijdt in datzelfde jaar. In 1692 volgt een twee-
de ramp, deze keer haar door mensen aange-
daan: beide kinderen, zeven en vier jaar oud,
worden haar ontnomen en in een klooster op-
gesloten om rooms-katholiek te worden opge-
voed. De wanhopige moeder doet alles om
haar dochters terug te kunnen krijgen; enkele
van haar brieven zijn gepubliceerd'.

In 1692 zendt ze een memorandum aan de
heer Heemskerk, ambassadeur aan het hof van
Frankrijken in april 1693 biedt ze koning Lo-
dewijk XIV een smeekschrift aan. Op 29 no-
vember 1698 smeekt ze zeer nederig en met
zeer veel respect ('tres humblement et avec
un tres profond respect') om de vrijheid van
haar twee, in een klooster te La Rochelle in-

gesloten dochters. Op 26 juni 1699 verneemt
ze van de secretaris van de ambassade te Pa-
rijs dat de vrijlating van haar dochters tot
tweemaal toe is geweigerd.

Nu komt het toeval haar te hulp. De inten-
dant van La Rochelle, Begon, is de schoonva-
der van de Markies de la Gallissonnière, die
te Vigo (Spanje) in 1702 gevangen wordt ge-
nomen door de Engelse troepen tijdens de
Spaanse Successie-oorlog. Op 1 januari 1703
wordt aan koningin Anne van Engeland een
memorandum aangeboden door de heer Vrij-
berge, dienaar van de Staten-Generaal van de
Verenigde Nederlanden te Londen met het
verzoek de markies in hechtenis te houden
totdat de intendant van La Rochelle de twee
dochters 'die hij heeft vastgehouden sedert
tien jaren in een klooster van genoemde stad
met ongehoorde hardnekkigheid' heeft vrijge-
laten. In datzelfde jaar sterft het jongste kind
in het klooster.

Na een proces-verbaal van de adviseur van
de Franse koning, waarin men de moeder wil
wijsmaken dat Anne bang is om het rooms-
katholieke geloof te verliezen, wordt het kind
vrijgelaten. Ze vertrekt met haar moeder naar
Rotterdam. Anne Ribaut zweert op 14 decem-
ber 1707 in de Waalse kerk de rooms-katho-
lieke godsdienst af en trouwt daar op 7 sep-
tember 1710 met A lexander Godeffroy, woon-
achtig te Kopenhagen, weduwnaar, en neef
van haar moeder, die nog getuige was bij het
huwelijk van laatstgenoemde. Eenjaar later is
Frangoise getuige van de doop van haar
kleindochter Anne te Müncheberg (Branden-
burg). Deze Anne Godeffroy vinden we later
terug in Heusden, waar zij gouvernante is van
de nichtjes van de Graaf van Bentheim en
waar zij trouwt met Cornelis Brand 2.

C. VAN DER ENDEN

1. Bulltein de la Société de ïhistoire du protestantisme francais,X 1861,pag. 195 en XXXIX 1890, pag.
139.

2. Gens Nostra 46 (1991), pag. 547 (Karel de Grote, Eindreeks 207 (Van der Enden).
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MARIA LION

Mijn overgrootmoeder van moederszijde heet-
te Maria Lion. Zij huwde te Tegal (Java) op
14 februari 1872 met Paulus Eugenius Schir-
mer, geboren in Berlijn op 31 december 1836.
Hij was landmeter en van 1879 tot 1886
werkzaam bij het kadaster in Batavia, laat-
stelijk als hoofd. Van hun zes kinderen (oor-
spronkelijk acht) was mij vrij veel bekend
uit verhalen van mijn grootmoeder Dorothea
Catharina, maar t.a.v. de geboortedatum en
-plaats van Maria Schirmer-Lion, alsmede
haar afstamming, was niets overgeleverd.

Bij het onderzoek hiernaar in de Indische
fiches bij het CBG werd bij de verschillende
families Lion die in de periode 1840 in voor-
malig Nederlandsch-Indië leefden, slechts één
Marie aangetroffen. Deze werd in Soerabaja
geboren op 20 augustus 1846, als dochter van
de journalist HenriJulius Lion en Louise Fre-
derikavonGriesheim. Dat de voornaam-Ma-
rie i.p.v. Maria - afweek, leek geen bezwaar:
men nam het daarmee in Indië niet zo nauw!
Volgens de Indische burgerlijke stand trad
Maria op 25 augustus 1862 te Batavia in het
huwelijk met Louis Gerard van Lakerveld,
van wie verder geen enkel spoor werd gevon-

Maria Lion (1853-1933)

den. Dit kon uiteraard een eerste huwelijk zijn
dat door het overlijden van Louis, of door
echtscheiding werd ontbonden.

Hoewel dus enige twijfel over deze afstam-
ming gerechtvaardigd was, temeer ook omdat
de naamgeving van verschillende kinderen
binnen dit kader niet goed verklaarbaar was,
werd bij gebrek aan (andere) gegevens voor-
lopig aangenomen dat deze Marie (Maria)
mijn overgrootmoeder was. Dientengevolge
werden de geslachten Lion en Von Griesheim
door mij verder nagetrokken, hetgeen op zich
veel interessants opleverde ...

Echter, een aantal jaren later ontving ik uit
de nalatenschap van een van mijn ooms via de
notaris een doos met foto's, brieven en docu-
menten, waarbij een doopakte uit Tetschen (in
Bohemen, toen Oostenrijks, thans het Tsjechi-
sche Dëcin) gedateerd 2 september 1886. Het
betrof de doop van Wilhelm Jacobus Schir-
mer, oudste broer van mijn grootmoeder. Uit
deze Taufschein' bleek dat Maria Lion in
Serang was geboren, als dochter van Jacobus
Lion en Ariana Catharina van den Wilten-
burgh. Voorts bleek uit aantekeningen en
brieven dat de geboortedatum van Maria 12
maart 1853 zou zijn en dat Paulus Eugenius
Schirmer ten huize van zijn zuster Elisabeth
Rabinger-Schirmer in Tetschen op 1 januari
1887 is overleden. Bij verder naspeuren op
het CBG, maar vooral ook bij het Algemeen
Rijksarchief, kwam langzaam maar zeker het
volledige plaatje in beeld, waarbij tevens voor
een groot deel duidelijk werd naar wie de kin-
deren Schirmer vernoemd waren.

Van Maria Schirmer-Lion kan nog worden
vermeld dat zij zeer muzikaal was en voor-
treffelijk piano speelde. Zij gaf vele piano-
uitvoeringen en begeleidde o.a. de zangver-
eniging 'Polyhymnia' te Soerabaja, bij welke
zangvereniging mijn grootmoeder en haar
echtgenoot tot de uitvoerenden behoorden.

Als weduwe was zij tot 1913 werkzaam als
bewaarder van het Kadaster Ie klasse te Soe-
rabaja; zij overleed aldaar in 1933, na vele
van haar kinderen te hebben overleefd. Veel
sterfgevallen in de familie waren nogal dra-
matisch, zodat het een wonder mag heten dat
zij dit allemaal heeft doorstaan!

F.J. VERMEER
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CAREL JOHANN VON LÖWENSTRÖM

Mijn favoriete voorouder is mijn overgroot-
vader Carel Johann von Löwenström. Mijn
moeder vertelde wel eens dat haar vader, Ca-
rel Johann Blauw, een kind was van een Deen
of een Duitser en eigenlijk anders zou moe-
ten heten. Als ik dan vroeg hoe dat kon, wist
ze daar eigenlijk geen antwoord op te geven.
Ook haar broers en zusters wisten verder
niets.

Omdat ik me al een tijdje met genealogie
bezig hield, besloot ik dit raadsel in de familie
eens uit te zoeken. Ik begon ermee de geboor-
teakte van mijn grootvader eens goed te bekij-
ken. Daaruit bleek dat zijn moeder toen onge-
huwd was en dat hij werd aangegeven door de
arts die bij de bevalling aanwezig was. Als
getuige trad daarbij een zekere Carel Johann
von Löwenström op. Het kind werd ook Carel
Johann genaamd. Twee jaar later werd er nog
een meisje geboren die de namen Carolina
Johanna kreeg. Weer was Löwenström getui-
ge bij de geboorteaangifte.

Daarom besloot ik eens nader onderzoek te
doen naar zijn persoon. Ik vond toen een hu-
welijksakte van hem met Anna Maria van
Oort. Via de huwelijksbijlagen ontdekte ik dat
hij in Sleeswijk (toen Denemarken) was gebo-
ren op 26 april 1815 als zoon van Peter Fre-
derik von Löwenström, luitenant der artillerie,
en Albertine Friederieke Agnes de Selchez.
Omdat ik ook een advertentie van hem vond,
waarin stond dat hij Oostindisch ambtenaar
was, ben ik bij het Algemeen Rijksarchief in
de stamboeken van Oostindische ambtenaren
gaan zoeken. Daarbij bleek dat hij op 1 mei
1850 was aangesteld als hoofdcipier van 's
lands gevangenis te Soerabaja. Nu rees bij mij
de vraag hoe een man uit Sleeswijk als ambte-
naar in Soerabaja terechtkomt. Daarom ging
ik de stamboeken van het KNIL eens bekijken
en daar vond ik dat hij van 1843 tot 1849 bij
het KNIL had gediend. Daarvóór had hij nog
van 1838 tot 1843 in het Nederlandse leger
gediend bij het 4e regiment lichte dragonders,
gelegerd te Zaltbommel.

In 1857 kreeg Carel Johann problemen met
zijn ogen en ging hij voor twee jaar op ziekte-
verlof naar Nederland. Aangezien deze ter-
mijn niet voldoende was en hij niet meer te-
rug mocht van zijn arts, kreeg hij op zijn ver-
zoek eervol ontslag. Hij is toen gehuwd met
bovengenoemde Anna Maria van Oort en
werd door dat huwelijk directeur van de eerste
bad- en zweminrichting in Amsterdam op de
Westerdokdijk. Zijn vrouw namelijk was de
weduwe van C. W. Ploenius, de oprichter en
directeur van deze inrichting. Deze functie
heeft Carel Johann uitgeoefend tot zijn over-
lijden in 1882. Een pikant detail dat uit zijn
overlijdensakte bleek, is dat hij is overleden
in het huis van mijn overgrootmoeder, maar
woonachtig was bij zijn vrouw op de Wester-
dokdijk.

Vijftien jaar later trouwde mijn overgroot-
moeder met Eduard Blauw die de beide kin-
deren erkende. Mijn grootvader was inmid-
dels al bijna 22 jaar. Eduard Blauw zou zelf
12 jaar geweest moeten zijn toen hij het kind
verwekt zou hebben. Alle feiten maken het
dus aannemelijk dat Carel Johann von Lö-
wenström tijdens zijn huwelijk een relatie
heeft gehad met mijn overgrootmoeder, die in
de buurt van het zwembad woonde, en bij
haar twee kinderen heeft verwekt. Het bewijs
kreeg ik onlangs door toeval in handen. Caro-
lina Johanna, het zusje van mijn opa, heeft in
1942 een notariële akte laten opmaken, waar-
bij zij verklaarde dat zij en haar broer Carel
Johann van Löwenström als biologische vader
hadden en niet Eduard Blauw, maar dat het
bewijs daarvan verloren was gegaan bij een
bombardement.

Omdat mijn voornamen ook Carolina Jo-
hanna (Maria) zijn en ik ben vernoemd naar
mijn grootvader, maar eigenlijk (zonder dat
men dit wist) naar Carel Johann von Löwen-
ström, die voor mij altijd een dubieuze figuur
was, is hij mijn favoriete voorouder, ook om-
dat hij een geheim in de familie bracht dat
door zijn achterkleindochter is ontrafeld.

C.J.M. FREDRIKS-HELMERS
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MARIA VAN DE MEEBERG

Maria van de Meeberg (1879-1954)
en echtgenoot Leendert Vos (1873-1957)

Voor mijn grootmoeder van vaderszijde, Ma-
ria van de Meeberg, naar wie ik ook ver-
noemd ben, koester ik grote bewondering.

Maria (in de volksmond Miet genoemd) is
geboren te Klundert op 7 september 1879 en
overleden te Zuid-Beijerland op 20 oktober
1954. Zij was een dochter van Paulus van de
Meeberg (geb. Fijnaart 12-9-1850) en Corne-
lia van Drunen (geb. Willemstad 1-9-1853).
Cornelia overlijdt te Klundert op 19 december
1895, 42 jaar oud, bij de geboorte van haar
15e kind. Zij wordt met het kind in de ar-
men begraven. Toen Cornelia in het kraam-

bed stierf, stelde vader Pauw zijn dochter
Miet aan als huishoudster over zijn gezin. Ze
was toen pas 16 j aar en had het er niet gemak-
kelijk mee.

Maria trouwde te Klundert op 7 september
1905 met Leendert Vos, geboren te Zuid-Beij-
erland, kleermaker van beroep, overleden in
Noord-Beijerland op 20januari 1957. Hij was
een zoon van Bartholomeus Vos en Corne-
lia van de Meeberg. Het echpaar Vos-van de
Meeberg kreeg zes kinderen, waaronder mijn
vader Paulus Vos, geb te Zuid-Beijerland op
24 november 1909.

M.A. Vos

FRANS NICOLAAS GERARD MERSEN SENN VAN BASEL

Mijn favoriete voorvader is mijn betover-
grootvader Frans Nicolaas'Gerard Mersen
Senn van Basel, die te 's-Gravenhage werd
geboren op 4 oktober 1818. Zijn ouders waren
Jacobus Leonardus Mersen Senn van Basel en

Paulina Wilhelmina van Hoorn, gehuwd te
Utrecht op 30 maart 1815. Het geslacht (oor-
spronkelijk Senn) is afkomstig uit Basel in
Zwitserland. Zowel van vaders als van moe-
ders kant waren verschillende voorouders van
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Frans bewindhebbers van de VOC. Frans had
nog twee oudere halfzusters (Jacoba en Hes-
ter, beiden uit een eerder huwelijk van zijn
vader) en nog een volle zuster Magdalena, die
twee jaar ouder was dan hij. Zijn jongste zus-
je Wilhelmina overleed nog voor haar eerste
verjaardag.

In de zomermaanden woonde de familie op
hun buitenplaats 'Middenburg' te Voorburg.
De rest van het jaar bewoonde het gezin een
herenhuis, vlak naast het Koninklijk Paleis
Noordeinde in Den Haag. Later was daar de
hoofdadministratie van de Kroondomeinen
gevestigd.

Frans vertrok in 1842 naar Nederlandsch-
Indië. Hij was toen 23 jaar. Hij werd daar ei-
genaar van de tabaksfabriek 'Pamotan' bij
Rembang (noordkust van Midden Java). Later
was Frans administrateur op een rijstplantage
bij Losarang aan de noordkust van West Java.
Hij trouwde te Batavia op 4 augustus 1846
met Frangoise Jeanette Butin Bik, dochter
van de Resident van Batavia Frangois Butin
Bik. Het echtpaar kreeg zes kinderen onder
wie mijn overgrootmoeder Rosalia Sophia.
Na het overlijden van haar moeder op 14 au-
gustus 1864 naam Roos de zorg voor het ge-
zin op zich.

De familie woonde later in Buitenzorg, in
het mooi gelegen landhuis 'Gedong Halang',
bij de rivier Tjiliwoeng, aan de Grote Post-

Frans Nicolaas Gerard
Mersen Senn van Basel

(1818-1873)

weg, met uitzicht op de bergen. Dochter Roos
trouwde op 17 maart 1872 met Jan Marti-
nus Bik. Hun dochtertje Frangoise werd rond
Kerstmis van dat jaar geboren. Frans heeft
zijn kleindochtertje nog even gekend, want hij
overleed te Batavia op 14 november 1873, op
55-jarige leeftijd. Zijn levensgroot portret
hing in mijn ouderlijk huis.

E.R. STEINEBACH-VAN REIJN

JACQUES LE MESNAGER

Mijn bijdrage gaat over een Franse voorou-
der, die een heel kort leven heeft gehad: Jac-
ques Ie Mesnager, geb./ged. Quibou (Fr., dép.
Manche) 15/17 december 1702', trouwt ca.
1730 Catherine Ie Canu, geb. St. Gilles (Fr.,
dép. Manche) ca. 1705. Het huwelijk van dit
bruidspaar zou van korte duur zijn.

Hun dochter Susanne, die ongeveer in april
1731 zal zijn geboren en genoemd werd naar
haar grootmoeder van moederszijde, overlijdt
al na tien maanden en wordt op 10 februari
1732 in Quibou begraven. De zoon Jean Bap-
tiste wordt gèb./ged. te St. Gilles op 24/26
april 1732. Maar voordat hij wordt geboren en
zelfs vóór het overlijden van Susanne, sterft

Jacques op 29-jarige leeftijd en wordt te Qui-
bou begraven op 29 januari I7322.

Moeder Catherine blijft na het verlies van
man en dochter alleen achter, maar is dan in
verwachting. Waarschijnlijk trekt zij in bij
haar ouders Jean Ie Canu en Susanne Godard
in St. Gilles, waaraan Baptiste wordt gebo-
ren. De halfwees Jean Baptiste zal zijn moe-
der nauwelijks hebben gekend, want zij wordt
daar begraven op 29 december 1733 (wonen-
de bij haar vader Jean Ie Canu), als hij ruim
IV2 jaar oud is. Hij zal verder opgevoed wor-
den door zijn grootouders.

Bij genealogisch onderzoek wordt men me-
nigmaal geconfronteerd met vreugde en ver-
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driet, maar hier is tussen 1730 en eind 1733
wel veel leed geleden en onwillekeurig gaan
je gedachten dan eens terug naar dat gezin en
vraag je je af of ziekte de oorzaak kan zijn
geweest. Maar daarop komt geen antwoord.

Jean Baptiste trouwt in 1770, overlijdt in

1813 en is dan bijna 71 jaar. Hij is de vader
van mijn voorvader Charles Thomas, die in
1795 met het Franse leger naar Nederland
kwam3.

Mijn Franse afkomst verloochent zich niet
en daarom heb ik gekozen voor Jacques als
'favoriete voorvader'.

M. S O E T E N S - M E N A G E

Doop te Quibou op 17-12-1702: 'Le dix sept décembre dudit an [1702] par moy curé De Vautier sou-
signé a esté baptisé Jacques le Mesnager fils de Nicolas et de Marie Vieil nay de deux jours. Nommé
par Pierre Vieil assistéde Anne Vieil'. [De 17e december 1702 is door mij, ondergetekende, pastoor De
Vautier, gedoopt Jacques le Mesnager, zoon van Nicolas en van Marie Vieil, 2 dagen geleden geboren.
Doopheffer Pierre Vieil, geassisteerd door Anne Vieil].
Begraven te Quibou 29-1 -1732: 'Le vingt neufième jour de janvier 1732 a esté par nous curé De Vautier
soussigné inhumé dans le cimetière de ce lieu le corps de Jacques le Mesnager aagé de vingt neuf ans
ou environ. Presence de ses parents en de Jacques Laisné'. [De 29e dag van januari 1732 is door mij,
ondergetekende, pastoor De Vautier, begraven op het kerkhof van deze plaats het lichaam van Jacques
le Mesnager, oud ca. 29 jaar in tegenwoordigheid van zijn ouders en Jacques le Laisné].
Zie Gens Nostra 50 (1995), pag. 365-368.

GERRITJE BOTES VAN DER MEULEN

Bijgaand portretje is waarschijnlijk de enige
afbeelding die er van haar is. Een gewone ou-
dere vrouw met een oorijzer, zoals er zoveel
waren.

Jarenlang hing de foto in de kamer van
haar jongste dochter Cobe, boven de schoor-
steenmantel. Cobe's man, Gerritje's schoon-
zoon Atze, liet het daar zelfs tientallen jaren
na haar dood hangen. De schoonmoeder die
hij nooit heeft gekend. Zou hij hebben gewe-
ten dat er achter dat gewone gezicht zoveel
verdriet schuil ging? Mogelijk niet. En als er
geen vraaggesprek met haar dochter was ge-
weest in 1962 - opgenomen op de band - en
geen aktes in de archieven, hadden wij het
ook niet geweten.

Gerritje Botes van der Meuten, later Ger-
ritje van Tsjitte oftewel Tsjitte Gerritsje. Ze
wordt geboren op 20 maart 1834 als dochter
van Bote Jacobs van der Meulen en Lijsbet
Ruurds Bouma. Haar vader is molenmaker-
(sknecht). Ze heeft slechts één broer. Van
haar moeders kant stamt ze af van Karel de
Grote, maar ik betwijfel het of ze dat hebben
geweten en waarschijnlijk interesseerde het
hun ook niet.

Als haar moeder overlijdt, is zij al dienst-
meid bij notaris Carpentier in Koudum, 'een

Gerritje Botes van der Meulen
(Tsjitte Gerritsje, 1834-1908)
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man met een houten been'. Daar leert zij ook
de gebroeders Dijkstra kennen. Opmerkzaam
gemaakt door de dochters van de notaris 'als
je één van die mannen krijgt ben je best af'.
Het wordt de 26-jarige Rinke Douwe. Helaas
een man met een zwakke gezondheid. Hij had
'altijd pijn in zijn zij (maag, milt?)', maar was
'een beste man, die erg vroom was en hele
dagen bad voor zijn herstel'. Mogelijk een
beetje te vroom, want het werd Gerritje wel
eens wat te veel. Vlak na de geboorte van hun
eerste kind overlijdt hij.

Ruim een jaar later trouwt ze met Rinke's
broer Tjitte, die in hetzelfde huis woont. Tjit-
te's lichamelijke gezondheid was beter dan
die van zijn broer, maar geestelijk was hij vrij
zwak. Ik betwijfel het of zijn vrouw heeft ge-
weten dat hij vier jaar voor hun huwelijk eni-
ge maanden in de Psychiatrische Inrichting
van Franeker heeft gezeten wegens krankzin-
nigheid, gepaard gaande met ongecontroleer-
de driftaanvallen. Op het Rijksarchief is er
een uitgebreid dossier over. Voor zover be-
kend is het de enige keer dat hij opgenomen is
geweest, maar wel leed hij in de herfst aan
depressieve buien.

Ook Tjitte was tamelijk religieus. 'Hij ging
(in Koudum) naar beide kerken toe. Dat
maakte voor hem geen verschil. Toen hij
overleed waren beide dominee's er en wel

tachtig mensen. Iedereen hield van hem. Hij
was een reuze vader'. Gerritje is weer wedu-
we en heeft intussen ook haar ouders en drie
kleine kinderen verloren.

Hoewel dochter Rink op de bandopname
zegt 'de twee broers waren rentenier', valt dat
in de praktijk wat tegen. Bij zijn overlijden in
1886 geeft de nalatenschap een negatief saldo
voor de echtgenote en de vijf kinderen. Ger-
ritje is genoodzaakt haar deel van het huis aan
de Kninebuerten (later Verlengde Hoofd-
straat) te verkopen.

Intussen heeft haar oudste zoon Douwe het
aardig gedaan en kan het resterende deel van
het huis kopen (de rest was via zijn vader al
zijn eigendom). 'Het was een prachtig huis,
met tegeltjes met bijbelse afbeeldingen. Wij
wisten precies wat ze betekenden'. Moeder
Gerritje hoeft zodoende het huis niet uit, maar
verhuist naar de achterkant. Ze begint er een
winkeltje om het hoofd boven water te hou-
den. In 1905 koopt zoon Sijbren het huis van
zijn halfbroer en de laatste driejaar van haar
leven woont Tsjitte Gerritsje samen met Sij-
bren en dochter Cobe. 'Ze heeft nog een paar
mooie jaren gehad, zo met z'n drieën'.

Gerritje overlijdt in 1908 en ligt begraven
op het kerkhof van Koudum. Een grafsteen is
nooit geplaatst. Het enige wat van haar rest, is
dit portretje en wat aktes in de archieven. En
dit artikeltje.

Antonia VELDHUIS

GILLES JOHANNES VAN DER MEULEN

'Maandag 3 november. Aangezien het zog erg
vermindert moet hij nu hebben arroroot met
het wit van 5 of 6 eyeren per dag. Hier zijn
wij mee doorgegaan tot Woensdag 12 No-
vember en nu krijgt hij koemelk: 1 deel melk
met 2 deelen water precies afgemeten. Hij
krijgt nu 75 gram melk met 150 gram gekookt
water en een eyerlepeltje witte suiker, en dat
gaat tot nog toe vrij goed, en als hij eens niet
goed poept dan eeri'eyerlepeltje magnesia per
dag.' Dit meldde mijn overgrootvader' Gilles
Johannes van der Meulen in 1878 over zijn
toen ruim twee maanden oude zoon John Fre-
deric William (mijn grootvader). Het schriftje,
waarin hij met grote zorg en liefde de ontwik-

kelingen van zijn zoon in zijn eerste levensja-
ren beschreef, kreeg ik enige tijd geleden in
handen. Wat mij trof was niet alleen dit on-
verwachte contact met een voorouder over
een tijdsafstand van meer dan een eeuw, maar
vooral ook de betrokkenheid van een vader bij
het dagelijks lief en leed, dat het verzorgen en
opvoeden van een zuigeling, peuteren kleuter
meebrengt. Het paste niet bij het beeld dat ik
van een negentiende-eeuwse vader had, dat
hij zich ook met natte luiers zou bezighouden:
'Hij drinkt enorm veel en is daardoor dan ook
aanhoudend nat, smorgens zoo dat hij haast
niet aan te pakken is, alles is dan door en door
sliknat.'. •
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Het gezin Van der Meulen-Freeman, 1879

De kleine John groeit voorspoedig op. Als
hij ruim één jaar oud is, meldt zijn vader: 'Het
is altijd een lust hem te zien eten en drinken -
hij eet en drinkt alles, 's middags minstens
een groot glas bier en melk in overvloed.'
Men bedenke dat Den Haag, waar dit alles
zich afspeelt, toen nog geen waterleiding had!

John blijkt bijzonder leergierig. Toen hij
net 5 jaar oud was, meldde vader Gilles dat
een bezoekende tante, onderwijzeres, '... er
bepaald verwonderd over (was) dat hij reeds
zoo goed lezen kon, terwijl hij zelf getallen
tot zeven cijfers, dus tot millioen toe, vlug en
goed oplezen kan. Op straat kan hij geen uit-
hangbord of geen boek zien of hij leest wat er
op staat, en zoo vlug dat de menschen die het
toevallig zien er over verwonderd zijn, en
stopt men zijn boekjes soms weg voordat hij
zich teveel inspant, dan neemt hij een courant
of wat hij vinden kan.'

De ouders zijn trots, maar ook ongerust,

zeker als hij weer eens een periode van hoes-
ten heeft doorgemaakt: 'Toch spant hij zich
bij het leeren teveel in, en is hij nog niet zoo
als hij wezen moest, zoodat wij hem dagelijks
nog maar een glaasje Quina selon la Roche
geven, en dat knapt hem een heele boel op, en
's middags houden wij hem thuis en laten
hem spelen.'

De angst voor hoest was niet ongegrond:
zowel Gilles als Johns anderhalfjaar oudere
broer Piet stierven aan TBC, Gilles toen John
tien jaar oud was, Piet zeven jaar later. Moe-
der Elisabeth Antonia Freeman werd echter
tweeëntachtig.

De leergierige John maakte een prachtige
carrière als ambtenaar van het binnenlands
bestuur in Nederlandsch-Indië, waar hij het
tot directeur onderwijs en eredienst bracht.
Hij stierf in 1963 in zijn geboorteplaats Den
Haag, 85 jaar oud. Zijn vader had het eens
moeten weten.

S. BOEF-VAN DER MEULEN
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JAN NICOLSON

Tot nu toe heb ik een dikke duizend voorou-
ders gevonden. Het valt niet mee uit zo'n gro-
te groep een favoriete voorouder te kiezen.
Verschillende van mijn voorouders trekken
mij om min of meer duistere redenen meer
aan dan de andere. Als meest favoriete voor-
ouder heb ik uiteindelijk voor Jan Nicolson
gekozen. De redenen hiervoor zal ik in dit
artikeltje aangeven.

De belangrijkste reden om te kiezen voor
Jan Nicolson ligt in het feit dat hij de eerste
voorouder van buitenlandse komaf was, die ik
in mijn kwartierstaat vond. Jan wordt in 1642
in het burgerboek van Leeuwarden ingeschre-
ven, waarbij wordt vermeld dat hij Engelsman
is. Helaas wordt niet gepreciseerd uit welk
deel van Engeland hij afkomstig was.

Voorts wordt mijn interesse in Jan veroor-
zaakt door zijn beroep: 'zilvertrekker'. Dit
beroep wordt bij zijn huwelijk met Elske Jo-
sua Spiet op 17 juli 1642 te Marssum, een
dorp westelijk van Leeuwarden, vermeld. Na-
vraag bij een zilverkenner heeft mij geleerd
dat het zilvertrekken een zelfstandig beroep
was naast het zilversmidsberoep. De zilver-
trekker maakte zilverdraden die door de zil-

versmid werden verwerkt in bijvoorbeeld fili-
grainwerk. Aangezien Jan de enige zilvertrek-
ker onder mijn duizend gevonden voorouders
is, is dit ook een reden waardoor hij zich on-
derscheidt van de grijze massa.

De derde reden om Jan het predikaat 'favo-
riete voorouder' op te spelden, is dat hij uit
Groot-Brittannië afkomstig was. Dit land, en
dan vooral Schotland, is mijn favoriete vakan-
tiebestemming. Ik vind het heel leuk dat ik
door een Britse voorouder enigszins een band
met dit land heb. Overigens was Jans vrouw,
Elske Josua Spiet, ook van Britse afkomst.
Haar vader, Josua Antoni Spiet, wordt in het
burgerboek van Leeuwarden in 1637 namelijk
ook ingeschreven als afkomstig 'uit Enge-
landt'.

Het lijkt er op dat verder onderzoek naar de
afkomst van Jan en zijn vrouw Elske zoeken
naar een naald in een hooiberg wordt. Er zijn
helemaal geen aanwijzingen waarom Jan en
waarom Elskes vader naar Nederland kwa-
men. Wat dat betreft is hun verleden voor mij
nog net zo wazig als het mysterieuze, mistige
Engelse en Schotse landschap waar ik zo dol
op ben!

Tineke SLOF

EPPO JANS NIEBOER

Vanaf het prille begin dat ik me ging bezig
houden met de genealogie heb ik me laten
leiden door Burgerlijke Stand en daarna DTB
om maar zo snel mogelijk zo veel mogelijk
generaties op te kunnen voeren. Aangeland bij
Harm Eppes Boer (geb. Uiterburen 23-8-
1766, overl. Zuidbroek 12-5-1819 'na een
bedlegering van slechts vier dagen'') ging het
bij zijn vader fout. Het heeft een behoorlijke
tijd geduurd voordat ik me met de Rechterlij-
ke Archieven in Groningen durfde bezig te
houden. Maar toen die drempel overwonnen
was, ging er een nieuwe wereld voor me
open. In zijn huwelijkscontract werden als
ouders genoemd Eppo Jans Nieboer en Murc-
ke Harms. Het lukte me hierna enkele genera-
ties op te voeren, maar Eppo bleef me intrige-

Eppo's ouders Jan Heines (overl. 1761),
diaken te Winschoten, en Risse Eppes (1705-
1737) lieten al hun kinderen te Winschoten
dopen, alleen Eppo werd te Beerta gedoopt
en geboren (11-4-1731), en dat was alleen
terug te vinden door de notulen van de kerk
te Zuidbroek na te pluizen. Als 4-jarige ver-
huisde hij met zijn ouders naar Winschoten,
waar hij zijn toekomstige vrouw waarschijn-
lijk ontmoette: Murcke was de dochter van
Harm Hindricks (ged. 1705) en Boucke Bron-
gers (1705-17382). Hij huwde haar te Win-
schoten (4-6-1756) en kwam een jaar later een
zieke diaken te Zuidbroek vervangen3.

Het paar kreeg vijf kinderen, van wie zoon
Jan jong en ongetrouwd overleed, twee doch-
ters resp. twee jaar en één dag leefden, en een
zoon Hindrik Eppes Boer (1773-1809) een
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leek het alsof de zoons de naam Boer van opa
overnamen. Het kon echter ook zijn dat ze
zich niet meer de NIEuwe BOERen vonden
die hun vader mogelijk wel was. Murcke ten-
slotte hertrouwde een klein jaar na zijn over-
lijden met de plaatselijke herbergier, Sicko
Simons Muller, en overleed in 1793 te Zuid-
broek. Zoon Harm is de enige met mannelijke
nakomelingen, uit twee huwelijken, waaron-
der ook een zoon Eppo, die van 1825 tot 1855
burgemeester van Zuidbroek was.

Nog steeds vind ik het een bijzondere man,
deze oud-overgrootvader, wiens keuze van
achternaam vreemd genoeg niet aansloot bij
die van zijn zoons.

F.H. BOER

1. Rouwannonce in het Nieuwsblad van het Noorden.
2. A. Pathuis, Groninger Gedenkwaardigheden, Assen/Amsterdam 1977, nr. 2510; zij overleed in het

kraambed.
3. Kerkeraadsnotulen Zuidbroek.
4. Rechterlijke archieven Zuidbroek (1753-1775).
5. Wordt ook genoemd in het Boerderijenboek Beerta, o.a. nummer 100a.

dochter achterliet. In 1768 werd Eppo lid van
het Termunter Zijlvest, waar ook zijn schoon-
vader zitting in had. Het was omstreeks de-
zelfde tijd dat Eppo de naam Nieboer aannam,
in tegenstelling tot zijn schoonvader, die Boer
ging heten. In diverse contracten die Eppo en
Murcke afsloten4, werd iedere keer weer ge-
meld dat beiden garant stonden, 'zekers ook
de vrouw', waardoor het wel duidelijk is dat
vader Boer wel meer erfde dan alleen van zijn
oom de kerkvoogd Berent Hindriks.

Toen Eppo op 3 november 1780 te Zuid-
broek werd begraven, en zwager Bronger
Harms Boer 5 sibbe over zijn kinderen werd,

SIMON REINTJES NIENOORD

Simon Reintjes is de voorvader aan wie ik
mijn geslachtsnaam Nienoord te danken heb,
een naam die door veel mensen verward
wordt met die van Huize Nienoord in Leek.
Dit huis werd eens bewoond door het geslacht
Van Ewsum waarmee de familie Nienoord
waarvan ik afstam, geen enkele verbintenis
heeft.

Mijn oudvader Simon Reintjes nam om-
streeks 1817 de naam Nienoord aan als ge-
slachtsnaam en ontleende die aan de boerderij
Nienoord te Toornwerd, die hij bij een boe-
delscheiding had verkregen. Simon werd op 3
maart 1767 te Toornwerd gedoopt als zoon
van Reintje Simons en Jantje Ennes, die deze
boerderij bewoonden vanaf omstreeks 1768.
Hij huwde te Uithuizen op 23 april 1796 met
Antje Jans de Vries, gedoopt aldaar op 16 au-
gustus 1778 als dochter van Jan Jans de Vries
en Stientje Jans Berghuis. Zij was een klein-
dochter van een broer van Simons vader. Uit
Simons huwelijk werden te Rasquert geboren:
Stijntje (29 april 1798), Jantje (3 december
1799), Jan, mijn voorvader (3 augustus 1802)
en Reintje Simons (3 januari 1803).

iwTr •;,
'•'Q-

Mijn oudvader was een vooruitstrevend
man met een ondernemende geest, vooral in
de landbouw. Zo kocht hij vlak na zijn huwe-
lijk, op 22 mei 1797, de boerderij 'Azinga' te
Rasquert van zijn moeders zuster Martjen
Ennes en haar echtgenoot Harke Everts.

Simon Reintjes Nienoord gaf in 1818 de
opdracht om in Kantens, aan de westkant van
het Boterdiep, een pel- en korenmolen te bou-
wen die de naam 'Groote Geert' kreeg. Zijn
schoonzoon Jan Rijkels, gehuwd met Stijntje
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Simons, werd mede-eigenaar van deze molen,
die zij in 1821 verkochten aan Freerk Jans
Mulder. Heden ten dage nog herinnert een
gedenksteen boven de dichtgemetselde weste-
lijke ingang hieraan.

Op 21 juni 1820 overleed Simons vrouw
Antje Jans de Vries. In 1825 namen hij en zijn
kinderen en erfgenamen het besluit om de
boerderijen Nienoord en Azinga publiek te
verkopen, samen met 24 bunders groen- en
bouwland, gelegen teTinallinge, met nog vier
andere percelen bouwland. In de achtergevel
van de boerderij Nienoord staan nu nog de
initialen van de zes kinderen van Reintje Si-

mons en Jantje Ennes vermeld met de letter
S.R., E.R., J.R., T.R., S.R., H.R. Eén van deze
lettercombinaties - S.R. - was van mijn oud-
vader Simon Reintjes Nienoord, die met zijn
vrouw Antje Jans de Vries en hun vier kinde-
ren een groot deel van hun leven op de boer-
derij Azinga in Rasquert hebben gewoond. In
het gebouw dat tegenwoordig dienst doet als
bedrijfsschuur is ter herinnering daaraan een
steen ingemetseld.

Reintje Simons overleed te Westerwijtwerd
op 21 mei 1846. Hij was vooruitstrevend en
ondernemend, maar had ook iets kunstzinnigs
over zich, wat blijkt uit het gedicht op de hier-
bij afgebeelde gedenksteen.

C. NIENOORD

MATIE CORNELISSE PLEIJTE

De geboorte van Matie Cornelisse Pleijte in
1691 verwekt de nodige opschudding. Haar
vader, Cornelis Pleijte, is schoolmeester-kos-
ter en klokkenluider te Aagtekerke. Zijn di-
recte werkgevers, de kerkeraadsleden, hebben
uitgerekend dat de tijd tussen huwelijk-ouders
en geboorte-kind of op een mirakel, of op een
zondige levenswijze duidt; zonder aarzelen
kiezen ze voor het laatste. Vader Cornelis is
van hen afhankelijk, hij stemt snel toe in een
openbare schuldbelijdenis. Maar moeder Jan-
neke Floris Ingels is minder buigzaam en
houdt haar verzet tegen de kerkeraad nog en-
kele maanden vol. Dan pas kan worden aan-
getekend: '... dat sij met droefheijt betoont
heeft berouw over haer sonden ...'.

In 1695 vertrekt het gezin naar Biggekerke.
Matie, als oudste dochter in een groeiend ge-
zin, wordt door haar moeder ingewijd in het
huishouden. Daar ligt immers de toekomst
van een meisje. Haar oudere stiefbroer en jon-
gere broers leren verder en geven de aanzet
tot een aantal families van schoolmeesters en
predikanten.

Voor Matie duikt geen bruidegom op, voor-
lopig. Ze is eigenlijk al een bedaagde jonge
dochter (bijna 32 jaar) als de mogelijkheid
van een huwelijk zich aandient. De bruide-
gom, Antheunis Antheunisse de Bree, is 45
jaar; hij is al driemaal weduwnaar en heeft
kinderen, waarvan de oudste 18 en de jongste

3 jaar is. Ook financieel is hij geen aantrekke-
lijke partij. Het is een slechte tijd in de land-
bouw, de familie is zodoende de laatste jaren
verarmd. Na het overlijden van zijn derde
vrouw kon Antheunis de erfenis zelfs niet
aanvaarden, omdat die uit 'meer schuld dan
goed' bleek te bestaan. Het is dus geen vetpot,
waarvoor Matie kiest. Maar ze kiest wel.

In de volgende jaren wordt het gezin nog
eens met vier kinderen uitgebreid, waarvan
er drie volwassen zullen worden. Na zes jaar
huwelijk blijft Matie als armlastige weduwe
achter. Ze moet bij de diaconie om bijstand
vragen. De diakenen zijn niet onwillig, maar
het aantal verzoeken om steun neemt steeds
meer toe en hun buidel is niet onbeperkt
van inhoud. De eerste jaren krijgt Matie vier
schellingen per week, bovendien wordt vier-
maal per jaar zonodig kleding verstrekt aan
haar en haar kinderen. Het is vernederend de
handen steeds op te moeten houden, maar het
is noodzakelijk.

Ook zien de diakenen er op toe dat de op-
groeiende kinderen voldoende onderwijs krij-
gen, zoon Cornelis zelfs tot zijn 17e jaar! Hij
is dan al jarenlang bij verschillende boeren
uitbesteed, maar moet in de wintermaanden
nog een periode schoolgaan. Als de kinderen
de deur uit zijn, wordt de portie voor Matie
kleiner. Het lukt haar gedurende een aantal
jaren zichzelf te redden; als dat niet meer
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gaat, wordt ze eind 1750 ter verzorging uitbe- jaar sleept haar levensverhaal zich zo voort in
steed. Elk jaar vindt in mei een nieuwe 'in-
schrijving' plaats voor deze diakonale zorg-
verlening, met een grote kans dat ze aan een
ander gezin wordt toegewezen! Bijna negen

verschillende kostgezinnen. Augustus 1759
overlijdt ze en wordt ze te Kouderkerke 'van
de armen' begraven. Hoe haar kinderen zich
uit de armoe omhoog gewerkt hebben, heeft
ze jammer genoeg niet meegemaakt.

K.P. DE BREE

JOHANNES POORTHU1S (VASTERT JANS)

Hij was mijn grootvader van moeders kant en
geboren op een keuterboerderijtje, erve Vas-
tert, in Losser. Vandaar zijn huisnaam, en die
was in het dorp beter bekend dan zijn eigen
naam.

Veel opleiding heeft hij niet gehad: wat
jaren lagere school, waarschijnlijk alleen
maar in de winter. Maar hij was nieuwsgierig
en leergierig. Als hij in voorjaar en zomer de
koeien hoedde (prikkeldraad was er nog niet),

Johannes Poorthuis (1865-1941) met zijn gezin, ca. 1901
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kortte hij de tijd met lezen. Eén van de eerste
boeken die hij zelf aanschafte was de Camera
Obscura. Het boek is nog in de familie. Al
zijn kleinkinderen kregen het in handen ge-
duwd als ze een jaar of veertien waren. Als je
het uit had en aan hem teruggaf, mocht je je
naam er voorin schrijven.

In 1894 krijgt hij van de Directeur der Be-
lastingen toestemming om een nering in zout
en suiker te beginnen. Hij heeft een kruide-
nierswinkel en laat zo nu en dan een fotograaf
komen om schilderachtige plekjes in en rond
het dorp vast te leggen. Op die foto's is hij,
zij het op de achtergrond, vaak zelf aanwe-
zig. Van die foto's laat hij ansichtkaarten ma-
ken, die hij in zijn winkel verkoopt. Hij ver-
dient wat bij met het uitgeven van bidprent-
jes, waarop hij laat vermelden 'J. Poorthuis
Boekh.'. Maar zakelijk gaat het hem niet
goed, hij geeft te veel krediet, en wordt dan
timmerman.

Het gezin verhuist naar het Froenshuis, een
pand van rond 1700, midden in het dorp, met
grote zolders, donkere gangetjes, een alkoof,
bedsteden en een grote schouw met oude
wandtegels. Romantisch, maar weinig com-
fortabel. Hij blijft lezen en boeken kopen. Al-
les wat er over Twenthe wordt gepubliceerd
staat in zijn boekenkast. Verzamelen doet hij
ook: in zijn slaapkamer staat een kast met fos-

sielen, stenen beitels en urnen. Gaandeweg
legt hij zich toe op het kopen en herstellen
van antiek. Op zijn hoge Fongersfiets trapt hij
door heel Twenthe en het aanpalende Duitse
grensgebied. Iedereen kent hem daar. Hij
koopt kasten, kleerkisten en spinnewielen en
herstelt ze in zijn timmerkamer. Vaak werkt
hij in opdracht van 'de heren fabrikanten',
zoals de eigenaren van de nu verdwenen tex-
tielindustrie toen werden aangeduid. Finan-
cieel is hij aan dit alles nooit veel beter ge-
worden. Maar geesteljk zeker rijker.

Zijn huis was, ook dankzij zijn vrouw, een
zoete inval, waar altijd praatvolk binnen-
kwam. Streekgeschiedenis en het natuurle-
ven in Twenthe waren geliefde onderwerpen.
Plannen werden beraamd om oude gebruiken
nieuw leven in te blazen. Als kleinkinderen
lazen we vol trots in de Oudheidkamer Twen-
the in Enschede de kaartjes bij sommige ob-
jecten: 'in bruikleen afgestaan door J. Poort-
huis te Losser'. Toen we groter waren, moch-
ten we zijn boeken lenen. Zo werd historische
belangstelling niet met de paplepel ingegoten,
maar kwamen we in een klimaat terecht waar
die belangstelling eigenlijk vanzelf sprak.
Hoe groot zijn vrienden- en kennissenkring
was, merkten we pas op de dag van zijn be-
grafenis: op een koude februari morgen in
1941 was de Losserse dorpskerk overvol.

J.J. VAN POUCKE

MARCUS RENSSEN

Zoals velen bij hun genealogisch onderzoek
een bepaald, veelal kleurrijk familielid aan-
treffen, zo heb ik ook mijn favoriet: Marcus
Renssen.

Marcus stamt uit een familie die vóór zijn
tijd weinig bekend was. Hij is geboren in De-
venter op 1 december 1647. Dit gegeven komt
uit de eerste hand n.l. van zijn vader, Thomas
Renssen, die de geboorte van enkele van zijn
kinderen achter in een getijdenboekje(l) heeft
geschreven. Merkwaardigerwijze is Marcus
niet ingeschreven in het doopboek van de ge-
reformeerde gemeente, waar wel de meeste
van zijn broers en zusters in worden ge-
noemd. Zou Thomas, die meester-kleermaker
was evenals zijn vader Lamben, soms tussen

1646 en 1649 met zijn vrouw Engeltje Alberts
elders zijn geweest? We weten het niet.

Dat getijdenboekje, dat waarschijnlijk van
zijn moeder Metjen Marcus afkomstig was
(zij woonde bij jonker Gerrit van Laer tot
Hoenlo nabij Olst), kan wellicht een aanwij-
zing zijn in die richting verder te zoeken'.
Overigens blijkt uit de 'staet ende inventaris'
van grootvader Lambert Renssen dd 17 febru-
ari 1668-een opsomming van de inboedel
waaronder verschillende handschriften o.a.
een 'Catholijke Bibel' van Marcus Renssen
en twee boeken die hij van zijn grootvader
(Lambert) gekregen had, nevens enkele gou-
den en zilveren sieraden-dat de familie verre
van onbemiddeld was2.
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Er is nog iets vreemds met een andere Mar-
cus; reeds in september 1642 wordt een Mar-
cus Renssen ingeschreven in het Album Stu-
diosorum van de Illustre School in Deventer.
Waarschijnlijk is het deze Marcus (sr.) die
genoemd wordt in bovenvermelde inventaris
als 'Marcus saliger' onder het vermelden van
zijn aantekening van een gepasseerde obliga-
tie van 13 april 1666. Geboorte noch overlij-
den is bekend van deze Marcus sr. In genoem-
de boedelbeschrijving van grootvader Lam-
bert worden daarnaast nog wel een reeds tien
jaar afwezige broer Johan en de drie onmon-
dige kinderen van de toen reeds (jong) overle-
den Thomas Renssen genoemd.

Mijn favoriete Marcus duikt op 30 juni
1668 weer op in Utrecht, waar hij - sedert
1666 te Deventer wonende-als lidmaat met
attestatie in het gereformeerde kerkboek
wordt ingeschreven. Kort daarop op 6 maart
1672 trouwt hij als j.m. van Deventer met
Maria van Cleef, dochter van Heijndric van
Cleefen Margriete van Oosterhout. Dit huwe-
lijk duurt niet lang, want reeds op 15 decem-
ber 1673 sterft Maria na de geboorte van een
dochter Margrieta. Deze trouwt op haar beurt
9 juni 1695 te Amerongen met Steven Cerrits
de Leeuw. Marcus hertrouwt in Utrecht op 11
november 1675 met Johanna van Middelho-
ven, weduwe van Pieter van Recklinkhuijsen,
ook genaamd Pieter Serres, en dochter van ds.
Michael Middelhoven en Margaretha de Rid-
der. In hetzelfde jaar wordt hij op 25 decem-
ber met attestatie overgeschreven naar Ame-
rongen, waarbij zijn beroep als schoolmeester
wordt opgegeven. Over zijn vooropleiding
wordt niet gerept. Hij heeft zich inmiddels
een zeer mooi uitgevallen handtekening eigen
gemaakt:

Ook zijn twee brieven, die hij schreef aan zijn
neef Coenraat van Oosterhout, rentmeester
van het Kapittel van St Marie te Utrecht, be-
waard gebleven3. Op 11 december 1685 volgt
dan zijn benoeming tot notaris, terwijl hij zijn
inkomsten blijft houden als schoolmeester en
voorlezer in de kerk4. Het is de turbulente tijd
van de verwoesting van het kasteel van Ame-
rongen door de Franse troepen van Lodewijk
XIV in 1672 en het herstel daarvan door ac-
tief toedoen van Margrita Turnor, de vrouw
van Godert Adriaen van Reede, veldheer in
dienst van de koning-stadhouder Willem III.
Dan, in 1687, verschijnt het eerste wapenze-
gel in zijn acten: 'een hart getopt door een
kruis'. Een kleurstelling is niet bekend. Later,
in 1712, blijkt ook zijn broer Thomas, die in
Wilp bij Deventer is blijven wonen, dit zegel
te gebruiken, evenals de overige familie dit in
later gepasseerde akten doet.

Uit zijn tweede echt met Johanna (van) Mid-
delhoven zijn drie kinderen geboren; (1) Tho-
mas Michael, ged. Amerongen 29-5-1681,
gehuwd op 10-8-1700 in Rotterdam met Leo-
nora Tuijnsaat; (2) Johannes, ged. Ameron-
gen 27-9-1685, gehuwd op 6-8-1707 in Vee-
nendaal met Engeltje Vrekenhorst en (3) En-
geltje, waarvan de geboorte-/doopdatum on-
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bekend is. Zij wordt als lid van de kerk aange-
nomen op 25-12-1701 en huwt op 5-2-1705 te
Amerongen met Gerrit Aembergh.

Nadat Marcus en Johanna op 14 januari
1697 hun testament hebben opgemaakt bij

notaris Hardenbergh, komt hij begin 1699
(na 17-1-1699) te overlijden5. De juiste da-
tum hebben we niet kunnen achterhalen. Zijn
vrouw overleeft hem nog 39 jaar en sterft in
hoge ouderdom op 6 januari 1738 in Ameron-
gen.

F. RENSSEN

1. In het getijdenboekje - in particulier bezit - heeft Thomas van 7 augustus 1646 tot 19 december 1648
de geboorten van zijn kinderen genoteerd. Helaas zijn de laatste regels door hernieuwd inbinden verloren
gegaan.

2. R.A. Kw. Veluwe, inv. 492.
3. Kapittel van St Marie, Varia No. 2733.
4. Staten van Utrecht, 349-40 Ie deel, jaren 1684/85, fol. 304v.
5. Protocol notaris A. Hardenbergh, Amerongen.

JAN RINSES

Zij was pas 19 jaar, de dienstmeid Lieuwkje
Lieuwes de Jong, dochter van Lieuwe Jelles
de Jong uit Zwaagwesteinde en wijlen Fokje
Aukes, toen zij te Leeuwarden op 12 mei 1822
ging trouwen. Volgens een akte van bekend-
heid was zij in 1803 enige weken vóór de
maand mei geboren. Zij was niet gedoopt. De
beroepsloze bruidegom, Jacobus Everts van
Seggeren, zoon van wijlen Evert Hendriks
van Seggeren en Aaltje Jans van der Meer,
werd te Leeuwarden geboren op 23 december
1803. Dochter Fokje werd aldaar geboren op
4 februari 1823.

Er is blijkbaar iets misgelopen met het hu-
welijk van Jacobus en Lieuwkje, want op 16
mei 1831 kwam Rinse Jans Monsma op het
grietenijhuis van Dantumadeel vertellen dat
Lieuwkje Lieuwes de Jong in Zwaagwestein-
de een kind van het mannelijk geslacht had
gekregen waarvan hij de vader was en dat hij
als het zijne erkende. Hij noemde het kind
Jan. In datzelfde jaar, op 19 december, over-
leed Lieuwkje. De armvoogden van Zwaag-
westeinde waren van mening dat de twee kin-
deren ten laste moesten komen van Jacobus,
omdat hij nog steeds de man van wijlen
Lieuwkje was. Maar Jacobus was als vrijwilli-
ger in militaire dienst gegaan en was daarom
niet in staat voor de kinderen te zorgen. De
'Heeren Voogden der Stadsarmenkamer' van
Leeuwarden hebben de zorg overgenomen'.
Fokje werd op 17 februari 1832 opgenomen

in het stadsweeshuis; zij verliet in 1843 dit
huis als dienstmeid met een linnenuitzet. Jan
zal in Zwaagwesteinde gebleven zijn, want
hij werd later ingeschreven voor de Nationa-
le Militie als Jan de Jong, geboren en wo-
nende te Zwaagwesteinde, van beroep daglo-
ner, zoon van een onbekende vader en van
Lieuwkje Lieuwes de Jong.

Zijn natuurlijke vader Rinse Jans Monsma
trouwde op 17 februari 1834 met de halfzuster
van Lieuwkje, Fokje Lieuwes de Jong, die
Antje Baukes de Vries als moeder had (dit zijn
mijn voorouders). Jan trouwde op 13 augustus
1865 met Baukje Ceerts Elzinga, een klein-
dochter van Salomon Levy, die als één der
voormannen van het 'Kollumer Oproer' van
1797 in het voorjaar van 1798 op het schavot
in Leeuwarden zijn hoofd verloor2.

Bij de huwelijkse bijlagen is o.a. in een
trouwbelofte vermeld: 'Jan van Seggeren, oud
34 jaren, daglooner te Zwaagwesteinde, zich
steeds genoemd hebbende Jan de Jong, zoon
van Jacobus van Seggeren, die thans verblijft
als kolonist in de bedelaarsgestichten te Om-
merschans'. Jan werd geboren als Monsma,
ging tot zijn huwelijk door het leven als De
Jong, noemde zich daarna Van Seggeren en
stierf ook te Zwaagwesteinde onder die naam
op 22 maart 1909, oud 71 jaar; zijn vrouw
was reeds op 25 april 1904 overleden.

Jan en Baukje hadden bij hun huwelijk al
vier kinderen, na hun trouwen kwam er nog
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een bij. Een van de kinderen was Rinse, ge-
noemd naar zijn natuurlijke vader. Allen kre-
gen de achternaam Van Seggeren; ook het ver-

dere nageslacht, waarvan ik er zeven tel in het
boek 'Salomon Levy'3. Het zullen er nu wel
meer zijn. Eigenlijk hadden ze allen Monsma
moeten heten.

M. HAIJEMA

1. Gemeentearchief Leeuwarden, Resolutie Raad van Leeuwarden 7-1-1832.
2. B.K. van der Veen, Het Kollumer Oproer van 1797 naar de verhalen van de medespelers.
3. H. de Haan, Salomon Levy, Leeuwarden 1961.

JACOBUS ROCHELL

Als afstammeling van hugenoten die vóór
1700 naar Nederland vluchtten, werd Jacobus
Rochell op 28 februari 1754 geboren te Na-
men (B.) en aldaar gedoopt door de regi-
mentspredikant, als oudste zoon van Josephus
Rochell, sergeant onder graaf Pretorius, aldaar
in garnizoen. Hij is 5 weken oud als het regi-
ment naar Deventer marcheert, in 1757 naar
Sluis (Zeeuws Vlaanderen), 1758 naar Bergen
op Zoom, 1762 naar Nijmegen, 1763 naar
Schoonhoven.

Net 12 jaar oud wordt Jacobus grenadier-
cadet in de lijfcompagnie van luitenant-gene-
raal Onderwater. In 1776, als luitenant-titu-
lair, wordt hij met een detachement gecanton-
neerd langs de Dokumer Ee, die uitgediept
moet worden. Jacobus doet 's nachts dienst
'met scherp geladen geweer, met order alle
vreemden die bij nacht omtrent de Dammen
komen op de huid te branden'. In die winter
nemen Jacobus en zijn broer Johannis 60 les-
sen in het schermen van een Fransman, iedere
les a 3 stuivers en 40 danslessen bij de dans-
meester van de stad Leeuwarden a 5 stuivers.

In 1780, in garnizoen te Gorinchem, huwt
Jacobus met Louisa Catharina Koning, oud-
ste dochter van ds. Gerard Koning. In dat
jaar wordt hij bevorderd tot kapitein. In 1785
gaat hij op campage tegen de Oostenrijkers
in Staats Vlaanderen. In 1788 wordt Jacobus
gepensionneerd door de Staten van Holland:
300 gulden 's jaars! Hij woont met zijn gezin
bij zijn schoonouders, eerst in Gorinchem,
later te Leiden.

Begin 1793 wordt Jacobus door zijn broer
Samuel, kapitein van Hun Hoog Mogendhe-
den, gestuurd naar West-Indië, gevolmach-
tigd om al diens zaken waar te nemen. In

1795, als ten gevolge van de Franse Revolutie
de machtsposities veranderd zijn, komt Jaco-
bus als kapitein in dienst van de Bataafse Re-
publiek, bij het Ie bat. van de 2e halve briga-
de. In 1799 commandeert hij dit bataljon in de
campagne tegen de inval van de Engelsen en
Russen in Noord-Holland. Met een verras-
singsaanval onder Schoorl weet hij de inval-
lers terug te slaan en 400 krijgsgevangenen te
maken. Zelf wordt hij 'door zijn hoed gescho-
ten, maar niet van belang gekwetst' en tot
majoor bevorderd.

Op 18 mei 1801 overlijdt zijn vrouw Loui-
sa Koning. In verband met de vijf kinderen uit
het huwelijk, 19 tot 3 jaar oud, wordt door de
Weeskamer te Leiden een boedelinventaris
opgemaakt, waaruit blijkt dat er voor de kin-
deren niets te erven valt. Ruim één jaar la-
ter hertrouwt Jacobus met zijn schoonzuster
Christina Sebasta Koning, die aldoor bij de
familie inwoonde.

Jacobus is steeds op campagne, in 1801 bij
de belegering van Würzburg en de citadel
Mariënberg in Duitsland, in 1805 bij de bele-
gering van Ulm. Hij is dan luitenant-kolonel
en zeer onder de indruk van Napoleon, voor
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wie hij in Miinchen defileert. In 1807 krijgt
hij van Lodewijk Napoleon, koning van Hol-
land, de Orde van Ridder van de Unie. In
1808 wordt hij benoemd tot plaatselijk com-
mandant van Breda. Van deze post wordt hij
in 1810 ontheven 'wegens de bezetting van
die vesting door de Franse troepen'. Komend
uit Breda verblijft zijn gezin tijdelijk te Lei-
den, op kamers bij mejuffrouw Engelbartha
Theodora Tichler. Beide zoons zijn inmiddels
cadet in het 7e regiment van Ligne en een
dochter is getrouwd met ds. Willem Marius
Kooy.

In oktober 1810 overlijdt Christina Sebasta
Koning heel plotseling aan krampkoliek. Ja-
cobus wordt op zijn verzoek in december
1810 gepensioneerd als grootmajor a raison
van 1700 gulden 's jaars. Doordat de Frans-
Nederlandse betrekkingen slecht zijn, kost het
veel moeite dit geld los te krijgen. Wel wordt
in 1812 zijn koninklijke Ridderorde van de

Unie omgezet in de keizerlijke ridderorde de
la Réunion.

In februari 1811 hertrouwt Jacobus 'met
goedkeuring van beider naastbestaanden' met
Engelbartha Theodora Tichler. Zij is 23 jaar
jonger dan hij. Uit het derde huwelijk worden
nog een dochter en een zoon geboren. In 1813
krijgt Engelbartha Theodora geld uit een erfe-
nis en daarmee wordt voor 1200 gulden 'een
mooi huis met een tuin op het Rapenburg'
gekocht. De jaren 1811-1820 zijn gelukkige
jaren. In brieven uit die tijd, geschreven aan
de oudste zoon Cerard in militaire dienst,
schrijft Jacobus bespiegelingen over het mili-
taire leven en zijn vrouw vertelt het laatste
nieuws over de zusters en de huiselijke feest-
jes. De enige dochter van broer Samuel, die
inmiddels in Demerary is overleden, woont
ook bij haar oom Jacobus en trouwt in 1814
vanuit zijn huis met ds. Mevers Scholte. He-
laas overlijdt Jacobus Rochell op 18 april
1820, 66 jaar oud.

H. OOSTING-DE BOER

GUUSTAAF ROCHUSSEN

Tijdens het nog lopende onderzoek naar de
familie Knaapen bleek dat Elisabeth Maria
Gerarda Knaapen (geb. 's-Gravenhage 8-12-
1859) op 3 december 1890 te Rotterdam in
het huwelijk is getreden met Guustaaf Ro-
chussen. Wie was hij?

Hij werd te 's-Gravenhage op 26 augustus
1859 geboren als Guustaaf Picéni, zoon van
Angelique Ludovica Regina Picéni, actrice bij
de Koninklijke Hollandsche Schouwburg in
Den Haag. Zij was de dochter van Joseph An-
toni Hendrik Picijeni, hoedenmakersknecht,
en Nanette Catharina Barre. Op 12 decem-
ber 1863 verklaart Angelique voor notaris H.
Reijers in Den Haag haar zoon Guustaaf te
erkennen als haar wettige zoon en 'wijders toe
te stemmen, dat voornoemde haar zoon ook
door zijnen vader, die zij verklaarde in haar
nog heden te passeren testament, nader te zul-
len aanduiden, nu of later worde erkend'.1

In het op dezelde datum bij dezelfde no-
taris gepasseerde testament verklaart zij: 'Ik
verklaar tot mijnen enigen en universelen
erfgenaam te benoemen het door den Heer

Meester Jan Guustaaf Rochussen, advocaat
bij den Hoogen Raad der Nederlanden, wo-
nende te 's Gravenhage, bij mij verwekte en
op 26 augustus 1859 geboren kind aan het-
welk bij deszelfs geboorteakte den naam van
Guustaaf is gegeven. Voorts verklaar ik op de
meest nadrukkelijke wijze toe te stemmen, dat
mijn voormeld, op heden door mij erkend
kind, door even genoemde zijnen vader, den
Heer Jan Guustaaf Rochussen, worde erkend,
enz.'.1

Op 5 augustus 1869 wordt te Amsterdam
geboren Marius Henri Picéni, zoon van
A.L.R. Picéni; het kind sterft op 2 oktober
1869. Vader onbekend.

Op 28 augustus 1869 verklaart mr. Jan
Guustaaf Rochussen, advocaat enz., voor de-
zelfde notaris H. Reijers, Guustaaf Picéni te
erkennen als zijn natuurlijke zoon en erin toe
te stemmen dat genoemde zijn zoon voortaan
de geslachtsnaam van hem comparant zal
voeren en zich diensvolgens zal mogen noe-
men Guustaaf Rochussen 2.

Op 24 juni 1875 trouwen mr. J.G. Rochus-
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sen en A.L.R. Picéni in Den Haag. Als getui-
gen treden op: Willem Frederik Rochussen,
Nederlands gezant te Berlijn, mr. Fr. C. Don-
ker Curtius, raadsheer bij de Hoge Raad der
Nederlanden, mr. AA de Pinte, raadsadviseur
bij het Departement van Justitie en mr. A.M.
van Stripiaan Luisqius, adviseur bij de Hoge
Raad der Nederlanden.

Uit het Bevolkingsregister van 's-Graven-
hage blijkt dat zij in 1908 niet meer op een en
hetzelfde adres wonen. Jan Guustaaf Rochus-
sen werd overigens geboren als J.G. Velsberg,
zoon van Anna Sara Velsberg. Hij en zijn
twee broers werden geëcht bij huwelijksakte
' s-Gravenhage 14 december 1831, waaruit het
volgende citaat:
Op 14 december 1831 verschenen: De Weled.
Gestr. Heer Jan Jacob Rochussen, Ridder der orde
van de Nederlandsche Leeuw, Entreposeur der in-

1. GA Den Haag, not. archief 373, 27.2.
2. GA Den Haag, not. archief 373, 27.8.

en uitgaande rechten en accijnzen, secretaris der
Kamer van Koophandel en Fabrieken, geboren te
Etten, wonende alhier, oud 34 jaar, zoon van Jan
Rochussen, overleden, en Vrouwe Aletta Jacoba
Ebervelt, rentenierster, wonende alhier, ter eenre
Mejuffrouw Anna Sara Velsberg, buiten beroep,
geboren te Rotterdam, wonende alhier, oud 24 jaar,
dochter van de Weled. Gestr. HeerDaniël Velsberg,
in leven gepensioneerd kapitein-luitenant ter zee, en
Vrouwe Johanna Margaretha Pape, rentenierster,
wonende te Rotterdam, ter andere zijde.

Als bijlagen werden onder andere overlegd
de geboorteakten van Eduard Velsberg (geb.
Amsterdam 13-3-1826), Jan Guustaaf Vels-
berg (geb. Amsterdam 13-8-1829) en Jan Ja-
cob Velsberg (geb. Amsterdam 27-4-1831),
'welke kinderen de verloofden ons verklaar-
den legaal voor de hunne te erkennen en bij
deze te echten'.

J.Th.A. VAN LEIPSIG

GEORGE ROSS

Mijn meest favoriete voorouder is ongetwij-
feld mijn betovergrootvader George Ross, ge-
boren in Schotland en in Nederland overle-
den. Waarom hij mijn favoriet is? Eigenlijk
vanwege het feit dat mijn vrouw en ik hem
in Schotland niet kunnen terugvinden en hij
daarom altijd onderwerp van gesprek is bij
ons genealogisch onderzoek.

Hoe zit dat in elkaar? Tussen de weinige
familiepapieren die overgebleven zijn, hebben
we een afschrift gevonden van een Neder-
lands volkstellingsformulier van 31 december
1859. Hij schrijft daarin dat hij op 10 maart
1820 geboren is in Arbroath, een betrekkelijk
kleine plaats aan de oostkust van Schotland,
tussen Dundee en Aberdeen. Op dat moment
was er nog geen Burgerlijke Stand in Schot-
land; we zijn dus geheel aangewezen op de
kerkregisters. In het genoemde jaar is hij ech-
ter niet ingeschreven in het doopregister van
de Church of Scotland in Arbroath. Dat kan
betekenen dat zijn ouders lid waren van een
ander kerkgenootschap of dat zij het geld er
niet voor over hadden om de doop te laten
registreren'.

Uit de akte waarin in Alblasserdam zijn
overlijden is vastgelegd2, weten we wie zijn
ouders waren, namelijk David Ross en Mar-
greth Balfour. In Schotland hebben we ook
het huwelijk van die ouders niet kunnen vin-
den. Via omwegen, onder andere via onder-
zoek in Frankrijk, zijn we erachter gekomen
dat de namen van de ouders wel correct zijn.
Zijn eigen huwelijk met Sarah Milne is in
Schotland wel geregistreerd. Ook de geboorte
(doop) van de oudste zes kinderen hebben we
daar kunnen terugvinden. We weten ook dat
hij op 25 september 1854 met echtgenote en
kinderen naar Nederland is vertrokken.

Hij was zeildoekfabrikant van beroep en is
waarschijnlijk op uitnodiging naar Nederland
gekomen. De familie Van der Lee uit Oude-
water, die gerelateerd is aan de bekende fami-
lie Smit in Alblasserdam, wilde daar een zeil-
doekweverij opzetten. Hoe de heer Van der
Lee hem kende, is niet duidelijk. Het zou kun-
nen zijn door een patent dat George samen
met James Inglish in 1853 kreeg vanwege
verbeteringen die zij hadden aangebracht aan
stoomweeftoestellen. Een feit is in ieder geval
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dat hij in Alblasserdam inderdaad een zeil-
doekweverij heeft opgezet.

De drie oudste kinderen zijn, toen zij een-
maal volwassen waren, weer uit Nederland
vertrokken. Een naar Nieuw-Zeeland (de oud-
ste zoon) en twee naar Schotland. De rest van
de familie is in Nederland gebleven.

Hij is voor ons ook favoriet omdat uit oude
correspondentie is gebleken dat hij zeer ge-
ïnteresseerd was in familiegeschiedenis. Hij
heeft zelfs onderzoek gedaan voor een familie
Sutherland. Het is mede daarom zo frustre-
rend dat er in de familie geen stukken meer

zijn die iets meer vertellen over het verleden.
Waarschijnlijk zijn die stukken (waaronder
wellicht een Schotse familiebijbel) verdwenen
toen na zijn overlijden drie ongehuwde doch-
ters achterbleven, die naar men in de familie
vertelt, vaak opkopers in huis hadden die ken-
nelijk uit waren op het oude Schotse meubi-
lair en andere zaken.

Een ding is in ieder geval zeker: het zoek-
plaatje blijft voor ons aanleiding steeds op-
nieuw naar Schotland terug te gaan om daar
onderzoek te verrichten en tegelijkertijd te ge-
nieten van Schotland als vakantieland.

George Ross

1. Ons is verteld dat in Schotland voor de registratie van de doop een kleine bijdrage moest worden betaald.
In enkele gevallen leidde dit ertoe dat mensen vanwege geldgebrek de doop van hun kinderen niet lieten
registreren.

2. De overlijdensakte hebben we twintig jaar geleden na zeer veel moeite boven water kunnen krijgen,
omdat deze door brand in het gemeentehuis van Alblasserdam in de Tweede Wereldoorlog praktisch
onleesbaar is geworden. De overlijdensakten van na 1902 waren toen in het ARA nog niet beschikbaar.

HENDRIKJE ALBERTS SANTINGE

De in 1971 gesloopte Santinge-hoeven (uit resp. 1739 en 1786) te Zuidwolde; in 1975 werd op deze plaats
het complex bejaardenwoningen 'Zantingehof' in gebruik genomen
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Ik kies als mijn favoriete voorouder Hendrik-
je Alberts Santinge, een 18e-eeuwse boeren-
dochter uit het Drentse kerspel Zuidwolde.
Töt' op de dag van vandaag bepaalt zij hoe
mijn medemensen mij noemen.

Ik kan haar in zekere zin ook heel 'mo-
dern' noemen. In een Haagse bureaulade ligt
sedert 1991 een wetsvoorstel, dat het mogelijk
moet maken om kinderen ook de achternaam
van hun moeder te geven. Al zo'n 250 jaar
geleden kregen de kinderen van mijn voor-
moeder Hendrikje Alberts Santinge de achter-
naam van hun moeder en niet die van hun va-
der, die als Hendrik Egberts ten Cate geboren
werd'.

Hendrikje Alberts Santinge was een doch-
ter uit een eeuwenoud boerengeslacht. Al se-
dert begin 1400 bewoonden de Santinges
boerderijen op de Zuidwolder Kerkenkluft.
De buurtschap werd naar hen genoemd. Op de
plek waar ooit de hoeven gestaan hebben,
staat nu een complex bejaardenwoningen met
de naam 'Zantingehof''. Hendrikje had geen
broers, begin 18e eeuw was zij de erfdochter.
Toen zij rond 1730 trouwde, ging het echtpaar

wonen op haar ouderlijke Santinge-erf. Hun
zes kinderen kregen daardoor allenmaal de
'achternaam' Santinge. Sterker, ook echtge-
noot Hendrik Egberts ten Cate werd na zijn
introuwen op dit erf Hendrik Egberts Santin-
ge genoemd. Met die naam ondertekende hij
tal van stukken.

Ik realiseer mij dat zo'n verwerving van
een nieuwe achternaam voor genealogen geen
'nieuws' is. Op veel plaatsen in Nederland
en zeker in de oude Drentse boerengemeen-
schappen, functioneerde een achternaam (be-
ter: toenaam) totaal anders dan in onze tijd.
Geen nieuws dus, maar als antwoord op de
vraag van Gens Nostra 'Heeft u een favoriete
voorouder?' moest ik in de eerste plaats aan
Hendrikje Alberts Santinge denken.

Ik weet ook wel dat Shakespeare (die van
'What's in a name') relativeerde: 'That which
we call a rose, by any other name would smell
as sweet', oftewel: dat wat wij een roos noe-
men, zou met elke andere naam even heerlijk
ruiken. Maar ik pluk mijn naambloempje voor
Hendrikje Alberts Santinge. Door haar heet ik
zoals ik heet!

H. ZANTING

JACOB SCHAAF

Jacob Schaaf, gedoopt Den Helder 20 novem-
ber 1757, zoon van Gerrit Jacobsz. Schaaf en
Antje Arents Groot, vertrok op 22 december
1794 met het VOC-schip 'Oosthuizen' van de
rede van Texel.

Hij was aangesteld als schietman, d.w.z.
onderofficier belast met het toezicht op de
tuigage van het voorschip. Zes dagen na ver-
trek deed het schip de Scilly-eilanden aan,
waar inmiddels een embargo-op Nederland-
se schepen in Engelse havens - was afgekon-
digd.

In januari 1796 werd de 'Oosthuizen' ge-
veild. Wat er met de bemanning is gebeurd,
weet ik niet. Misschien overgelopen naar de
Engelse kant, aangemoedigd door de hoge ga-
ges die de Engelsen hen boden, of krijgsge-
vangen gemaakt, waar men zich in 'eenen
elendigen en behoeftigen toestand zou bevin-
den'.

In ieder geval heeft Jacob zijn vrouw Ma-
rijtje Hovenier, gedoopt Hoorn 27 november
1763, dochter van Cornelis Hendrikse Hove-
nier en Cornelisje Dirks Son, en zijn zoontje
Gerrit, gedoopt Hoorn 5 december 1790, nooit
meer gezien, evenmin zijn dochtertje Corne-
lia, gedoopt Hoorn 24 april 1795, die na zijn
vertrek was geboren.

Of deze reis zijn eerste met een VOC-schip
was, weet ik nog niet, wel dat hij ten tijde van
de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784), dien-
de voor 's lands vloot. Eerst als bootsman op
's lands snauw 'Jaeger' van juni 1781 tot au-
gustus 1782 en later als schipper op 's lands
fregatten, o.a. in 1782 op de 'Hoorn', van
maart 1783 tot juni 1783 op de 'Alkmaar' en
vanjuli 1783 tot oktober 1785 op de 'Medem-
blik'.

Dit alles speelde zich af in een onzekere,
rumoerige tijd. De Fransen vielen ons land
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binnen, Engeland bezorgde de Republiek veel
schade door o.a. het veroveren van oorlogs-
en koopvaardijschepen. De vijf admiraliteiten
werden afgeschaft en in 1790 vervangen door
een Comité tot de Zaken van de Marine. En
de eens zo machtige winstgevende VOC hield

op te bestaan, wegens zware verliezen en door
slecht bestuur. Onzekerheid speelde waar-
schijnlijk ook een grote rol in het achtergeble-
ven gezin van Jacob Schaaf: zouden ze hem
ooit terug zien? Nee dus, vandaar dat ik nu,
na tweehonderd jaar, wil achterhalen wat er
met hem is gebeurd.

J.A. CHÜN-SELIE

JAN SCHEELE

Mijn favoriete voorouder is ongetwijfeld opa
Jan Scheele, geboren te Zaamslag op 6 janua-
ri 1869 en overleden te Terneuzen op 6 sep-
tember 1951. Hij huwde op 11 september
1890 met Sara Koster.

Van hem heb ik zijn liefde voorde geschie-

Jan Scheele (1869-1951)

denis van het voorgeslacht geërfd. Het verza-
melen van genealogische gegevens was in
zijn tijd wel wat ingewikkelder dan in onze
tijd. Nu zijn vrijwel alle archieven toeganke-
lijk, maar opa ging gewoon de familie langs.
Bij (oud)ooms en (oud)tantes verzamelde hij
heel wat gegevens. Het wedervaren van zijn
eigen nakomelingen volgde hij op de voet. Ik
herinner mij dat ik een keer bij hem op be-
zoek was toen hij juist de blijde tijding kreeg
dat er weer een kleinkind was geboren. Hij
pakte meteen zijn boek om de jongeborene in
te schrijven.

De gegevens die hij verzamelde, heeft opa
uitgewerkt en in een eenvoudige uitgave laten
verschijnen. Het aardige van opa's verhaal is,
dat het niet alleen maar uit jaartallen bestaat.
Hij wist van veel familieleden iets te vertel-
len. Zijn inleiding begint aldus:
'Aangezien de burgerlijke stand eerst in 1797
door Napoleon is ingeboekt en dan nog zo-
lang de Franse bezetting geduurd heeft in
het Fransch, zijn er nogal enkele dingen die
slechts bij benadering konden worden vastge-
steld. In dien tijd stierven veel kinderen jong.
Zo ook in onze fam. tak. We hebben die maar
niet opgenomen in onze verzamelstaat. Meer-
malen komt de naam Jacobus voor, maar er
heeft er niet één den vollen wasdom bereikt'.

Opa heeft gegevens verzameld tot en met
zijn eigen kleinkinderen. Ieder die wil, kan
daarop verder bouwen, zo schreef hij in 1944,
toen hij een punt zette achter zijn hobby.

Hoewel er inmiddels al heel wat meer be-
kend is over onze familie, is de inzet van opa
voor mij zeker een stimulans om intensief
verder te zoeken naar de herkomst van onze
familie en onze familienaam.

Nellie HAMELINK-SCHEELE
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JAN ADRYAENS SCHILTMAN

Mijn favoriete voorouder is Jan Adryaens
Schiltman, die leefde van ongeveer 1620 tot
1674 en onder meer schout was van Lekker-
kerk. In de kerk aldaar bevindt zich nog zijn
grafsteen. Volgens deze steen was hij gehuwd
met Machteltien Pieters van wie uit diverse
stukken blijkt, dat zij de naam Schenk voerde.

Waarom is deze Jan Adryaens nu favoriet?
Ten eerste, omdat ik langs twee lijnen van
hem afstam. Rechtstreeks van zijn zoon Hu-
go, schout van Molenaarsgraaf, zijdelings
van zijn dochter Anna Isabella, gehuwd met
Maarten van Zoest. Een afstammelinge van
dit echtpaar trouwde in 1884 te Rotterdam
met mijn grootvader Willem Johannes Schilt-
man.

In de tweede plaats is er, mede door zijn
functie van schout, veel over zijn optreden te
lezen. Zo blijkt uit de notulen van de kerke-
raad van Lekkerkerk uit het jaar 1672, dat de
schout in een vergadering verschijnt om zijn
gaardermeester van blaam te zuiveren. De dan
aanwezige predikant is Adrianus van Arden-
nen, die later trouwt met Anna Schiltman,
dochter van de schout. Uit het oud-rechter-
lijk archief van Lekkerkerk is bekend dat Jan
Adryaens Schiltman in januari 1639 voor het
eerst als schout optrad, derhalve op zeer jeug-
dige leeftijd. Hij volgde zijn vader Adryaen
Jacobs Schiltman als zodanig op. Meer dan
dertig jaar is hij schout geweest en hij heeft
veel voor die plaats gedaan, lezen we in het
boek 'Uit Lekkerkerk's verleden' van A.A.M,
van der Wouden. In 1674 overlijdt hij en
wordt op 7 augustus in Lekkerkerk begraven.
Zijn dochter Maria, echtgenote van Cornelis
van der Ligt, baljuw van Goudriaan, wordt op
diezelfde datum begraven in de kerk van Gou-
driaan. Ook hier is een grafsteen aanwezig.
Ongeveer een maand eerder zijn Jans vrouw

en zijn zoon Adryaen begraven, zoals blijkt
uit de inscriptie op dezelfde grafsteen in Lek-
kerkerk. Het intrigeert mij in hoge mate wat
er in die tijd gebeurd is. Eens hoop ik daar
nog duidelijkheid over te krijgen.

De derde reden van mijn voorkeur ligt in
het feit, dat van het gezin waartoe Jan Adry-
aens behoort, vrij veel bekend is. Adryaen
Jacobs Schiltman en Annetge Joosten van
Ardennen hadden zes kinderen. Behalve Jan
ook nog Jacob Adryaens, schout van Ouder-
kerk, en vermoedelijk ook Matthijs, Barbara
en Annigje. Vader van Adryaen Jacobs, groot-
vader van Jan, is Jacob Schiltman, getrouwd
met Barbara Thijsse en wonend in IJssel-
monde zoals uit het oudarchief van Kralingen
blijkt.

Tenslotte nog iets over de gekozen naam
boven dit artikel. Dit is niet zomaar een ver-
zinsel mijnerzijds. De naam Schildman 's kin-
deren (met d) komt volgens diverse publica-
ties al voor in de 14e eeuw, was zelfs gedu-
rende vijf eeuwen officieel gangbaar. Volgens
een aardig boekje uitgegeven ter gelegenheid
van 650 jaar Hendrik Ido Ambacht bestond er
al in 1331 een Schildman's Ambacht met als
ambachtsheer zekere 'oom' Schildman. Wat
later in de 14e eeuw wordt gesproken van
Schildman's kinderen Ambacht. Tot halver-
wege de negentiende eeuw bestond de ge-
meentenaam Hendrik Ido Oostendam en
Schildman 's kinderen Ambacht. In 1855 werd
deze naam samengevoegd met Sandelingen-
ambacht tot het huidige Hendrik Ido Am-
bacht. Om ooit nog een verbinding tot stand
te kunnen brengen tussen 'oom' Schildman en
genoemde Jacob SchiUman lijkt me een span-
nende bezigheid, nog 'maar' tweehonderdjaar
overbruggen. Wie weet?

W.J. SCHROOT-SCHILTMAN
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GEORG SCHNEIDER

Afbeelding (voorzijde) beulszwaard te Menden met inscriptie:
'Wenn Ich mus das Schwert aufheben,

gebe Got dem Sünder das ewige Leben'
(Foto Stadtisches Museum, Menden)

Mijn directe voorouders oefenden geruime
tijd (16de-18de eeuw) het beroep van scherp-
rechter (= beul) uit. Zo was het voor mij nog-
al moeilijk om hieruit een 'favoriete' voorou-
der te kiezen. Toch biedt dit opstel mij nu
een goede gelegenheid om vrij en openhar-
tig (het verleden verloochent zich niet) over
mijn voorvader Georg ('Jürgen') Schneider '
te berichten, die als scherprechter heel nauw
betrokken was bij de bekende heksenproces-
sen te Menden in het Duitse Sauerland. Als
zijn rechtstreekse nakomeling (van vader op
zoon) ben ik nu de 12de generatie. Georg
('Meister Jürgen') is weer de kleinzoon van
HansSchnider, sinds 1558 stadsscherprechter
in het naburige Werl en stamvader van het
uitgebreide scherprechtersgeslacht Schnei-
der/Snijder 2.

Gedurende ca. 1500-1700 vonden er in Eu-
ropa diverse gruwelijke heksenvervolgingen
plaats. Het geloof aan heksen berustte op pri-
mitieve voorstellingen van personen, die over
bovennatuurlijke krachten zouden beschikken
en vooral door lust tot kwaad werden gedre-
ven. Dit heeft in de christenheid geleid tot

heksenprocessen, die in Europa naar schatting
een miljoen slachtoffers hebben geëist, waar-
bij tienmaal meer vrouwen dan mannen. Dit
alles werd in de r.-k. kerk bevorderd door ge-
schriften van scholastieke geleerden en pause-
lijke bullen; het protestantisme zette het met
dezelfde felheid voort.

In Menden vonden deze heksenvervolgin-
gen vooral plaats gedurende de periode 1592-
1631, met als hoogtepunt de jaren 1628-1631.
In het archief van de plaatselijke parochie St.
Vincenz (r.-k.) kunnen we nu de originele
'Hexenprotokolle' nog inzien3. Hierin wordt
gedetailleerd verslag gedaan over de procesja-
ren 1628-1631, met eerder genoemde Georg
Schneider als scherprechter. Ook de velen van
tovernij aangeklaagde mannen en vrouwen
worden met naam en toenaam genoemd. Als
we hun procesgang volgen, kunnen we met
zekerheid veertig doodvonnissen vaststellen.
Het betreft hier echter alleen de vonnissen die
gerechtelijk vastgelegd waren. Uit de zittings-
verslagen blijkt voorts dat er nog eens 36
mensen ter dood gebracht zijn: 14 mannen en
22 vrouwen. In totaal komen we zo voor de
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Inscriptie (man aan galg)
achterzijde beulszwaard te Menden

periode 1628-1631 op 76 doodvonnissen! De
bekentenissen werden voornamelijk via de
pijnbank verkregen.

Tijdens deze (pijnlijke) verhoren werd er
soms ook een gelijkenis gelegd tussen de
zoon van de scherprechter (= Philipp Schnei-
der 4) en de duivel (!). Zo beschreef een van
toverij verdachte vrouw de duivel als 'ein
feiner Mann wie des Büttels (= beul/scher-
prechter) Sohn, in seidenen Kleidern'. Een
andere vrouw noemde de duivel een mans-
persoon zo groot als 'der Sohn des Meisters
Jürgen [Schneider]'. Op 23 februari 1631 leg-
de 'Meister Jiirgens der Scharfrichter' zijn
eed af om te zwijgen over alles wat hij tijdens
deze processen gehoord en gezien had: 'So
gewiB ihm Gott helfe und sein heiliges Wort'.
Of mijn stamvader hierbij mogelijk nog ge-
wetenswroeging kreeg, vermeldt de geschie-
denis helaas niet. Als getuige van deze woeli-
ge tijden wordt in het Stadtisches Museum te
Menden zijn richt- of beulszwaard bewaard
(zie afbeelding). De vele inkervingen op de
kling geven wellicht aan hoevele malen er
met dit wapen een vonnis werd uitgevoerd.

C.R.H. SNIJDER

1. Georg/Jürgen Schneider, geb. ca. 1575/85, scherprechter te Menden en Werl, overl. Menden 1648, tr.
Margareta Fafrjners, overl. Menden 27-2-1680 (heeft nageslacht, drie kinderen).

2. C.R.H. Snijder, Het scherprechtersgeslacht Snijder/Snijder te Kampen (1687-1791), in: Gens Nostra
51 (1996), pag. 317-348; K. Huisman, Scherprechters vaak regionale beroemdheden, in: Leeuwarder
Courant, AA. 21-8-1993.

3. Pfarrarchiv St. Vincenz te Menden, Fascikel 13, (Ifde.) N. 120: 'Hexenprotokolle'; Gisbert Kranz,
Mendener Recht und Gericht, pag. 43-83 (Hfst. IX en X), Menden 1929.

4. Philipp Schneider, scherprechter te Ahlen 1640-1652 en Munster 1652-( 1670/71).

CHRISTINA CATHARINA SIEBRANDS

Als oudste van drie kinderen werd op 27
maart 1873 in Alkmaar Christina Catharina
Siebrands geboren. Het gezin van haar ouders
woonde aan de Veerstraat te Alkmaar tegen-
over de ingang van het Hof van Sonoy. Later
verhuisden allen naar het Hofplein, waar va-
der Gerbrand een slagerij had.

Haar vader verongelukte toen zij 11 jaar
oud was. In 1884 werd de Waagtoren geres-
taureerd en stond derhalve in de steigers. Door
een van de steiger vallende balk werd de pas-
serende Gerbrand Siebrands dodelijk getrof-
fen. Christina is na het ongeval enige tijd in

huis geweest bij haar grootmoeder, Christina
Raisig, die destijds één van de twee stads-
vroedvrouwen in Alkmaar was. Als schade-
vergoeding voor het ongeluk kreeg haar moe-
der, Elisabeth Hagman, in 1887 een bedrag
van ƒ 6.500,- toegekend. Ze was in 1886 aan
de Laat in Alkmaar een kruidenierswinkel
begonnen, die later verplaatst werd naar de
Oosterburgerstraat. In 1905 hertrouwde ze
met Jan Post.

Christina had enige tijd verkering met Ge-
rard Kamper, maar deze relatie werd verbro-
ken als gevolg van de houding van zijn domi-
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nante moeder. Christina werkte hierna enkele
jaren in Zeist als kinderverzorgster en in Am-
sterdam als hulp in de huishouding. Op 33-
jarige leeftijd trouwde ze toch nog met Ge-
rard Kamper, die werkte als 'warme' bakker
aan de St. Annastraat. De bakkerij verwerkte
40 balen meel a 100 kg per week en er waren
'broodslijters' en een 'knecht' in de bakkerij.
De eerste klant meldde zich gewoonlijk om
06.00 uur, terwijl de laatste zich vaak pas om
20.00 uur aandiende. Christina zorgde voor de
winkel en het huishouden met de drie doch-
ters. Het was hard werken, maar het bakkers-
bedrijf bezorgde de familie een goede boter-
ham! Toen haar echtgenoot in 1940 overleed,
werd de bakkerij verkocht en woonde zij af-
wisselend bij haar dochters in Alkmaar en
Beverwijk. In 1961 nam zij haar intrek in
Huize Westerlicht te Alkmaar.

Christina was een levensluchtige vrouw.
Ze las veel en graag en had een grote belang-
stelling voor alles wat er in de wereld gebeur-
de. Ze leefde heel sterk mee met haar kinde-
ren, klein- en achterkleinkinderen. De 'oma-
rol' vervulde ze met ontzettend veel plezier.
Daarnaast kon ze prachtig vertellen over het
leven in Alkmaar tijdens haar kinderjaren en
de immense veranderingen die ze gedurende
haar leven had mogen aanschouwen: van trek-
schuit en koets tot auto's, vliegtuigen en zelfs
een maanlanding!

Haar 100ste verjaardag werd natuurlijk
uitgebreid gevierd. Ze kreeg felicitaties van
koningin Juliana en van de burgemeester, die
haar een bezoekje bracht. Typerend voor haar
levenshouding was de opmerking 'als ik jon-

Christina Catharina Siebrands
(1873-1980)

ger was, kocht ik een scooter en ging de we-
reld rond'.

Toen zij 105 jaar werd, bleek de burge-
meester van Alkmaar met vakantie te zijn in
Friesland en zou de loco-burgemeester komen
om haar te feliciteren. Zij liet echter duidelijk
merken slechts genoegen te nemen met een
bezoek van de burgemeester in persoon. Een
verzoek van de oudste inwoonster van Alk-
maar dat men uiteraard niet kon weigeren.

Christina overleed in Alkmaar op 20 mei
1980 in de leeftijd van 107 jaar, een markante
vrouw die voor de haar omringende familiele-
den veel heeft betekend.

P.C.M. BLOM

WOUTER SLATERUS

Ik was nog maar net bezig met de familie-
stamboom, toen ik in de verzameling familie-
advertenties van het CBG een oproep vond,
gedaan door mijn verre voorvader Wouter
Slaterus (1766-1822) uit Goor, die op zoek
was naar de gever van een 'eerpenning' met
de tekst: 'Hulde van een onbekend Nederlan-
der aan de belanglooze Menschen Liefde van
W. Slaterus, door hem betoond in zyne zorge

voor de behoudenis van een Huisgezin op den
22 Sprokkelmaand 1797'.

Ik had geen idee wat voor heldhaftige daad
Wolter verricht zou kunnen hebben, totdat ik
een jaar later aan het bladeren was in pas uit-
gekomen boeken. Zoals zo vaak, raadpleegde
ik het naamregister achter in een boek en tot
mijn verrassing werd er een Slaterus vermeld.
Hoe kwam deze Wouter Slaterus terecht in
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het dagboek van Willem Hendrik Teding van
Berkhout (1745-1809), die representant was
in de Nationale Vergadering? Deze Nationale
Vergadering kwam in 1796 in Den Haag bij-
een om een nieuwe grondwet op te stellen, nu
er een einde was gekomen aan de Republiek
der Verenigde Provinciën. Op woensdag 22
februari 1797 schrijft hij het volgende:
'Om 10 uuren in de Vergadering aan het
werk, daar een byzondere trek van edelmoe-
digheid voor val, bedankende voor d'aanstel-
ling tot bode eenen Wouterus Slaterus, schoon
zelve behoeftig en een vrouw met 3 kinderen
hebbende, maar niet kunnende verdragen in
de plaats te moeten komen van een anders
eerlyke oranje man die een vrouw met 6 kin-
deren had en geremoveert was, en verzoeken-
de dat die in zyn plaats aangesteld wierd. Dat
verzoek wierd hem toegestaan, en van zyn
nobel gedrag mention honorable met regt ge-
maakt, en noch onder de leden der Vergade-

ring voor hem over de ƒ 200 gecollecteerd''.
Deze daad heeft veel indruk op de volks-

vertegenwoordigers gemaakt: Van Lockhorst
spreekt over 'dit schone geval, hetwelk ter
eere van het ware Patriottisme strekt'2 en Zu-
bli gaat nog veel verder: 'De grootmoedigheid
van dien man, welke zich zelve beneevens
zyn huisgezin in zorgelyke omstandigheden
bevind, strekt tot beschaaming en ten voor-
beelde van zo veel anderen, die gevoelloos op
de puinhoop van eens anders geluk het hunne
trachten te vestigen'3.

Wolter keerde zonder baantje terug naar
Goor, maar de gunstige aanbevelingen uit
Den Haag hadden hun uitwerking niet ge-
mist. In 1800 verkocht hij zijn jeneverstokerij
en in de archieven wordt hij vermeld als com-
mies bij de belastingdienst. Nu ik dit alles op-
schrijf, bijna twee eeuwen later, ben ik trots
op mijn voorvader, die meer belang toekende
aan zijn geweten dan aan zijn beurs.

H. SLATERUS

De Nationale Vergadering in Den Haag
(gravure van Reinier Vinkeles, afgebeeld in:

Overijsselse Historische Bijdragen, Zwolle 1989, pag. 96)

1. L. de Gou, Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout, 's-Gravenhage,
1982 (Martinus Nijhoff), pag. 154-155.

2. Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland.
Nr. 398, maandag 27 february 1797, pag. 1031.

3. Ibidem: pag. 1030.
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GRIETJE SLOT

Mijn favoriete voorouder is mijn grootmoeder
Grietje Slot. Als dochter van Jan Slot (geb.
Buiksloot 9-9-1845, overl. Nieuwendam 8-5-
1880) en Aaltje Porsius (geb. Ransdorp 10-
11-1845, overl. Rosmalen 19-4-1897) is zij
geboren in Nieuwendam op 16 oktober 1874
en overleden in Amsterdam op 25 oktober
1948. Zij was 42 jaar toen mijn opa stierf.
Hij was machinist bij de Hollandsche Uzeren
Spoorweg Maatschappij (HIJSM) en heette
HA.J. (Hein) Cupffert.

Het huwelijk van mijn ouders was geen
succes en na de scheiding waren mijn zus
en ik overwegend bij onze grootmoeder. Wij
hebben haar dus van heel dichtbij meege-
maakt. Ze was een zeer politiek bewuste
vrouw, overtuigd lid van de SDAP en de
'rooievrouwenclub'. Op 1 mei hing de rode
vlag te wapperen en met de verkiezingen hing
er ooit een groot verkiezingsbord aan de muur
(zie foto).

wvqp
KIEST
MIRANDA

Graanstraat 60 in Betondorp; SDAP-verkiezingsbord aan de muur.
Grietje Slot (met opgeheven rechtervuist) in de tuin naast de rode vlag
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Ze vond het vanzelfsprekend heel erg dat
haar enige dochter gescheiden was, maar was
toch wel trots op haar, want mijn moeder kon
goed met naald en draad overweg en maakte
alle kleding zelf. Als we dan met haar weer
eens op stap waren en buren of kennissen te-
genkwamen, geneerde ze zich niet om onze
rokken omhoog te tillen om te laten zien dat
niet alleen onze bovenkleding, maar ook onze
onderkleding in orde was. Mijn zus en ik ge-
neerden ons wel! Toen woonde mijn groot-
moeder in de Von Zesenstraat in Amsterdam.

In het begin van de dertiger jaren verhuisde
mijn grootmoeder naar Betondorp. Er werd
toen nog flink gefietst en in het voorjaar en de
zomer fietsten grote groepen mensen langs de
Weesperzijde naar 't Gooi en kwamen laat in
de middag terug. Wij stonden dan met ons
drieën langs de Weesperzijde (de dijk) tegen-
over de Duivendrechtse brug. Als er dan een
groepje fietsers van 'haar' partij passeerde,
stak ze haar rechter vuist omhoog en riep
dan 'vrijheid'. Haar NSB-buurman die er ook
stond, strekte zijn hand en riep dan 'hoezee'.

Ze was ook heel actief met het verkopen
van de Zonnestraalloten. Ze ging dan mee de

wijken in op een propaganda-auto van Zonne-
straal (een sanatorium in Hilversum) en deed
dat met hart en ziel.

In 1931 maakte ze een rondvlucht boven
Schiphol e.o. en dat vonden we heel bijzon-
der. Een grootmoeder die gevlogen had! In
mijn bezit is het originele vliegbewijs.

Haar jongste zoon fotografeerde heel ver-
dienstelijk en ieder jaar op haar verjaardag
nam hij haar op de foto tussen al haar bossen
met bloemen die allemaal op een speciaal ta-
feltje stonden gerangschikt. Eén vaas is altijd
te herkennen en komt al voor op foto's uit
1920. Die vaas leeft nog, weliswaar niet gaaf
meer.

Ik zie haar nog altijd voor me als een flinke
zelfstandige vrouw, nergens bang voor. Hoe-
wel ... als de dood zo bang voor onweer. Ook
al was het midden in de nacht, we moesten
onder de tafel kruipen, omdat het daar vol-
gens haar veilig was. Ik kan me niet herinne-
ren dat ze ooit ziek was, maar aan het eind
van haar leven werd ze opgenomen in het zie-
kenhuis. Er moesten foto's worden genomen.
Ze wees dat resoluut van de hand. Foto's ma-
ken? Dat deed haar zoon en niemand anders!

M. VAN ENGELEN-ADRIAANSZ

FRANS SMEER

Favoriet? Dat weet ik niet. Interessant, dat
wel: Frans Smeer jr. (zo noemt en schrijft hij
zich consequent), die leefde van 1793 tot
1852. Hoe kwam ik op hem, enkele maanden
geleden?

Eén van de verwanten van mijn voorva-
deren, Willem Jodocus Matthias Engelberts,
was gehuwd met Gerardina Smeer. Volgens
het Nederland's Patriciaat waren haar ouders
Jan Smeer en Aletta Scheeier '. Dat blijkt niet
te kloppen. Jan Smeer moet zijn Frans Smeer
jr. Ik vond dit echtpaar in het imposante werk
van O. Schutte2. Frans was 'koopman' (maar
dat zijn er zoveel!), en sinds 1831 consul van
Oldenburg en vice-consul van Rusland. In de
huwelijksakte van zijn dochter Gerardina
(Rotterdam 25 april 1838) wordt hij genoemd:
'oud-president der Regtbank van Koophandel,
district Rotterdam, consul van het Groot-Her-
togdom, Oldenburg en vice-consul van Z.M.

den Keizer aller Russen'. Maar hij was meer.
Hij was ook dichter, d.w.z. in zijn jonge jaren.
Ik bezit al geruime tijd twee bundels in hand-
schrift van hem, gekocht op een veiling uit be-
langstelling voor de naam Smeer, maar zon-
der te weten dat hij zo nauw bij mijn fami-
lie betrokken was. De bundels zijn keurig ge-
schreven (niet door Smeer zelf) en mooi inge-
bonden. Zij bevatten behalve vier redevoerin-
gen voornamelijk huiselijke poëzie (veel ver-
jaardagsgedichten) - niet bedoeld als bijdrage
tot de Nederlandse Letterkunde, maar met
interessante genealogische gegevens.

Zo is er een gedicht 'Morgengedachten op
Vechtzigt' bij. Enig zoeken leverde twee bui-
tens van die naam op aan de Vecht, onder
Breukelen en onder Weesperkarspel. Het laat-
ste komt het meest in aanmerking voor de
familie Smeer of verwanten, want de vader
van bovengenoemde Willem Engelberts bezat
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in hetzelfde Weesperkarspel een buiten 'Over-
horn'. Beide huizen zijn verdwenen, maar de
namen vindt men nog op twee dicht bij elkaar
gelegen boerderijen. Zo kan men begrijpen
hoe een Amsterdamse jongen Engelberts en
een Rotterdams meisje Smeer elkaar hebben
leren kennen en liefhebben: in een roeibootje
op de Vecht... Maar het is ook mogelijk dat
de relatie op andere, minder romantische wij-
ze tot stand is gekomen.

Smeer - ik weet niet wat de naam bete-
kent. Scheeier (zie boven) kan twee dingen
betekenen: 1. een Duitse spotnaam, de 'sche-
le' of 'de kromme' (denk aan een 'schele'
plank; ook de grote dichter Schiller heeft
daarmee moeten leven, hoewel men hem
volgens naamkundigen ook met het edeler

'schild' mag verbinden); of 2. een Duitse be-
roepsaanduiding 'schiller' (schalen = schillen)
en dan kan men aan runderhuiden of boom-
bast denken. In ieder geval is het geslacht
Scheeier van Duitse herkomst: de grootvader
van Aletta Smeer-Scheeier was in 1713 gebo-
ren in Koningsbergen.

En zo heeft mijn enthousiasme over de
vondst van Frans Smeer jr. misschien nog
enig belang voor andere genealogen. De fami-
lies Smeer en Scheeier zijn bij mijn weten
nooit beschreven en toch zou dat de moeite
lonen. Van beide bezit het CBG een - zij het
uiterst summier-dossier. En wie met Smeer
aan de slag wil, moet vooral niet verzuimen
eerst in het Repertorium van O. Schutte (uit
1983) te kijken: daar staat al heel wat in.

R.C. ENGELBERTS

I I .

Titelblad van een van de hierboven genoemde gedichtenbundels

1. Nederland's Patriciaat IA (1990), pag. 83.
2. O. Schutte, Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland 1584-1810,

pag. 327.
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JOSEPH ANTHONISSEN (SOETENS)

Waarom is de keus voor een favoriete voorou-
der juist op Joseph Anthonissen gevallen? In
de eerste plaats omdat we bij hem nooit de
naam Soetens hebben gevonden en we dus
met bewijzen hebben moeten aantonen dat hij
wel degelijk een Soetens was. In de tweede
plaats omdat hij vanuit het heden gerekend,
tot de eerste generatie behoort die niet gere-
formeerd/hervormd was.

Weliswaar komt hij voor in het artikel 'De
oudste generaties Soetens' in Gens Nostra 39
(1984), pag. 161-176, maar daarin komen de
zojuist genoemde aspecten niet aan de orde.

Doop te Breda in de r.k. Brugstraatkerk op
17 april 1583: Joseph, zoon van Anthony Jo-
sephi en Catharina Adami (getuigen: D. Cor-
nelius Gobbincx, pastoor van het kapittel te
Breda, en Catherina Petri.

Zijn overlijden is niet gevonden, maar op
9 oktober 1654 compareren zijn erfgenamen:
'Teunis Joosten, Aert Joosten, Adam Joosten,
Adriaen Bastiaenss Noteboom, getrout met
Lijsbeth Joosten ende Joan Lenaersen van
Driel, getrout met Joanneken Joosten, tesa-
men kinderen ende erffgenamen wijlen Joos
Anthonisen ter eenre ende Cornelia Commers
desselfs Joos Teunissen wed. ter andere sij-
de'. Hierin wordt ook vermeld dat Roosken
Aerts de moeder van de kinderen is'.

In 1605, wanneer hij dus 22 jaar is, treedt
de voogd Jan Bouwenss, schepen van Zeven-
bergen, op namens Josep Anthoniss Joeseps
in de nalatenschap van zijn vader Anthonis
Josephs 2.

De doopinschrijvingen van de kinderen:
'Den 14 februario 1610 is gedoopt tkint van
Joost Teunissen ende Roos Aert sijn huijs-
vrauwe, tkint genamt Teunis', en 'Den IX oc-
tobris 1611, V. Joos Tueniss, K. Aert, ghet:
Joan Verhouve, Simon van Aken, Mayke Tue-
nis, JaquemijneCornelis'. De kinderen Adam
en Lijsbeth zijn niet gevonden als dopelingen
in geen der doopboeken; ze zouden tussen

1. Steenbergen, oud recht. arch. (ora), nr. 1733.
2. Oudenbosch, ora, nr. R107.
3. Algemeen Rijksarchief Den Haag, Nassause Do-

meinen 1627, nr. 3559.
4. Steenbergen, ora, nr. 1733 (1654).

1611 en 1625 geboren moeten zijn. Wel nog
gevonden op een datum tussen 1 en 16 maart
1625 (verder onleesbaar): 'V. Joost Antonis-
sen M. Roosken K. Janneken, G. Joris Corne-
lissen, Anneken, Aechken Princen'.

In 1626 en 16273, maar ook in 1653-54 is
hij schepen van Steenbergen namens de Hee-
nepolder en tekent dan als Joseph Anthonis-
sen, zoals hij ook doet in officiële akten van
koop of verkoop hemzelf betreffende4. In
1631 compareert hij als oud-wethouder alhier
oud 49 jaren5.

1648 'ondertrout den 4 sept: Joseph Antho-
nissen, wedr. van Roosken Aerts wonende in
de nieuwe Heyde, met Neeltje Commers, wed.
van Geert Hoeksteen wonende tot Steenber-
gen, getrouwt den 27 september'.

In 1649 verkoopt Josep Anthonissen met
zijn erfgenamen paarden, koeien, wagens,
ploegen, eggen en allerhande bouwgereed-
schap alsmede huisraad aan de meestbieden-
de6.

Tot zover is de naam Soetens geen enkele
maal genoemd, maar in de volgende akte dra-
gen de kinderen deze toenaam wel: 'Reecke-
ninge, bewijs et reliqua, dewelcke bij desen is
doende Aert Jooss Soetens, in qualiteit als
vaderlijcke oom ende administrerende voocht
over de vijff naergelaeten weeskinderen van
Anthoni Jooss Soetens sal. bij hem in echten
huywelijck geprocureert aen Cathalina Vro-
mans' enz. In het vervolg van de akte wordt
nog vermeld 'aen sijnen broeder Adam Jooss
Soetens'7. 'Quam desen boedel van de voor-
schr. Janneken Joosten Soetens over 4 jaren
pacht vant lant onder Steenbergen en in Mat-
tenburch, verschenen totbamis 1680' enz.8.

Van vier van de vijf kinderen is hiermede
aangetoond, dat ze de naam Soetens droegen,
terwijl dat niet het geval was bij hun vader.
Het opmerkelijke is, dat in voorgaande gene-
raties de naam Zoetaerts en Soeters wel voor-
komt, zij het sporadisch.

C.P.H. SOETENS

5. Idem, nr. 1726, fol. 11,29-1-1631.
6. Idem, nr. 1680,24-4-1649.
7. R.A. Eilanden, nr. 5586, fol. 137-143v.
8. Vossemeer, weeskamer, nr. 5387, fol. 119 e.v.
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ANNA VON STOLBERG

Anna von Stolberg (1586-1657) is mijn favo-
riete voormoeder en wel om drie redenen: ten
eerste vormt zij de doorgangspoort naar dui-
zenden middeleeuwse kwartieren (voor een
groot gedeelte gepubiceerd in Europaische
Stammtafeln en in E. Winkhaus, Ahnen zu
Karl dein Grossen und Widukind), ten tweede
doordat ik met een uiterst dun draadje dat bij-
na gebroken was (en dan was ik er niet ge-
weest) met haar ben verbonden en ten derde
door haar levensloop, die zonder meer als
dramatisch kan worden gekenschetst.

Zij werd in 1586 geboren in Wernigerode
als een der zes kinderen die graaf Wolfgang
Ernst van Stolberg had bij zijn vriendin Ca-
tharina Lappe; hij kon niet met haar trouwen
omdat het standsverschil te groot was en hij
bleef ongehuwd. Anna groeide op bij haar
moeder op de Adeligen Hof (thans Oberen-
gengasse 12) te Wernigerode, terwijl haar va-
der op het slot Wernigerode boven de stad
woonde.

Zij trouwde te Wernigerode op 14 juli

1606 met de medicus Johann Berendes in
Goslar, en zij kregen twaalf kinderen. Om-
streeks Kerstmis 1626 gebeurde de ramp: haar
man en al hun twaalf kinderen overleden aan
de pest; van het hele gezin bleef alleen Anna
in leven. Zij had de moed om na een jaar
nogmaals te trouwen, te Goslar op 12 novem-
ber 1627 met de veel jongere ambtenaar Hen-
rich Burchtorff (1603-1657), zoon van Jonas
Burchtorff &n Margaretha Wirsch. Zij kregen
twee kinderen en een daarvan was (via Von
Döhren, Stork, De Monchy en Jaeger) mijn
voorvader Heinrich Albrecht Burchtorff.

Hun wapens (Burchtorff en Von Stolberg)
komen voor op een steen van 1648 in de zui-
delijke muur van de kerk te Harbarnsen en op
een gouden of verguld zilveren avondmaals-
beker in diezelfde kerk, eveneens van 1648;
Anna voerde een gemutileerd Stolberg-wa-
pen: doorsneden, I in goud een uitkomend
zwart hert, II in zilver een rode forel. Zij
overleed in 1657, een maand na haar tweede
echtgenoot, alsnog aan de pest.

G.J.J. VAN WlMERSMA GREIDANUS

HEYMERIK STRIJBOSCH

Met hem is het eigenlijk begonnen. Hij was
het eerste vraagteken waar ik een antwoord op
moest vinden. Ik hoorde over hem toen ik pas
was begonnen mijn grootmoeder te ondervra-
gen. 'Zo kind', zeiden mijn twee tantes, 'ga je
de familie uitzoeken? Dan kun je ons dus bin-
nenkort vertellen hoe dat precies zat met de
ondankbare weesjongen'.

Ik had dat verhaal nooit gehoord. Mijn va-
der praatte niet over het verleden en roddelen
deed hij ook niet. Nee, mijn tantes wisten niet
hoe die jongen heette, maar familie was hij
wel. Hij was als wiegenkind opgenomen in
het gezin van een van onze voorouders en
altijd behandeld als bloedeigen kind. Als hij
18 werd zouden ze hem toch de waarheid
moeten vertellen, vonden de pleegouders, dan
was hij geen kind meer. Dus op zijn verjaar-
dag werd hem plechtig verteld dat hij een aan-
genomen kind was en dat zijn ouders zus-en-
zo hadden geheten. De jongen zei niets, ging

naar boven, pakte zijn boeltje, ging het huis
uit en verliet het dorp. De familie heeft nooit
meer iets van hem gehoofd!

Wat denk je dan, als 20:jarige? Dat zo'n
gedrag boekdelen spreekt over de manier
waarop die mensen hun bloedeigen kinders
behandelden. En wat zeg je hardop, als ge-
nealoog? 'Van wie hebt u dat verhaal ge-
hoord? Van oma Kersten? Weet u ook of het
is gebeurd bij de Kerstens of bij de Smeehuij-
zens?'. Maar daar hadden mijn tantes nooit
naar gevraagd.

Ik zocht mijn kwartierstaat uit, als ik tijd
had, te hooi en te gras, op vacantiedagen. Pas
twintig jaar later kwam ik een weesjongen
tegen, een weesjongen met een andere achter-
naam, die werd grootgebracht door een echt-
paar dat ook drie eigen (oudere) kinderen had.
Niet mijn regelrechte voorouders, maar een
broer van mijn bet-bet-overgrootmoeder/4n«a
Maria Wellens (opluchting!). De pleegouders
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waren Jan Hendrik Wellens, kleermaker in
Schayk (NB) en Maria Anna van der Sande,
boerin toen zij trouwde in 1813. Ze woonden
in de kom van het dorp, Kerkstraat 53, er wa-
ren drie eigen kinderen: Jan (1813), Joannes
(1816) en Joanna (1820). Later werkten die
alle drie mee in de kleermakerij.

De weesjongen heette Hey me rik (Emmerik)
Strijbosch, geboren op 6 september 1823. Zijn
ouders waren Gerard Strijbosch (geb. ca.
1786, overl. vóór 1825) die op 8 juni 1815
trouwde met Maria Matthea van der Zanden
(geb. ca. 1787, overl. 20-9-1825). Ik neem
aan dat zij een zuster was van de kleermakers-

vrouw. Er waren drie oudere kinderen: Clasi-
na (1816), Johannes (\&18) en Petrus (IS2Q).
Tot zijn 18de komt Emmerik voor in gezins-
lijsten en dan staat er ineens 'vertrokken uit
de gemeente'. Hier eindigt het spoor.

Natuurlijk valt er meer uit te zoeken: waar
bleven de andere wezen Clasina, Johannes en
Petrus Strijbosch? Werden die ook in gezin-
nen opgenomen, of gingen die naar een wees-
huis? Liefst zou ik zien dat 150 jaar lang was
doorverteld over een voorvader die weeskind
was, dat door vreselijke pleegouders was uit-
gebuit in de kleermakerij, en gepest door stief-
broertjes, maar op zijn 18de wegliep en toch
nog goed terecht kwam ...

M.-J. RAYMAKERS-VAN DER PUT

LENA DE SWAGER

Mijn favoriete voorouder is Lena de Swager,
alias Magdalena Ie Gendre, gedoopt te Leiden
in de r.-k. kerk aan de Kuipersteeg op 21 april
1709, als dochter van Gerrit Ie Gendre en Su-
sanne Odoe. Op 16 mei 1734 trouwde Lena in
de Pieterskerk te Leiden met Hendrik Houdt-
zagers, zoon van Johannes Houdtzagers en
Willemyna Beumer. Hij was gedoopt te Tiel
op 30 oktober 1710 en overleed in 1779.

Zowel de familie van de vader als van de
moeder van Lena kwamen uit Frankrijk, maar
zij waren geen Hugenoten. De komst naar
Leiden was dus vermoedelijk om economi-
sche redenen. Lena verandert al vroeg haar
Franse naam Le Gendre in het Nederlandse
De Swager en ook het Roomse geloof blijft
zij niet trouw. Opvallend is nog de hoge ou-
derdom die zij bereikte: 93 jaar. Uit het huwe-
lijk van Lena en Hendrik worden tien kinde-
ren geboren, onder wie acht zoons, met als
gevolg dat Lena de Swager de stammoeder is
van veel personen die de naam Houtza(a)ger
of Houtza(a)gers dragen. Naast moeder en
huisvrouw wordt Lena vermeld als koop-
vrouw, o.a. in tabak en vlees. Ook op de hui-
zenmarkt is zij actief, wat blijkt uit het feit dat
zij 8 oktober 1779 voor de somma van 1200
gulden een huis verkoopt, gelegen aan de
Weerstraat te Tiel aan Willem van Nierop; op
12 november 1788 koopt zij"voor 860 gulden
van Carel Campagne en Maria Baak twee
huisjes met erven en loods aan de Tolhuis-

straat, eveneens te Tiel. In het uit 1793 date-
rende verpondingskohier van Tiel wordt Lena
vermeld als eigenares van vier huizen aldaar
en een hof onder Zandwijk.

De jaren 80 van de 18e eeuw behoorden
vanwege de burgerlijke oppositie tegen de
regentenoligarchie niet tot de rustigste in het
leven van Lena de Swager. In de Weerstraat
(Tiel), waar zij dan woont, plundert in de
nacht van 17 op 18 november 1787 een me-
nigte dronken volk en soldaten het huis van
de patriot J.D. van Leeuwen, ontvanger der
generale middelen van het Kwartier van Nij-
megen. Lena is tot op hoge leeftijd helder van
geest, zoals te lezen is in haar testament, op-
gemaakt 4 december 1800. Zij was nog op 11
juni 1799 in staat om samen met de herbergier
Bart Bokko te procederen tegen Joh. H. van
Zoelen. De laatste was Bokko 85 gulden en 10
stuivers schuldig wegens verteringen en bed-
dehuur; Lena was hij 55 gulden en 8 stuivers
schuldig wegens geleverd vlees in de jaren
1793 en 1794. De herbergier en Lena wonnen
het proces. Op 20 november 1802 wordt Lena
in Tiel begraven. Zij heeft dan veel van haar
kinderen en kleinkinderen overleefd. Samen-
vattend kom ik tot de conclusie dat Lena, ze-
ker voor die tijd, een geëmancipeerde vrouw
was en dat zij een geslaagd financieel-maat-
schappelijk leven heeft gehad. Niet slecht dus
voor een dochter uit een gastarbeidersgezin!

W. HOUTZAGER

GensNostra51 (1996) 613



MARIA THERESIA ANTONIE PIERRE SWARTJES

Mijn overgrootmoeder werd te Beuningen ge-
doopt op 25 april 1802, als dochter van Pe-
ter Swartjes en Petronella Gerrits Ariens. Zij
huwde te Schelluinen op 3 februari 1830 met
Antonie Kilsdonk, gedoopt te Breda op 29 fe-
bruari 1804, zoon van Lambertus Kilsdonk en
Maria van Schaften. Van haar bezit ik een fo-
to, die zeker vóór 1880 gemaakt moet zijn. In
1880 was zij 50 jaar gehuwd - toen een uni-
cum-en zij liet eind 1879 voor haar man en
kinderen een 'statie-foto' maken.

Uit haar huwelijk met Antonie werden ze-
ven kinderen geboren, onder wie een twee-
ling. Van deze tweeling stierf al spoedig het
jongetje, terwijl het meisje een hoge leeftijd
bereikte. Van de overige vijf kinderen is mijn
grootvader (het zesde kind) de enige manne-
lijke nakomeling die huwde. Van de meisjes
is alleen Koosje (Jacoba) in de echt getreden.

Toen mijn overgrootmoeder in juni 1881 te
Tiel (waar de familie zeer lange tijd heeft ge-
woond) overleed, plaatste haar man een over-
lijdensbericht in de krant:

i' Heden overleed, na een langdurig en
.smartelijk, doch geduldig lijden, en na
meermalen to zijn gesterkt door de

-UU- Sacramenten der Blervendcn, mijn
dierbare Echljicnoolo MARIA AGATIJA
TUEttESIA PJEatlE SWAMUES, in
don ouderdom van ."ruim' 70 jaren,
na een gelukkige ccliiverbinlenis van
51 i/j jaar,-diep'betreurd doof mij,
mijne Kinderen en Uehuwdkinderen.
i A. KJLSD0M.
; TIEL, 10 Juni 188-1.':

Op uitdrukkelijk verlangen yon de
i,Overledene, zullen geen uiterlijke

•! teeltenen vpn'rouw worden annge-
"• nomen. (4070)
'Eitnigc en algemeenc kennisgeving.-~<

Maria Theresia Antonie Pierre Swartjes
(1802-1881)

Geen enkel kleinkind heeft zij ooit gezien.
Mijn opa trouwde pas in 1880 en voor het
eerste kleinkind werd geboren (in Nijmegen)
was zij al gestorven. Mijn opa had veertien
kinderen, maar geen enkel kind kon ook maar
iets over deze oma vertellen. Alleen de oudste
twee kinderen konden zich hun grootvader
herinneren, die op 13 juni 1888 te Tiel kwam
te overlijden. Zij waren toen respectievelijk 7
en 5 jaar oud en woonden bij hun grootvader
Antonie Kilsdonk in.

Het is voor mij altijd een gemis geweest
dat ik niets speciaals over deze overgrootmoe-
der te weten ben gekomen. Zij zal wel heel
trots geweest zijn op haar jongste zoon, mijn
opa, die pauselijk zouaaf werd. Toch is zij
voor mij een heel bijzondere vrouw gebleven.
Vandaar dit kleine artikeltje.

M. KILSDONK
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JOHAN WILLEM CAREL MARIE VAN DER SIJP

Op 21 mei 1856 werd Johan Willem Carel
Marie van der Sijp te Wamel geboren uit een
oud Wamels geslacht van welvarende boeren
en bestuurders. Zijn vader Jacobus was een
rentmeester van de graven Van Bylandt en
Van Rechteren. Johan bezocht de Latijnse
school in Tiel, en kwam in september 1875
als student in de medicijnen te Utrecht aan'.

Wijsgerig aangelegd vatte hij de studie niet
op als een vakschool, doch volgde ook colle-
ges in andere faculteiten. Zo promoveerde hij
eerst (1881), voordat hij een jaar later zijn
artsexamen deed. In ditzelfde jaar trouwde hij
te Rotterdam met Anna Beatrix Ficq 2. Daar-
na volgde hij in Berlijn nog colleges in kin-
derziekten en gynaecologie. Vervolgens ging
hij werken in het Zander Instituut te Hamburg
om zich daarna in Nijmegen als huisarts te
vestigen. Hij was zeer sociaal voelend, het-
geen blijkt uit zijn grote armenpraktijk.

In 1889 werd hij lid en een jaar later onder-
voorzitter van de Stichting Hulpbetoon, enke-
le jaren eerder opgericht met het doel armoe-
de te bestrijden door het verstrekken van le-
ningen en het bouwen van volkswoningen. In
1895 richtte hij de Woningbouwvereniging
Volksbelang op, die in de loop van enkele
jaren ruim 110 arbeiderswoningen liet bou-
wen.

Enige jaren eerder, in 1892, had hij het Nij-
meegsch Weekblad gesticht, met een anonie-
me redactie, zich inzettend voor gezondheids-
zorg, armenzorg, volkshuisvesting, arbeids-
duur, emancipatie van de vrouw en leerplicht.
Ook talloze artikelen op politiek gebied, zo-
wel landelijke als stedelijke politiek betref-
fend, zagen het licht, evenals artikelen over
de strijd tegen de clan-vorming van de me-
rendeels conservatieve rooms-katholieken in
Nijmegen. In 1902 kwam het laatste nummer
uit. De abonnementsprijs voor arbeiders was
ƒ 0,35 per kwartaal bij een oplage van een
kleine duizend exemplaren per week. Het is
niet verwonderlijk dat hij in 1897 de radicale
kiesvereniging Algemeen Belang oprichtte,
die zich aansloot bij de Radicale Bond. Zes

J.W.C.M. van der Sijp (1856-1943)

jaar later was de kiesvereniging alweer ver-
dwenen.

Was Johan politiek zeer progressief, hij
was niet minder geïnteresseerd in nieuwe
technische zaken. Thuis stond een aggregaat
om elektriciteit op te wekken en er was me-
teen een telefoon. Hij was een der eersten in
Nijmegen met een automobiel. Ook het reilen
en zeilen van de Maas en Waalsche Stoom-
tram (Nijmegen-Wamel; mede opgericht door
zijn oudste broer Hendrik, burgemeester van
Wamel) had zijn interesse. Zo zeer zelfs dat
hij in 1930 nog het directeurschap heeft aan-
vaard om de praktisch failliete stoomtram-
maatschappij te redden; echter driejaar later
ging de Stoomtram ten onder.

Deze veelzijdige, sociaal bewogen grootva-
der van mij, die zich de laatste jaren vooral
met wijsgerige problemen bezighield, stierf
op 23 februari 1943 te Nijmegen, een leegte
in de familie achterlatend.

J.W.C.M. VAN DER SIJP

1. Van Wamel.se Grom! (genealogie Van der Sijp), 1989.
2. Van Henegouwse Grond (genealogie Ficq), 1992. Van deze beide door de auteur geschreven boeken

bevindt zich een exemplaar in de bibliotheek van de NGV te Naarden.
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HENDRIKUS JOANNES THEUNISSEN

Sinds 1897 heeft mijn geboortedorp Linne
een neoromaanse kerk naar een ontwerp van
architect Caspar Joannes Hubertus Frans-
sen (1860-1932) uit Roermond. De oude
kerk was te klein geworden voor de onge-
veer 700 parochianen. De St. Martinuskerk
zou volgens de begroting ƒ27.963,11 gaan
kosten: ƒ 20.532,19 voor het kerkgebouw en
ƒ 7430,92 voor de toren met trappentoren en
doopkapel. Aannemer was Louis Pollaert uit
Roermond voor een som van ƒ 19.990,-.

Op 23 januari 1897 werd een begin ge-
maakt met vervoeren van de brikken. Voor de
nieuwbouw waren 700.000 stenen nodig. Na-
dat de oude kerk gesloopt was, werd op 30
maart begonnen met het metselen van de fun-
damenten. De eerste steen kon reeds op 4 mei
gelegd worden door de deken van Echt. Tij-
dens het kerstfeest van 1897 werd de nieuwe
kerk in gebruik genomen1.

Als één van de metselaars staat op een foto
van de in aanbouw zijnde kerk mijn betover-
grootvader Driek Theunissen. Voor mij is hij
één van de favoriete voorouders. Er zijn na-
melijk erg weinig foto's bewaard gebleven uit
de 19e en het begin van de 20e eeuw waarop
mijn voorouders zijn afgebeeld.

Enkele nadere biografische gegevens zijn
over hem bekend. Hij werd geboren in het
revolutiejaar 1848, op 27 juli, als vijfde kind
van Gerardus Theunissen en Anna Barbara
Mans. Zijn voornamen waren Hendrikus Jo-
annes, hoewel hij op 3 augustus 1848 werd
gedoopt als Joannes Henricus. Zijn peter en
meter waren Joannes Mans en Dorothea
Mans, beiden uit Heel. 'Driek' is de Limburg-
se variant van Hendrikus. Hendrikus Joannes
Theunissen overleed te Linne op 15 december
1922. Hij trouwde in Linne op 24 augustus
1882 met Catharina Hubertina Meuvissen

Een unieke foto uit 1897 van de Liimer St. Martinuskerk in aanbouw. Helaas konden niet van alle afgebeel-
de personen de namen worden achterhaald.
Bovenste rij v.l.n.r. nr. 4: Peter Heyckers, nr. 5: Jan Evers; nr. 6: Pier Jansen, nr. 7: Gerard Janssen, nr.
9: Theo Daamen, nr. 10: Andreas van de Berg.
Middelste rij zonder de heer geheel links: nr. 2: Jacob Vossen, nr. 3: Peter Slahbers, nr. 4: Driek Theunis-
sen (met zwarte baard), nr. 5: Herman Janssen ('de metselaar'), nr. 9: Hubert Peeters.
Onderste rij zonderde jongen geheel links: nr. I: Willem Naus, nr. 2: Peter Theunissen, nr. 5: Jan Hendrix
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(geb. Heel en Panheel 22-4-1856, overl. Linne
20-10-1938, dochter van Godefridus Meuvis-
sen en Margaretha Clerckx).

Hendrik Jan woonde met zijn vrouw en
zeven kinderen eerst in de Heerdstraat (nu
Groenstraat) en later in de Hatestraat (nu Her-
testraat). Hun huis was een klein boerderijtje
dat direct aan de straat lag. Zoals de meeste
wegen was de straat toen niet zo mooi gepla-
veid als nu. Het was vroeger niet meer dan
een karrepad waar de gemeente geregeld
nieuw grint op liet strooien.

Mijn opa Herman Hendrik Theunissen
(geb. Linne 13 juli 1921) wist mij te vertellen
dat zijn opa als het Pasen werd naar Duitsland
vertrok om daar te werken in de steenfabriek.
Hij timmerde dan zijn huis dicht met planken.
Eind mei, begin juni keerde hij weer terug en
ging wat boeren. Mijn opa weet veel over
vroeger te vertellen en vooral over zijn groot-
vader. De verhalen heeft hij weliswaar van
zijn vader gehoord, maar ik kan mij zo'n
beeld vormen over Hendrik en zijn tijd dat het
lijkt of ik erbij ben geweest. Vandaar dat Hen-
drik één van mijn favoriete voorouders is.

Marcel M.G.M. RICHTER

1. Gemeente Maasbracht, Gemeente-archief Linne, inv. nr. 1695.

GEERTRUIDA PETRONELLA TRIP

Welke naam? Welke familie zoek je? De
vraag aan mij, aan ieder van ons op vele gene-
alogische bijeenkomsten. Nee, niet één naam,
niet één familie. Ik zoek de moeders van de
moeders: de helft van mijn wortels. Veel van
mijn bagage, van hoe ik geworden ben, kreeg
ik van hen. Opvoeden was toch vroeger voor-
al een zaak van vrouwen. Vandaar mijn lief-
de en belangstelling voor de moeders vóór
mij. Vanaf 1600 een lange keten van moeders
en dochters: Elisabeth, Jacobmijntje, Maria,
Maatje, Margriete, Adriana, Wilhelmina, Pie-
ternella, Wilhelmina, Geertruida Petronella,
Laurina, Geertruida Theodora (ondergeteken-
de), Lieneke, Anna Katarina.

Mijn favoriete voorouder? Daar hoef ik
niet lang over te denken. Dat is oma. Wie is
oma? Of 'klein omaatje' zoals de achterklein-
kinderen haar noemden. Je zult haar niet vin-
den in het Biografie-Bulletin of de krant. Er
worden geen historische romans aan haar ge-
wijd, ze is geen heldin en niet een bekende
Nederlander. Een gewone vrouw en toch bij-
zonder? In de lange keten van moeders is
zij de Geertruida Petronella, mijn petemoei,
moeder van mijn moeder, grootmoeder van
mij en voor mij. Waarom deze?

Ik herinner mij de zomer-, herfst-, kerst-
en paasvakanties, waarin we bij oma gingen
logeren. Waar je andere dingen mocht dan
thuis. Waar je mee mocht helpen in de bor-

stelwerkplaats, waar het zo lekker rook naar
teer (nog steeds is de geur van asfalteren voor
mij verbonden met heerlijke zomers). Waar je
later naar bed mocht en je door oma met je
broertje ondergestopt werd in het grote ijzeren
ledikant op zolder. De vanzelfsprekendheid
dat zij er was, als kind er te zijn. Kijkend naar
de optocht achter hoge ramen, de belleplanten
opzij geschoven, taartjes op zondag. Dat was
het kleine-kinderen-logeren. En je vond het
heel gewoon, dat ze er was ...

Op haar negentigste vertelde zij mij haar
levensverhaal. Dat was bijzonder. Derde in
een gezin met elf kinderen, opgroeiend aan
het eind van de vorige eeuw. Ook zij ging
logeren bij haar oma in de polder, die panne-
koeken bakte en waar ze met haar grootvader
door de polder ging met paard en wagen. Het
kleine slimme meisje in een tijd, waarin door-
leren voor haar niet kon, omdat vader vroeg
overleed. Waarin doorleren sowieso niet erg
belangrijk werd geacht voor vrouwen. Haar
voornemen, dat dat haar dochter nooit zou
gebeuren, al moest ze droog brood eten. Het
is ook niet gebeurd dankzij de meters cocos-
matten, die zij 'boorde'' om het schoolgeld
voor de 'Franse School' bij elkaar te verdie-
nen2, want 'mèskes motten net zo goed leren
als jongens'. Dat gaf ze door aan ons, die na
haar kwamen. Haar vitaliteit en eigenzinnig-
heid. Wel gelovig, maar op haar eigen manier.
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Omstreeks 1906: overgrootmoeder Wilhelmina van Puivelde (1862-1945; zittend, derde van links) met haar
kinderen, waaronder grootmoeder Geertruida Petronella Trip (1890-1990; zittend, tweede van links)

Geen pastoor die haar de wet kon voorschrij-
ven, want 'da's toch ök mar unne mens'. En
later de zoete inval van kinderen en kleinkin-
deren. Bij oma kon misschien niet alles, maar

wel veel. Bijna honderd zou ze worden. Nog
steeds een klein omaatje, maar terugkijkend
herinner ik me een sterk mens: mijn favoriete
voorouder!

Geertruida Theodora STEVENS

1. In die tijd, begin deze eeuw, werden cocoslopers met de hand omgeboord: aan de kopse kant van de
loper werd een band genaaid om deze af te werken; dit leverde 30 cent de meter op.

2. Ook de scholen kenden rangen en standen: de deftige Franse School kostte ƒ 2,50, de Hollandse School
ƒ 1,- en het onderwijs op de armenschool was gratis.

JOHANNA JACOBA VAN DE VELDE

Arm en rijk! Iets wat velen - ook mij - intri-
geert! Komt het daardoor, dat ik een zwak
voor haar heb? Mogelijk speelt dat mee, maar
ongetwijfeld ook haar lange neus en forse
kin. Nee, een rechtstreekse voormoeder is ze
niet. Onze verwantschap is niet meer dan 1 Ie
graads. Onze gezamenlijke voorouders zijn de
in Amsterdam op 5 oktober 1698 getrouwde
thee- en fruitverkoper Claes Huyberts Kerck-
hoffen Jannetje Jurriaans lckers/Eykers. Dit
echtpaar krijgt zeven kinderen. Als de jongste
een jaar oud is, overlijdt Jannetje op 40-jarige

leeftijd. Vader Claes hertrouwt 19 oktober
1717 met Giertje Parel Duyker en verklaart
bij die gelegenheid geen middelen te hebben
om 'zijne kinderen iets voor moeders erf te
kunnen bewijzen'. Zeven jaar nadien overlijdt
ook hij. Uit boedelbescheiden blijkt nu, dat er
toch van enig bezit sprake is. Behalve het ge-
wone huisraad lezen we tenminste van 348
gulden aan geld en 293 gulden aan zilver. Ui-
teraard niet genoeg om de nagelaten kinderen
te kunnen opvoeden.

De oudste drie kinderen, meisjes, moeten
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nu op eigen benen staan, terwijl de diaconie
zich over de drie daaropvolgende kinderen
ontfermt. De oudste daarvan, mijn voorvader
Johannes, dan 16 jaar oud, moet 'opt huys
timmeren'. Het zevende en jongste kind komt
niet in het diaconiehuis, maar wordt in het
Burgerweeshuis opgenomen. Triest zo'n uit-
een gevallen gezin, denk je dan. Toch schij-
nen de kinderen het gered te hebben. Zoon
Johannes trouwt in 1732 en bij de doop van
zijn eersteling, die naar grootvader Claes
wordt genoemd, getuigen zijn twee jaar oude-
re zus Jannetje en haar man Joost van de Vel-
de. Deze Joost had overigens het poorterrecht
verkregen via zijn in 1724 overleden schoon-
vader Claes.

Voor zover ik kan nagaan, hebben nakome-
lingen van zoon Johannes redelijk kunnen
leven, maar geen van hen is watje noemt ge-
fortuneerd geweest. Hoe anders ging dat met
een kleindochter van zijn eerder genoemde
zus Jannetje. Deze, de in 1764 geboren Jo-
hanna Jacoba van de Velde, trouwt Amster-
dam op 19 december 1790 de in 1765 in Am-
sterdam geboren Poolse geldhandelaar Willem
Borski. Het waren roerige tijden, maar deson-
danks, of wellicht juist daardoor, ging het hen
voor de wind. Zéér voor de wind zelfs want
Willemhoort weldra tot het gilde der miljo-
nairs.

Hun zilveren bruiloft mogen ze echter niet
beleven. Willem overlijdt in 1814. Johanna

Johanna Jacoba van de Velde (1764-1846)
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Jacoba, die met acht kinderen achterblijft, zit
echter niet bij de pakken neer. De rechterhand
van haar man, J.B. Stoop, wordt nu hadr rech-
terhand en later firmant. Financieel blijkt alles
voor de wind te gaan. 'Het eerste miljoen was
het moeilijkst' schijnt Willem Borski ooit ge-
zegd te hebben. De miljoenen blijven toestro-
men en gaandeweg vermeerderen de bezittin-
gen van zijn weduwe. Hun eerste aankoop is
het buiten Elswout geweest met de duinen van
het Zwarte Veld, Kraantje Lek enz. Midden-
duin en Duinvliet volgen enkele jaren nadien,
evenals aanzienlijke stukken grond. Na Wil-
lem's dood weet Johanna Jacoba de bezittin-
gen verder uit te breiden, zo zelfs, dat na ver-
loop van tijd een groot deel van Overveen en
omgeving tot het familiebezit behoren.

Nu wil het geval, dat in het sterfjaar van
Willem Borski de Nederlandse Bank is opge-
richt. Er is een kapitaal voorzien van 5 mil-
joen gulden. Twee jaar nadien echter, in 1816,
heeft de Bank nog steeds niet de vereiste aan-
delen kunnen plaatsen. De Staat der Nederlan-
den heeft twee maal voor een half miljoen
deelgenomen, de koning en zijn familie voor

400.000 gulden, terwijl bankiers en vermo-
gende particulieren voor 160.000 gulden deel-
nemen. Dan is het de weduwe Borski die op-
zien baart door haar aanbod de ontbrekende 2
miljoen te fourneren. Ze is op dat moment de
rijkste vrouw van ons land en moet tot de ver-
beelding van velen hebben gesproken. Jhr.
F.J.E. van Lennep heeft een boek aan haar en
haar nakomelingen gewijd onder de titel 'Een
weduwe aan de Amsterdamse beurs'.

We weten dat adel veelal met adel pleegt
te trouwen, maar waar veel geld is en adel
verarmt? Feit is dat nazaten van de weduwe
Borski in vele adellijke geslachten zijn terug
te vinden. Toch, het zijn sterke benen die de
weelde kunnen dragen en deels blijkt dat ook
hier na verloop van tijd. Hoe dan ook, Johan-
na Jacoba Borski-van de Velde blijft tot mijn
verbeelding spreken en die forse neus en kin
op het schilderij van N. Pieneman herken ik
in mijn moeders familie. Let wel, slechts de
neus en de kin en niets van de rijkdommen.
Maar ... de geldbuidel en de bedelzak hangen
nooit 100 jaar aan dezelfde deur zegt men.
Zou daar toch iets in zitten?

G.H. GROOTENDORST-DOORNEKAMP

WIJNAND VAN DER VELDEN

Mijn oudoom RudolfNijs (1882-1955) vertel-
de mij in 1949 dat zijn grootvader (mijn bet-
overgrootvader) Wijnand van der Velden tij-
dens de kabeljauwvangst bij IJsland was ver-
dronken. Een matroos moest, zo gaat het ver-
haal, met de scheepsjongen in een roeiboot
naar de kust varen om water te halen. De zee
was onstuimig en de scheepsjongen bang.
Wijnand nam zijn taak over. Toen ik in 1991
met pensioen was gegaan, ging ik deze zaak
onderzoeken, onder andere omdat zoveel jon-
gens in onze grote familie Wijnand heten. Op
basis van de hierbij verkregen gegevens is dit
overzicht samengesteld'.

Wijnand, geboren te Vlaardingen op 21
maart 1815, was op 29 april 1840 getrouwd
met Maria Koks (1809-1892). Zij kregen twee
dochters: Maria (1840-1858) en Apoïonia
(1844-1925).

In juni 1852 vertrok de hoeker 'Elizabeth
Neeltje Johanna' met ongeveer twaalf man

aan boord vanuit Vlaardingen. De afmetingen
van zo'n hoeker waren gemiddeld 21x5x2,75
meter met een laadvermogen van ruim 100
ton. Onmiddelijk na vertrek werd begonnen
om het aas met behulp van haken aan de vis-
lijnen te bevestigen. Bij de Shetlandeilanden
ging men aan wal om vers water e.d. in te
slaan. Vervolgens voer men verder naar IJs-
land, waar men aan de uiterste noordwestkant
goede visgronden vond.

Op 5 juli werden Wijnand van der Velden
(37) en Jacob Berkhout (54) bij Skagi, aan de
monding van de Dyrafjördur, met de roeiboot
naar de Hollandse Waterplaats gezonden. Bei-
den zijn daarbij verdronken. De fjord is aldaar
zeer diep en de stroming is sterk en verrader-

•• lijk*. Waarschijnlijk is de roeiboot omgeslagen
en dan is men reddeloos verloren. We weten
slechts dat de temperatuur toen omstreeks 7
graden was bij droog weer, en dat er een ste-
vige bries stond, windkracht 6 uit oost-noord-
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Een hoeker die kabeljauw vist

oost.
Op 20 september 1852 kwam men terug in

Vlaardingen. De jongens die, zoals gebruike-
lijk, als uitkijk op de toren van de kerk ston-
den, hadden reeds geroepen: 'De Elizabeth
Neeltje Johanna vaart halfstok'. De vrouwen
liepen naar de haven. Nog dezelfde dag werd
de overlijdensakte opgemaakt. Het 'Zeemans-

college', een onderlinge rampenkas, deed een
uitkering. De weduwe van Wijnand stond
daarbij geboekt als werkvrouw.

Voor Vlaardingen was het jaar 1852 eco-
nomisch gezien een rampjaar. Er gingen geen
vissersschepen verloren, maar wel verdronken
er zeventien vissers. De plaats had toen onge-
veer 9000 inwoners, van wie er 3600 bijstand
ontvingen.

Guillaume Wijnand DE VALK

1. Hulp bij mijn onderzoek ontving ik o.a. van het Gemeentearchief, het Visserijmuseum en de Rederij A.
Hoogendijk Jzn. (waarvoor Wijnand voer) te Vlaardingen, dhr. J. Ploeg, scheepsbouwkundige te Vlaar-
dingen, het Vedurstofa Islands te Reykjavik (hun KNMI) en Pastor Torfe Stefanson te Pingeyri-Dyra-
fjördur.

'FROU VELDHÜS'

Tijdens het onderzoek naar je voorouders
krijg je een heleboel personen 'onder ogen'.
Sommigen blijven namen, anderen gaan
a.h.w. voor je leven en zie je voor je. Als dan
de vraag komt om over je meest geliefde
voorouder te vertellen, zijn er velen die tot je

verbeelding spreken en is de keus niet gemak-
kelijk.

Want daar is de voormoeder die twaalf jaar
ouder is dan haar echtgenoot (trouwde hij om
het geld?), de opa die op 72-jarige leeftijd met
een vrouw trouwt die meer dan dertig jaar
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Driemaal 'frou Veldhüs'; v.l.n.r. Evertje, Jacoba en Klaske

jonger is en nog een kind krijgt (wat zag ze in
hem?), de rijkelui's zoon uit Groningen die
met een Friese boerendochter trouwt (hoe
kwam hij in Friesland?) en de overgrootmoe-
der die op 28-jarige leeftijd in het kraambed
overlijdt en 'met het kindje in de kist komt'.

Maar er moet een keus worden gemaakt!
Tenslotte kies ik voor de echtgenote van mijn
grootvader AtzeJetzes Veldhuis. Of zoals men
vaak in die tijd zei 'de vrouw van' en op het
Frieschè platteland 'frou Veldhüs', waarbij de
achternaam dus ook wat verbasterd (op z'n
Fries gezegd) werd. Eigenlijk is die keus niet
eerlijk, want hoewel er bijna steeds één 'frou
Veldhüs' was, was het er niet één. Nee er wa-
ren er drie: met echtgenote nummer één, Ever-
tje de With, trouwde hij in 1906. Het huwelijk
duurde slechts vier jaar. Ze staat zelfs niet
eens op de persoonskaart van Atze, wat ik
eigenlijk niet eerlijk vind, want ze hoort er
toch bij! Evertje stierf, zoals zovelèn toen,
aan de tering. Evertje sprak altijd erg tot mijn
verbeelding. Vanwege haar zielige einde en
omdat er aanvankelijk helemaal geen afbeel-
ding van haar was. Omdat Atze niet echt 'pra-
terig' was en niet graag aan die periode werd
herinnerd, hoorde men er niet veel over. Pas
drie jaar geleden kregen we bij toeval een
portretje van haar. Ze heeft een lief gezichtje.

Vervolgens kwam de tweede 'frou Veld-
hüs', Jacoba Dijkstra, eerst als huishoudster.
Op een oude bandopname uit 1962 (een vraag-
gesprek van mijn vader met enige oude fami-
lieleden, allen reeds overleden) wordt die ge-
schiedenis verteld door een tante. Jacoba

werkte in Bolsward bij een rijke winkelier die
wel met haar wilde trouwen. Het probleem
was dat ze niet echt van hem hield en haar zus
het niet eerlijk vond dat ze dan bij hem bleef.
Die adviseerde haar ook om op de advertentie
te schrijven waarin Atze een huishoudster
vroeg. Ze werd het, en al snel daarop (1912)
werd ze zijn vrouw. Ze kregen twee kinderen,
waaronder mijn vader. Jacoba was vaak ziek
en pa en de jeugd moesten dan de huishou-
ding laten draaien. Ze overleed in 1933 aan
bloedvergiftiging. Ver vóór wij werden gebo-
ren.

Een man alleen was niets, dus moest er
weer een huishoudster komen. Deze keer de
'40-jarige Klaske Moerman, een dochter van
Hendrik Moerman, één van de leiders bij
de turfopstanden in Friesland. Ook zij werd
'echtgenote van'. En weer was er een 'frou
Veldhüs'. Zij was er één van logeren, eendjes
voeren, wandelen in het park in Bolsward,
kerstpoppetjes maken (van noten, mandarij-
nen en watten) en andere leuke dingen.

Het portret van Jacoba Dijkstra (nummer
twee) bleef altijd in de kamer hangen, ook na
verhuizingen. Over Evertje werd niet gerept.
Klaske's echtgenoot overleed in 1952, maar
zij bleef 'frou Veldhüs'. Ze woonde nog ja-
ren in het oude huis aan de Bolswarder Trek-
vaart in Wommels. Pas op latere leeftijd ging
ze naar een bejaardenwoning, waar ze tot
haar dood bleef wonen. Elke dag deed ze zelf
boodschappen en kookte zelf. Ze was actief
lid van de vrouwenvereniging, tot ze in 1983
op 90-jarige leeftijd stierf. Er is nu geen 'frou
Veldhüs' meer.

Antonia VELDHUIS
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CLAZINA PIETERNELLA VINCKE

Mijn betovergrootmoeder Clazina Pieternella
Vincke was in mijn ogen een markant figuur.
Zij was haar tijd ver vooruit, zozeer dat zij
evengoed in de jaren zestig van deze eeuw
had gepast, terwijl zij feitelijk leefde van
1803 tot 1880. Clasien was volgens mij een
zeer moedige vrouw en in diverse familietrek-
jes herken ik maar al te duidelijk sporen van
haar.

Zij werd geboren en gedoopt (Ned.-her-
vormd) te Middelburg 9/14-7-1803. Haar va-
der Franciscus (Frans) (de) Vink overleed te
Vlissingen op 24 april 1809 - hij was Rooms-
Katholiek. Clasien was toen zes jaar; nog geen
drie jaar later, namelijk op 30 maart 1811,
komt haar moeder Neeltje uijt den Boogaart
op 35-jarige leeftijd te overlijden. Wie voor
Clasien heeft gezorgd op deze prille leeftijd is
een raadsel. Er is van haar geen spoor terug te
vinden in de boeken van de naaischool of in
de weeskamer van Middelburg.

Als betovergrootmoeder 25 jaar is, huwt zij
te Middelburg op 18 september 1828 met An-
dries Cornelis de Vos Burchart. Drie maan-
den later, op 28 december 1828, wordt hun
zoon Andries Johannes geboren, overigens
zonder toevoeging van 'de Vos'. Andries de
Vos was feitelijk èn haar oom èn haar echtge-
noot! Lang heeft het geluk(?) niet geduurd,
want kort na de geboorte van de kleine An-
dries neemt pa Burchart de benen richting
Rotterdam, waar hij intrekt bij een familielid,
Johanna Burchard.

Een moeilijke periode voor haar alleen met
een kleutertje in die tijd, maar Clasien heeft
kennelijk kennis aan iemand gekregen, want
op 22 december 1836 wordt in de Breestraat
77 te Middelburg mijn overgrootvader gebo-
ren. De echtgenoot Andries is in ieder geval
niet de vader, want hij is als plaatsvervanger
van zekere Van der Vliet met de troepen mee.
Bovendien wordt overgrootvader aangegeven

als Vink en dat blijft hij tot zijn 18e levens-
jaar, wanneer zijn naam gewijzigd wordt in
De Vos Burchart. Clasien wordt op 28 janua-
ri 1839 weduwe als Andries Cornelis de Vos
Burchart sterft te Kedong Kebo, ver van
'huis'.

De voornoemde 'kennis' is vermoedelijk
ook verantwoordelijk voor de geboorte van
Clasiens zoon Franciscus op 16 juni 1839, en
ook hij gaat door het leven als Vink tot 13
november 1854. Maar dat is een ander verhaal
en uitgebreid te lezen in het verslag 'Het ont-
staan der De Vos Burcharts''.

Welk een moed om als 'verlaten' vrouw
drie zoons op te voeden, van wie er twee wel
zeker de dupe zijn van het avontuur van mam.
Betovergrootmoeder heeft rijkelijk troost ge-
vonden, want een dochtertje volgt op 13 janu-
ari 1841, ook een Vinkfje).

Clasien huwt eindelijk voor de tweede keer
met Martinus Ludekuize op 5 april 1844 en
krijgt daarna nog twee dochters. Frappant is
dat dochter Neeltje door dit huwelijk geëcht
wordt, maar de jongens niet, ofschoon echt-
genoot twee wel de aangever van hun geboor-
ten is geweest. Na het tweede huwelijk gaat
betovergrootmoeder 'keurig' door het leven!
Veel plezier heeft ze echter niet mogen bele-
ven: alle drie dochters zijn voor haar overle-
den. Neeltje werd 27, Engelina 17 en Maria
slechts negen maanden. Op 4 april 1876 ver-
huist het gezin naar Rotterdam; daar sterft
Clasien op 21 januari 1880, negen jaar later is
ook Martinus Ludekuize overleden.

Deze levenswandel heeft anno 1995 niets
bijzonders, echter in betovergrootmoeders tijd
zal zij veel met vooroordelen te kampen heb-
ben gehad. Ze moet een sterke geest geweest
zijn om de opvoeding van haar kinderen te
volbrengen. Voor mij een uitstekend voor-
beeld om na te volgen, zij het niet zo drama-
tisch!

Mevr. R.M. WILLSON

1. Exemplaren hiervan bevinden zich in de bibliotheken van de NGV te Naarden en het CBG te 's-Graven-
hage en in het Rijksarchief te Middelburg.
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PIETER VISSER

Pieter Visser
(1879-1969)

Pieter Visser, geboren Anjum 19 december
1879 en overleden Schiermonnikoog 27 juli
1969, was de zoon van Fokke Tjeerds Visser
en Trijntje Rinzes Holwerda. Hij trouwde in
de gemeente Oostdongeradeel op 13 mei 1905
met Gaatske Visser, geboren Lioessens 13
juni 1882, overleden Schiermonnikoog 13
september 1942. Zij was dochter van Freerk
Willems Visser en Gepke Jilts Douma.

Mijn grootvader. In Friesland noemen we
een grootvader: pake. Hij was nog maar tien
jaar oud toen zijn vader overleed. Zijn jeugd
was niet eenvoudig. Zijn opleiding bestond
alleen uit lagere school. Al jong werkte hij bij
een familielid die een stalhouderij had. Zijn
diensttijd bracht hij door in Vianen en Am-
sterdam. Daarna werd hij lid van de Vrijwil-
lige Landstorm. Hij slaagde erin om in An-
jum te beginnen als kleine boer. In 1927

kreeg hij de gelegenheid een grotere boerde-
rij op Schiermonnikoog te pachten. Het gezin
(met negen kinderen) vestigde zich daar. On-
geveer tien jaar later kon hij een andere boer-
derij met 44 hectare land huren. Pake behoor-
de nu tot de grote boeren op het eiland. Hij
werd voorzitter van Boerenbelang en on-
derhield in die kwaliteit betrekkingen met
de eigenaren van het eiland, de graven Von
Bernstorff. Deze kwamen met name in het
zomerseizoen voor kortere of langere tijd in
hun huis Rijsbergen op het eiland wonen.

In 1936 werd hij, met anderen, oprichter
van de Coöperatieve Zuivelfabriek Schier-
monnikoog. Hij was de eerste voorzitter. Zijn
aandacht ging uit naar verbetering van de lan-
derijen en vergroting van de productie. Kunst-
mest, tot dan toe op het eiland niet in gebruik,
werd door hem ingevoerd en toegepast, een
voorbeeld dat later algemeen werd gevolgd.

Van 1933 tot 1941 was hij lid van de ge-
meenteraad op het eiland voor de ARP. Ker-
kelijk was hij afkomstig uit de Nederlandse
Hervormde Kerk, maar met de doleantie van
1886 werd hij gereformeerd. In die kerk werd
hij actief, eerst als diaken en daarna, vanaf
1935 tot 1948, als ouderling.

Zijn afnemend gezichtsvermogen noopte
hem in 1946 de boerderij aan twee zoons over
te dragen. Tot zijn overlijden woonde hij in
een woning aan de Langestreek. Een echte
mannenbroeder met belangstelling voor kerk,
staat en maatschappij. Een man met gezag,
niet slechts in zijn gezin, maar ook in de krin-
gen waarin hij verkeerde. Wie bij hem logeer-
de kon hem, wanneer hem de slaap ontbrak,
psalmen horen zingen in de nacht. Vier van
zijn kinderen oefenden het boerenbedrijf uit
op het eiland. Twee kleinzoons volgden hen
op. Velen van zijn talrijk nageslacht verlieten
Schiermonnikoog en zijn verspreid over Ne-
derland. Ook in Australië, Afrika en Noord-
en Zuid-Amerika vinden zij hun bestaan. Op
familiebijeenkomsten wordt nog vaak ge-
hoord: 'Pake zou hebben gezegd ...'. Zo leeft
hij voort.

P.F. VISSER
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NEELTJE VAN VLIET

Een van mijn meest dierbare voorouders is
mijn betovergrootmoeder Neeltje van Vliet.
Zij werd in Rotterdam geboren op 29 oktober
1829 als dochter van de linnenverver Abra-
ham van Vliet en Johanna van Wijngaarden.
Die waren daar op 30 mei 1827 getrouwd en
zij woonden in de Peperstraat. In 1834 kreeg
Neeltje een zus Adriana Jannetje en uiteinde-
lijk in 1857 nog een broertje, Abraham. Drie
jaar later stierf haar moeder. Neeltje was toen
31 jaar en niet getrouwd. Volgens de inschrij-
vingen in het bevolkingsregister had zij geen
beroep, evenmin als haar zuster Adriana Jan-
netje. Hun vader werkte op dat tijdstip als
sjouwer. Het hele gezin was inmiddels ver-
huisd naar de Arnoleschegang, een slop gren-
zend aan de Hofstraat.

Wat was er nou zo bijzonder aan Neeltje?
Laat ons de situatie eens wat nader bekijken.
Tot de dood van Johanna bestond het gezin
uit vier volwassenen en een klein kind. Vol-
gens de officiële gegevens leefden zij van één
sjouwersinkomen en dat kan beslist niet toe-
reikend geweest zijn. De Peperstraat en ook
de Hofstraat lagen in het hart van het oude
Rotterdam. De beide straten kwamen uit op
de Zandstraat, in die tijd het centrum van het
rosse leven van Rotterdam, waar 'de meiden'
een alledaags verschijnsel waren. De Peper-
straat had een eigen trieste reputatie en gold
volgens sommigen als de meest criminele
straat van Rotterdam. Zouden de twee meisjes
Van Vliet dan toch misschien een beroep heb-
ben gehad en behoorden ook zij tot 'de mei-
den'? Het is niet meer wa te gaan. Maar er is
over Neeltje nog wel wat meer bekend. Zij
moet af en toe wel over enig geld hebben be-
schikt, want zij liet zich herhaaldelijk fotogra-
feren. Op één foto is de prijs nog vermeld -
ƒ 1,25 -een heel bedrag voor arme mensen.

Neeltje was niet getrouwd, maar op 27 fe-
bruari 1861 kreeg zij een zoon, genaamd Wil-
lem Frederik. Hij werd later erkend door de
kuipersknecht Gerardus van den Akker. Die
was op 15 januari 1827 geboren in Delfsha-
ven als zoon van Jan van den Akker, particu-
lier, en Neeltje van Witsenburg. In 1865 trok
Gerardus in bij het gezin Van Vliet, dat in-
middels weer in de Peperstraat woonde. Het is
bekend dat de relatie tussen Neeltje en Gerar-

dus niet te goed was. Op 20 februari 1868
bevalt Neeltje van een dochter Johanna. Hoe-
wel volgens zeggen Gerardus ook nu de vader
was, had Neeltje hem al daarvóór de deur ge-
wezen en dit kind werd dan ook niet door hem
erkend. Zoals Neeltje het later tegenover haar
dochter verklaarde, was haar redenatie: 'beter
ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald'.

Dat moet een moedige beslissing geweest
zijn onder dergelijke beroerde leefomstandig-
heden. Maar de overlevering vertelt ons dan
ook dat zij een flinke vrouw was. Gerardus
van den Akker vertrok enige tijd later naar
Amerika, waar hij goed geboerd heeft. Hij
heeft later nog eens vanuit Amerika Rotter-
dam bezocht en wilde zijn dochter zien, maar
Neeltje stond dat niet toe. Haar beide kinde-
ren èn het broertje waarvoor zij gezorgd heeft,

Neeltje van Vliet
(1829-1915)
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bereikten de volwassenheid. Neeltje zelf stierf
op 85-jarige leeftijd in het Bethseda-zieken-
huis in Rotterdam.

Alles wijst erop dat Neeltje niet voldeed
aan de algemeen geldende normen van haar
tijd. Maar toch heb ik dit artikeltje met trots
geschreven, want zij heeft geknokt en zij
heeft gewonnen en kans gezien haar beide

kinderen groot te brengen. En aan dat feit heb
ik mijn bestaan te danken. En voor wie weten
wil waar dit alles zich heeft afgespeeld: ga het
postkantoor op de Coolsingel in via de hoofd-
ingang en loop door tot aan de achtermuur; ga
dan naar rechts en loop buitenom langs de
zijkant weer naar voren. Op dat beperkte stuk-
je grond leefde Neeltje van Vliet bijna haar
hele leven.

Mevr. M.P. VINJÉ

WILLEM HENDRIK FELIX VLOEIJBERGHS

'Mijn favoriete voorouder' is een uitnodiging
om bij stil te staan. Om niet te zeggen een
heel slim verzoek om eens even afstand te
nemen van de gebruikelijke genealogiebeoe-
fening, om het onderwerp van studie uit een
geheel ander perspectief te beschouwen. Een
compliment voor de redactie!

Maar hoe kom je er nou toe iemand als
jouw favoriete voorouder te kiezen? Al blade-
rend door mijn kwartierstaat, wikkend en we-
gend, kom ik toch steeds weer terug bij mijn
grootvader van moederskant. Reeds als klein
kind voelde ik mij intuïtief tot hem aangetrok-
ken. Hij was een ontwikkeld maar eenvoudig
man. Zijn lange rijzige gestalte, het kleine
sikje, zijn vorsende bedachtzame blik blijven
mij immer voor ogen. Hij bracht mij ook de
belangstelling voor en de eerste beginselen
van het stamboomonderzoek bij. Later, veel
later, heb ik pas begrepen dat er veel meer
parallellen zijn tussen hem en mij. Om dat te
kunnen begrijpen, is het goed eerst iets over
hem te vertellen.

Willem Hendrik Felix Vloeijberghs werd
in 1891 geboren te Amsterdam als oudste
van twee kinderen van de onderwijzer Petrus
Vloeijberghs en Johanna Maria Fritz. Aan-
vankelijk trad hij in de voetsporen van zijn
vader en werd onderwijzer te Amsterdam
(1910). Maar in 1921 vertrok hij als maat-
schappelijk werker van de Dr. Ariënsvereni-
ging naar Helmond. Daar heeft hij zich tot
aan zijn dood met grote inzet geheel gewijd
aan de drankbestrijding en hulp aan alcoholis-
ten. Bij deze taak nam hij op creatieve wijze
alle mogelijkheden te baat. Daardoor was hij
in de jaren twintig en dertig nauw betrokken

bij vrijwel alles wat op maatschappelijk, cha-
ritatief en artistiek gebied in Helmond werd
georganiseerd. Hij was mede-oprichter en
bestuurder in verschillende organisaties, hield
spreekbeurten, schreef korte moraliserende
verhalen, organiseerde kleine tentoonstellin-
gen, onderzocht moeilijkheden en trad op als
bemiddelaar.

Uit belangstelling voor de jeugd richtte hij
in 1928 de R.K. Jongeliedenclub op, die ont-
wikkelings- en ontspanningsavonden organi-
seerde voor jongeren van 16 tot 25 jaar. Deze
club was een onderafdeling van het Kruisver-
bond waarvan hij voorzitter was. Daarnaast
had hij ook de leiding van de Jeugdbond on-
der pater Vonk. In 1938 richtte hij samen met
pater Patricius de Studieclub voor Maatschap-
pelijk Werk op. Hij tekende niet onverdien-
stelijk en raakte in de jaren dertig zeer be-
vriend met de (gevluchte) Hongaarse schilder
Laszlo Hernady. Samen waren zij de grond-
leggers voor de Tekenacademie in Helmond
in 1947. Ook na zijn pensionering bleef hij
actief bij het maatschappelijk werk en de Te-
kenacademie betrokken. Tot aan zijn dood in
1962 bleef hij ook, hij was een uitstekend sty-
list, mede het maandblad Ariëns-Werk ver-
zorgen.

Uit deze levensschets komt een man met
een grote maatschappelijke betrokkenheid
naar voren. Een veelzijdig man ook die met
grote inventiviteit uitvoering gaf aan de taak
die hij op zich had genomen. In hem herken
ik mijzelf en mijn levensloop, ik heb zijn ge-
aardheid. Als kind heb je daar geen notie van.
Hoogstens kun je de affiniteit speuren of in-
tuïtief aanvoelen. Als wij als Amsterdamse
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bleekneusjes elk jaar enkele weken bij opa en
oma op vakantie kwamen, proefde ik de sfeer
die om hem heen hing. Die sfeer was mij zo
vertrouwd, ik voelde mij daar thuis, meer of
sterker nog dan de (39) andere kleinkinderen.
Krijgt hiermee het gezegde 'een mens leeft
ook na zijn dood voort' niet een diepere bete-
kenis? En als dat zo is, ligt daarachter dan niet

de nieuwsgierige vraag: en van wie heeft hij
dan deze eigenschappen? Een mogelijke aan-
wijzing zou kunnen zijn zijn (eveneens) groot-
vader van moeders, Willem Hendrik Fritz, uit
een geslacht van scheepstimmerlieden in Vlis-
singen, die het tot commandeur van de Mari-
newerf bracht. Maar dat valt buiten het bestek
van dit artikel.

R.A.J. Dix

FRANCOIS JOSEPH VAN VLOTEN

Frangois Joseph van Vloten, geboren op 5
augustus 1863 als zoon van Govert van Vloten
en Maria Anna Noordeloos, werd al jong
wees. Zijn ouders overleden in 1869. Francois
Joseph en zijn drie broers werden op 18 sep-
tember 1869 opgenomen in l'Hospice Wallon
in Amsterdam, waar hij een gedegen Franse
opvoeding zou krijgen. De annalen van 1' Hos-
pice Wallon vermelden over hem: 'Gargon
d'un excellent caractère, studieux et tranquil-

le; en quittant l'école il fut place au Hoogere
Burgerschool a cours triannel; de la il a fait
son examen comme élève télégraphiste avec
bonne réussite. En Novembre 1882 il a fait
l'examen de télégraphiste et alors a préféré de
quitter la maison, sort reconnaissant de ce qui
avait été fait pour lui. Espérons que sa santé
restera bonne. Réussite: parfaittement bien.'

Hij begon zijn carrière als klerk 2e klasse
PTT Amsterdam op 22 november 1880, werd

10-6-1926, Het voltallig personeel van het Post- en Telegraafkantoor aan de Coolsingel
in Rotterdam neemt afscheid van zijn directeur F.J. van Vloten
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vervolgens op 19 november 1881 leerling te-
legrafist in Rotterdam waar hij op 1 oktober
1882 werd bevorderd tot telegrafist 2e klasse.
Als zodanig werd hij op 1 juni 1883 overge-
plaatst naar Amsterdam en op 1 november
1883 weer naar Rotterdam. In Rotterdam leer-
de hij het meisje Jannetje Bakker kennen, wat
meteen al resulteerde in een zwangerschap.
Dit moet een conflict met zijn voogden (zijn
broers Pierre Frangois en Henri Frédéric)
hebben veroorzaakt, gezien het feit dat er pas
in de achtste maand van de zwangerschap, op
16 juli 1894, in Rotterdam kon worden ge-
trouwd. Maar het getuigt van een standvastig
karakter en een goede moraal dat hij de con-
sequentie van zijn daad accepteerde, ondanks
het grote niveauverschil in opleiding en op-
voeding. De voorouders van Jannetje Bakker
kwamen uit Limburg. Hun familienaam daar
was Bekker en zij waren geparenteerd aan de
familie Kessels uit Herten bij Roermond.

Francois Joseph zou zich ontwikkelen als
een streng, rechtvaardig en ambitieus man.
Hij bleef verder studeren, gaf les aan colle-
ga-ambtenaren en vond ook nog tijd om zijn
kinderen bij hun huiswerk te helpen. Zijn
staat van dienst bij de PTT vermeldt op 1 mei

1891: bevorderd tot commies 3e klasse te Rot-
terdam. Op 1 december 1899 ging hij als zo-
danig naar Leeuwarden, waar hij op 1 juli
1903 commies 2e klasse werd en op 16 maart
1905 commies Ie klasse. Op 16 april 1906
werd hij overgeplaatst naar Amsterdam, waar
hij op 1 mei 1914 bevorderd werd tot hoofd-
commies telegrafie. Daarna werd hij op 1 ja-
nuari 1920 adjunct-directeur telegrafie te Rot-
terdam. Op 1 mei 1922 werd hij benoemd tot
directeur van het rijkstelegraafkantoor aan de
Coolsingel aldaar. Op 26 augustus 1925 be-
noemde Koningin Wilhelmina hem tot offi-
cier in de orde van Oranje-Nassau. Hij over-
leed plotseling op 6 juni 1926. Dat hij een
geliefd directeur was, moge blijken uit de
wens van het personeel om een gedenksteen
te plaatsen in het telegraafkantoor te Rotter-
dam.

Wij, zijn kleinkinderen, waren trots op on-
ze grootvader, die in zijn drukke leven ook
nog kans zag ons te stimuleren toch vooral
kennis te vergaren, eerbied voor de medemens
te hebben en eerlijk door het leven te gaan.
Hij was een persoonlijkheid om ontzag voor
te hebben. Wij voelden ons het kleine kind,
zijn kleinkind.

A.J. VAN VLOTEN

JURGEN VOORTMAN

Bij het schrijven van de familiegeschiedenis
vormt Jiirgen Voortman (1743-1812) voor mij
een belangrijk aanknopingspunt omdat hij de
schakel is tussen de Duitse en de Nederlandse
familietak.

Jiirgen vestigde zich in 1774 in Monnic-
kendam en kan worden beschouwd als de
stamvader van de Waterlandse familie Voort-
man. Hij werd op 7 februari 1743 Luthers ge-
doopt in de St.-Georgskirche in Badbergen
(bisdom Osnabrück), na enkele dagen daar-
voor te zijn geboren op de keuterboerderij
'Arndt zum Vorde' sive 'Kleine Vortmann' in
de Bauernschaft GroB-Mimmelage (Kirch-
spiel Badbergen). Jiirgen droeg toendertijd
nog de familienaam van zijn vader (Johann
Heinrich Hülsmann, 1714-1751) hoewel hij
toch op de boerderij Vortmann geboren was
omdat zijn moeder (Helena Vortmann, 1716-

1754) haar vader (Gerdt Vortmann, 1688-
1747) in de horigheid was opgevolgd was. De
keuterboerderij was destijds al ruim vier eeu-
wen oud en de familie (en de familienaam)
was zelfs nog enkele eeuwen ouder. De fami-
lie Vortmann was horig aan de adellijke fami-
lie von Dinklage op de Schulenburg in Bad-
bergen, waar een oom van Jiirgen (Rolff Vort-
mann, 1712-1777) koetsier was.

Voordat Jürgen definitief in Monnicken-
dam kon blijven, moest hij zich vrijkopen uit
de horigheid. Zijn ouders waren op vrij jonge
leeftijd overleden; zijn vader overleed in sep-
tember 1751 aan de hete koorts en zijn moe-
der overleed in april 1754 aan een beroerte.
De attestatie die Jürgen in juni 1774 in Mon-
nickendam afgaf, vermeldde nog steeds Jür-
gen Hülsmann, doch bij het verzoek poorter te
mogen worden in december 1774 noemde hij
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zich al Jürgen Voortman. Hij was overigens
niet de enige van de familie die in Nederland
verbleef. Een oudere broer (Johann Hermann
Hülsmann, 1747-1782) was scheepstimmer-
man in Amsterdam en een volle neef van hen
(Eberhardt Johann Vortmann, 1754-1805)
ging in 1784 in Amsterdam in ondertrouw
met een tingietersdochter uit de stad Qua-
kenbrück. Andere familieleden waren hun al
voorgegaan zoals een verre neef (Johann
Arend Vortmann, 1725-1776) en diens oom
(Alben VortmannA/oerman/Voortman, 1690-
1757) die beiden in Edam bekend waren.

Net zoals veel andere Lutheranen woonde
Jürgen in het Zuideinde, waar hij twee maal
een huis kocht. Bij de Zuideihderpoort (ach-
ter het Jodenkerkhof) had Jürgen bovendien
een schuur. Op een pentekening van Cornelis
Schoon is de schuur direct achter de poort
zichtbaar. Jürgen was tuinman van beroep en
in de wintermaanden sneed hij het riet van
de trekvaart tussen Edam en Monnickendam,
waarvoor hij geregeld de groenstroken van de
gemeente huurde. In 1779 resulteerde dit in
een klacht van de stadsvuilnisophaalder die
vond dat het riet voor het huis van Jürgen in
de weg stond. Tegelijkertijd klaagde een mo-
lenaar over twee bomen die op het erf van
Jürgen stonden.

Bij het omspitten van een tuin aan het
Zuideinde vond Jürgen in 1798 drie schapen-
vachten die afkomstig bleken te zijn van vee-
diefstallen. De dader werd achterhaald, met
de roede gegeseld, gebrandmerkt en voor het
leven gebannen uit het gewest Holland.

Al kreeg Jürgen bijna ieder jaar turf van de
kerk, hij werd niet tot de armen gerekend
(volgens een notitie uit 1799). Enkele malen
kreeg Jürgen ook geld van de kerk. Boven-
dien legde hij samen met zijn vrouw Janna
Buisman (1752-1825) in 1808 een verklaring
af bij de notaris waarin zij te kennen gaven
wetenschap te hebben van het testament van
een tante van Janna. Uit deze nalatenschap
kreeg Janna ƒ 300,- boven haar wettig erf-
deel. In 1810 raakte Janna in opspraak nadat
zij een schepen beledigd had (hij zou zilver
hebben gestolen bij de familie Costerus). Jan-
na beweerde dat zij het verhaal had gehoord
op het overzetveer van Amsterdam naar Buik-
sloot, maar kon dat niet bewijzen. Derhalve
kreeg zij een straf van veertien dagen gevan-
genis waarvan de laatste acht op water en
brood. Bovendien moest zij de kosten van het
proces (ruim vijftig gulden) betalen.

Jürgen overleed in het Zuideinde in Mon-
nickendam in december 1812. In datzelfde
huis overleed zijn vrouw, na de watersnood-
ramp, in mei 1825.

R. VOORTMAN

LAMBERTUS WARIKE

Hoe vaak is familie-onderzoek niet omgeven
met mysterie en hoe vaak wordt niet op de
meest onverwachte momenten deze geheim-
zinnigheid doorbroken. Het aansluiten van
een uit de archieven opgediept puzzelstukje
wakkert vaak het enthousiasme aan om door
te gaan met de zoektocht naar de nog ontbre-
kende stukjes van de familiepuzzel. Wie geeft
de hoop op om ooit nog eens een verdere
voorvader te ontdekken?

Onze verste voorvader, stamvader Lam-
bertus Warike, is geboren omstreeks 1715 en
trouwt te Leiden op 28 november 1738, als
'jongman van Uijtregt', met Johanna van de
Velde. Zoals blijkt uit het trouwboek geeft zijn
vader schriftelijke toestemming: 'de bruijde-

gom heeft behoorlijk consent van desselfs va-
der vertoont bij afgelever ...'. Wie was en
waar woonde zijn vader, waarmee verdiende
zijn vader de kost, had Lambertus broers en
zusters? Onbeantwoorde vragen. De doopboe-
ken en ook de lidmatenregisters in Utrecht
geven het antwoord in ieder geval niet. Van-
wege Lambertus' onbekende afkomst een
mysterieuze en daarom voor mij favoriete
voorvader.

Zou de naam Warike kunnen duiden op
Franse afkomst? De uit het Frans verbasterde
achternamen van zijn eerste schoonouders
(Deljee, Greij) en zijn tweede schoonmoeder
(Lamaar) suggereren dat. Maar hoeveel Lei-
denaren hadden niet een Franse, of Frans klin-
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kende naam. Hoeveel Hugenoten hebben de
wijk niet naar Leiden genomen na het door
zonnekoning Lodewijk de Veertiende in 1685
herroepen Edict van Nantes. Zo is Lambertus
in 1756 getuige bij de ondertrouw van zijn
vriend ('zijn goede bekende'), Hugenoot en
kousenwever Jan Benaar (Benard). Echter,
wanneer Lambertus, inmiddels Lamben Werk
geheten, in 1759 voor de tweede keer trouwt
met de gereformeerde Stijntje de Kleijn staat
hij in het trouwboek als 'Roomsch'. En vol-
gens lexicoloog prof. dr. Van Sterkenburg is
er niks Frans aan de naam Warike. Deze naam
zou van oorsprong een Germaanse voornaam
zijn, bestaande uit warö, wat hoede, bescher-
ming betekent, en het achtervoegsel -ike.

Vanaf 1670, Leiden heeft dan 70.000 in-
woners en is na Amsterdam de tweede stad
in de Noordelijke Nederlanden, gaat de eco-
nomie die voor het grootste deel steunt op
de textielnijverheid, bergafwaarts in Leiden.
Wat bezielt lakenwever Lambertus om in
een neerwaartse economie naar Leiden te ko-

men? Wanneer precies hij naar Leiden komt,
is eveneens in nevelen gehuld. De poorterboe-
ken van Leiden verschaffen geen duidelijk-
heid. Ondanks het slechte economische kli-
maat verdient het geslacht Werk vier genera-
ties lang een, waarschijnlijk schamele, boter-
ham in de textielnijverheid. Omstreeks 1850,
wanneer de economie voorzichtig begint aan
te trekken en stoom handarbeid gaat verdrin-
gen, zijn textiel en Werk in dubbele betekenis
niet meer één begrip.

Lambertus krijgt in bijna dertig jaren der-
tien nakomelingen van wie één, de in 1753
geboren Catharina, uit een buitenechtelijke
relatie met de ongetrouwde 23jarige Sara Pa-
radijs. De kerkelijke boeken kennen wat dat
betreft minder geheimen dan de in 1811 door
Napoleon ingevoerde burgerlijke stand. Vijf
kinderen sterven op zeer jeugdige leeftijd,
niet ongewoon voor die tijd. Wel ongewoon is
de hoge ouderdom die Lambertus bereikt. Hij
sterft op ongeveer 85jarige leeftijd en wordt
begraven op het Papegaaijs Bolwerk in Lei-
den.

H. WERK

JAN VAN DE WATER

Mijn betovergrootvader, de Schiedamse sla-
ger Jan van de Water, werd bijna I02jaaroud
en-wat mij vooral aanspreekt - hij leefde in
drie eeuwen. Uiteraard zullen er bij de nade-
rende eeuwwisseling in ons land en elders nog
wel een aantal honderd- en meerjarigen zijn,
van wie ditzelfde kan worden gezegd, doch
uit de periode dat men over het algemeen niet
zo oud werd, lijkt me dit toch wel vermel-
denswaard.

Johannes van de Water werd te Schiedam
geboren op 15 augustus 1799 als zoon van
Johannes van de Water en Elisabeth Sondag.
Op 27 april 1823 huwde hij in zijn geboorte-
plaats met de Schiedamse Agatha Reuvekamp,
geboren op 11 juli 1802. Ze was een dochter
van Albertus Reuvekamp en Maria Dikkên-
berg en overleed na een huwelijk van bijna
zeventig jaar op 13 november 1892.

De levensgeschiedenis van mijn krasse
voorvader, die zich geheel in Schiedam af-
speelt, vinden we uitvoerig in een artikel in de

Schiedamse Courant verschenen bij zijn hon-
derdste verjaardag'. Jan van de Water leerde
het slagersvak bij Frans Kok 'den rijkelui's
slager op het Broersveld'. Na zijn huwelijk
met Agatha Reuvekamp, die geschetst wordt
als een meisje dat 'een duitje heeft', vestigde
de jonge slager zich als zelfstandige op de
Korte Achterweg; daar bleven zij hun hele
verdere leven wonen. Schiedam telde in 1823,
toen Van de Water voor zich zelf begon, ne-
gen slagers; in 1899 waren dat er ongeveer
zeventig. Van zijn leermeester Frans Kok ont-
ving de jonge slager nog 'tien achtentwinti-
gen'2.

Het echtpaar Van de Water kreeg elf kin-
deren, van wie zeven hun ouders overleefden.
Triest was dat één der dochters op 21 -jarige
leeftijd overleed op de dag dat de ouders hun
zilveren bruiloft vierden. Kort na de dood van
zijn echtgenote - Jan van de Water was toen
93 jaar - dwong een 'ongesteldheid' de be-
jaarde slager om zijn regelmatige tocht naar

630



Johannes van de Waler (1799-1901)

de veemarkt aan anderen over te laten, doch
in zijn eigen slagerij bleef hij werkzaam tot
enkele weken voor zijn dood.

Naast zijn werk in de slagerij was Jan meer
dan zestig jaar actief als collectant in de
rooms-katholieke Schiedamse kerken.

Zijn honderdste verjaardag op 15 augustus
1899 werd uitvoerig gevierd met een hoog-
mis met 'Te Deum' in de Johanneskerk, een
serenade door de schutterij en een zanghulde,
waarbij de feesteling nog een dansje maakte
met een van zijn ook niet meer zo jonge doch-
ters. Zijn woning was veranderd in een 'bloe-
menmagazijn'. Anderhalfjaar na dat feest
overleed hij na een ziekbed van slechts enkele
dagen op 25 maart 1901 omstreeks het mid-
daguur. Bij zijn begrafenis, drie dagen later,
volgden o.a. alle collectanten van de drie ka-
tholieke kerken, terwijl 'de natuur zelfde aar-
de had bedekt met het witte rouwkleed'3.

P.J.M. WUISMAN

1. Schiedamse Courant van 16 augustus 1899.
2. Florijn of goudgulden, munt van 28 stuivers uit de 18e eeuw, doch in 1823 geen betaalmiddel meer,

hoewel de naam in de volksmond nog voortleefde, zoals het begrip daalder ook nu nog voortleeft.
3. Schiedamse Courant van 29 maart 1901.

DOROTHEA WEIT

Een favoriete voorouder? Ik geloof niet dat ik
er zomaar één kan aanwijzen. Maar er zijn er
meer dan genoeg die om een bepaalde reden
een bijzondere plaats innemen in mijn kwar-
tierstaat, bijvoorbeeld omdat het zoveel moei-
te kostte iets omtrent hen te ontsluieren. Dat
geldt bijvoorbeeld voor Dorothea Weijt (no.
85 in mijn kwartierstaat).

Zij trouwde in Dordrecht op 10 mei 1800
als j.d., geboren te Zutphen, met de schuite-
voerder Aart Bisschop, met toestemming van
haar moeder Mieke Heijde, weduwe van Jan
Weijt. Bij haar overlijden op 3 september
1845 teOldenzaal was ze 70 jaar oud. In Dor-
drecht gingen ook nog twee zusters van haar
in ondertrouw: Lena, eveneens geboren te Zut-
phen, op 23 november 1797, en Johanna Ca-
tharina, geboren te Liefkenshoek, met schrif-
telijke toestemming van haar moeder Maria
Heijden, gehuwd met Jan Broeks en weduwe
van Jan Weit, op 19 oktober 1799.

Eenvoudiger leek het niet te kunnen: ga
naar Zutphen en zoek in de doopboeken van
1775 de doop van Dorothea op. Maar zo
simpel was het niet. Een hele ochtend bracht
ik door in het gemeentearchief van Zutphen,
zoekend in allerlei klappers naar de namen
Weit, Heide en Broeks of wat daarop ook
maar leek. Zonder enig resultaat nam ik al
rond half twee de trein naar Den Haag. Ik ver-
moedde dat Dorothea weliswaar in Zutphen
geboren was, maar in een schip. Immers haar
man Aart was schipper en diens vader Johan-
nes was het ook. Deze Johannes kwam uit
Wesel en zijn moeder, Maria Brinkmans, was
hertrouwd met een Gerrit Crina, een varens-
gezel uit Wallach 'in Cleef'. Het leek mij niet
onwaarschijnlijk dat ook Dorotheas familie
als schippers uit Duitsland waren gekomen.

De volgende stap was nu het zien te vinden
van een overlijdensakte van Maria Heijde of
Jan Broeks waaruit hun plaats van herkomst
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viel af te leiden. Noch in Dordrecht, noch in
Willemstad, de plaats waar Maria en Jan in
1799 een akte van consent afgaven, werd iets
gevonden. Dus moest het nog ingewikkelder.
Misschien waren er kinderen getrouwd van
één van de drie gezusters Weit, terwijl hun
beide ouders al waren overleden. Dan zou er
misschien bij de huwelijksbijlagen een akte
over de grootouders Jan Weit en Maria Heij-
de te vinden zijn. Helaas ging ook deze vlie-
ger niet op en toen zat ik op dood spoor.

Vele malen moest ik nog aan Dorothea
en haar afkomst denken. Hoe kon ik er toch
achter komen waar zij en haar voorouders
vandaan kwamen. Alle gegevens draaide ik
steeds opnieuw om en om, maar enig zicht op
een oplossing leverde dit niet op. Totdat ik op
een dag, tussen kerst en oudjaar, in de trein
van Amsterdam naar Den Haag, een bijlage
van Vrij Nederland las over de kerkgenoot-
schappen in Zutphen en weer aan de familie
Weijt moest denken. Tussen de vele kerkge-
nootschappen werd ook een Engelse kerk
genoemd en plotseling viel het me in: Weit,

één keer als Wait geschreven, was natuur-
lijk White. En Maria Heide zou wel eens Ma-
ry Hyde kunnen zijn en Jan Broeks: John
Brooks.

Ik vond mezelf nogal stom dat ik dat niet
eerder had ontdekt omdat één van de kinderen
van Aart Bisschop en Dorothea Weijt naar de
naam Willem Riddle luisterde. Toen ik één-
maal zover was, bleek de laatste stap snel ge-
zet: van Den Haag CS meteen naar het Cen-
traal Bureau voor Genealogie, naar de kaar-
tenbak met de collectie Schotse militairen. En
daar werd op het eerste fiche de hypothese
bevestigd: op 18 mei 1775 werd in Zutphen
gedoopt Dorothea, d.v. John White, korpo-
raal, en Maria Elisabeth Hyde. Ook de doop
van dochter Magdalena werd in Zutphen ge-
vonden en het huwelijk van John en Mary te
Deventer op 13 december 1772. Ook werd
nog een John Brooks gevonden in hetzelfde
regiment van kolonel Stuart. En nu moeten
we dus in Schotland John White en Mary
Hyde zien te vinden. Daarover hoop ik bij
het honderdjarig bestaan van onze vereniging
positief verslag te kunnen doen.

Berend VAN DOOREN

WILLEM WESTERA

Mijn favoriete voorvader in ongetwijfeld mijn
bet-overgrootvader Willem Westera, zoon van
Arend Willems Westera en Geertje Lamberts
Hogebeen. Wie het onderstaande leest, zal be-
grijpen waarom: ten eerste is hij zeer bejaard
overleden en ten tweede gaan over hem veel
verhalen rond uit de overlevering. Na een uit-
gebreid onderzoek bleken sommige verhalen
volstrekt onjuist te zijn.

Hij werd geboren te Zwolle op 13 februari
1793 in de wijk 'Voorde Camperpoort' nabij
een 'sagemolen', waar zijn vader knecht was.
Maar waar verbleef hij na de scheiding van
zijn ouders in 1796? In combinatie met verha-
len uit de overlevering, waarin wordt verteld
dat hij in een herberg was opgegroeid waar hij
de paarden (van de postkoets) verzorgde en
hij 'Kroon-Willem' werd genoemd, kan na
een uitvoerig onderzoek het volgende worden
opgemaakt.

Zijn tante Aaltje Willems Westera en haar
man Jan Jans Koster waren herbergierster en
herbergier in de herberg 'De Kroon' te Vee-
caten. Deze herberg is identiek met 'De oude
Crone in 't Hogebeen' gelegen te Veecaten
onder 's-Heerenbroek. In 1825 wordt deze
vermeld in het boek van J. ter Pelkwijk, ge-
deputeerde van Overijssel, getiteld 'Beschrij-
ving van Overijssels Watersnood': 'Van de in-
gezetenen dezer buurtschap [Veecaten], welke
door hulpvaardigheid hebben uitgemunt, be-
hooren inzonderheid Derk Nieuwbroek, Wil-
lem Westra [Westera], Gosen Meulmans, Jan
Warners Stoel en Jan Visschers genoemd te
worden. Deze voeren des Zaterdag morgens te
3 uren, moeite nog gevaar ontziende, naar de
onbezochte Veecater woningen, bragten som-
mige huisgezinnen naar den dijk en voorza-
gen anderen, die op hunnen zolders bleven,
van vuur en licht'. (De andere genoemde per-
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'Herberg De Crone van 't Hogebeen' te Veecaten/'s-Heerenbroek, ca. 1920

sonen zijn allen neven). Er woonde in 1825
maar één Willem Westera te Veecaten, dat tot
de gemeente Zalk behoorde.

Willems vader, Arend Westera, kon na een
lange speurtocht getraceerd worden als vee-
houder te Kampen op erf nr. 90 genaamd 'Het
Slag De Kruishoop' (na 1800). Hij hertrouw-
de niet en overleed ten huize van zijn zoon
Willem te Veecaten in 1827. Zijn moeder
bleek met twee zussen in Enkhuizen te wo-
nen. Van de ouders zijn geen attestaties ge-
vonden.

In 1867 overlijdt de vrouw van Willem,
Annigje Koetse, te Veecaten in het huis Wijk
B nr. 20. Willem overlijdt in Vroomshoop

(gemeente Den Ham) in 1889 ten huize van
zijn schoondochter Femmigje Veerman, we-
duwe van zijn zoon Derk Westera, de eerste
beurtschipper in onze familie.

Het verhaal van 'Kroon-Willem' is sterk
vertekend aan de huidige generatie doorgege-
ven. In sommige families werd zelfs verteld
dat hij met 'La Grande Armee' in Rusland
geweest was en veel mensen had zien verdrin-
ken in de Berenzina. Ons onderzoek heeft
echter aangetoond dat hij niet in dienst ge-
weest kan zijn. Echter, in details klopt het
verhaal: van de herberg 'De Kroon', de paar-
den, het verdrinken van mensen en de opmer-
king dat zijn verhaal in een boek is beschre-
ven.

J.M. WESTERA

MARIA ANNA VAN DE WIEL

Een uitgelicht portret maak ik van mijn over-
grootmoeder Maria Anna van de Wiel (1841 -
1931) die in 1863 op 21 -jarige leeftijd trouw-
de met de 22-jarige Johannes Franciscus
Smeets (1840-1911), die nog in hetzelfde jaar
werd benoemd tot stationschef bij de Staats-
spoorwegen.

In haar jonge jaren verhuisde zij vele ma-
len daar het beroep van haar vader als com-
mies bij 's Rijksbelastingen dit noodzakelijk
maakte. Ook tijdens het huwelijk moest tien
keer worden verhuisd wegens de vele over-
plaatsingen van haar echtgenoot. Of Maria
Anna deze verhuizingen met vijf kinderen
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Tweemaal Maria Anna van de Wiel, links ca. 1860, rechts anno 1920

joor <3e vele blijken van bolangst«lling,
deu 4eu dezer tor gelegenheid van
hun 25-jarige Echtvereeniging on-

dervonden, brengen oudergeleekccden,
ook namcua hunne Kindoreu en Bohnwd-
docbter, aan familie, vrienden en boken-
dou, hutmon wartnou dank.

JOHANNES FBANOISOUS SHEETS,
Statiouchof,

en
MARIA ANNA VAN DB WIEL.

DOUBT. 16 Juni 1888.

vervelend vond, weten we niet. Wellicht had
ook zij als nazaat van Jacob Rommelaar iets
avontuurlijks in zich. Haar vader, Johannes
van de Wiel (ook wel genaamd Jean of Jan),
wordt genoemd in het artikel 'De avontuurlij-
ke nazaten van Jacob Rommelaer(s)' van de
hand van mevrouw RL. Leget-Kuijlen, dat
verscheen in De Brabantse Leeuw van 1984.
Jacob Rommelaar huwde in 1745 met Maria
Magdalena Fremtjes. Haar naam Magdalena
is via Maria Anna's dochter Adriana Magda-
lena Maria, mijn grootmoeder-getrouwd met

Marinus Hout, ook stationschef - bij mij en
bij mijn dochter terechtgekomen.

Maria Anna van de Wiel werd na de dood
van haar echtgenoot opgenomen in het huis
van haar dochter en schoonzoon te Waalwijk.
Na haar overlijden werd het cadeau dat haar
man in 1903 had ontvangen ter gelegenheid
van zijn veertigjarig jubileum als stations-
chef, een zilveren model van een locomotief,
geschonken aan het Spoorwegmuseum te
Utrecht, waar het nog altijd in een vitrine
staat.

Magdalena CD. MESANDER-HOUT
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JETSKELINA FRANSSENS WILKENS

Het stormt hier aan de kust. Mijn buurman
heeft zijn zendmast neergelaten. Dat betekent
windkracht 9 a 10, geen tuinweer dus. Dan ga
ik maar mijn oude zilveren lepel, die ik van
mijn moeder geërfd heb, poetsen. Een dierbaar
kleinood met de initialen J.H.D. en J.F.W.,
waarschijnlijk een trouwlepel.

Toen ik mij met de genealogie ging be-
zighouden en van een familielid een soort
kwartierstaat kreeg van de familie Doorn-
bosch, bleek dat deze initialen afkomstig wa-
ren van Jan Hindriks Doornbosch en Jetske-
lina Franssens Wilkens, getrouwd in 1820.
Jetskelina was de dochter van Frans Jan Wil-
kens en Hillechiena Klaassens. Frans Jan, uit
de Veenkoloniën, bezat een kofschip, de 'Jets-
kelina Hillechiena'. Deze kofschepen bleken
het meest geschikt voor ondiepe wateren, al-
hoewel ...

In die tijd waren de Fransen en Engelsen
permanent in oorlog met elkaar en blokkeer-
den eikaars havens. Je wilde toch geld verdie-
nen en als je dan van zeilen houdt, bedenk je
wat. Frans ging varen onder de wit-blauw-
witte vlag van Knipphausen. Gelukkig erken-

den de Engelsen de Heerlijkheid Knipphausen
aan de monding van de Jade als neutraal. Zo
smokkelde Frans naar lieve lust en stond be-
kend als 'Frans Duvel, de blokkadebreker'.

Op een schilderij dat zich bevindt in het
kantoor van Wilkens Houthandel B.V. (voor-
heen NV K. en J. Wilkens) te Veendam wordt
de 'Jetskelina' gepraaid door een Engelse kot-
ter (omstreeks 1809). Ook van Frans en zijn
vrouw Hillechien hangen daar portretten. Vol-
gens het boek 'De Veenkoloniale Zeevaart',
waarvan Jan Nico Wilkens één van de schrij-
vers is, was het schip in 1859 niet meer in de
vaart. Wat wel is gebleven is de naam Jetske-
lina. Mijn moeder heette zo en ook mijn oud-
ste dochter draagt die naam. Ook de liefde
voor de zee zit blijkbaar in de genen; mijn
oudste zoon - met zijn Victoire genaamd Be-
ver-houdt van zeezeilen. Of hij ook smok-
kelt is mij niet bekend!

Tot slot: wanneer staatssecretaris Schmitz
haar voorstel 'geef de kinderen de naam van
de moeder' ten tijde van Napoleon had ge-
daan, was mijn naam geen Postma, Schuringa
of Doornbosch geweest maar Wilkens, van-
daar ...

A. MEURS-POSTMA

Het kofschip 'Jetskelina Hillechiena', varend onder de vlag van Knipphausen
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ADRIAANTJE WILLEMS

Mijn favoriete voorouder? Die heb ik eigen-
lijk niet. Dat is hetzelfde als de vraag naar het
favoriete boek van een bekende schrijver:
da's altijd zijn laatste en zo is mijn favoriete
voorouder degene naar wie ik recentelijk het
fanatiekst heb lopen zoeken. Maar een zwak
heb ik toch wel voor de vrouw van Ecke Fre-
riks ...

Dat zij bestaan heeft, is wel duidelijk: hoe
had ik anders van Eckes's dochter Trijntje
kunnen afstammen? Trijntje Eckes, van Nie-
hove, overleden vóór 1785 (en mogelijk al
vóór 1770), ondertrouwt/trouwt Groningen
(voor haar Ecke Freriks, als vader) 7-7/29-7-
1736 Jan Willems (Olden)-Bronneger, gebo-
ren Borger ca. 1710, slager, overleden Gro-
ningen (lijklaken slagtersgilde, Martinikerk)
21-2-1785. Uit dit huwelijk werden te Gro-
ningen vijf zoons Bronneger geboren: twee-
maal een Ecke (gedoopt 21-8-1737 en op-
nieuw'op 13-8-1738), Willem (gedoopt 12-2-
1741), Hindrik (gedoopt 5-12-1743) en Adri-
aan (gedoopt 25-5-1746).

Nu wordt niet alleen Trijntjes vader bij de
ondertrouw in 1736 genoemd, maar ook hun
plaats van herkomst. Dat was mooi, want die
gegevens waren anders niet te achterhalen
geweest. Maar het was ook jammer, want de
DTB's van Niehove beginnen pas omstreeks
1720 en dat was juist even te laat voor ons
doel. In die beginfase van mijn genealogische
activiteiten vond ik het nog helemaal niet
zo vanzelfsprekend om eventueel aanwezige
rechterlijke archieven systematisch door te
nemen. Ik constateerde dat in de klappers
geen huwelijkscontract van een Ecke Freriks
was opgenomen en legde mij bij het onver-
mijdelijke neer. Af en toe kwam het onder-
werp weer bovendrijven, maar echte stappen
ondernam ik niet meer; bovendien was ik zel-
den bezig in die hoek van de provincie, het

1. RAG, RA LXIV d *, Oldehove, 1-8-1719.
2. Ibidem, 19-11-1719.

Westerkwartier. Tien, twintig jaar lang bleef
dit de status quo. Tot op een dag - het is geen
uitzonderlijk verhaal-ik naar iets heel anders
zochten toen ...!

De huwelijkse voorwaarden van Ecke Fre-
riks en Grietien Cornelis '. En aansluitend: de
afkoop met het voorkind2. Ecke Frericks en
Grietie Cornelis, e.l. te Niehove, maakten als
vader en stiefmoeder een afkoop met Heere
Heeres voormond, Ecke Clasen, sibbevoogd
en Claes Cornelis vreemde voogd over de
goederen door wij\&n Arjaentie Willems nage-
laten aan haar kind Trinje Eckes. De pupil
kreeg toebedeeld ƒ 650, - en 'een silveren
ducaton' (= ƒ 3-3-0); een stuk eigen land
bleef met de vader 'in de mande' [gemeen-
schap].

Ik kon daardoor de oudste generatie als
volgt aanvullen: Ecke Frericks, te Niehove,
overl. na 1736, tr. (1) Arjaentie Willems,
overl. vóór 1719; tr. (2) ca. augustus 1719
Grietien Cornelis, dr. van Cornelis Claesen
en Geertien Ites. En ook wordt opeens dui-
delijk waarom Trijntje Eckes haar jongste
zoon de-in Groningen niet zeer gebruikelij-
ke - naam Adriaan had gegeven. Veel later
kreeg ik van een bevriende relatie nog eens
een uitgebreide afstamming van Ariaentje
toegespeeld: zij was in 1693 geboren te Sara-
bos onder Gerkesklooster (Frl.), als dochter
van Willem Hylkes en Jentje Eekes Asma.
Maar dat deed me toch aanzienlijk minder
dan mijn eigen vondst.

En daarom heb ik een zwak voor Adriaan-
tje Willems: haar connectie met haar nazaten
wordt enkel en alleen maar duidelijk uit die
ene, pas na haar dood verleden akte waarin
haar erfdeel op haar dochtertje wordt vastge-
zet. Waarschijnlijk is dit het enige document
in de hele wijde wereld die dat zou kunnen
aantonen ... en ik struikelde erover!

Petronella J.C. ELEMA
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DANIEL WILLIAERTS

Eigenlijk heb ik mij nooit afgevraagd of ik
een favoriete voorouder heb. Nu ik erover
nadenk, is er toch wel een die mij wat 'doet'.
Hij is geen directe voorouder, maar een broer
van een van hen. Ik bedoel Daniël Williaerts,
gedoopt in de St.-Jacobuskerk in Maastricht
op 16 april 1730, als telg uit een oud ge-
slacht. Zijn moeder droeg ook een oude en
bekende Maastrichtse naam: Minckelers. Da-
niël behoorde tot de gegoede middenstand,
was schoenmaker in de Pastoorstraat in
Wijck, en bereikte een voor die tijd uitzon-
derlijk hoge leeftijd: 93 jaar.

Hij was het oudste kind. Van zijn vijf zus-
jes stierven er twee jong en waren de andere
drie kennelijk vrolijke Fransjes: de oudste
kreeg twee kinderen van verschillende vaders
zonder getrouwd te zijn, en ze bleef onge-
huwd. De tweede kreeg een kind en trouwde
vervolgens met de vader. Ook het derde zusje
Ida kreeg een kind en trouwde daarna met de
vader. Dat was een beroepsmilitair, die, be-
halve met de geslachtsnaam Schendelaar, on-
der een groot aantal voornamen voorkomt:
Godefridus, Johannes, Theodorus, Frederik,
Wilhelmus. Ondanks jarenlang speuren is dit
huwelijk niet gevonden, maar later zijn nog

wel vijf kinderen legitiem hieruit geboren en
r.-k. gedoopt. Een van deze kinderen behoort
tot mijn voorvaderen: Johannes Schendelaar.

Godefridus, de vader, stamde zeker niet uit
Maastricht of naaste omgeving, maar zal een
zwervend soldatenbestaan hebben geleid'.
Vandaar dat hij bij de doopplechtigheden van
zijn kinderen wel niet aanwezig geweest zal
zijn, omdat hij slechts tijdens de korte verlof-
perioden bij zijn vrouw kon vertoeven en
daarna weer te velde moest trekken. Het lijkt
erop dat hij een zwakke gezondheid had: het
zware soldatenleven zal daar geen goed aan
hebben gedaan. Indien hij identiek is met de
op 12 juli 1785 in de St.-Martinusparochie in
Maastricht begraven Wilh: Schendeleer, is hij
maar 47 jaar geworden2.

Zijn vrouw wordt op 43-jarige leeftijd al
weduwe, en over de kinderen Schendelaar,
van wie er nog vijf minderjarig zijn-de jong-
ste is pas drie - zal een voogd benoemd zijn.
En wie kwam daar meer voor in aanmerking
dan hun oom Daniël Williaerts'! Hun opa was
al overleden en hun moeder Ida had verder
geen broers. Al is er geen akte van benoeming
tot voogd gevonden, hij is het waarschijnlijk"
wel, gezien Daniels aanwezigheid bij het hu-

St. Martinuskerk Maastricht ca. 1850, noordzijde, rechts de Kruittoren (tek.: Ph. van Gulpen)
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welijk van drie der kinderen Schendelaar en
zijn verdere rol als een soort 'pater familias'.
Voor Ida zal hij een baken van zekerheid ge-
weest zijn, vergeleken met de zwervende Go-
defridus!

Als Daniël zich niet had ontfermd over de
drie kinderen Schendelaar, zoals een goed
voogd betaamt, zou het weesje Johannes,
mijn voorvader, mogelijk niet lang geleefd
hebben, en zou ik dus dit verhaal niet hebben
kunnen vertellen. Nu werd Johannes, evenals
zijn vader en een broer, beroepsmilitair en
kwam in Den Helder terecht als kustkanon-

nier. Ondanks zijn erfelijke belasting zegde
hij het ruwe soldatenleven vaarwel na zijn
huwelijk met Elisabeth Quak, de dochter van
een rijke commandeur ter walvisvaart uit
Huisduinen. Zijn twaalf kinderen liet hij gere-
formeerd dopen. Het lijkt wel of hij een
nieuw leven is begonnen!

Hoe het zij: ik hèb iets met deze Daniël
Williaerts. Altijd als ik zijn naam tegenkom,
krijg ik een speciaal soort kriebel over mij.
Misschien heeft dat iets te maken met de
theorie van Rupert Sheldrake over morfoge-
netische velden3 en put ik onbewust uit een
morfisch familiegeheugen ...

J.K. SCHENDELAAR

Hij diende in de Compagnie van Trip in het Eerste Bataillon van het Regiment Infanterie Orange Stad
en Lande en Orange Drenthe, en in het Eerste Bataillon van het Schotse Regiment van Houston, Com-
pagnies van Mackay resp. Santheuvel. In alle garnizoenplaatsen waar deze onderdelen gelegerd zijn
geweest, zijn naspeuringen verrichl.
Op 29 maart 1781 is hij 43 jaar volgens de Rangeerlijst van het Regiment Infanterie Orange Stad en
Lande en Orange Drenthe.
Rupert Sheldrake, Een nieuwe levenswetenschap, Utrecht 1992; idem, De tegenwoordigheid van het
verleden, Utrecht 1993.

FRITZ WORMSER

Ik heb een speciale band gehad met Friiz
Wormser uit Horkheim (Baden-Württem-
berg), maar een voorouder is hij niet. Als ik
in de familie van mijn vader van hem uit
vier generaties terugga, vind ik twee broers:
Georg Adam Wormser (1767-1824) en An-
dreas Wormser (1775-1836). Ik stam af van
de Georg Adam, terwijl mijn 'favoriet' Fritz
afstamt van Andreas.

Toen mijn man en ik met de kinderen kam-
peerden bij HerrStangl te Unterheinriet onder
Löwenstein, lazen wij bij Pfarrer Eitel in het
dorpje Talheim bij Heilbronn de twee kerk-
boeken van achteren naar voren door. Daarna
kwamen we al snel terecht bij het Standesamt
in Horkheim: 'u moet eerst Frau Wormser die
hier tegenover woont, bezoeken'. Zo ging dat
vroeger in Duitsland nog en omdat overdag
niemand open deed, belden we 's-avonds bij
Wormser aan. Een forse kerel, Fritz Wormser,
deed open. Mijn man stak van wal en toonde
het Gedenkboek van de 75-jarige Vrije Uni-
versiteit, waarin van mijn overgrootvader J.A.

Wormser Sr. verhaald wordt: 'de man, die
reeds in 1850 een seminarie wilde stichten'.

Fritz reageerde direct: 'das stimmt, denn
der Grossvater hat immer gesagt: es gibt noch
Wormsers in Holland und die gehören zu der
Familie. Komm herein'. En hij nam ons op in
de familie. Hij nam ons mee naar Talheim,
waar een overbuurvrouw, een oude dame
Feyerabend, vertelde dat zij de Nachbarschaft
voor de Wormsers op Hauptstrasse 9 had ge-
had. Fritz stuurde ons naar alle dorpen in de
buurt en naar Stuttgart en Esslingen. Via hem
maakten wij kennis met de hele familie, on-
vervalste Schwaben. Vroeger bakker en wijn-
boer, later veelal in de horeca werkzaam, nu
weer boeren. Fritz teelde tabak, had ook een
eigen wijnberg. Al gauw maakten wij dus ken-
nis met de Weisswein en de Rotwein: 'dasch
ist doch reiner Sonnenschein, dasch kann
doch nicht schadlich sein'. En iedere keer als
we weer vertrokken, werd er een hele krat
eigen-familie-Weisswein achter in ons Dafje
gezet.
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Stadtkreis Heübronn , tr. ,„2;

Kauzlg, kritisch, geselllg:

Fritz, ein denkwürdiges
Horkheimer Original

Ja, dar Fritz, derbateben über
alles Bescheid gewuBt, was sa
zwischën Lauüen, taiheim..
Sontheim, Neckar uad Kanai
passierte, werwoaufHorkhei-

\mer Maikiuig einen, Acker
verkaufte oder neu verpach-

. tete, wer zii triih oder zo sp&t
aussëte, wo im Wengeit nicht
richüg gespritzt worde, wer
die grÖOten Saktköpfe hat Ei'
oer dei Standardsatze von
Fritz, weon im Dort etwa's'
schiet Uef: „Wenn ermig'frogt
het, i hatt's ihm sage kónne!"

Kennengelemt habe ich den
Fritz zu Begirm der siebdger
Jahre in der seinerzeit noch
selbstëndigen Gemeinde
Horkheim, dem groeten würt-
tembergischen fabakort. Der
„Badische Geudeitsheimer",
wie die in Horkheim ange-
haute Einlegesorte heiSJt,
worde im Lagerhaus verladen,'
Fritz musterte mich durchboh-
rend, gab knitze und binter-
gründige Auskünïte zu dieser
landwirtschafüichen Speziali- ,
tSt, mahnte aber aach knorrig:
„Wir wolle einen ordentlicben
Bericht lesei"

Ob der Artikel den Beiïall
von Fritx gefunden hat, v/effl
ich nicht Jedentalls brvddelte
der Fritz bei weiteren fleoeg-
nungen in Horkheim, die dann .
die Eingemeindung betralen,
mit mir, • verhëltnismëüig

1 schwach herum. Und das war
beim Fritz schon soviel wie ein
taustdickes Lob.

Fritz war kritisch. ErsaSnie
im Gemeinde- oder Ort-
schaftsrat.' stand nie einem
Verein vor, war nicht Trëger

, von Verdienstnadeht etc Aber
doch zahlte er zum Establish-
'ment, zumlndest zum öjfuer-

Uchen, lm Redeen. FriU bü-
dele in Horkheim die StUndige

. Opposition. Freilich lm positi-
• ven Sinne. Denn er sdtimptte

nïcM hinten, herum. Fritz
sagte. was seiner Meiaung
eben Sache ist.

Über „die da droben imRat-
haus" oder „die drinnen in der
Stadt" auBerte Fritz steis seine
- sagen wir mal vorsichtig -
'dlstanzierten Ansicfefen.
Wenn in Horkheim wieder
mal ein Backhaus oder ein
Frënkiscber Hol einstürzte,
war Fritz 2ur Stelle und wun-
derte sich allemal, „wie man
mit so viel Semeschter Hoch'
schule 50 einen Blddsinn ma-
chen kann".

SaOen wii zul DSmmenujg
mit verschiedenen Vettem
von Fritz noch gemütilch im
Wengerthausle am Praühang
in der Horkheimer Au, konn-
ten wir mit dem Klopten von
Fritz telséntest rechnen. Denn
Fritz batte ein angeborenes
Horkheimer Gespüi lür PIStze

Immor kritisch: Fritz Wormser sen., wie Ihn die Horkheimer
kannten - Foto: KSl-OIrks

undHSuschen, woautderCe-
markung noch einige locker
lachsimpeln. Und seine Bei-
trëge waren bei weitem Aas-
holen dann immer gut'p/a-
dert.

Fritz konnte viel und span-
nend erzëhlen. Auch über die
mssische Seele. War er doch
als 24jthriger am Heiligen
Abend 194Snach lünljahren.
„beim Iwan" von der Geian-
genschalt heimgekehrt. Fritz
klagte aber nicht: Er berich-

tete stets leidenschaltslos über
diese schweren Jahre, die ihn
kdrperlich olienbar. gezeich-
net haben.

Diese Woche verstarb Fritz,
der kauzige und schlaglertige
Horkheimer Bauer, nach zwei
Herziruarkten. Heute wird er
beerdlgt. Der Name Fritz
Wormser. senior steht tür ein
denkwürdiges Original im
Dort, sp&ter natürlkh aui dem
Horkheimer Friedhol.

SlegWed Schilling

Uit de Heilbronner Zeitung, 25 september 1987

Het mooiste wat je Fritz geven kon, was
het overzicht van de familie. Gretig greep hij
mijn aantekenboekje, maar legde het teleurge-
steld weer neer: 'da kenne me net lese'. Vaak
keerden we terug naar Fritz en de andere fa-
milieleden. Hij wist ook te vertellen dat de
familie Wormser omstreeks 1800 uit Taiheim
was weggetrokken 'wegen der Glaube', om-
dat de Luthersen er te vrijzinnig waren. Som-
migen gingen naar Amsterdam, omdat ze wis-
ten dat daar een orthodox-Lutherse gemeente
was.

Toen zijn moeder die boven hem woonde,
was overleden en hij de bovenverdieping ver-
bouwde voor de zoon, vond Fritz de mezoe-
za's van de vroegere Joodse bewoners boven

de deuren en ... fresco's aan de muren. Zorg-
vuldig hield hij dat alles in stand.

Groot was het verdriet toen Fritz in 1987
overleed. Heel Horkheim stond op het kerk-
hof, ook kameraden, veteranen, die met hem
hadden gevochten in Rusland. Ze zongen voor
hem. En in de Heilbronner Zeitung van die
dag, 25 september 1987, stond zijn portret.

Op aandringen van de familie begon ik
toen al die aantekeningen uit die boekjes uit te
werken tot een familieboek, in het Duits uiter-
aard, dat een gewicht bereikte van 3 kg. Fritz
Wormser neemt daarin een grote plaats in. We
zullen 'den Fritz' nooit vergeten. Ik had het
boek veel eerder moeten samenstellen, dan
had Fritz er ook nog van kunnen genieten.

C.J. RfJEST-WORMSER
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HUYBERT VAN WIJCK

Huybert van Wijck te Maurik kwam uit een
goed milieu, waarschijnlijk behoorde hij tot
de landadel. Hij voert een variant op het wa-
pen van de (adellijke) familie (Van Asch) Van
Wijck uit Lienden. Van geen andere voorou-
der is mij zoveel bekend over zijn werk, en
hoe anderen dat beoordeelden.

In 1661 wordt Huybert aangesteld als rent-
meester over de eigendommen van de graaf
van Culemborg in de Neder-Betuwe. Hij blijft
dat tot aan zijn plotselinge overlijden in 1673.
Daarna wordt zijn weduwe Geertruyd van
Hattum door de graaf van Culemborg aange-
sproken op een behoorlijk bedrag nog af te
dragen pachtgelden. Vervolgens stelt de op-
volger van Huybert een onderzoek in. Dit
duurt van ca. 1673 tot 1679 en kost bijzonder
veel moeite, tijd en geld. De nieuwe rent-
meester reist heen en weer tussen Culemborg,
juristen in Tiel en de erfgenamen. Uiteindelijk
bedraagt de vordering 4.839 gulden. Op de
onroerende bezittingen van de erven Van
Wijck wordt beslag gelegd.

Uit het verweer blijken de oorzaken van
deze ellendige situatie: enerzijds Huyberts
tekortkoming als rentmeester en anderzijds de
politieke omstandigheden. Als de Fransen in
1672 ons land binnenvallen heeft Huybert,
vooral bij zijn vrienden en familie, de pachten
van voorgaande jaren nog niet geïnd. Door de
schade die de Fransen aanrichten, blijft de
pachtbetaling nog verder uit. Uiteindelijk we-
ten de erfgenamen nog 3.921 gulden te ver-
antwoorden en zij melden dat Huybert ook
uitgaven heeft gedaan 'die niet aangeteykent
staen, als sijnde de rentmeester een slechte
boekhouder geweest, die veel op zijn memory
heeft laten aenkomen'. De erfgenamen vinden
het allemaal overdreven en vragen om een

vorm van clementie. Blijkbaar wordt dit af-
gewezen en valt ook de inning van de 3.921
gulden tegen, want na vele jaren volgt in 1693
een verkoping van Huyberts onroerende goe-
deren. Verkocht worden drie boerderijen en
veertien percelen land, samen ruim 31 mor-
gen, hoofdzakelijk te Maurik. Van de op-
brengst wordt ca. tweederde deel afgetrokken
voor proces- en onkosten, en er blijft voor de
graaf van Culemborg bijna vierduizend gul-
den over. Deze neemt daar geen genoegen
mee.

Boeiend is natuurlijk de vraag of Huy-
bert heeft gefraudeerd, of alleen nalatig is
geweest. Het laatste lijkt het geval te zijn.
Huyberts erfgenamen waren overtuigd van
zijn goede trouw en hun gelijk. Het lijkt er
echter op dat enkele betrokkenen zich heb-
ben verrijkt aan deze affaire. De volgende
rentmeester overlijdt eveneens zonder ver-
antwoording af te leggen en zonder geld af te
dragen. Juristen en adviseurs komen met fa-
belachtig hoge declaraties en bovenal: Bal-
thasar Kloekhoff, raad van Culemborg, koopt
bij de executieverkoping die hij zelf organi-
seert vier percelen land. Hij merkt daarbij op
dit te hebben gedaan om zijn broodheer, de
graaf van Culemborg, ter wille te zijn; bij
Kloekhoff is deze immers zeker van betaling.
Kloekhoff vindt de koop wat te duur en com-
penseert dat met een forse declaratie. In het
verslag van de verkoping schrijft hij dat 'de
rentmr. door de Franse Oorlog, en deszelfs
erfgenamen door slordige administrateurs tot
decadentie sijn geraekt'. Dochter Marie van
Wijck mag een perceel land behouden om
'een gedachtenisse te behouden van haer ou-
ders goederen die wel eer considerabel ge-
weest zijn, daer nu niet overschiet'.

P.T. DEN HERTOG

Voornaamste bron: Rijksarchief Gelderland, Archief van de heren en graven van Culemborg, inv. 0370,
nrs. 5811 en 6077.
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LEENDERT ZUIDERDUYN

Ook ik heb een favoriete voorouder waar ik
graag iets over wil vertellen: Leendert Zuider-
duyn.

Op 5 juni 1766 trouwt Dirk Leendertsz.
Zuiderduyn met Maartje Koning, dochter van
Leenden Koning en Aaltje Crijne Schilpsand.
Het echtpaar krijgt vier kinderen: Aagtje, Aal-
tje, Krijn en Leenden, die later zal trouwen
met Klaasje Schaap. In zijn jonge jaren vaart
Leendert uit ter walvisvangst op Groenland.
Zijn zoon Ewit, eerst ook visser, later visko-
per, trouwt met Mietje Buis, dochter van Mies
Buis en Aaltje Molenaar. En dan komt op 21
september 1828 zijn zoon Leendert ter we-
reld, mijn overgrootvader, voor wie ik grote
bewondering heb.

Zijn levensweg begon hij, net als de meeste
jongens uit zijn omgeving, als jongste hulp
aan boord van een bomschuit, waar men niet
werd gespaard of ontzien. Na zijn 17e levens-
jaar hield hij het ruige vissersleven voor ge-
zien en wordt visloper. Hij probeerde de verse
vis te verkopen bij de grote hofsteden in de
omgeving van Haarlem en Heemstede en als
hij dan op een keer de rijpe peren en appels
ziet hangen in de bomen, krijgt hij een idee:
heen met vis, terug met fruit!

Leendert Zuiderduyn (1828-1913)

Zowaar, het wordt een succes. Hij moet
zelfs een winkeltje huren en zijn vrouw, Griet-
je Vooys met wie hij in Zandvoort op 24 no-
vember 1850 trouwde, gaat het fruit verko-
pen. Dat gaat enkele jaren goed, maar dan
komt er tegenslag: bij hem in de buurt komt
een concurrent. Omdat er heel wat nodig is in
een gezin waar inmiddels zeven kinderen zijn
geboren en een oude vader inwoont, slaat de
armoe toe. Dan neemt Leen een moedig be-
sluit: hij huurt een groot stuk duinterrein tus-
sen Bloemendaal en Umuiden, waar hij een
boerderijtje begint om met de aardappelteelt
te trachten het hoofd boven water te hou-
den. Hij bouwt van wrakhout een huisje en hij
noemt het: 'Het huisje in de Woestijn'.

In 1870, hij was toen 42 jaar, besluit hij
met zijn vrouw en kinderen te verhuizen naar
het Hazenvlak in de Kennemerduinen. Er
moet hard worden gewerkt om het bedrijfje
van de grond te krijgen, maar het lukt, ook al
blijft het 'eb en vloed', zoals hij aan het eind
van zijn veelbewogen leven in zijn op rijm
gestelde memoires beschrijft. In 1872 wordt
Leen aangesteld als strandvonder. Het gebeur-
de nogal eens dat koopvaardijschepen bij
slecht weer een deel van de lading verloren
dat dan op het strand terechtkwam. Leen
maakte steeds tijdig melding van aangespoel-
de goederen, die hij dan voor het grootste ge-
deelte van het strand haalde om het zo moge-
lijk weer ter beschikking te stellen van de ei-
genaars. Hieruit spreekt zijn grote rechtscha-
penheid, die hem bij de overheid en het jut-
tersvolk tot een geziene figuur maakte. Later
mocht Leen zijn huisje opmetselen, zodat het
een degelijke boerderij werd. Zijn pachtheer
woonde op het landgoed 'Duinlust' te Over-
veen.

Leen heeft zich opgewerkt tot duinboer, al
spoedig beteelde hij 1000 roede aardappel-
land. Zijn veestapel bestond uit een aantal
koeien, varkens en geiten, kippen en een
paard. Toen sloeg het noodlot toe: door het
onttrekken van water aan de duinen door de
Waterleidingmaatschappij ging het met de
teelt steeds slechter, waaraan de ontelbare
konijnen zich ook nog eens tegoed deden.
Daarbij kwam nog dat Leen het als zijn plicht
beschouwde om de kinderen van zijn overle-
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den zus, van wie de man als visser was ver-
dronken, in zijn gezin op te nemen, waardoor
de armoede nog groter werd. Zo heeft hij daar
22 jaar gewoond.

Toen zijn vrouw ernstig ziek werd en zelfs
verlamd raakte, werd het leven zo moeilijk,
dat in overleg met de landheer van 'Duinlust'
een huis in Overveen werd gehuurd, waar ze
nog enkele jaren hebben gewoond. Zijn huisje
in het duin mocht hij van de pachter, die geen
nieuwe buren wilde, niet verhuren of verko-
pen. Dat viel Leen zo zwaar, dat hij steeds
weer naar zijn oude huisje toeging en er op

het laatst niet meer wegwilde en zenuwziek
werd. Zijn zoons besloten toen het huisje af te
breken en te verbranden.

Op 6 april 1894 is zijn vrouw in de Janskli-
niek te Haarlem overleden, Leen overleed
daar op 24 augustus 1913. Leen Zuiderduyn,
een man met moed en doorzettingsvermogen,
die op zijn tweede jaar al zijn moeder verloor
en door zijn zus van 12 werd grootgebracht,
die zichzelf heeft leren lezen omdat er geen
geld was om geregeld naar school te gaan,
een mens met mededogen voor de naaste,
zo'n mens is waard om herinnerd te worden!

M. KUCKARTZ-MIJWAARD

Aan dit 'favorieten'-nummer werkten mee:

J.C.P.H. van Aefferden: 1. Houwink-Ruysch, Irisstraat 60, 2565 TM Den Haag.
C. Alblas: drs. W.D. Kruize, Narcissenveld 64, 1901 LK Castricum.
A. des Amorie: J.C. van Vrede-van der Hoeven, Zuidlaan 27, 2111 GB Aerdenhout.
E. van Aquitanië: drs. J.J. Sloos, Boerhaavelaan 13, 2334 EC Leiden.
M. van Balgoijen: mevr. drs. H.A. de Bruijn, Oranjeweg 109, 8166 JB Ernst.
J.C. Bartelsman: J. Bartelsman, Opaal 9, 3641 XH Mijdrecht.
T. Becht: R. Steenhoff-Schoonbeek, Oude Nijvelsebaan 98, B-1652 Alsemberg, België.
H. van Bemmel: J. de Lange, Da Costalaan 10, 3852 BN Ermelo.
J. Bluekens: A.W.A. Bluekens, Zuilenstraat 18, 4813 AC Breda.
M. Boersma: dr. M. Boersma, Van Renesselaan 17, 3703 AE Zeist.
A. Boonen: P. Ruitenberg-Gerth, Zijvend 44, 1472 GG Middelie.
R.J. van den Bout: A.J. Stasse, St. Josephlaan 47, 3551 VB Utrecht.
M.L.P.J. de Brabant: J.A. van der Horst, Dr. M. Colijnlaan 6/flat 185, 2283 XM Rijswijk.
J. Burggraaf: H. Burggraaf, 95 Oceanview Rd., Mount Maunganui, New Zealand.
M.M. Cocheret: dr. M.R. Doortmont, Lester Youngstraat 26, 3069 XM Rotterdam.
M. Coomans: J. Bax, Praamstraat 20, 1784 NG Den Helder.
J.M. de Craij: mevr. O. de Rijk, Breitnerlaan 31, 2391 GA Hazerswoude-dorp.
K. Dekker: A. de Bruin-Bierdrager, Treilerstraat 116, 1503 JL Zaandam.
G.O. Donner: J. Donner, Sav. Lohmanlaan 36, 8014 AN Zwolle.
J. van Doorne: R. van Doorne, Herenstraat 21, 2282 BP Rijswijk.
M. Donk: P. Verdonk, Pr. Beatrixlaan 4, 1111 GD Diemen.
J.J. van Dijcke: H.A. van Dijke, B. von Suttnerlaan 168, 1187 SZ Amstelveen.
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B. Elkans: S. van Son, Korte Prinsengracht 59, 1013 GP Amsterdam.
K. van Engen: W.R. en R.E. van Engen, Vedel 15, 6904 PJ Zevenaar.
M. Feikema: T.T. Feikema, Drapeniersstraat 9a, 1383 CM Weesp.
J.M.E. Francissen: H. Versteegen, Balijelaan 36 bis, 3521 GT Utrecht.
C. Fredriks: J.M. Fredriks, Ursulinenhof 56, 4133 DJ Vianen.
C. Freislich: J.C. Schoenmaker-Zeewuster, Brugstraat 37, 7201 JJ Zutphen.
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F.H. van Gurp: ir. B.F.M, van Gurp, Prunuslaan 56, 3053 ZL Rotterdam.
A. Hagemann: mevr. E. Posthuma, Zuideinde 266a, 1035 PM Amsterdam.
C. Hagers: J.M. Soeting, R. Castelijnstraat 7, 1111 AW Diemen.
C. Halvemaan: N.A. van Bodegraven-Bakker, Brahmsstraat 56, 2983 BG Ridderkerk.
J. Hartman: J. Bax, Praamstraat 20, 1784 NG Den Helder.
U. Hegi: B.S. Hegie, Noorderwerf 31, 2804 LR Gouda.
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-4. Hendriks: J.W.H.M. Sieben, Burg. Verkuylstraat 25, 5831 CS Boxmeer.
L. Hendriks: drs. W.J. Spies, Postbus 11421, 1001 GK Amsterdam.
A.W. Hoevenaars: A.J.M. Hoevenaars, Rembrandtlaan 17, 5121 WK Rijen.
M. Hol: T. van der Weel, Thorbeckelaan 111, 1412 BN Naarden.
J. van der Horst: drs. G.J. van der Horst, Postbus 130, 4190 CC Geldermalsen.
M. Johann: M.C. Borghols-Keijser, Strandvliet 61, 1181 MK Amstelveen.
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A. Kramer: M.J. Raymakers-van der Put, Monnikenvenne 49, 1141 RJ Monnickendam.
J. Krikke: H.D.J. Krikke, Oude Wand 106, 7201 LM Zutphen.
W. Lasoe: D.G. Lazoe, Laan 1940-1945 nr. 119, 1222 NJ Hilversum.
J.A, Leeghwater: dr. B.K.S. Koene, Kleine Houtweg 77, 2012 CC Haarlem.
F. Levesque: c. van der Enden, Helmerslaan 79, 5615 JC Eindhoven.
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M. van de Meeberg: M.A. Vos, De Hennepe 532, 4003 BN Tiel.
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WEGWIJS nr.22

CHRONOGRAMMEN IN DOOPBOEKEN

Als je zoals ik op een eiland woont, moetje vóór je een strandwandeling gaat maken,
de getijtafels raadplegen om bij je wandeling op banken en wadden niet door het op-
komende water te worden verrast. Ik raadpleeg altijd de Enkhuizer Almanak voor dat
doel.

Enige tijd geleden zat ik na het opzoeken van de tijden van hoogwater, wat te blade-
ren in de Almanak van 1996 toen mijn oog viel op een artikel door B. Grothues, ge-
naamd Chronogrammen. Chronogrammen of jaarschriften zijn zinnen waarin een
jaartal verborgen zit, dat te vinden is door de hoofdletters als Romeinse cijfers bij
elkaar op te tellen. Bij het doorlezen van het artikel schoten me de soms wat hoogdra-
vende en vreemd geschreven zinnen in gedachten die in de doopboeken (r.-k.) van
Budel voorkomen, aan het eind van sommige jaren. Gelukkig heb ik deze doopboeken
op microfiches thuis, omdat veel van mijn voorouders in Budel zijn gedoopt, gehuwd
en begraven. Zodoende kon ik direct de proef op de som nemen om te zien of mijn
vermoeden juist was en het inderdaad chronogrammen waren die de pastoor in de
doopboeken schreef. Aan het het eind van 1747 staat de volgende zin:

WILt Waren goDt aan de geDoopten geVen na het kort het eeUWICh LeVen

Als men de waarde van de als hoofdletters geschreven letters als Romeinse cijfers
gewoon bij elkaar optelt, komt men tot 1747, mits men de volgende regels in acht
neemt: V=U=5 1=1 IJ=II=2 W=VV=10 X=10 L=50 C=100 D=500 M=1000.

De pastoor heeft in de jaren 1733 tot 1765 elk jaar met een zin afgesloten waarin
het jaartal van het afgelopen jaar verborgen is. Soms is dat een zin in het Nederlands,
soms in het Latijn. Het jaar 1736 sloot hij af met twee zinnen:

't Jaer JesUs chrlstl DUIJsent seVentlen honDert ses en DertlCh Is nil Voorbij
en

hoC anno lam eLapso baptlsatl silnt seXaglnta et UnUs Infantes In bUDel

Beide zinnen leveren 1736 op. Dat de pastoor bij de eerste zin duizend jaar fout zat,
heeft hij in zijn ijver niet gezien. Soms heeft hij zeer fraaie zinnen gemaakt zoals:

pUerl baptlsatl LaUdate LaUdate et sUpereXaLtate gratlas a gentes Deo in VIta
VestrabUel(ll50)

of
aDopto ILLIs Ut habeant CaeLUM (1762)

In een zeker jaar was het oude doopboek vol en moest de pastoor een nieuw doopboek
inwijden. Hij deed dat met de volgende zin:

LaMbertUs rUIJs eX os nUnC VerUs pastor In bUDel

Het moet de lezer nu weinig moeite kosten om te bepalen in welk jaar pastoor Lam-
bertus Ruijs het nieuwe doopboek inwijdde.

G.J.J. K L A A S S E
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DE VOLKSTELLING VAN 1807/1808

Na de volkstelling van 1795/1796 was die van 1807/1808 de tweede nationale telling
van het toenmalige Nederland (exclusief o.a. Limburg en Zeeuws-Vlaanderen).

In tegenstelling tot 1795 was de volkstelling van 1807/1808 echter niet zozeer een
telling, als wel een overzicht van de totale sociale en economische omstandigheden
van de inwoners van de gewesten. De basisgegevens per gemeente werden namelijk
per kwartier getotaliseerd en deze werden op hun beurt weer getotaliseerd per departe-
ment. Zo werd een totaalbeeld van de Nederlandse gewesten gecreëerd.

Voor de genealoog zijn vooral de gemeentelijke basisgegevens interessant. Deze
leveren namelijk een goed beeld op van de economische situatie van onze voorouders.
Alle inwoners van een gemeente werden geteld met vermelding van:
- Het aantal gehuwde en ongehuwde personen, met voor- en achternaam, met of

zonder kinderen en met of zonder werk- en dienstboden;
- Het beroep van de gezinshoofden en vrijgezellen;
- Het bezit van hoornbeesten, paarden en schapen;
- Het oppervlak bouwland en weiland dat men pachtte of in bezit had;
- Het bedrag dat men betaalde aan personele belasting, dienstbodengeld, belasting op

de runderbeesten en op de paarden, de patentbelasting en de verponding;
- Het bedrag dat men betaalde aan huur voor huizen en landerijen.
Helaas zijn van lang niet alle gemeenten de lijsten bewaard gebleven. Men dient in
gemeente-archieven te zoeken in de bestuursarchieven uit de Bataafs-Franse periode
(1807-1810). Omdat de lijsten soms op departementaal niveau daadwerkelijk werden
getotaliseerd, is het ook mogelijk dat basisgegevens van gemeenten zich in Rijksar-
chieven bevinden.

(Literatuur: Broncommentaren I-IV, uitgave van de Stichting Archief Publikaties)

VERMISTE MILITAIREN IN 1814

Wat is er geworden van Jan Philips uit Sint Kruis? Waarom is van Adriaan Zwemer
uit Sint Laurens geen overlijdensakte te vinden? Hoe liep het af met Joost van den
Ende uit Hoedekenskerke? Deze mannen hadden één ding met elkaar gemeen: ze
bevonden zich tussen 1806 en 1813 in Franse krijgsdienst en vochten mee in de veld-
tochten van Napoleon naar Rusland, Duitsland, Polen, Spanje en Portugal. Velen keer-
den niet van de slagvelden terug.

Toen na afloop van de strijd in 1814 familieleden de gemeentelijke, provinciale en
landelijke overheden bestookten met verzoeken om inlichtingen over hun vermiste
vaders en zonen, liet de Minister van Buitenlandse Zaken een lijst opstellen van alle
nog niet teruggekeerde militairen.
. Ook de Gouverneur van Zeeland stelde zo'n lijst op. Dankzij een tip van één van
de bezoekers is deze lijst onlangs in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zee-
land teruggevonden. De staat bevat de namen van 873 vermiste Zeeuwse militairen.
Afhankelijk van het feit of het gemeentebestuur voldoende informatie aanleverde,
worden ook de laatste woonplaats, geboorteplaats, het onderdeel, de rang, de datum
van indiensttreding en de 'laatste tijding' vermeld. Aanduidingen als 'te Rochefort van
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boord genomen en als soldaat naar Rusland opgevoerd', 'laatste brief uit Smolensk',
'krijgsgevangen gemaakt te Wilna', 'laatste tijding uit Maagdenburg in het hospitaal'
geven soms een indicatie over de laatste verblijfplaats. Vaak was dat zelfs niet bekend.

Aangenomen mag worden dat het overgrote deel van deze 873 mannen nooit is
teruggekeerd. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft daarom ook geen overlij-
densakten van hen opgemaakt. De nu teruggevonden lijst kan dus wellicht een lege
plek in de kwartierstaat opvullen.

De provinciale lijst en de lijsten van de districtscommissarissen en gemeentebestu-
ren, waarop de provincie de lijst baseerde, zijn nu in kopie op de studiezaal van het
Rijksarchief van Zeeland beschikbaar. Hieraan vooraf gaat een index, samengesteld
door mevrouw S. Oudes, en een korte inleiding over de achtergronden van deze regi-
stratie met verwijzingen naar publicaties over militairen in de Franse tijd.

Aanvullende informatie over vermiste, maar ook teruggekeerde militairen uit Zee-
land is, voor zover ze tussen 1808 en 1813 als dienstplichtigen werden opgeroepen,
te vinden in het archief van de Kapitein van Recrutering in het Departement der Mon-
den van de Schelde. Via een index is dit archief op naam toegankelijk.

(Bron: Nieuws uit het Rijksarchief in Zeeland, nr. 37, juni 1996)

RYKSARGYF AUTOMATISEERT ONDERZOEK

Stamboomonderzoekers kunnen sinds enige tijd hun onderzoek op het Ryksargyf
(Leeuwarden) aanzienlijk sneller uitvoeren. Het Ryksargyf werkt al enige tijd aan de
vervaardiging van een computerindex op alle akten van de Burgerlijke Stand. Tijdens
het jubileum van de NGV op 11 mei werd voor de eerste maal de index op alle
260.000 huwelijksakten, die in Friesland zijn gesloten in de periode 1811-1922, voor
het publiek beschikbaar gesteld. Tot nu toe moest men de akten opzoeken in de tienja-
rentafels, onbetrouwbare handgeschreven indexen uit de vorige eeuw. Dit was zeer
tijdrovend en leidde niet altijd tot resultaat.

De computerindex maakt alles veel eenvoudiger. Na het intikken van de gewenste
voor- of achternaam geeft de computer het antwoord binnen enkele seconden.

Het initiatief voor de vervaardiging van dit nieuwe zoeksysteem is genomen door
het Ryksargyf. Het Streekarchief Noordoost Friesland en het Gemeentearchief van
Leeuwarden hebben zich bij dit project aangesloten. Aan de invoer van de gegevens
is gewerkt door medewerkers van deze archieven. Zij kregen op grote schaal assisten-
tie van vele vrijwilligers die op gemeentehuizen de gegevens uit de akten hebben
ingevoerd.

Bij de invoer van de gegevens komen de familienamen soms in bijzondere combi-
naties voor. In 1905 trouwde in Schoterland zekere Pieter Poepjes met Jantje Wind.
Ook werd een huwelijk tussen Albert Vogelvanger met Vogeltje Nijholt gesignaleerd.
Vooral op Terschelling kwamen veel combinaties van dierennamen voor: Schaap met
Spin, Rotgans met Wulp en De Beer met Krab.

Inmiddels is ook een begin gemaakt met de invoer van de gegevens uit de geboorte-
akten (ca. 1 miljoen) en de overlijdensakten (bijna driekwart miljoen). Naar verwach-
ting zal het gehele project omstreeks het jaar 2000 zijn afgerond.

(Bron: Persbericht van het Rijksarchief in Friesland d.d. 8 augustus 1996)
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ZOEKEN NAAR JE VOOROUDERS IN POLEN ...?

Dat is geen eenvoudige zaak; waarom niet?
Minstens een halfjaar tevoren moet men beginnen met te informeren (schriftelijk) in
welk archief de betreffende stukken te vinden zijn. Het antwoord kan namelijk maan-
den duren. Dit doet men bij het Staatsarchief in Warschau (adres volgt), of door de
microfiches te raadplegen van de Mormonen, ook in te zien in het Verenigingscentrum
te Naarden. Daarbij moet men toestemming verkrijgen van dat Staatsarchief in War-
schau om archieven te mogen bezoeken; dat kostte ons twintig dollar! Wij dachten dat
even ter plekke te kunnen regelen, maar dan sta je voor een gesloten archief: de hele
maand augustus wegens vakantie gesloten!

In de archieven moet men kunnen aantonen datje dezelfde naam draagt als de ge-
zochte voorouder. En wil men zoeken naar de voorouders van moeders zijde, dan
heeft men haar toestemming nodig en een bewijs, dat zij die naam draagt. In de ar-
chieven moet men voor ieder onderzoek betalen; dat kan wel tot acht dollar oplopen.

Het is belangrijk goed gedocumenteerd op stap te gaan. Neem de genealogische
gegevens mee, waarmee u kunt verduidelijken waarnaar u zoekt. De taal is toch wel
een groot struikelblok; in de archieven spreekt men weinig vreemde talen. Neem een
goed woordenboek mee, niet alleen het kleine zogenaamde 'reiswoordenboekje'.

Zoekt u, zoals wij, naar de plaatsen waar uw voorouders gewoond en geleefd heb-
ben, dan geef ik u de tip om eerst te reizen naar Leer in Ostfriesland, Duitsland, net
over de grens van Groningen. Bij de Uitgeverij-drukkerij Verlag Gerhard Rautenberg
aldaar (adres volgt) kunt u een catalogus aanvragen over boeken, atlassen, wegenkaar-
ten enz. van de vooroorlogse situatie in Polen en de Baltische staten. Wij hebben daar
heerlijk mogen grasduinen in de grote sortering en namen het volgende mee:
- Reisebücher von Pommern 1932 (een soort ANWB-gids van 1932);
- Schlöfier und Herrenhauser in Hinterpommern, waarin veel oude bezittingen be-

schreven worden, met namen van de bezitters en met foto's;
- Stcidte Atlas Pommern, waarin de vooroorlogse Kreis- en stadplankaarten met de

oude Duitse benamingen;
- Ortsnamenverzeichnis der Ortschaften jenseits von Oder und Neifie. Hierin de

toenmalige Duitse plaatsnamen omgezet in huidige Poolse of Russische plaatsna-
men (dit boek is ook aanwezig in de bibliotheek van de NGV te Naarden).

Hoe te reizen naar en in Polen
Met eigen vervoer of per openbaar vervoer? Wij kozen voor het openbaar vervoer, na
eerst een georganiseerde excursiereis per touringcar te hebben gemaakt. Door zo een
week georganiseerd te reizen kan je je vast een beetje oriënteren hoe alles werkt in
Polen. Zoals de treinverbindingen, het busvervoer. En hoe zijn de wegen ingeval je
een auto wilt huren, waar moetje zijn voor informatie, enz.

Voor informatie voor wat dan ook kun je het beste naar een ORBIS-verkeersbureau
gaan. Daar zit altijd wel iemand die Duits of Engels spreekt en ze zijn daar zeer be-
hulpzaam. In ieder stadje is wel zo'n kantoor te vinden. Daar kan je ook een zitplaats
reserveren als je met een 'sneltrein' wilt reizen. Vraag daar ook hoe laat de trein ver-
trekt, want de borden in de stations zijn moeilijk te begrijpen. De keurige en schone,
maar niet al te snelle, treinen rijden stipt op tijd, maar niet frequent, of heel vroeg
(05.00 uur), of in de middag.

Wij hadden via ons reisbureau in Den Bosch, gespecialiseerd in Polen en de Balti-
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sche staten (adres volgt) een appartement gehuurd in Kolberg (Kolobrzeg), een gezel-
lige badplaats aan de Oostzee. Ons plan was om vanuit Kolberg naar de diverse plaats-
jes te reizen. Wij hadden al in Nederland bij de NS het voordelige Euro-Domino reis-
biljet gekocht. Naar keuze kan je daarmee drie, vijf of tien dagen in één maand in
Polen reizen. Ze vertellen er alleen niet bij dat de frequentie van de treinenloop erg
laag is. Wij hebben dit biljet dan ook niet ten volle kunnen benutten. Ook de busver-
bindingen waren slecht; naar bepaalde plaatsen ook maar twee maal per dag.

Auto huren? Voor de betrekkelijk nieuwe westerse wagentjes stond een wachttijd
van een week. Alleen wat gammel uitziende Mercedessen of iets dergelijks zijn met-
een te krijgen. Een betrekkelijk hoge borgsom van 500 DM moest je voor een kleine
wagen betalen en voor die Mercedes 1000 DM!

Wat wel lukte en waar we geen spijt van gehad hebben, was een taxi huren met een
Duits sprekende chauffeur. Wij zijn de hele dag met hem op zoek gegaan naar 'onze
bezittingen' in het binnenland van Pommeren. Hij kom tenminste aan de plaatselijke
bevolking vragen waar dit of dat te vinden was, want ook daar sprak men geen woord
Duits of Engels. De taxi met de vriendelijke chauffeur kostte ons voor de hele dag
honderdvijftig gulden; dat was het volledig waard. We hebben door die boekjes uit
Leer heel wat gevonden!

De terugreis naar Nederland deden we weer met de nachtpendelbus van Eurolines.
Wij vertrokken uit Koszalin om 18.45 uur en de volgende ochtend waren we om 09.00
uur in Amsterdam.

Hieronder de genoemde adressen. Wij zijn graag bereid om geïnteresseerden in een
genealogische reis naar Polen nadere informatie te verstrekken. Ons telefoonnummer
is 035-6931239.
- Staats Archief in Warschau: Naczelna Dyrekcja Archiwow Panstwowych, UI. Dlu-

ga 6, 6 skr. poczlowa nr 1005, 00-950 Warszawa, Polen.
- Verlag Gerhard Rautenberg, Blinke 8, D-26787 Leer, Duitsland (tel. 0491-929704).
- Reisburo Nowe Travel, Orthenseweg 22, 5212 XB Den Bosch (tel. 073-6137274.

N.B., Veel informatie over voormalige Duitse gebieden, o.a. Oost- en Westpruisen,
is ook te vinden in de Bibliotheek-Periodieken in ons Verenigingscentrum in Naarden.

I. van Velzen-van Glasenap, Voormeulenweg 43, 1402 TH Bussum

(Bron: Gooi en Eemland, maart 1996)

PROVISIONELE BURGERLIJKE STAND

Iedere genealogische onderzoeker die onderzoek naar Zeeuwse voorouders doet, weet
dat in Zeeuws-Vlaanderen de Burgerlijke Stand vijftien jaar eerder werd ingevoerd
dan in de overige delen van Zeeland.

Met ingang van 22 september 1796, de eerste dag van een nieuw jaar volgens de
toenmalige Republikeinse kalender, gingen ambtenaren van de Burgerlijke Stand re-
gisters bijhouden van geboorte, huwelijk en overlijden. Omdat de nieuwe administra-
tie niet de beschikking had over de gegevens van vóór die tijd, moesten kerken en pa-
rochies hun registratie van doop, huwelijk, overlijden en begraven bij de burgerlijke
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overheid vóór 24 juni 1796 inleveren. Aangezien de nieuwe administratie pas per 22
september van kracht was, werd de maires en ambtenaren van de Burgerlijke Stand
opgedragen de aantekeningen betreffende geboorte, huwelijk en overlijden achterin
de kerkelijke registers op te tekenen. Deze registratie, die niet voor alle plaatsen volle-
dig is, noemen we de Provisionele Burgerlijke Stand.

Omdat de gegevens uit die periode niet altijd zijn opgemerkt bij indiceringsprojec-
ten van doop-, trouw- en begraafboeken en zij ook niet voorkomen in de tienjaarlijkse
tafels van de Burgerlijke Stand, zijn al deze inschrijvingen bij elkaar gebracht en ge-
ïndiceerd. Opmerkelijk is dat de registratie tot en met mei 1797 doorloopt. Met behulp
van deze index kunt u gegevens vinden over personen die u tot op heden over het
hoofd zag. De kopieën van de inschrijvingen en de index zijn opgenomen in Genealo-
gische Afschriften nr. 193.

(Bron: Nieuws uit het Rijksarchief in Zeeland, nr. 36, maart 1996)

ARCHIEFNIEUWS

Archieven Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden naar Woerden
Onlangs heeft het Algemeen Bestuur van het Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlanden te Nieuwe-
gein besloten een gedeelte van de archiefbewaar-
plaats van de gemeente Woerden als archiefbewaar-
plaats van het Hoogheemraadschap aan te wijzen.
De archieven van de voormalige hoogheemraad-
schappen Kromme Rijn, Leidse Rijn en Lopiker-
waard en van het voormalig Groot-Waterschap van
Woerden bevinden zich sinds I juli in Woerden.
Daar zijn de archieven te raadplegen in de studie-
zaal van het Streekarchief, De Bleek 2, Woerden.
Open maandag toten met vrijdag 09.00- 16.30 uur;
dinsdag tevens 19.00 en 21.30 uur, behalve in juni,
juli en augustus.

(Bron: Stichts Historisch Contact nr. 16, 20 mei
1996)

Overdracht van Rijksarchief Noord-Brabant
naar streekarchief
In mei 1996 werden de onderstaande archieven
overgebracht naarhet Streekarchief Brabant-Noord-
oost met vestigingen te Oss en Veghel:
- Schepenbanken Berghem, Dieden, Geffen,

Heesch, Kessel, Lith, Lithoijen, Maren, Nistel-
rode, Nuland, Oss en Oijen.

- De notariële archieven tot 1915 van notarissen
in de standplaatsen Berghem, Geffen, Heesch,
Lith, Nistelrode, Oss, Oijen, Ravenstein, Reek,
Schaijk en Uden.

(Bron: 'De Citadel', nieuws en achtergronden van
het Rijksarchief in Noord-Brabant, maart 1996)

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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UIT ANTWERPSE BRON (8)

11-7-1584; Jouffrfouw] Clara van Hannenberch [gewoonlijk geschreven 'Van Ha-
nenberch'] wettige huysvrouwe Cornelis van der Meulen pro se, en[de] voorts als
gemechticht van [de] voors [chreven] heuren manne (procuratie voor schepenen van
sHertogenbossche 24-3-1568) bekende in voldoening van tgene sy en[de] de voors.
heur man geloeft hebben tot onderstand van [den] houwelyck van Jouffr. Margre [=
Margriete] vand[er] Meulen haer dochter wettige huysvrouwe van heeren en[de]
m[eeste]ren Andries Hessels van Dinter Raedt van [den] Staten van Brab[ant| Treso-
rier van[de] demeynen ende financiën van herwaerts over, overgegeven heeft de
voors. heeren en[de] m[eeste]ren Andriese Hessels en[de] Jouffr. Margr[iet]e vand
Meulen eius uxori [= zijn vrouw] alle des voors. Cornelis heurs mans recht en[de]
actie hem eenichssints competeren[de] in alle ... goeden achtergelaten by wylen Fre-
derick van der Meulen en[de] Jouffr. Alijt Ballincx synen vader en[de] moedere sali-
ger mitsgaders m[eeste]r[e]n Janne Ballincx synen oom [en van] Jouffr. Wendelmoet
Ballincx huysvr[ouw] was van wylen Andrea Maioli syne moeije, gelegen respective-
lyck inden quartieren van Ha[e]rlem, Alckmaer en[de] Lande van Voorne alle in
Hollant alnoch tusschen hem en[de] syne mede erffgenamen onverscheyden en[de]
onv[er]deylt wesen[de]. Droech oppe, te waerne etc. Constituerende .. zy comp[a-
ran]te m[eeste]ren [puntjes] Cock Advocaet in den Haghe en Jonckeren Pauwels Wyts
woonende tot Leyden pariter et in solidum [= op gelijke wijze en vast/blijvend of
totaal/geheel] omme te gaene en[de] te comparerene voor alle Heeren Hoven en[de]
gerechten daer des van node wesen sal ende daer onder de voors. goeden gelegen sijn
en[de] aldaer soe verre des noot sy tgene des voors. is anderwerven te bekennen
en[de] passeren behoorlycke brieven daer aff te doen expedieren.

De selve comparant dicta qualitate [- in voorschreven hoedanigheid] bekende ende
verclaerde dat sy in voldoening ende betalinge van alsulcke somme van pennfingen]
als sij schuldich is den voors. heere en[de] m[eeste[ren Andriese Hessels tercause van
verschoten en[de] gedesbourseerde penn[ingen] in haere nootsaecke en[de] anders-
sints overgegeven ... heeft ... den selven heeren en mren. Andriese alle der voors.
Cornelis haers mans recht en[de] actie van alsulcke penn[ingen] als hem met sijne
mede erffgenamen van wylen Gysbrecht van [der] Meulen syn[re] broedere saliger
competeren[de] syn van [den] Coninck van Portugal, ende tusschen hem en[de] syne
mede erfgenamen onverscheyden en[de] onverdeijlt staende zyn.

(Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 377, fol. 220v. en 22lv.);
zie ook Nederland's Adelsboek,\%. 85 (1995), blz. 106] [M.V-K]

FLIKFLOOIJER

1303. Schotschrift: Ter begravinge verzogt, met het lyk van de wel degelyk onwaardi-
ge heer Johan Barueth, oud predikant, en nog ouder flikflooijer en oproerverwekker
te Dordrecht etc. 6 september 1782.

Catalogue de la collection belle ... formant la bibliothèque de feu M.W.E. van Pappelendam ...,
Amsterdam, Bom, 1889
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BOEKEN

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

Genealogieën
L. van Amsterdam, Het geslacht Van Klink te Roelofarendsveen e.o., 's-Gravenhage 1995; en: L. van
Amsterdam, Het nageslacht van Barend Adrianusz- van Klink en Grietje de Vloo, 's-Gravenhage 1996
(adres auteur: Hackfortstraat 162, 2531 JN Den Haag).

De samensteller heeft zich in de eerstgenoemde uitgave beperkt tot onderzoek naar het katholieke ge-
slacht Van Klink, waarvan de leden zijn geboren te Roelofarendsveen en omgeving. Uit afkeer voor de
jansenistische ideeën van de plaatselijke pastoor- die na vijftig jaar pastoraat samen met de DTB-boeken
bij een brand omkomt! - laten veel mensen hun kinderen in de omliggende dorpen dopen.

In de tweede publicatie schenkt de auteur aandacht aan een protestant geslacht Van Klink, waarvan de
oudste generaties in Sommelsdijk woonden. In beide uitgaven ontbreken meestal de namen van de ouders
der aangetrouwden. Korte namenindexen completeren beide overzichtelijke boekjes. T.R.

C.J. Berkhout en A. van Gelderen-Berkhout, De Berkhouten van Uitgeest. Genealogie van Jan Berkhout
(1731) Uitgeest, z.pl. 1996 (prijs ƒ 15,-(incl. verzendkosten) op postrekening I62331,t.n.v. C.J. Berkhout,
Militaireweg 111, 1562 HE Krommenie).

Deze publicatie is het tweede product van het schrijverspaar, dat zich heeft voorgenomen zoveel moge-
lijk geslachten Berkhout uit te pluizen. Het merendeel ervan heeft waarschijnlijk zijn oorsprong te Berkhout
onder Hoorn, maar hoeft uiteraard onderling niet aan elkaar verwant te zijn. De stamvader van het hier
behandelde geslacht is volgens de impostinschrijving van zijn ondertrouw in 1756 'van Uitgeest', maar de
afwezigheid van familienamen in het eerste kwart der 18de eeuw aldaar maakt het zoeken naar de ouders
moeilijk. Tn dit eenvoudig en goed verzorgd boekje is alleen gebruik gemaakt van de DTB-gegevens. Een
alfabetisch register op volgnummer besluit het geheel. T.R.

C.J. Berkhouten A. van Gelderen-Berkhout, De Berkhouten van Nibbixwoud. Genealogie van Tennis Jansz.
Berkhout (1650) Nibbixwoud, z.pl. 1996 (prijs ƒ 35,- (incl. verzendkosten) (zie hiervóór).

Vanaf 1675 sticht Teunis Jansz. Berkhout met zijn vrouw Jantje een gezin in Nibbixwoud. Hun (r.-k.)
nageslacht vormt 'de grootste stam Berkhout in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal'. Ook hier
vooral aandacht voor de DTB- en BS-gegevens. Het boek is voorzien van, helaas niet zo scherpe, afdrukken
van bidprentjes. Met uitvoerige index. T.R.

Fred Bonsen, Nicolette Breen, Henk Kesting, De nakomelingen van Christiaan Breen (Christian Brein van
Oldenburg (ca. 1718-1784)), Voorburg etc. 1995 (inlichtingen: F.W. Bonsen, Laan van N.O. Einde 478,
2274 GL Voorburg).

De titelfiguur wordt ca. 1718 te Oldenburg geboren en trouwt als houtzaagmolenaarsknecht in 1746 met
Margaretha Baarens. Overigens betreft de afgebeelde akte uit het gemeente-archief van Amsterdam op pag.
I de ondertrouw van het echtpaar. De uitgave is een combinatie van een genealogie en een parenteel - een
verschijnsel dat zich meer en meer voordoet -en geeft uitsluitend primaire genealogische gegevens. Wel
is als bijlage een aardige levensbeschrijving van Christiaan Wilhelm Breen (1864-1927) opgenomen plus
nog enige andere personalia. Bevat index. W.S.

G.J. Broekhuis, Velania. De Bakermat van het Geslacht Broekhuis, 1650-1994, z.pl. 1994 (prijs ƒ 100,-;
adres auteur: Graaf van Lyndenlaan 47, 3771 JB Barneveld).

Van de stamvader Derk Broekhuysen zijn geen vermeldingen bekend. Een van zijn drie zonen, Jacob,
is de feitelijke stamvader van alle nakomelingen Broekhuis of Van Broekhuizen, die hun domicilie tot op
de dag van heden vooral op de Veluwe (Velania) hebben. Jacob is papiermolenaar te Beekbergen, de meeste
nazaten zitten in de landbouw. De nummering geschiedt, dankzij een computerprogramma, volgens een wat
merkwaardig en niet altijd even helder systeem. Het fraai uitgegeven boek is geïllustreerd met talrijke foto's
en wordt afgesloten door een aantal overzichtelijke schema's en een namenindex. T.R.

Manie Dekker en Gerrit Keur, Familieoverzicht van Wessel Dekker en Eugenie Dekker-Jansen (2e versie),
Assen 1995 (inlichtingen: G.H. Keur, Groen van Prinstererlaan 116, 9406 NC Assen, tel. 0592-340493).

Deze pretentieloze uitgave bevat een parenteel van Wessel Dekker (1911-1976) en Eugénia Wilhelmina
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Johanna Maria Jansen (1914-1976), bestaande uit gezinsoverzichten met primaire genealogische gegevens.
W.S.

J. van Eijbergen, Het geslacht Stieltjes, z.pl., z.j. [Den Haag 1995] (inlichtingen: zie bij 'Kwartierstaten').
In een dikke ordner is een groot aantal gegevens bijeengebracht betreffende het geslacht Stieltjes, dat

zijn bekendheid vooral ontleent aan een tweetal naamdragers te weten vader en zoon Thomas Joannes
Stieltjes sr. (waterbouwkundige) en Thomas Joannes Stieltjes jr. (wiskundige). De eerstgenoemde heeft zijn
naam gegeven aan het Stieltjeskanaal. De familie zelf heeft zijn naam te danken aan een heden nog bestaan-
de boerderij 'Steeltjen' in de buurtschap Haarlo (tussen Borculo en Eibergen). De genealogie begint met
Goosen ten Hackhuijs uit Diepenveen die ca. 1630 trouwt met Aeltien Steeltiens, van wie nog een stam-
reeks wordt gegeven. Zij zijn de stamouders van het huidige geslacht. Behalve een index op familienaam
is als bijlage ook een groot aantal familieadvertenties, foto's e.d. opgenomen. W.S.

Jan Carel Francken, Koopmans, een Doopsgezind geslacht uit Akkrum (herz. uitgave), Baarn 1996.
De auteur heeft geen poging gedaan om een volledige genealogie Koopmans samen te stellen. In feite

geeft hij een stamreeks (beginnend met Willem Haitzes, boer te Nieuwehaske en Oudehaske, overl. ald. 16-
9-1803) en een parentel van Adriaan Willems Koopmans (1846-1931) en zijn twee echtgenotes Hotske
Laurens van de Zee (1850-1884) en Trijntje Sytzes van der Goot (1861 -1935). Een eenvoudige uitgave met
illustraties en een index op aangehuwden. W.S.

J.B. Glasbergen, Een geslacht Mager te Noordwijk-Birmen, waaruit zijn voortgekomen families Van Cou-
wenhoven en Kromhout, Nuenen 1996 (te bestellen door overmaking van ƒ 12,25 op postgiro 2764960 t.n.v.
de auteur, Plataanstraat 3, 5671 AL Nuenen).

Deze genealogie vangt aan met Claas Jansz. Mager, geb. ca. 1532 en gehuwd met Neeltje Dirks (de
opgevoerde eerste generatie, Jan N.N., kan m.i. achterwege blijven). Uit hem stammen drie geslachten, t.w.
het geslacht Mager (dat in deze publicatie behandeld wordt), het geslacht Kromhout (waaraan eerder in
1986 een uitgave is gewijd) en het geslacht Couwenhoven (via Gerrit Jans Mager/Couwenhoven, geb. ca.
1614 en gehuwd met Geertje Wolferts). In deze genealogie komen alleen 16e- en 17e eeuwse gegevens aan
bod, waaronder een groot aantal notities ontleend aan een breed scala secondaire bronnen. In de bijlagen
wordt een aantal akten integraal getranscribeert. Voorzien van een persoonsregister en illustraties. W.S.

J.B. Glasbergen, De geslachten Vlamingen Buitenom te Rijnsburg 1623-181 /, Nuenen 1996 (prijs ƒ 11,-;
te bestellen: zie hiervóór).

De auteur is een kenner bij uitstek van Rijnsburg en Rijnsburgse geslachten. Het is hem nu gelukt om
de verwantschap tussen de families Vlaming en Buitenom aan te tonen. Doorslaggevend daarbij was een
akte uit 1667, waarin de weduwe van Samuel Samuelsz. Buijtenom, samen met Jacob Samuelsz. Vlaming
als oom en voogd over haar minderjarige kinderen een huis transporteert. Dit transport wordt later door
Abraham Samuelsz. Vlaming teniet gedaan, gebruikmakend van zijn recht op naasting. Zowel Samuel als
Jacob en Abraham blijken zonen te zijn van Samuel Gorisz. Vlaming (in ca. 1620 gehuwd met Maartje
Michiels). Een goed onderbouwd verslag van een interessant genealogisch onderzoek, met persoonsregister
en illustraties. W.S.

J. Goodijk, De familie Frietema, Bussum 1996.
Tiaard Folkerts, geb. Pietersbierum ca. 1640, tr. Wijnaldum 26-7-1665 Antie Claeses, ged. ald. 8-9-1644.

Dit paar geldt als stamouders van de latere familie Frietema, die we ook in Franekeradeel en na de helft van
de 19e eeuw eveneens in Rotterdam tegenkomen. De heer Goodijk heeft met betrekking tot dit oorspronke-
lijk boerengeslacht nog heel wat naar boven weten te halen uit speciekohieren, reëelkohieren, uit lidmaten-
registers, floreenkohieren, hypotheekboeken en al wat zo in aanmerking kwam. Het resultaat is een eenvou-
dig maar keurig boekje van 71 bladzijden met enige illustraties en een naamregister. Zoals men tegenwoor-
dig wel vaker ziet, zijn ook de kinderen van de dochters nog uitgewerkt, zodat nog wat andere namen naar
voren treden, in dit geval o.a. Aukema (Midlum en Franeker), Noordegraaf (Rotterdam), Weewer (Harlin-
gen) en Roest (Poortugaal). Wederom een klein doch welkome aanvulling van onze bibliotheek van de hand
van de heer Goodijk. R.F. VULSMA

CA. Hamel, Trilogie Hamel, Kaatsheuvel 1995 (inlichtingen bij de auteur, Hei-akker 57,5171 WP Kaats-
heuvel).

In deze uitgave bundelt de samensteller de gegevens over een drietal families Hamel in Nederland, die
hij bij zijn speurtocht naar zijn eigen familie (waarover in 1989 'Hamel, kroniek van een familie' verscheen)
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heeft genoteerd en die hij nu met hulp van anderen in (fragment)genealogieën heeft samengevoegd. De
stamvader van de eerste genealogie is Frederik Hamel uit Herzhausen (Dsl.), overl. in Den Haag in 1828.
Hieruit spruit een Haags geslacht Hamel. Het tweede geslacht (stamvader Hans Hamel, geb. ca. 1664 te
Alickendorf (Dsl.)) was voornamelijk in Amsterdam woonachtig, terwijl de derde familie (beginnend bij
Arent Jochumsz. Hamel, overl. mogelijk 1707) uit Brielle afkomstig was. Een overzichtelijke uitgave met
schema's en indices. W.S.

Frank C. Hoogewoning (red.), Terug naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning
(Hoogewoning, Hoogewooning, Hoogewoonik) (inlichtingen bij: F.C. Hoogewoning, Herculesstraat 131",
1076SK Amsterdam, tel. 020-6647408; prijs ƒ 59,50).

Deze verzorgde publicatie is het resultaat van een jarenlange samenwerking binnen de Werkgroep
Genealogie Hogewoning (opgericht in 1993). Het boek is overzichtelijk ingedeeld. De eerste generaties van
het geslacht (1575-1740) worden in hoofdstuk 1 en II behandeld door J.B. Glasbergen. Stamvader is de
bezemmaker Dirck Janszoon, poorter van Rotterdam. Zijn nakomelingen vestigen zich o.a. in Leiden en
Rijnsburg. In hoofdstuk III en IV komen de latere generaties aan bod (1740-1995). Tot slot wordt nog het
een en ander meegedeeld overeen andere (inmiddels uitgestorven) familie Hogewoning (aanvangend met
Pieter Anthonisz., van Rotterdam, tr. 30-6-1634 met Hester Gerrits). Talloze illustraties (veel oude en
recente familiefoto's) verlevendigen de tekst. Met bijlagen en indices, zowel op naamdragers als op naam
van de partners. W.S.

J.W.M. Jansen, Genealogie van de familie Jansen, Dieren 1995 (prijs ƒ 25,- (afgehaald) of ƒ 32,50 (toege-
stuurd); girorek. 1628845 t.n.v. de auteur, Zimmermanhof 17, 6952 HS Dieren; tel. 0313-416884).

Een reünie werkt soms als een catalysator op de uitgave van een genealogie. Ook deze rijk geïllustreerde
publicatie werd samengesteld ter voorbereiding van een familiebijeenkomst (in 1995). De wortels van de
familie gaan terug tot de eerste helft van de 18e eeuw. Op 15 maart 1750 werd de doop ingeschreven (r.-k.
Parochie Wijhe) van Joannes, zoon van Joannes Jansen en Gerardina Ariaants (wonend op het erf 'Het
Everinklo'). Het accent in deze uitgave ligt echter niet zozeer op de oudste generaties, maar meer op de
recente familiegeschiedenis. Het leeuwendeel van het boekje wordt besteed aan een overzicht van de nako-
melingen van Roelof Franciscus Jansen (1886-1969) en Gerridina Maria Eykelkamp (1889-1957). W.S.

J.J. de Jong, 'Van zeebonk tot landrot...', De Amelandse familie De Jong, Hilversum 1995 (adres: La Ri-
vièrestraat 4, 1222 ER Hilversum).

In een bonte mengeling van stilistische en genealogische vormen zijn in deze uitgave de meest uiteenlo-
pende gegevens over de familie De Jong uit Ameland bijeengebracht. Genealogische schema's worden
afgewisseld met historische beschouwingen over bijvoorbeeld de walvis- en robbenjacht, scheepsrollen en
persoonlijke belevenissen. Uiteraard vormt de genealogie (in feite is er sprake van een parenteel) het be-
langrijkste deel. Stamvader is Hillebrand Kersjen (zijn doopjaar klopt niet), die in 1753 te Nes trouwt met
Rixt Jelles. Hun kleinzoon Jacob Kersjes de Jong werd de vader van zes stamouders (vijf zonen en een
dochter) van verschillende takken De Jong. Kardinaal De Jong, aan wie een paragraaf wordt gewijd, behoort
niet tot deze familie (ik vraag mij af of de auteur bekend is met de kwartierstaat van kardinaal De Jong in
Gens Nostra 26 (1971), pag. 136-137). Overigens is de juiste benaming van onze vereniging: Nederlandse
Genealogische Vereniging (en niet: Ned. Ver. v. Genealogie!). Het werk is rijk geïllustreerd, maar bevat
geen registers. W.S.

Dr. A.J. de Jong en CL. van Otterlo, Genealogie en Heraldiek te Rhenen. Uitg. Historische Vereniging
Oudheidkamer Rhenen en Omstreken-III (Historische Heuvelrugreeks 9), Voorthuizen/Zeist 1996.

In dit forse en rijk-geïllustreerde boekwerk wordt de genealogie en heraldiek m.b.t. het Gelderse Rhenen
van verschillende zijden belicht. Bij de conceptie van dit boek heeft heraldisch onderzoek in de Cunerakerk
in Rhenen een belangrijke rol gespeeld, waarbij zowel nog aanwezige grafzerken en de thans reeds onge-
veer 200 jaar geleden verwijderde, doch elders bewaarde of beschreven rouwborden, materiaal hebben
aangedragen. We treffen verder korte, maar ook wel zeer uitvoerige genealogische overzichten van ter
plaatse gevestigde geslachten.

Dat bij het totstandbrengen hulp van vele zijden noodzakelijk was, eem hulp die ook klaarblijkelijk is
geboden, lijkt vanzelfsprekend. Naast eigen onderzoek mochten de auteurs velen in een dankbetuiging
betrekken en ook zeer veel gebruikte literatuur vermelden. Voor een deel zal dan ook van compilatie ge-
sproken kunnen worden, maar dan wel verricht op een manier die een voor Rhenen zeer fraai en waardig
werk heeft opgeleverd. Dat twee samenstellers dat-zoals uit het voorwoord blijkt-allemaal in tweeënhalf
jaar hebben klaargespeeld, mag verwondering wekken. Op sommige punten hebben de auteurs niet ge-
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schroomd om de grenzen van Rhenen duidelijk te overschrijden, bijv. in hoofdstuk VI: Wapens van
Utrechtse geslachten. Doorgaans wordt de relatie met de plaats van uitgang echter niet uit het oog verloren.
Overduidelijk is dat de samenstellers heel wat materiaal hadden en ook heel veel - maar lang niet alles
gelijk zijzelf in het voorwoord weergeven - wilden naar voren brengen. Dat zij daarbij toch nogal eens een
drukfout over het hoofd zagen, zullen we ze graag willen vergeven. Onze slotsom luidt: wie ruimtelijk met
Rhenen in genealogisch/heraldische zin te maken heeft, zal dit boek moeten lezen, of eigenlijk ... hebben.

R.F. VULSMA

C.F. Kamps, Een genealogisch onderzoek naarde historie van de familie Kamps, oorsprong Drente, Hilver-
sum 1996 (adres auteur: Vernhoutstraat 13, 1222 ET Hilversum).

De auteur heeft zijn uitgebreide verzameling 'Kampsen' opnieuw aan het papier toevertrouwd. Het
resultaat is een grote reeks uit Drenthe stammende geslachten Kamps - soms niet meer omvattend dan drie
generaties - , waarvan de onderlinge verwantschap (nog) niet is aangetoond. Onderzoek in secundaire
bronnen zou misschien in dit opzicht belangwekkende gegevens kunnen opleveren! Van de aangetrouwden
zijn slechts de geboorteplaats en -datum genoteerd. Het is een groot gemis dat een namenindex ontbreekt.
Het vele werk van de auteur nodigt zeker uit tot verder onderzoek! T.R.

M. Keur-Würster en G. Keur, Genealogie families's Keuren Wiirster (2e herz. druk). Assen 1989 (inlichtin-
gen: G.H. Keur, Groen van Prinstererlaan 116, 9406 NC Assen).

Deze uitgave is een ware genealogische caleidoscoop. De samenstellers hebben het resultaat van hun
naspeuringen vastgelegd in de wetenschap dat er nog heel wat valt uit te zoeken. De gepubliceerde gege-
vens vormen als het ware een basis voor verder onderzoek. Opgenomen zijn (fragment)genealogieën van
de families Keur (1648-1989) (stamvader: Jan Luijtjes, 17e eeuw, Blokzijl), Pet (1850-1916) en Würster
(1610-1989) (stamvader: Christan Würster, tr. 1610 Anna Neuffer/Neiffer, afkomstig uit Weil bij Stuttgart).

W.S.

P. Knotters, Beknopte beschrijving van het geslacht Bendervoet, ook Bindervoet, 's-Gravenhage 1996
(inlichtingen: L. van Amsterdam, Hackfortstraat 162, 2531 JN Den Haag).

De genealogie begint met Pieter Bendervoet, molenaar te Jaarsveld en overleden omstreeks 1692. Hij
krijgt twee zonen, Gerrit en Pieter en een dochter Pietertje. Over de oudste generaties zijn bezwaarlijk
nadere gegevens te vinden omdat het dorpsgerecht van Jaarveld (deels) niet ter inzage wordt gegeven
vanwege de slechte staat van het materiaal. Het is jammer dat de samensteller een minder gangbare numme-
ring heeft toegepast, waardoor familierelaties moeizaam zijn te achterhalen. Het uitvouwbare overzicht
(achterin) biedt overigens wel enig houvast. Met index. W.S.

S. Laansma, Geschiedenis van het geslacht Laansma (deel 2), Zutphen 1996 (inlichtingen bij de auteur:
Braamkamp 433, 7206 HW Zutphen).

De auteur is geen onbekende in de genealogische wereld. Van zijn hand verschenen inmiddels vele
publicaties op genealogisch en historisch terrein. In dit tweede deel over zijn eigen familie besteedt de
auteur aandacht aan enkele markante familieleden uit het verre en nabije verleden. Een familieschema
achterin het boek geeft de onderlinge verwantschap tussen de behandelde personen weer. Het accent ligt
op de familiegeschiedenis en het is in zeker opzicht een verademing om eens op verhalende wijze te worden
ingevoerd in de lotgevallen van een familie. De uitgave is keurig verzorgd en verlucht met enkele illustra-
ties. W.S.

Maurice Lescure, Madame Hamelin. Merveilleuse et turbulente Fortunée (1776-1851), Paris 1995.
Madame (Jeanne Geneviève Fortuneé) Hamelin, geboren Lormier-Lagrave is voortgekomen uit een

hugenotenfamilie uit Nérac (departement Lot et Garonne), waarvan een tak zich in Nederland heeft geves-
tigd. De genealogie van deze familie Lormier werd door J. Haisma beschreven in Gens Nostra 47 (1992),
pag. 533-554. Madame Hamelin, oftewel 'la belle Créole'is waarschijnlijk een natuurlijke dochter van Jean
Lormier-Lagrave (zie pag. 543, onder 3a-ae) en een mulattin. Zij had door haar charmes grote invloed op
grootheden als Bonaparte, Talleyrand, Chateaubriand en Victor Hugo. W.S.

L.C.M, van Midden, Genealogie Van Midden, Andervenne-Noordwijkerhout, Wijchen 1986, 1989 (inlich-
tingen bij de auteur: Haterseweg 25, 6533 AB Nijmegen).

Deze kloeke uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een tussenbalans van drie jaar onderzoek
naar de familie Van Midden; in het tweede deel zijn aanvullingen opgenomen plus een verzameling akten
(door de auteur 'brieven' genoemd, misschien in de oude betekenis van oorkonde?), die op de stamboerderij
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in Duitsland gevonden zijn - met een spannend relaas over het verkrijgen van fotokopieën van dit unieke
archiefmateriaal. De eerste 'Middens' komen als Hollandganger in de 18e eeuw naar Nederland (afkomstig
uit het Graafschap Lingen met name uit de plaatsen Andervenne, Baccum en Schale). Jan Midden, zoon
van Rudolf Midden en Anna Wessel Freren, trouwt op 19 september 1744 te Noordwijkerhout met Kaatje
Govers van Wespen. Zij worden de stamouders van de Nederlandse tak. Het boek is niet al te overzichtelijk
samengesteld en geredigeerd, maar de auteur heeft met veel volharding unieke archialia uit de 17e en 18e
eeuw uit particulier bezit weten te bemachtigen, die in deze uitgave (deels) openbaar gemaakt worden. Tot
slot wordt een voorstel gedaan voor een (zeer fantasierijk!) familiewapen. W.S.

L.C.M, van Midden en W.N.H, van Midden-Jape, Bijdragen tot de geschiedenis van het geslacht Mötz,
Nijmegen 1995 (adres: zie hiervóór).

In de huwelijksacte van Koenraad Mötz, opgesteld in Rockanje in 1815, wordt helaas slechts vermeld
dat hij is geboren 'in Oranje Nassau in de Duitse Staten'. Tot nu toe is het de auteur niet gelukt om het
spoor aldaar verder te volgen. Deze uitgave is niet zo overzichtelijk doordat kwartierstaten, gezinskaarten
met of zonder toelichting, afdrukken van BS-acta en faire-parts elkaar voortdurend afwisselen. Wel ademt
het boek duidelijk de geest van mensen die met veel plezier en grote inzet aan hun familieboek gewerkt
hebben. T.R.

T.Th. Montanus, Het voorgeslacht en de nazaten van Fredericus Montanus, Hillegom 1996 (adres auteur:
Valckslootlaan 2, 2181 TR Hillegom; tel. 0252-521817).

In een uistekend verzorgde uitgave heeft de samensteller het resultaat van een acht-jaar durend onder-
zoek naarde familie Montanus te boek gesteld. Hij kon zijn onderzoek baseren op eerdere bevindingen van
H. Olthoff en H.A.M. Roelants, waardoor een relatie kon worden gelegd tussen het Leidse geslacht Monta-
nus en het geslacht Montanus, dat eertijds Van den Berghe heette. Voor zover het zich nu laat aanzien
stammen alle nu nog levende naamdragers Montanus in Nederland af van Levinus van den Berghe (ca.
1500-1588) uit Gent. Behandeld worden achtereenvolgens het geslacht Van den Berghe van Watervliet (een
afzonderlijke stam), het geslacht Van den Berghe, genaamd Montanus en twee geslachten Montanus, die
(naar alle waarschijnlijkheid) beide Fredericus Montanus (1743-1816) als stamvader hebben. Deze Frederi-
cus zou namelijk een buitenechtelijke zoon gekregen hebben bij Jacoba Wagemaker, die eveneens Frederi-
cus heette. Deze overzichtelijk samengestelde uitgave is fraai geïllustreerd (o.a. twee wapenafbeeldingen
in kleur) en bevat een verklarende woordenlijst, een literatuuropgave en een index op namen. W.S.

D T B
C.W. Delforterie, Voorschoten gereformeerd trouw 1621-1812, Leiden 1995 (uitgave van de Afdeling
Rijnland van de NGV).
J. van Egmond, Oegstgeest, gereformeerd ondertrouw en trouw 1645-1811 (uitgave idem). Reeks genealo-
gische bronnen voor de dorpen rondom Leiden nr. I en nr. 2; prijs ƒ 30,- per deel (excl. ƒ 9,- verzendkos-
ten); te bestellen bij: J. van Egmond, Klaverwijdenstraat 5, 2381 VX Zoetermeer; tel. 071-5802202.

Steeds meer instellingen, verenigingen en particulieren brengen transcripties uit van DTB-registers,
waarmee onderzoekers bij wijze van spreken thuis aan het werk kunnen. De afdeling Rijnland van de NGV
heeft daarbij aansluiting gezocht en een nieuwe reeks opgezet, waarvan de eerste twee delen op voorbeeldi-
ge wijze zijn uitgegeven. Zowel in Voorschoten als in Oegstgeest trouwden veel mensen uit Leiden en
omgeving (zelfs uit Den Haag en Delft), zodat de actieradius van beide uitgaven beslist groter is dan de
plaats die in de titel genoemd wordt. Bovendien zijn de ondertrouw en/of afkondigingen in registers van
andere plaatsen zoveel mogelijk opgezocht en vermeld. Plaatsen van herkomst worden tussen haakjes in
de juiste spelling herhaald (belangrijk voor bijvoorbeeld plaatsen in Frankrijk). In het deel over Voorscho-
ten zijn ook de huwelijken over de jaren 1806-1812 verwerkt (ontbreken op het ARA). Behalve uitstekende
indices op naam zijn ook indices op plaastnaam toegevoegd. Een nummersysteem vergemakkelijkt het
zoeken aanzienlijk. Twee uitgaven, die zeker navolging verdienen! W.S.

Geschiedenis
Piet Dekker, De Alkmaarse geschiedenis achter een Texelse walvisbokaal, Schoorl 1995 (dit fraai verzorgde
boekwerk geldt tevens als 4de aflevering van jaargang 19(1995) van 'Oud Alkmaar'; voor menig lid dier
vereniging vermoedelijk een leuke verrassing.

Dekker, die al vaker over onderwerpen m.b.t. de walvisvaart publiceerde, heeft hier een in 1992 tentoon-
gestelde 18de eeuwse bokaal met radgravuredecor van een walvisvangst als uitgangspunt gekozen. De
bokaal dateert van 1754 en blijkt een werkstuk van Jacobus van den Toorn (1720-1777) in wie doorgewin-
terde genealogen nog een vakbroeder van lang geleden zullen herkennen, met name bekend om zijn na zijn
dood gepubliceerde studie over de Noordhollandse Brederodes. De walvisvaarder voor wie de bokaal werd
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gemaakt, blijkt te zijn de Texelse commandeur Pieter Jacobsz. Dogger (1710-1785). Vererving voert het
kunstig bewerkt glas via families Pruijt en Hoekstra naar Maartje Hoekstra, die het pronkstuk vermoedelijk
heeft geschonken aan de grootmoeder van de huidige eigenaar. De schrijver behandelt vervolgens de Alk-
maarse walvisvaart, waarbij de redersfamilie Stuurman uitvoerig wordt beschreven. Ook wordt een hoofd-
stuk gewijd aan Christoffel Christianusz. Depmar, de schenker van de bokaal, en diens familie. Zo bevat
dit boek behalve een stukje walvisvaarthistorie de nodige aanknopingspunten voor genealogie. Het rijkelijk
geïllustreerde werk, 152 pag., eindigt met een uitvoerig notenapparaat en een naamregister.

R.F. VULSMA

A.M. Overwater, De Geuzen van 1940, Barendrecht 1996 (te verkrijgen bij het Streekmuseum Jan Ander-
son, Kethelweg 50, Vlaardingen a ƒ. 15,-, of door overmaking van ƒ 20,- (incl. verzendkosten) op postgiro
356085 t.n.v. A.M. Overwater, Jaagpad 65, 2992 VJ Barendrecht).

Geuzen waren mannen van het eerste uur, die kort na de Duitse inval van mei 1940 met het verzet tegen
de Duitse bezetter begonnen. Zij boden verzet in woord en daad en velen werden gearresteerd en bekochten
hun moedige houding met de dood. In deze documentaire worden 367 personen in alfabetische volgorde
genoemd. Het gaat niet om persoonlijke belevenissen maar om de personalia van deze verzetshelden. Hun
namen worden voor het eerst op overzichtelijke wijze samengebracht. W.S.

Inventarissen
F.W.J. van den Berg en A.P. van Schilfgaarde, Inventaris van hel archief van het Huis Hackfort 1349-1983,
Arnhem (Rijksarchief in Gelderland) 1995 (Gelderse inventaris 34).

Deze inventaris vervangt de gedrukte inventaris van het Huis Hackfort uit 1974, samengesteld door de
inmiddels overleven archivaris A.P. van Schilfgaarde. De opgenomen genealogische tabellen betreffen de
geslachten Van Hackfort en Van Westerholt. Met regestenlijst, concordans en index. W.S.

S.W.M.A. den Haan, Inventaris van het familiearchief Van de Stolpe, 1774-1918, Zierikzee 1995 (uitgave
Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland; Inventarisreeks 3).

Dat familiearchieven verrassend materiaal kunnen bevatten, bewijst deze inventaris. In dit archief be-
rusten niet de gebruikelijke familiepapieren als notariële akten e.d., maar vormen bijna 110 manuscriptkaar-
ten uit de 18e- en 19e eeuw van Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk (Zeeland) de hoofdmoot. Interes-
sant materiaal voor genealogen en locaal historici. In de bijlagen niet alleen een beschrijving van alle
kaarten, maar ook drie stamreeksen Van de Stolpe/Van der Maas. Met index op persoonsnamen en patronie-
men en toponiemen. W.S.

A.P. van den Hoek, Inventaris van de collectie Schoonderwoerd, Heinenoord 1995 (uitgave van 'Het
Streekmuseum De Hoeksche Waard', Hofweg 13, 3274 BK Heinenoord).

Op 10 december 1991 overleed te Heemskerk Hugo Johannes
Schoonderwoerd, die vele jaren actief is geweest in het hoofdbestuur van de NGV. Voor zijn grote verdien-
sten werd hij in 1984 benoemd tot erelid van onze vereniging. De genealogische verzameling uit zijn nala-
tenschap is ondergebracht in het Streekmuseum De Hoeksche Waard. Uiteraard bevat deze collectie veel
over het geslacht Schoonderwoerd, maar ook andere geslachten zijn vertegenwoordigd, met name in de
opgenomen kwartierstaten. Deze inventaris maakt alle aantekeningen goed toegankelijk. W.S.

H. Uil, Inventaris van het archief van de stichting J.C. Bal Fonds te Bruinisse, Zierikzee 1995 (uitgave
Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland; Inventarisreeks 2).

Johannis Cornelisse Bal (1763-1840) liet vrijwel zijn gehele nalatenschap (ruim 30.000 gulden) na ten
behoeve van de 'algemeene Armen van de gemeente van Bruinisse' (waarmee de diaconie van de Hervorm-
de gemeente werd bedoeld). Van dit legaat werd een nieuw gasthuis gebouwd, dat in de volksmond Den
Bal genoemd werd. In 1950 werd het gasthuis afgebroken en vervangen door vier bejaardenwoningen. In
het archief berusten voornamelijk stukken van financiële aard. Aan de eigenlijke inventaris gaat een lezens-
waardige inleiding vooraf. Met zowel een index op naam als op plaatsnaam. W.S.

W.A. Wijburg, Regesten Van Hattwn/Hattem. Collectie Ir. J. van Beynum. Deel III, Over-Betuwe en Diver-
sen, Bergen (NH) 1995 (inlichtingen bij mevr. C.R. van Hattum, Prins Bernhardlaan 36, 1862 EP Ber-
gen/NH).

Al eerder (Gens Nostra 51 (1996, pag. 47) werd aandacht besteed aan deel I en II van deze reeks. Deel
drie bevat 450 regesten (samenvattingen van akten) over de periode 1437-1810 betreffende de familie Van
Hattum/Hattem uit rechterlijke archieven in de Over-Betuwe (o.a. Eist, Zetten, Valburg, Heteren, Slijk-
Ewijk, Herveld, Driel, Buren) en uit andere bronnen. Met index op familienaam. W.S.
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Kwartierstaten
J. van Eijbergen, Kwartierslaat van Francisca Cornelia Colson, z.pl., z.j. [Den Haag 1996] (inlichtingen
bij de auteur: Van Kijfhoeklaan 53, 2597 TB Den Haag, tel. 070-3241002).

De proband van deze kwartierstaat is de echtgenote van de auteur, geb. 16-10-1923 te Klaten (Ind.). In
de vierde parentatie blijkt de familie Colson uit België te komen (Heur-le-Romain, Oupeye, prov. Luik).
De kwartierstaat is zeer ver uitgewerkt (44 parentaties) en uiteraard ontbreekt Karel de Grote niet onder de
voorouders. Een toelichting op de afstamming uit de legendarische keizer ontbreekt helaas (wel is een
literatuuropgave opgenomen). Een alfabetische ingang op familienaam ontsluit het geheel. In de derde
parentatie komen de volgende familienamen voor: Colson, Hermans, Timmer, Peiliker, Schavers, Van
Soestbergen, Hagen en Wouters. W.S.

A.Hartmans, Op zoek naar het verleden. Kwartiersiatenboek Hartmans-Van IJperenburg (nieuwe gegevens
en aanvulingen), deel I, II en III, Rotterdam 1994, 1995 (prijs/ 15,-per deel, event. vermeerderd met ƒ 5,-
verzendkosten per deel; girorek. 3116205 t.n.v. de auteur, Oudelandstraat 60b, 3073 LX Rotterdam).

Een kwartierstaat is nooit af. In 1993 verscheen de eerste editie van deze kwartierstaat en daarna volgden
in snel tempo maar liefst drie supplementen. Zowel in het eerste als tweede supplement komen veel kwartie-
ren voor uit Brabant (Klundert, Oosterhout, Zevenbergen). In deel III worden naast Brabantse ook Leidse
kwartieren behandeld, waaronder het vervolg op de kwartieren 254-255 (Boma-De Klerk), waarop in Gens
Nostra 49 (1994), pag. 497 gewezen werd. Veel kwartieren zijn 'aangekleed' met gegevens uit secondaire
bronnen. Registers op persoonsnamen en patroniemen completeren deze eenvoudige, maar verzorgde
uitgaven. W.S.

G. van Keulen, Een voorlopige kwartierstaat Van Keulen. Een geslacht uit Zwolle en Zwollerkerspel,
Andijk 1996 (verkrijgbaar door overmaking van ƒ 15,- (incl. verzendkosten) op postbankrek. 3793292,
t.n.v. G. van Keulen, Pr. Marijkestraat 9, 1619 BW Andijk).

De ondertitel is wat merkwaardig bij een kwartierstaat, maar de goede verstaander zal beseffen dat
hiermee gedoeld wordt op de familie van de kwartierdrager Gerrit van Keulen, geb. Zwolle 16-3-1956. Een
bescheiden, typografisch goed verzorgde uitgave, die als een eerste oriëntatie voor verder onderzoek kan
dienen. Overigens is een vermelding van (nog) onbekende kwartieren met N.N. ONBEKEND dubbelop.
De kwartieren 8 t/m 15 betreffen: Van Keulen, Kroese, Veenhof, Hazewinkel, Hultink, Velthuis, Van Beek,
Van Beek. W.S.

J. Thien, Kwartierstaat Johannes Thien, Kesteren 1995 (Osenvorenreeks 53; prijs ƒ 20,- (abonnees) of
ƒ 22,50 (niet-abonnees); index afzonderlijk verkrijgbaar voor resp. ƒ 10,- of ƒ 12,50; inlichtingen: Archief
en Informatiecentrum voor de Betuwe, Postbus 62,4040 DB Kesteren, tel. 08886-2205; girorek. 0777704
en bankrek. 331974606).

Een goed uitgewerkte (met gezinsgegevens) kwartierstaat met uiteraard veel Betuwse kwartieren. Wel
vraag ik me af wat de zin is van het opvoeren van hogere kwartieren (tot en met generatie XXXI, of beter
parentatie XXX), die uitsluitend aan literatuur ontleend worden en niet gebaseerd zijn op eigen onderzoek.
Is in die gevallen een verwijzing naar de betreffende literatuur niet meer op zijn plaats? Overigens kan ik
me wel goed voorstellen dat iemand voor huiselijk gebruik zijn kwartierstaat zo hoog mogelijk wil opvoe-
ren. De acht kwartieren in de derde parentatie betreffen de volgende geslachten: NN, Thien (alleen de
moeder), Mulders, Van Maarsseveen, Schrijvers, Bosch, Drost, Van Gent. W.S.

Diversen
W.R.C. Alkemade, Oud Schrift 1700-1825, Den Haag 1995 (CBG-uitgave Cahiers oud schrift nr. 1; prijs
ƒ 22,50, voor Vrienden van het CBG ƒ 18,50; de bewaarband kost ƒ 15,-; deze prijzen zijn inclusief ver-
zendkosten. Inlichtingen: CBG, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, tel. 070-3150510.

Het ligt in de bedoeling om later vervolgcahiers te laten verschijnen, die in de verzamelband bewaard
kunnen worden. Deze eerste aflevering behandelt het schrift in de periode 1700-1825. Dit is een bewuste
keuze, omdat men via 'leesbare' archiefstukken uit de 18e eeuw de overgang wil maken naar wat moeilijker
leesbare schriftvormen uit vroeger eeuwen. De behandelde teksten (34 stuks) zijn helder en duidelijk afge-
drukt op goed papier. De transcripties zijn geredigeerd volgens de kritisch-normaliserende methode, waar-
van de uitgangspunten in een aantal regels worden samengevat. De voorbeelden geven een goed inzicht in
de wijze waarop teksten getranscribeerd moeten worden. In dit goed verzorgde cahier zal menig genealoog
wat van zijn gading kunnen vinden. W.S.
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C. Boschma-Aarnoudse en M.A. van der Eerden-Vonk, Het huis met de Zwaan. De bouw- en bewoningsge-
schiedenis van Voorhaven 137 in Edam, Hilversum 1995.

In het hart van Edam staat sinds 1659 aan de Voorhaven het huis 'met de Zwaan', dat gebouwd werd
door de belastingpachter Jan Michielszoon de Swaan, één van de rijkste inwoners van deze stad. Het huis
valt op door de grootsteedse stijl, die nauw verwant is aan het klassicisme van bijvoorbeeld de Amsterdam-
se bouwmeester Philips Vingboons. In 1988 werd het pand gerestaureerd en dat vormde de aanleiding voor
dit onderzoek. In de loop der eeuwen bewoonde een bonte rij Edammers dit huis. Na de bouwheer volgden
ds. Petrus Swalmius (1681 -1685), reder Dirk Pont (1685-1705), de zijdefabrikanten Cloribus (1708-1752),
de organist Coenraad Havinga (1752-1785), ds. Pieter Vlek (1785-1806) en ds. Cornelis van der Ven (1806-
1832), notaris Clemens Zoutmaat Brugman (1832-1881), ds. J.W. van Hoogstraten (1881-1908) en de
kunstenaar Wijnand Nieuwenkamp (1910-1950). Tussen 1949 en 1975 was het pand in gebruik als Museum
Nieuwenkamp. De huidige bewoner is Klaas Hamstra. W.S.

G.W. Braam, De reisverhalen van twee familieleden 1995 en 1813, Marum 1995 (inlichtingen bij de auteur,
p/a Rijksarchief Groningen, St. Jansstraat 2, 9712 JN Groningen).

Dat genealogie niet alleen tot (enerverend) archiefbezoek leidt, maar ook tot sportieve prestaties bewijst
deze lezenswaardige uitgave. Hendrik Wiebes van der Velde (geb. Tolbert 7-7-1792) maakt in 1813 een
voettocht van 44 dagen van Tolbert naar Cherbourg waar hij werd ingescheept op de 'keizerlijke vloot' van
Napoleon. De auteur, een nazaat van Hendrik, maakte per fiets in 1995 dezelfde tocht (gereconstrueerd aan
de hand van het verslag van Hendrik) en geeft daarvan een boeiend verslag. Als bijlage is o.a. een afstam-
mingslijst opgenomen. W.S.

A.J. van der Tang (samenst.), Genealogisch repertorium doorJhr. Mr. Dr. E.A. van Beresteyn. Supplement
1990-1994, 's-Gravenhage (Centraal Bureau voor Genealogie) 1995 (prijs ƒ 67,-; voor Vrienden van het
CBG ƒ 55,-; inlichtingen: CBG, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag, tel. 070-3150510).

Zoals bekend mag worden verondersteld bestaat het repertorium uit verwijzingen (alfabetisch op familie-
naam) naar gedrukte genealogieën en genealogische fragmenten (zowel zelfstandige publicaties als bijdra-
gen in tijdschriften e.d.). Dit derde supplement beslaat de jaren 1990-1994 en is omvangrijker dan de voor-
gaande supplementen. Dit typeert de hausse in genealogische publicaties van de afgelopen jaren. Het Gene-
alogisch Repertorium is inmiddels een begrip geworden onder genealogen en historici en blijft een onmis-
baar hulpmiddel bij voorouderonderzoek. Toch een woord van (opbouwende) kritiek. De lijst van periodie-
ken en verzamelwerken die worden bewerkt, is hoognodig aan revisie toe. Een aantal tijdschriften, waarin
nog nauwelijks genealogische bijdragen verschijnen, staat traditiegetrouw op de lijst, terwijl andere nieuwe
tijdschriften op locaal-historisch gebied (sommige zelfs met een vaste genealogische rubriek) ontbreken.
Bovendien worden veel afdelingsbladen van de NGV niet bewerkt voor het repertorium, terwijl daarin
beslist memorabele bijdragen gepubliceerd worden. Voorts mis ik een aantal (recente) familieperiodieken.
Verdient het geen aanbeveling om standaard in ieder supplement (als bijlage) een overzicht op te nemen
van alle familiebladen, die in de loop van de tijd het licht hebben gezien? W.S.

Uitreksels uit de Notulen van het Collegie van Justitie van Veere (prijs ƒ 10,-; inlichtingen: E.C. Vermaas,
Jacob van Ruisdaellaan 14, 2102 AN Heemstede; tel. 023-5287718).

De uittreksels (staat er een tikfout in de titel?) hebben betrekking op de familie Nonhebel, waarover
eveneens een genealogie is verschenen, getiteld Vijf generaties Nonhebel in Nederland. Hier staat in het
middelpunt Johan Petrus Nonhebel, predikant te Kleverskerke in Zeeland in de turbulente jaren 1797-1799.

W.S.
Rectificaties
Gens Nostra 51 (1996), pag. 149: F. Willibrord Lamfen, Alcmaria Eucharistica. Ter gelegenheid van het
Vijfde Eeuwfeest van het Eucharistisch wonder van Alkmaar. De auteur heet F. Willibrord Lampen.

Gens Nostra 51(1996), pag. 372: H.W.R. de Waal, Genealogie De Waal. Hierbij was vermeld dat inlichtin-
gen zouden zijn te verkrijgen bij: mevr. Th. De Waal te Amsterdam. Mevrouw De Waal weet niets van deze
genealogie af en kan geen inlichtingen verstrekken; zij heeft slechts de tekst voor haar vader ingetikt. E.e.a.
berust op een misverstand van haar zoon die het boek opstuurde naar Naarden.

In de beschrijving van het boek van prof. mr. M. Bos, Het Sticht-Hollands geslacht Van den Bosch, in: Gens
Nostra 51(1996), pag. 436 zijn helaas enige regels weggevallen. Na de woorden 'legt de auteur als het ware
een stuk verantwoording af van de' (in de 8e regel van boven) leze men: 'door hem gebruikte bewijsmetho-
den. Het geslacht Bos, waartoe de schrijver zelf behoort, stamt in rechte lijn af van de' in de titel... enz.
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Johannes-Vienne Smidt, 'Unter vollen Segeln'. Ein genealogischer Gelegenheitsfund aus Leben und Zeit
der Sippe Smidt, Leer 1984.
Johannes-Vienne Smidt, Altes Amt Stickhausen setzte ein Zeichen. Die Burg ZM Stickhausen in
genealogisch-historischer Sichl auch als Anregung fiir die Veröffenllichung wiederentdeckter uralter
Dokumente ganz Frieslands, Leer 1987.
W.J. Spies, Begraven Tienhoven (U) (1724-1804, met hiaten), Amsterdam 1995 (deze publicatie is te
verkrijgen door overmaking van ƒ 12,50 op postbankrekening 1303723, t.n.v. W.J. Spies, Postbus 11421,
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W.C.H. Staring en R.W. van Wieringen, De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van
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W.H. VAN DER HORST-HARKEMA

UIT ANTWERPSE BRON (9)

28-4-1612; Hans van der Lanen coopman woonen[de] tot Amsterd. bekende schul-
dich te zyn Herman Heesters oock coopman woonen[de] tot Amstelredamme 2300
gl. toecomende van geleenden gelde. In de marge: Comparuerunt j[ouffrouw]e Maria
Vermeulen wed. Jans Nymmegens en[de] Gillis de Wilde als ten nabeschreven ge-
mechticht Herman Heesters coopman tot Amsterd. by procuratie gepasseert voor
P[iete]r Ruttens op[enbaer] not[aris] aldfaer] op ten xv e febr. lestl[eden] gethoent en
bekende dat Herman Heesters voldaen is van Hans van [der] Lanen, 6 aug. 1613.

(SA Antwerpen, Schepenregister 500, f. 103 verso).

BLOEDVERWANTEN VAN PRINS MAURITS

Als aanvulling op de opmerkingen van de heer W. van Zeeland in dit blad op pag.
411, kan ik u nog mededelen dat de doopgetuigen bij de kinderen van Hendrina Wij-
nants indertijd voor mij haar afkomst duidelijk maakten:

1. In 1720 bij de doop van Cornelia Simonis: Alida Weijnants (dus de grootmoeder).
2. In 1724 bij de doop van Carel Kornelis: Alida Wijnants.
3. In 1729 bij de doop van Johanna Margaretha: Johannes Weijnants en Margaretha van Nassau (een oom

en een oudtante).
4. Bij de doop van het vierde kind Philippus Joannes op 8 april 1731 waren Cornelius van Tijlegen en

Cornelia van Veen doopgetuigen.
Dr. A.W.E. DEK

GcnsNoslra5l (1996) 661



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
Amstelodamum, jg. 83, nr. 3, mei/juni 1996. De Oostergasfabriek; S.A.C. Dudok van Heel: Het begin van
het Damrak en de stadsplattegronden van Cornelis Anthoniszn [waar nu het Victoria Hotel staat. Bijlage:
eigenaren in vijf kohieren. Vergelijking gegevens uit het archief van de rooimeesters met het overgeleverde
kaartbeeld].

Idem, nr. 4, juli/aug. 1996. J.C. Polak-van 't Kruys: Herengracht 502. De ambtswoning van de burge-
meester; Nachtwacht, politie en brandweer aan de Baarsjes; De sprong over de Singelgracht. Nieuwbouw
in de Da Costabuurt; Frederik Muller (1817-1881). Een Amsterdams veilinghouder en antiquaar.

Archievenblad, nulnummer, aug. 1996. In 1997 zullen het Nederlands Archievenblad en het Nieuws van
Archieven samen verder gaan in het Archievenblad. E. Pelzers: Staatssecretaris Nuis en de zonde van het
weggooien [interview]; Ch. Noordam: De laatste archiefwet; E.J. Brink: Antropometrische signalementen
in het archief Veenhuizen; Y. Jansen-Linse: 50 Jaar voorouderonderzoek, 50 jaar NGV.

Arent thoe Boecop (Oudheidkundige vereniging; secr.: G. Ruijs, Smedestraat 10, 8081 EH Elburg), nr. 60,
april 1996. T. Bergstra: Twaalfhonderd jaar Doornspijk; W. van Norel: De familie Visscher. Een oud
viss(ch)ersgeslacht uit Oosterwolde [oudst bekende: Heijmen Gorris (= Gerrit), tr. in/voor 1703 Jantjen
Jansen]; Redders in nood [1925; stranding broers Willem en Aalbert Jan de Jonge]; C.J. Hendrikse: De
Luttekenvicarie [gesticht 1484 door Bernard Luttiken, priester te Elburg]; Wyssel. Een 'ruilverkaveling'
aan het begin van de 15e eeuw [Pelgrim van Putten en BeerntHeynmanszoon ten Bleke, 1400; 1435Henric
ten Bleke Beernt Heynemanszoens zoen].

De Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 2, nr. 3, sept. 1996. Themanummer Genealogie. Gids voor onder-
zoek in militaire archieven [uitgave RA]; Het Rijksarchief verzamelt verzamelingen; Martinus Kilsdonk,
pionier genealogie blijft actief.

Genealogie (CBG), jg. 2, nr. 2, juni 1996. O. Kuipers: De Friese nedergerechtsarchieven nu op microfiche
[wat waren nedergerechten; waarde voor de genealoog].

Idem, nr. 3, sept. 1996. J. Kroes: 'De gelijkstaat der joden' [Joods genealogisch onderzoek]; R. de la
Haye: 1796-1996: Tweehonderd jaar burgerlijke stand in Nederland ['in de Franse jaren 7 en 8 moet men
huwelijksinschrijvingen niet in de plaatselijke gemeente zoeken, maar in de kantonale hoofdstad'].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brahant en de Bommelerwaard, 20e jg., nr. 4, sept.
1996. J.L. Trommelen: Is een schrijfvariant van de familienaam ook familie? Een speurtocht naar de naam
Trommele(n)-Trommels [te Tilburg]; C.AM. Nagelkerke-van der Riet: Kwartierstaat Van der Riet-Looijen
[ - , Korst,-, Buijsen]; F.A. Nelemans: Genealogie Leest [nageslacht van Huybert Lauwereijs, schepen
Fijnaert 1588, tr. Margaretha Schatz]; Verv. Repertorium ... hofstede Altena; J.H. Smallenburg: Woningen
en hun bewoners in Rijswijk in het Land van Altena van ca 1700 tot 1850 [o.a. Van Haften, Kant, Buijs,
De Zeeuw, Van Vught, Brienen; een bijdrage over nagenoeg hetzelfde onderwerp verscheen in De Brabant-
se Leeuw 11 (1962), pag. 77-79, door ir. F. Nawijn]; A.M. Bosters: Een stamreeks Van Eekelen (1420-
heden) [te Wuustwezel en Nispen; löe-20eeeuw];^ Sanders: Genealogie Van der Flier uit Aalburg [17e-
18e eeuw]; Verv. Geslacht Van Nederve(e)n [met akten uit Antwerpen; 16e eeuw]; Antw. Van Aert/Van
Aerde [te Zundert en Loenhout; 17e-18e eeuw], Kamphof; Aanv./corr. o.a. Bacx, Ten Hage, Van Helden.

Gens Data, 13de jg., nr. 3, mei/juni 1996. JW. Koten: Redactioneel [toelichting werkwijze redactie];
W.J.H.M. van de Laar: WINKWAST (I); H. Boer: Een hulpmiddel voor handscanners; J.F. Stoutjesdijk:
Nogmaals: het GDK-afkortingenbestand [o.a. pleidooi voor normalisering op klapper gebied]; Tips: J.G.J.
Dekkers: Vreemde karakters bij grafieken.

662 Gens Noslra 51 (1996)



Idem, nr. 4, juli/aug. 1996. Verv. WINKWAST; H. Boer. Hoe houd ik overzicht ...; J.F. Stoutjesdijk:
Het centrale plaatsbestand in GensData/D90.

'( Gruun Buukske (Heemkundige Studiekring 'Kempenland' Eindhoven e.o.), 25e jg., nr. 2, zomer 1996.
H. Vogels: De Van Horne's, aanvullingen en alternatieven [beredeneerde familieverhoudingen met Van
Altena en Van Wickerode; met verduidelijkende schema's].

Heemkronijk(Heemkundige Kring 'DeHeerlijkheidHeeze-Leende-Zesgehuchten'),jg. 22,nr. 3,okt. 1983.
De molen van Heeze [Jan Frans Pompen, opdrachtgever; Johan Vullinghs, molenmaker; ca. 1852]; Een
Leendse zoen [1588; n.a.v. overlijden van Jan Philips; dader Jacob Schepers], Idem, nr. 4, dec. 1983. Verv.
Molen in Heeze. Wem, jg. 23, nr. 2, juni 1984. Een ongehuwde moeder uit Leende [Dingentie Hendricx,
1710]; Textielarbeiders tegen mechanisering: een machineoproer in Geldrop in 1833.

's-Hertogenbosch, 111(1995)-2. A. C.M. Kappelhof: Stadsbestuur en economie in het midden van de zeven-
tiende eeuw.

Idem, jg. 4 (1996)-1. A.W.M. Bogers: De pers in het departement van de Monden van de Rijn (1810-
1813). Bijlage: De Drukkers van het Journaal en het advertentieblad [Johannes Pieter Hoffers, 1761 -1818;
families Palier en Arkesteijn; Elisa Lion, 1769-1838]; T. Kappelhof: Leger en bedrijfsleven in de zeventien-
de eeuw; A. Vos: Een orgelbouwer en een voorzanger zonder kwaliteiten? [Hans Goltfuss, 1624],

Idem, 1996-2. G. van Gurp: Bossche migranten tussen 1579 en 1629 [o.a. gevolgen van de blokkades];
T. Kappelhof: Geen centralisatie van de armenzorg (1532).

De Kleine Meijerij, 43e jg. (1992). De ontginning van het Helvoirts Broek; De Kreitenmolen van Udenhout
[Cantor, Wijten, Hessels; 15e-17e eeuw. Verv. 17e eeuw; Van Reijmelant, Van der Sterre, Rijeken, Van
Riel]; Aanvullingen op 'Het geslacht Becx' [met overzicht tien generaties Beck/Becx]; De middeleeuwse
stad Oisterwijk in het hertogdom Brabant: een nederzetting zonder stedelingen; Kermisvermaak rond de
eeuwwisseling in Oisterwijk; Kwst. (4 gen.) kinderen A.C.A. Smits tr. Oisterwijk 1928 M.A. de Laet [-
(te Tilburg), Van Belkom,-, Van Kempen]; Het huis van de dames Van Gogh; De appel die wel ver van
de boom viel. Antony Johannes van Kelckhoven (1806-1884).

Kondschap (Brederwiede), 12e jg., nr. 2, juni 1996. T.R. Stegeman: Opkomst en ondergang van een riet-
vlechtschool. Een initiatief van ds. Hylkema [Tjeerd Oeds H., geb. Leek 1888]; K. Boes: Kwartierstaat (6
gen.) Willem Hendrik Dijksma [geb. Giethoorn 1920;-, Dam, Oort, Bakker].

Idem, nr. 3, sept. 1996. W. ter Meer/J. S. van der Linde: 'Eene zee van jammeren'. Oorzaken en gevolgen
van de watersnoodramp van 1825 [omg. Vollenhove en Blokzijl]; K. Boes: Kwst. (6 gen.) Willem Brand
[geb. Wanneperveen 1922;-, Oort, Brand, Hartong].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 46e jg., nr. 5, mei 1996. Themanummer: Gilden [de vijf gilden te Vlijmen
en Nieuwkuijk].

Idem, nr. 6/7, juni/juli 1996. G.M. van der Velden: De stadshoven en refugehuizen van de Abdij van
Berne; Verkeerswegen in onze streek; Verv. Historie ... kapellen in Elshout; Verv. Haarsteeg; J. van Bij-
nen/A. van der Lee: Adriaan van Wijck, alias 'de Smid', de schrik van Vlijmen [geb. ald. 1696, zoon van
Anthonis en Margaretha Bruurmijn].

Idem, nr. 8, aug. 1996. Verv. Haarsteeg; Verv. Elshout; Verv. Adriaan van Wijck.

Nederlands Archievenblad, jg. 100, nr. 2, juni 1996. Familiearchieven en historisch onderzoek. Lezingen
gehouden tijdens de 'Dag van het familiearchief', Amsterdam 20-1-1996; o.a. betr. het Familiearchief
Teding van Berkhout; Egodocumenten; L. Kooijmans: De dagboeken van Joan Huydecoper; S.A.C. Dudok
van Heel: Enkele zeventiende-eeuwse Amsterdamse regentenfamilies. Hun archieven, hun portretten en hun
verleden [De Graeff, Bicker, Backer, Schaep, Heereman, Occo, Huydecoper]; De Archivberatungsstelle
Rheinland.

Nederland's Patriciaat (te bestellen bij Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT 's-
Gravenhage, of tel.: 070-31.50.510; XIV en 527 blz.; ƒ 8 7 - verzonden (Vrienden CBG ƒ 75,-); ISBN
90.70324.85.7), 79e jg. (1995/'96). Hierin zijn opgenomen [met woonplaats(en) en tijd oudste generatie(s)]
de volgende genealogieën: Ankersmit/Kok Ankersmit [te Wilp; 17e eeuw]; Calkoen/Van Beeck Calkoen
[ws. afk. van Dorth bij Deventer, te Amsterdam; 17e eeuw]; Ten Cate/Doedes Breuning ten Cate [te Borne;
17e eeuw]; Van der Flier [te Nijkerk; 16e eeuw]; Groeneveldt/De Bruine Groeneveldt [te Hemert; 16e
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eeuw]; Heijmeijer/Van Haare Heijmeijer [te Westerloh (Westfalen); 17e eeuw]; Kuipers/Cuipers [te Ooster-
meer; 17e eeuw]; De Meester [te Antwerpen en Amsterdam; 16e eeuw]; Oudemans [oorspr. (den) Oudeman
en Ouman; te Dordrecht; 16e eeuw]; Valeton [uit de Périgord; 15e eeuw]; Wilbrenninck [te Arnhem; 16e
eeuw].

Nieuwsbrief van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee (secr.: C. Westdorp-Priem, Sta-
tionsweg 2, 3247 BW Dirksland; donateurs min. ƒ 15,- p.j.), nr. I, jan. 1996; nr. 2, mei 1996; nr. 3, aug.
1996. Donateurs kunnen hierin vragen stellen. In nr. 3: M. Verolme: Eilanders naar Amerika [in antwoord
op een vraag betr. Pieter de Ruiter X Sebilla Buijs (vertrokken 1860) worden bronnen en mogelijkheden
voor onderzoek gegeven ]; Antw. De Ridder, Van Dijke en Van Bruijnisse [fragmenten].

OldNi-js (Heemkundekring Bergh; secr.: J. Lukkezen, Stadswal 16,7041 AM 's-Heerenberg; lidm. ƒ 35,-
p.j.),nr. 34, jg. 14, mei 1996. Toerisme; Hotels in Bergh; Allerlei over Montferland; Een Stokkums hoogte-
punt [molen; Wintering, Duffels; met schema]; Pauselijke Zouaven van Bergh [namen en gegevens; het
gezin van Hendrikus W. Derksen (1848-1932) in schema].

Ons Erfgoed, 4e jg., nr. 4, juli 1996. Verv. Bokkenrijders; H.M. Lups: De weeskamerarchieven; Idem: Een
el is geen el; Idem: Beroepen van toen (haa..-heu..); A.G. van der Sleur. De ontwikkeling van de geschreven
familiegeschiedenis in ons land in de loop der eeuwen [eerder gepubliceerd in Catalogus 17 van het Histo-
risch Antiquariaat A.G. van der Steur]; Verv. Termen van vroeger (deb-def); N. Bosma: Daar heb je weer
zo'n oplichter. Gedachten rondom het Nederlands Genealogisch Bureau [... over de ontstaansgeschiedenis
van het CBG is wel wat beters te vertellen ...]; H.M. Lups: Adellijke perikelen; B. Pater. Organisatie Pater
(F.O.P).

Ons Voorgeslacht, Jubileum No. 473, 51e jg., juli-aug. 1996. In het Voorwoord spreekt de redactie de
verwachting uit, dat de inhoud zal zorgen voor aanvullingen en correcties van menige kwartierstaat. B. de
Keijzer: Een bastaardtak van de Heren van Strijen (Fragment-genealogie Van der Weede) [ 14e-15e eeuw];
C. Sigmond: De oudste generaties van het geslacht Verschoor op het eiland Usselmonde [15e-16e eeuw;
Van Schoer, Van Driel; NL 1974, k. 296 e.v.]; H. den Boer. Nakomelingen van Fijtgen Jacobsdr in Hei-
nenoord. Een fragment-genealogie samengesteld aan de hand van een akte uit het archief van het Hof van
Holland [1601; nageslacht uit haar beide huwelijken; o.a. Van Diemen, Molenwech, Meijnert, Kets]; K.J.
Slijkerman: Het geslacht van Aris Pietersz. uit het Volgerland van Sandelingenambacht [tr. ca. 1615 Lijsa-
beth Joosten]; J. van Veelen/J.H. van der Boom: De families Melsen en Krijger te Pernis en omstreken; A.
Gordijn: Stamreeks Van den Berg (Hillegersberg-Schipluiden-Wateringen)[16e-20e eeuw]; H.M. Kuypers:
Wie was Weijntje? (het genealogische belang van een grafboek) [van Bergambacht; met voorbeelden in
schema; o.a. Keesjebreur, Verkayck]; J.W. Zondervan: Van Charlois naar Noord-Beveland. Hollandse
emigratie naar nieuwe Zeeuwse polders. Fragment-genealogieën: Munter [met Van Driel, Van der Boegh,
Van der Lisse], Groenevelt [oorspr. Witte, met Houtsager, De Heere], Cluyfhooft; J.J.F. Lots: Parenteelstaat
Fabri [met deze staat kon worden bewezen wie van de famileleden van mr. Servaes Pietersz. Fabri (1564
stichter) voorrang had bij opname in het Oude Mannenhuis; o.a. Fabry, Bijl, Penning, Juyst, Bosselaer,
Kalf, Kooij, Kleywegt, Niesen, Van der Does, Koij, Cambier, Knuysert (=Kruysert), Van der Burg, Muy-
ling, Panssers, Ramp, Van der Eist, Pesser, Van Bolvesteijn, Hartog, Polderman, Semelaar, Van Boshuysen,
Fockendijk, Engelberg, Van Koningsveld, Biloo, Kruyt, Kamp, Heemskerk, Van Boekenes]; H.M. Kuypers:
Kwartierstaat van Lijsbeth Gerritsdr van Rhijn [begr. Rijnsburg 1721; kwn. voornl. in het gebied t.NW.v.
Leiden; - , Van der Sijl, Van Outshoorn, (patr.)]; Registers der gequalificeerden: aangifte van overlijden
te Hoogvliet en Oud- en Nieuw Engeland 1806-1811; Lenen van de Hofstede Sint-Maartensdijk, 1365-
1703; Lenen van het Huis te Kleef, 1503-1687; Morgenboek van het ambacht Kethel en de daarin gelegen
polders (16e eeuw); Tiende penning van Sint Maartensrecht 1561; Het hooftgelt van Leyderdorp; De Twee-
honderdste penning van Charlois over 1644; Ontfanck van sepulturen, godtgelden en overboucken te Heen-
vliet 1595-1650; Lidmaten Rijsoord; De lidmaten te Pernis rond 1800; De Dingtaalrol van Hoogvliet 1806-
1808 (met genealogische aantekeningen) [Knegt, Pons, Van Galen]; Namen van schepenen vermeld in de
Dingboeken van het gerecht van Noordeloos (1548 ... 1632); Rekening van de weesarmen van Maasland
over 1664; De moeien bij de stede van der Goereede en in 't Oudtdorp [ 1515]; H. C. 't Jong: Het wapen van
Holland. Nog een mogelijke oorsprong; J.H. van der Boom: Leenkamers en leenkamerrepertoria in Ons
Voorgeslacht. Een uitleg voor beginnende genealogen; Idem: Vijftig jaar Zuidhollandse Vereniging voor
genealogie Ons Voorgeslacht.
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Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 13, nr. 3, aug. 1996. H. Harmsen: De
vreemde verdwijning van een Aaltenaar [Van Herwaarden]. Van Uum: Volk uit het Duitse Uedem; G.H.
Hemink: Boerderij Hemink [tussen Zelhem en Ruurlo; 17e-19e eeuw; Hemink, Hemmink, Heeming enz.].
Genealogie van de familie Hemink [oudst bekende: Sweer Heminck tr. in/voor 1713]; Verv. Geschiedenis
van het erf en geslacht Te Walvaart uit Meddo 1513-1800 [met fragment Tjeinck rond 1600; naamreeks
Ter Walva(e)rt/ter Walvoort; 15e-17e eeuw]; J.M.S.G. v. Holten-ter Horst: Kwartierstaat Hendrick te
Veluwe [geb. ca. 1741/43, overl. Delden 1827; Slikkerman te Veluwe (ook: Krabbenborg), Kevelaer,
Isereve/Usereef, Storkhorst]; J. Renema: Besselink in Hengelo (Een kwartierstaatje en de splitsing van een
Horig Goed.). Kwartierstaat van Grietjen Besselink [tr. (1) voor 1671 Gerrit Hoegen, otr. (2) Hengelo 1692
Reijnt Boeijnck; met Swavincken Rerinck]; P.Y. TenArve: De zesvoudigebruidegom uit Ruurlo [Hendrik-
jan Stokkink tr. (I) 1771 en (6) 1806; vergelijkingsmateriaal vindt de auteur o.a. in Genealogische Bijdra-
gen Leiden e.o.]; Aanv./Verb. Kwstn. Kalf en Ikink.

OudMeppel,]g. 18,nr.2,juli 1996. Hotel Westerbeek; De Schutterij rond 1895-1899 [met naamlijst]; Een
jeugdzonde van een bekende Meppeler [Berend Spraakman, geb. 1853]; Verv. Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. De Nutsbibliotheek; Herinneringen van een jongste bediende in de jaren 1930-1947 [Bertus
Smit]; Het gemeentewapen van Meppel.

Oud-N'ijkerk, jg. 15, nr. 3, aug. 1996. H. Vreekamp: De oorsprong van de familienaam Vreekamp [alle
naamdragers V. stammen af van Aalt Elissen tr. Nijkerk 1814 Eijbertje Hendriks Stomphorst; met kwst. (4
gen.) Hendrik Vreekamp (1893-1952);-, Van Veldhuizen, Van Deuveren, Knip]; Idem: Joodse geschiede-
nis op de Veluwe [verslag lezing]; Start Werkgroep Genealogie; Kapper Kulsdom.

Oud Utrecht, 5 Ie jg. (1978). Had Wickenburg een leenkamer? (nr. 1); Bijenteelt te Wijk bij Duurstede (2);
Testament Maria Duijst van Voorhout, 1749 (3, 4); De Leeuwenberghgemeente (5); Anna Maria van
Schiirman (1607-1678) (6); Utrechtse pijpenmakers (7); Ie Regiment Veldartillerie (8); De drie Van Lien-
ders, Utrechtse tekenaars 18e eeuw (9); Erfenis van een Wijkse herbergier (Gerard Godert van Rossum,
overl. 1789) (10); Het Schriftmuseum J.A. Dortmont (11); Ridderhofstad Den Engh te Vleuten (12).

Idem, 52e jg. (1979). Leeuwenbergh [gebouw; Agnes van Leeuwenberch, testeerde 1562] (2); Nobel-
straat (3); De luidklokken van de Domtoren (4, 6); Beknopte bouwgeschiedenis Nicolaaskerk (5); Was
Filips Mor werkelijk schilder? (6); C C S . Crone (1914-1951) (7/8); Pieter Bredie en Eduard van Akaboa
[18e eeuw] (9); Utrechtse gevelstenen (10); Moeilijkheden over het huis Zuijlen in 1587 (11); Huis Payen-
borg(ll,12).

Idem, 53e jg. (1980). Het verdwijnen van onze Patronymica (1); St. Servatius-abdij (2, 3); De Duitse
Orde (4); Enige aspekten betr. de ekonomie stad Utrecht (17e eeuw) (5); Utrechtse pijpenindustrie (7/8);
Het verbod van uitoefening van de kath. godsdienst stad Utrecht 1580 (9); Een niet-uitgegeven manifest
voor de tweede kamer verkiezingen in 1937 [discussiegroep hoogleraren Franken, Hagenvoort en Geyl]
(10); Dirck of Rudolf van Toll? (11); Gerard Melder in Noorwegen [midden 17e eeuw] (12).

Het Schokker Erf, nr. 33, sept. 1996. Verv. Emmeloord rond 1800; Kwst. (4 gen.) Louwe Harms Klappe
[1819-1890; - , Toeter, Bape, Been]; Stamreeks Buter; Uit het dagboek van Jacob Paulus Amersfoordt
(1817-1885); Twee geloven op een kussen ... [Grietje Jacobs Goosen (1772-1807) tr. Jan Arijs van der
Graaf uit Giessendam]; Fotogalerij: Cornelis Kwakman en Jacobje Mossel [tr. Vollenhove 1893], Johannes
F. Stroeve (1875-1950); Verv. Noodlijdende bevolking van Schokland.

Tabula Batavorum,]%. XIV (1996), no. 2. A. Pouwer/DJ. van Dee-Honders: Schets van het gemeentebe-
stuur van Lienden 1818-1930; S.E.M, van Doornmalen: Een bestuurlijk monstrum. De gemeente Lede en
Oudenwaard 1818-1821; G. Visser: De Waterstaatskerk in Gendt; W. van de Westeringh: De Onze Lieve
Vrouwe-vicarie te Heteren [stichtingsacte 1533].

Trajecta (tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden), 5.1996.1. J. Deploige:
De leidraad van een middeleeuwse non. Hildegard van Bingen (1098-1179) en de religieuze dynamiek van
de twaalfde eeuw; L. Vienne: Rumoldus Colibrant, eerste abt van Postel (1545-1626); C.P. Voorvelt: Enkele
minder bekende facetten van het leven van de apostolisch vicaris Johannes van Neercassel (1663-1686).

Mem, 5.1996.2. Wessel Gansfort (1419-1489) en de geestelijke communie; Kiezen tussen Kardinaal en
Kaiser. Vlaamse katholieke activisten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
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Tweestromenland, nr. 88, 6.VI.1996. L.W. Loeffen: De Gamert [boerderij; eigenaren: Loeffen, Somerdijk,
Sengers]; Kwartierstaat (5 gen.) Petronella Jacobs [1880-1969; - (te Malden), Janssen (te Groesbeek),
Schraven, Sweerts (te Malden)].

Idem, nr. 89,24.V11I.1996. J. van Os: Maas en Waalse gastarbeiders in Duitsland; Kwst. (5 gen.) Petrus
Francissen [1864-1948;-(te Balgoij), Arts (te Overasselt), Van Dijk (idem), Arts],

Waanleel (Drents Historisch Tijdschrift), jg. 16, nr. 3, 3e kw. 1996. De gouden commissiedoos voor Wil-
lem V; Een apotheek te Meppel in 1915 [Knoppers]; Gedane zaken: de bakker [Hendrik Philippus Kamp-
huis, geb. Veendam 1903]; Het zilver van de armen: Tinnen voorwerpen in Drenthe.

Usselakaclemie, 19e jg., nr. 2, juni 1996. In Komaf. J. van Gelderen: Een winterse vertelling of: Delevend-
dode kamper dominee Petrus Plancius 1584-1651. Fragment-genealogie Plancius [met Roldanus].

Zeeuwse familiepraet, 1 lejg.,nr. 2, aug. 1996. P. Harthoorn: Levendale pakt uit... [Pieter Levendale, geb.
Reimerswaal 1544, notaris te Bergen op Zoom; regesten]; Verv. Actaboek Borsele [1643-44]; Verv. Inven-
taris.

Zwols Historisch Tijdschrift, 7e jg. (1990), nr. 2. De Overijsselse Spoorwegmaatschappij: Een vroeg spoor-
wegplan (1845); J.J. Seekles: Facetten van het Soldaten Gasthuis [aan de hand van de rekeningen; lijst van
de 852 verpleegde of gestorven soldaten of burgers 1621-54, te raadplegen in de studiezaal GA Zwolle].

Uit onze afdelingsbladen:
Amersfoort e.o., jg. 5, nr. 3, aug. 1996. Samenvattingen van lezingen: Gildenarchieven als bron voor genea-
logisch onderzoek, Migratie uit Zuid-Limburg, Wat moesten onze voorouders betalen aan belastingen ...;
J.A. Zandvliet: Stamreeks Zandvliet [te Lisse, Wassenaar, Leiden enz.].
Amstelland, nr. 23, aug. 1996. Verv. Vreemde namen. Nogmaals Greyncourt/Korenhof; R. Voortman:
Lutheranen in Amsterdam (I).
Delfland, jg. 5, no. 3, juni 1996. H.J. Hees: Stamreeks Rijsterborgh [oudst bekende: Hendrik B. (geb.
Boertange) werd in 1706 poorter van Den Bosch; nageslacht in Brabant en Delft e.o.]; J.G. Voortman:
Delftse Lutheranen in Noord-Holland; A.P.J. Kayser-van der Zee: 'Cave canem!' [onderzoek naar Pieter
Marlee, ged. Delft 1686, door dolle hond gebeten].
Friesland, jg. 1, nr. 4, juli 1996. A. Veldhuis: Genealogie-onderzoek thuis [litteratuur]; M. Haijema: Jouwe
Hessels [overl. 1819, geb. Oosterwierum]; R. Koetje-v.d. Berg: Geneesheren te Hallum.
Genealogica (Flevoland), jg. 12, no. 3, aug. 1996. G.A. v. Driel-v. Leeuwen: Waarom? [lieten IsaacCoenra-
dus en Johanna Poel in 1791 twee van hun kinderen achter bij de Diaconie te Utrecht]; L. Slager: Het
huwelijk in vroeger tijden; Schandalen uit vroeger tijd [DTB Kootwijk]; H.M. van Zundert: Stamreeks Van
Zundert [te Prrncenhage, Etten-Leur enz.]; J.J. v.d. Weele: Zijn persoonskaarten altijd betrouwbaar? [voor-
beeld: pk van Pieternella Tange overl. 1960 resp. 1966]; Antw. 'Gespikkeld huwelijk'.
Gens Gelriae,')g. 6, no. 2, sept. 1996. Uitwisseling kwartiergegevens.
Gens Haga, Ie jg., nr. 1, juli 1996. De voorouders van G.J. Goorman te 's-Gravenhage [geb. Diepenveen
1950; (63 kwn.) - , Hietberg, Zuurveld, Van den Noort].
Gens Propria (Kennemerland), nr. 16, aug. 1996. Verv. Abraham des Amorie (1679-1760); E.H. Joosten:
De Volkstelling van 1807/1808 [voorbeeld uit Spaarnwoude]; R. Voortman: Lutherse migranten in Haar-
lem; D.F. Goudriaan: Genealogisch onderzoek naar zeevarenden op de koopvaardij [archief van de water-
schout, musea, scheepvaartberichten];J. Giesendanner: Giesendanner = Giezendanner Getzendanner [afk.
uit Cappel (Toggenburg) in Zwitserland; onderhoudend verslag van onderzoek aldaar].
HuppelDePttp, jg. 3, nr. 3, sept. 1996. A. Veldhuis: Per ongeluk gedood [Nanneke Geerts (geh. met Jetse
Elties), 1648 door Harmen Derx; RA Winschoten]; Copia uit het diarium van prof. Henr. Eijssonius [1659-
1684]; A. Veldhuis/H. Hartog: Onbekende bron: Criminele zaken; A. Veldhuis: De familie-overlevering
[o.a. J.A. Keun, 1852]; P.J.C. Elema: Genealogie Vos [3 gen.; te Dissen, Beerta, Oostwolderhamrik, Win-
schoten; 18e-2Oe eeuw]; Poorters te Gouda afkomstig uit Groningen.
Kwartier van Nijmegen, jg. 5, nr. 3, aug. 1996. L.F. W. Adriaenssen: Verboden vruchten [samenvatting le-
zing]; Verv. Practische genealogie in Engeland. Engelse literatuurlijst; G.F.H.H, van Benthem: Enige
opmerkingen betreffende Van Ooij en Van Benthem [14e-16e eeuw]; P.J.W. van Heusden: Kermisperike-
len.
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 13, sept. 1996. A. Wijnen: Wie is wie [het gezin van Johannes Wijnen
enElisabeth Kellenaers te Venray, 18e eeuw]; W. Geurts: 'All inthefamily' [kale plek in stamboom Geurts
opgevuld].
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NoordKOPstukken, lOejg., nr. 3, juni 1996. Texels Allerlei [1896-1904]; Uit de kerkarchieven van Wierin-
gen [1715: Jacob Bakker, 66 jaar, alsnog gedoopt]; Verv. Te werkgesteld in Den Helder 1811-1813 [uit
arrondissement Amsterdam]; Verv. Transportregisters van Huisduinen en Den Helder [1787; o.a. Giltjes];
Verv. Juridisch taalgebruik. Idem, Jubileum uitgave 1966-1996. A.A. Schouten: De familie Van Foreest in
de Anna Paulownapolder en het Koegras [ 19e eeuw; verweven met de levensgeschiedenis van de overgroot-
vader (Dirk Schouten, 1807-1886) en grootvader (Aart S.) van de auteur]; Genealogie van Herpert van
Foreest, bewerkt door C. Paarlberg [zeer beknopt; geen bronvermelding].
Slichtse Heraut, nr. 33, aug. 1996. C. van Lint: Een geval van oplichting in 1781 [Cornelia van Weveringen
wed. Lambertus van Lint en dochter Mechtilda, door de vrouw van chirurgijn Salomon Delbaer]; Antw.
Van Vulpen en Amoureus; G.H. Moest: Naamsverandering [te Brugge, Maastricht en Utrecht; Mouche,
Mous, Moes, Moers, Moust enz.].
Threant (Drenthe), 7e jg. (1996), nr. 3. Genealogie De Vroome [beknopte versie van publicatie in 1990 door
B. Jonker, J.B. Ludwig (f) en A.N. Wind; nageslacht van Matthijs de Vroome, geb. Maarssen 1676; voornl.
te Smilde].
Twente Genealogisch, jg. XII, no. 3, juli 1996. J. Boerrigter. Genealogie Teusink, Vriezenveen [18e-19e
eeuw]; LG.Chr. Grabandt: Het markeboek van Lonneker [verslag lezing]; H.B. Demoed: Markeverdeling
[idem]; EJ. ten Donkelaar. Gemeentearchief Enschede; Een oudbakken renteschuld [1740; Rotgerinck,
Lammerinck],
West Noord-Brabant, jg. 6, nr. 3, aug. 1996. Stamreeks Van Zundert [als in Genealogica]; Reactie Uijtho-
ven; L.A. Verhelst: Langs de matriarchale lijn [Hilte, Vermeulen, Verhelst, Merkies, Commissaris, Van
Dongen, Wuijts, Moesseps, Wijten, Michielsen (te Rucphen; tr. 1679), Van Domburg, (patroniem), Ser-
voije]; L.J. Jonkhout: Oud worden met gebreken [Nicolaas Segers, 1807; ged. Roosendaal 1725]; Kwst.
M.J.P. Leeuw-de Klerk [geb. Roosendaal 1926; (5 gen.)- , Dirven, Heijnen (te Oud-en Nieuw Gastel),
Kokke]; Verv. Akten van indemniteit te Werkendam [1773-1776].
IJssellanden, nr. 37, 10e jg., 3e kw., aug. 1996. Archivarissen in de regio aan het woord; G. van Keulen:
't Algemeen nut van publiceren; Fragment Van Dijke [te Hattem; eind 18e-19e eeuw]; W. Golstein: Paren-
teel Goltstein [geen parenteel, maar fragmentgenealogie; 4 gen. te Dalfsen, Streukel onder Hasselt en
Zwolle; 18e-19e eeuw]; Het Bestuur anno 1996 in Vogelvlucht; J. Donner: Het Gesprek ... met J. Arink.
Kwst. Jan Arink fgeb. Delft 1937; - , Van Marksveldt, Van den Berg (te Delft), Harlaar]; J. Donner: Genea-
logisch onderzoek over 's lands grenzen: Nederlands Antillen.
Zuid-Limburg, Med. aug. 1996. R.A.J. Dix: Ordening en verzorging van het familiearchief [uitvoerige
'samenvatting' lezing].

Uit Familiebladen:
Baalbergen Bulletin, nr. 12, aug. 1996. Kwst. Baalbergen Andijk [Jan Egbert B. tr. Hoorn 1977 M.Cath.
Verhoef, 127 kwn.;-, Nieuwenhuis (te Lisse), Verhoef (te Maarsseveen), Schermer].
Berg en Vloed, jg. 1 (1985) t/m jg. 7 (1991), jg. 8 (1992), nr. 1; jg. 10 (1994), nr. 2. Een blad boordevol
gegevens, o.a. Turnhout, bakermat van onze familie? [14e-16e eeuw] (jg. 1, nr. 2), Verwantschap met
familie Van Breedam (jg. 7, nr.4); Voorts in alle afleveringen uitvoerige bijdragen betr. naamgenoten
Vloebergh, Vloijberghs, Vloeybergen, Vloerberghen, Vloetberghe enz. met vele transcripties en regesten
van acten, w.o. de series 'Over molenaars, bakkers en brouwers', en 'Op Sinte Willeboorts velt' [Antwerpse
gegevens; 16e eeuw].
De Drudenvoet, 5e jg., nr. 2, sept. 1996. Kwst. Theodorus Huber [geb. 1942; schema; - , Van Vugt, Klap-
wijk, Gloudie].
Dijkers-review, afl. 10, aug. 1996. Waar moeten we zoeken? [Oudenbosch; 16e eeuw]; Stamreeks Ameri-
kaanse familie Dijkers [te Borne en Amsterdam; 18e eeuw]; Dijker en Dieker: werken aan de dijk [Achter-
hoek]; Huwelijken Bergh [Dieker, Dieker, Dijker; 19e-20e eeuw]; Dijker te Rotterdam [18e-19e eeuw].
De Familieband, nr. 22, 12e jg., april 1995. De naam Donker op grafstenen en kerkraam in Noord-Holland-
se kerken; Over het nieuwe Amsterdamse koffiehuis van Jan Donker (1863-1930). Idem, nr. 23, 12e jg.,
dec. 1995. Over een regulerende Jan Donker (geb. 1937) [orthodontist]. Idem, nr. 24, 13e jg., april 1996.
Mijn werkend leven van 1936 tot 1978 [Riek Donker; o.a. reisbureauwerk (Lissone)].
Familieblad van Suyderhoeff tot Zuiderhoek, Ie jg., nr. 5, aug. 1996. Biografie van: Jacob Zuiderhoek,
1849-1936 [emigreerde ca. 1888 naar Amerika]; Het gezin van David Sybrands Suyderhoeck [te Pijnacker;
tr. 1629 Aefien Dirckzdr.]; Kwst. (5 gen.) Eduard Zuiderhoek [geb. Zutphen 1952;-, Nowee, Hendriksen
(te Laren, Gld.), Nijman (te Diepenveen)].

De Familie-Heraut, no. 96/29, aug. 1996. De Vier Gilden of: 'Het Gildt te Wageningen' [Van Aggelen/ Van
Achelen in het gildearchief; 18e eeuw]; Verv. Reisbeschrijving 1917 naar Nederlands-Indië [Van Eggelen].
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Familiekring Groeneveld, nr. 23, aug. 1996. Verv. Kwst. Groeneveld-Noorda; Schema Stam BX [nage-
slacht Cornelis Gijsberts tr. (2) 1701 Aaltje Keijser].
Familienhlatt des Familienverbandes des Knauff, f, ft usw., Band 1 t/m 6, Jg. 1 (1926) t/m 30 (1995), nrs.
1 -55,56-78. Neuauflage Kopie 1989. Behalve informatie over de herkomststreek, familiedagen en familie-
berichten: Stammtafel der Familie Knauff vom Hansenhof in Zella [beknopt; 15e-20eeeuw] (nrs. 3,59);
Stammtafel derZellaer Linie A [Knauff; uitgewerkte genealogie; 15e-20e eeuw] (nr. 19); Stammtafel der
Zellaer Linie B [ 17eeeuw] (nr. 20); Stammlisteder Kna'ufe in Neudorf (Rumanien) [Knauff; 18e-20eeeuw]
(nr. 25); Aus dein Archiv der Stadt Frankfurt am Main [Cnoppe, Knouf, Knuppeenz.; 14e-16e eeuw] (nrs.
27 t/m 30); Stammbaum der Wunderlebener Linie [Knauf; 18e-20e eeuw] (nrs. 35 t/m 38); Stammtafel der
Sippe der Steinaer Knauffe [17e-20e eeuw] (nrs. 46 t/m 51); Alte Knauff, f, ft-Stamme in Thüringen (nr.
64); Familienforschung Knauf und Knauff in Belgien (nr. 68); Beschreibung dereinzelnen Familienstamme
(nr. 70); Orgelbouwers Knauf [19e eeuw] (nr. 78).
Familiestichting Huyser, nr. 34, 10e jg., aug. 1996. K. Touw: Het Huisers-voorgeslacht van actrice Pleuni
Touw [kleindochter van Pleuntje Huisers (geb. Numansdorp 1877); Huijsers te Klundert en Numansdorp;
18e-20eeeuw].
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en), 2e jg., nr. 3, sep. 1996. Op ons dooie(n) akkertje. Zeeuwse
Zerken Zoeken; Verv. Genealogie Verbeem(en).
Genealogischfamilie-bladOlijve, 6ejg., nr. 2, mei 1996. Verv. GeertruidaTh. Olijve (1780-1854) beschul-
digd van zedeloos gedrag [1821-22 koloniste in Frederiksoord],
Hamers Bulletin, jg. 12, nr. 3/4, inei/juni-juli/aug. 1996. Op zoek naar de ouders van Jan Hamers (1736-
1798) [teMunstergeleene.o.]; Gezin Peerken Hamers oo Meijken Nijssen [1693; deling tussen hun kinde-
ren]; Jongens van Ubachsberg in Franse krijgsdienst en invoering van het kadaster door de Fransen; Stam-
reeksen Hamers; Verv. Ingangen op notariële archieven: Kerkrade, Klimmen, Susteren, Urmond en Wittem.
Loo-kroniek, No. 45, febr. 1996. Een aandenken aan het gouden priesterfeest van pastor J.P. van de Loe te
Asperdenuit 1839.
Pors Post, nr. 63, 20e jg., 2e en 3e kw. 1996. Verv. Echtgenoten van Porsen [o.a. 3 x Mastenbroek, 8 x
Molendijk; Maarleveld t/m Mijnlief]; Overledenen (1977-1996) [stamgenoten en stichtingsvrienden];
Voorts vele kleine berichten over Pors'en.
De Schildknaap, 2e jg., no. 2, mei 1996. Van der Knaap, stamboom B, tak B2 [Evert van der Knaap tr. 's-
Gravenzande 1723 Krijntie Jorisse Zuijdgeest; 7 gen.]; Van der Knaap als Bondsman [Rotterdamse haven
1900, 1975, 1995].
Scone Jhan, nr. 17, jg. 6, juli 1996. Onze naamgenoten in Ternat [Schoonjans; 17-18e eeuw].
Ter Perre, 6e jg., nr. 2, zomer 1996. Pierre Vandeper, St.-Nicolas (Bourbourg) 170l?-Duinkerke 1782
[leven, gezin, eigendom; op de volledig gedocumenteerde wijze, die wij van samenstelster gewend zijn].
Van Heijningen Tijdingen, nr. 9, sept. 1996. Aanv./corr. Genealogie Van Heiningen; Grafsteen Elisabet van
Heijningen en Willem [van] Outhoorn [te Djakarta]; Aanv. Van Heyningen [stamboom Leimuiden]; Diver-
se notities Van Heijningen.
De Veerkamp Krant, jg. 2, nr. 3, sept. 1996. Stamboom Veerkamp [beknopte stamreeks v.a. Jörgen Veer-
kamp tr. voor 1726]; Faillissementen van de Veerkampen [broodbakker Antonius A.P. Veerkamp, 1901].
Vortmes, 5e jg. (1995). Volendammer vissersramp 1896; Roerige tijden 1590-1650 [in het Artland; met
naamlijst gesneuvelden Kirchspiel Alfhausen 1591]; Veebelasting 1458; Antje Mels, weduwe Juriaan
Voortman [geb. Hoorn 1816, tr. Monnickendam 1841].
WiegelWetensWaardigheden, nr. 38, 1 Ie jg. (1996), nr. I. Op zoek naar het verleden [med. betr. de oudste
generatie Wiegel; Stein, Kassei; 17e eeuw]; nr. 39/nr. 2, 1996.

Een welkom voor deze nieuwste aanvulling op onze collectie:
Geslacht Vollemaere. Contact-adres: A.L. Vollemaere, De Noterstraat 21, B-2800 Mechelen. Nr. I, juni
1995. Schrijfwijzen [van namen met volnWvolIemer-]; Stamboomgegevens geslacht Vollemaere [vanaf
1675; schema's], Nr. 2, febr. 1996. Volmerbeke [met losse gegevens Van Volmarbeke, Van Valmerbeeke,
Volmerbeke, Volme(e)r enz.]; Verv. Geslacht Vollemaere [met veel illustraties]; Kwartierstaat van Philippe
Leon Antoine Kimpe [geb. 1971;- , Houcke, Hallumiez, Vermeersch; voornl. te Oostende]; 'Nieuwe'
voorouders [gegevens Volmare, Vollemare enz.; 17e-18e eeuw; in de kuststreek]. Nr. 3, juli 1996. Beschrij-
ving van de Volme-streek rond Lüdenscheid, verspreidingsgebied van de families Volmer; schema's Volle-
maere; losse gegevens.
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België
Bachten de kupe, 38e jg., nr. 4, juli-aug. 1996. Over brouwen en brouwers in Izenberge [Houvenaghel, 19e-
20e eeuw; Goudeseune, Verleene, Rooryck, 18e-19e eeuw]. Idem, nr. 5, sept.-okt. 1996. Overleden van de
pest in St. Denijs parochie te Veurne [1636].

Genealogie & Computer (VVF), jg. 13, nr. 3, mei 1996. ROOTS IV, De Bakens verzet... deel 4; Totaalin-
dex Klappers Parochieregisters: Soundex; Fido en Genealogie; Family Tree Maker for Windows 3.0 en de
Deluxe Edition II.

Idem, nr. 4, juli 1996. J. Mulderij: Selecteren en Markeren in PRO-GEN; Belgische familienamen op
Internet.

L' Intermediaire /De Middelaar, No. 304, Ao. LI, 4/1996. J. Evariste: La familie Hins originaire de l'Entre-
Sambre-et-Meuse [ook; Hince, Hinsche, Hinsse, Hinze, Heins enz.; met in de noten fragmenten o.a. (de)
Fecheroulle, Petit,Taillar(t),Félix,deHainaut/deHaynault, (de)Toisoul(le); 16e- 18eeeuw];L. Lindemans:
Het Brussels patriciërsgeslacht Spijskens [14e-16e eeuw; met fragmenten Van de Casteele en Van de
Voorde. De op blz. 218 genoemde Merten Spijskens (gehuwd met Clara van Wesele) duikt op in Amster-
dam; als soldaat onder hopman Rodenburch en wedr. van Clare van Weessel ondertrouwt hij 22-9-1584 met
Mayken Smidts, van Brussel]; Verv. Conventions matrimoniales passées devant les notaires hutois au
XVIIe siècle [1750-1796]; Antw. Ceulemans [kwst. IsabelleCeulemans, geb. Boom 1760;-, Somers, Van
Reetri, De Bruyn],

Limburg, jg. LXXIV (1995), afl. 3, juli-sept. Een afwezigheidsattest voor de Universiteit te Leuven in 1704
[Caspar Paul Van de Cruys]; J. Brouwers: Rentmesters van Hocht; Verv. Cijns- en gichtregister van het
laathof van Herck onder Waltwilder.

Idem, afl. 4, okt.-dec. 1995. W. Reininghaus: Wanderhandel in Deutschland. Ein Überblick über Ge-
schichte, Erscheinungsformen und Forschungsprobleme; J. Stinissen: Het stadsbestuur van Peer tijdens het
Ancien Régime. Bijlage 1: Burgemeesters van Peer [1545, 1582-1795]. Bijlage 2: Gezworenen van Peer
[1545,1584-1795]. Bijlage 3: Stadssecretarissen van Peer [ 1582-1795], Bijlage 4: Stamtafel Morren [17e-
19e eeuw]; R. Driessen: Bokkerijders op Boshuizen (1799)?

Ons Heem, jg. 48, nr. 2, zomer 1994. Themanummer: Schuttersgilden ... in de heemstudie, de eigenheid ...,
de archieven ..., de betekenis van het zilver in het gildewezen, aspekten heemkundigonderzoek rond ...,
octrooien en ledenlijsten van ... in het graafschap Vlaanderen anno 1469 [met ledenlijst van Dadizele].

Idem, jg. 50, nr. 2, zomer 1996. Themanummer: Volksbedevaarten en pelgrimsgebruiken, o.a. Nog
Gentse strafbedevaarten (midden 14de eeuw) [met naam en toenaam].

Le Parchemin, No. 304, 61e année, juillet-aoOt 1996. Don Rodrigo Martfnez de Peralta [ca. 1668-1730];
Verv. Origines de la familie de Crombrugghe [14e-16e eeuw; met fragmenten Van der Camere (14e-15e
eeuw), Verdebrouc (15e eeuw), Zoethelm (15e eeuw)]: fragment Vander Plancke [Kortrijk; 16e eeuw];
Héraldique vivante: Van Belle, Declercq, Pasquasy (olim Pasquet), Peulvast (olim Poilvache), Thunus,
Troisfontaines.

Vlaamse Stam, 32e jg., nr. 7-8, juli-aug. 1996. M. Decrits: Recruten uit het 'Land van Aalst' in dienst van
de Republiek van de Verenigde Belgische Staten [met alfabetische naamlijst, plaats, leeftijd enz. van 613
personen]; R. van Driessche: De families Heyndrickx-Van Exaerde-Van (der) Caenbeke; Verv. Staten van
Goed van de heerlijkheid Oosthove te Nieuwkerke en Niepkerke; P. de Clerck: Darms, een merkwaardige
familienaam [oorspr. Jeandarme]; W. Beele: De familienaam Flamez; G. Demuynck: De Staten van Goed
van de buitenpoorters van Kortrijk wonende buiten de Kasselrij [ 1671 -1792]; W. Steeghers: Gentse poorters
uitoostende [1658-1769].

Duitsland
Archiv Ostdeutscher Familienforscher, Bd. 13, Lief. 10/11, Juli 1996. Bijdr. betr. o.a. Moldenhawer/-hauer,
Grabau, Grabe, Willma, Klemundt, Melkert, Wisniewski, Ermlich, Klaembt [kwst.; met o.a. Gast, Hahnfeld,
Hirsekorn, Knispel, Langhans, Liebekühn, Roesener, Schickfuss, Schober, Tiebel, Zernack; 15e-16e eeuw];
Stammreihe Klembt (ook: Klimet, Klameth enz.)], Priebe.

Der Archivar, 49. Jg., Heft 3, Juli 1996. Archive in Darmstadt [Hessisches Staatsarchiv, Stadtarchiv, Zen-
tralarchiv der Evang. Kirche in Hessen und Nassau, Wirtschaftsarchiv].
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Blatterder 'Ma«.s'(Bremen),Heft 13, Men 15. DieGraberim BremerSt. Petri Dom. Einebiographische,
genealogische, soziologische und heraldische Aufarbeitung der dort Begrabenen [verschillende auteurs
nemen de beschrijving van een graf en het leven van een begravene voor hun rekening; enkele inleidende
bijdragen, illustraties en vele wapenafbeeldingen],

13. Heft, November 1995. J.H. Mager. Die Ahnenprobe. Die Wappendarstellung auf Grabdenkmalern
als Ahnentafel des Verstorbenen; Die Zwillingsbrüder Jodochus und Theodorus von Galen (um 1550-
1601 /02) [met kwst. (5 gen.) en wapens]; Luneberg Mushard (1672-1708); Sievert Anton Ibbecken (1674-
1717) [met stamreeks (5 gen.)]; Johann Christian von Danckwerth (1718-1791); Melchior von der Lieth
(1552-1581) [met beknopte kwst. en wapens]; Lageplan [plattegrond van de kerk, met lijst namen en jaar
van overlijden].

14. Heft, Februar 1996. Folge 2. H. Elsner. Zur Geschichte der Beisetzungen im Bremer Dom; Anna von
Saldern( f 1581); Hermann von Winter (1616-1662); Sara von Basserat (um 1550-1620); Hinricus Rode
(f1533); Gerhard Heidenreich (1654-1674); Christine Brüning geb. Cottmann (1614-1643). Johann Hen-
rich Brüning (1637-1645); Winand Roggemann (t 1514); Carsten (Christian) Grave (1705-1789); Catharina
von Pottendorf (1694-1705). Christian Friederich Adolf von Pottendorff (1699-1705); Segebade von der
Hude (um 1500-1578) [met wapenkwartierstaat].

15. Heft, April 1996. Folge 3. Adolph Franz Friedrich Ludwig Frhr. Knigge (1752-1796); Hermann
Andreas Rieffestahl (1722-1805); Johann Christoph Vogt (1727-1798); Hinrich Erhard Heeren (1728-
1811); Johann David Nicolai (1742-1826); Hermann Bredenkamp (Sr., 1760-1808 resp. Jr., 1793-1809);
Johann Ludwig Ummius (1736-1796); Johann Christoph Anthony (1732-1798).

Der Deutsche Hugenott, 60. Jg. (1996), Nr. 2. W. Mogk: Réfugiés. Literaturhinweise zum internationalen
Refuge; Erinnerung an Anton Philipp Reclam (1807-1896); Ludweiler im Saarland, eine der altesten Huge-
nottensiedlungen auf deutschen Boden.

Idem, Nr. 3. Aus der Geschichte der evangelisch-reformierten Kirchen in Ludweiler bis zum Bau der
heutigen 'Hugenottenkirche'; Literatur zur Geschichte der Hugenotten im saarlandisch-lothringischen
Grenzbereich.

Familienforschung in Mitteldeulschland, 37. Jg., Heft 2, April-Juni 1996. Lebenslauf als Sterbeeintrag
[Hans Andreas Zahn, geb. Hohlstedt 1721, overl. 1795]; Bremsnitz bei Stadtroda 1582; P. Zimmermann:
Die Familie van der Craenleyden aus Obermörmter. Zur Frühgeschichte des Görlitzer Patriziergeslechts
von Kronleit [14e-16e eeuw]; B. Sprotte: Die Epitaphe der Leisniger Friedhofskirche; H.-G. Mattern: Das
Geschlecht deren von Enderlein in Miersdorf 1440-1719; /. Schumann: Mehrbiindige 'Acta generalis' über
Scharfrichter aus dem Jahre 1704 [o.a. Berwig, Broecker, Gebhard, Gutschlag, Schlegel]; Verv. Ortsfremde
in den Traubüchern von GroBröhrsdorf/Oberlausitz [1557-1634].

Familienkundliches Jahrbuch Schleswig-Holstein, Jg. 34 (1995). Der Zusammenhang zwischen dem
Sühnestein für Carsten Groth aus dem Jahr 1580 und den Familien Groth, Suhl/Jebens, ClauBen, Carstens
und ThieBen aus Schalkholz/Dithmarschen [met schema's]; Familie Hövet aus Hövede in Dithmarschen;
Zur 'Qualitat des Adels' einiger Oldenburger mit besonderem Bliek auf Trager des Namens von Qualen
[met Brockdorff en Von Werder]; Sippenbuch für die Insel Fehmern [met lijst achternamen]; Herkunft und
Abstammung des Pastors zu Malente Johann Heins [1701-1775; uit Hamburg]; Die evangelisch-lutheri-
schen Geistlichen von Eutin und ihre Familien [o.a. Janus, Bütemeister, Balemann, Ukert]; Aanv. Matrikel
der Schleswigschen Studenten 1517-1864; Aanvullingen op eerdere jaarboeken.

Genealogie, Bd. XXI11, 45. Jg., Heft 7/8, Juli-Aug. 1996. E. Henning: Sozialgenealogie und Historische
Demographie, Prosopographie und Biographieforschung. Zur Diskussion der Begriffe; J. Schlumbohm:
Lebenslaufe, Familien und sozialeUngleichheitineinerfrühneuzeitlichenGesellschaft.Bauern und 'Heuer-
leute' des Kirchspiels Belm bei Osnabrück 1650-1860; V. Weiss: Wie genealogische Sammlungen zu einer
Quelle der Sozial- und Bevölkerungsgeschichte werden; M. Ballerstedt: Aus der Magdeburger Stadt- und
Familiengeschichte; H.U. Frhr. v. Ruepprechr. SchloB Benzenhofen und sein Erbauer [Otto Benze, geb.
1857]; Chr. Franke: Die v. Mallinckrodt.

Genealogische Informationen, Band 27. Bestandsverzeichnis der Deutschen Zentralstelle für Genealogie
Leipzig, Teil III. Die Kirchenbuchunterlagen der Lander und Provinzen des Deutschen Reiches (mit Aus-
nahme der östlichen Provinzen PreuBens) (Neustadt/Aisch, 1994).

Idem, Band 30. Die Ahnenlisten-Kartei, Lieferung 16 (1996).
Idem, Band 31. Die Ahnenlisten-Kartei, Lieferung 17 (1996).
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Hessische Familienkunde, Bd. 23, Heft 2, Juni 1996. P. Kettler. Die 'Burg' in Klein-Zimmern bei Dieburg.
Ihre Besitzer und Lehenstrager in den letzten Jahrhunderten [o.a. von Wambold, Geyling von Altheim, Gans
von Otzberg, von Frankenstein, von Sell]; J. Pannekoek: Die von Calenberg zu Wettesingen [13e-18e
eeuw]; Hessische Wappenrolle: Pfeffermann (corr.), Hener [oorspr. Hüner/Höhner], Riedl en Wiedemann
[met stamreeksjes].

Lübecker Beitrage, Heft 39 [1996]. M. Stiibbe: Die Familie Mann aus Parchim in Mecklenburg [stond
model voor de 'familie Buddenbrook' door Thomas Mann (1875-1955); oudst bekende: Johann Mourer
(Moritz) Mann, begr. Parchim 1656; te Grabow, Rostock, Wismar en Lübeck].

Mosaik, Heft 2/1996. F. Gommans: Ahnentafel Kinder der Eheleute Wilhelm und Johanna Sanders, geb.
Peeters [tr. Hommersum 1917; 6 gen.:-, Winnekens,-, Thünissen]; Taufen St. Vitus Hoch-Elten [1746-
1777];/!. Zumbusch: Die aus kirchlichen Namen entstandenen Familiennamen des Niederrheins [publ. uit
1910]; J. Schoofs: Ahnentafel Heinrich Schopmans [1927-1985;-, Ackermans, Moeselagen, Kerssen-
boom]; Volkszahlung Mairie de Keeken - Commune de Duiffelward 1801.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 13, XLV. Jg., Heft 7, Juli 1996. Die Familie Stöss aus Neckarhau-
sen [17e- 19e eeuw]; Die Bürgeraufnahmen aus der Zeit des Wiederaufbaues und der Neubesiedelung des
zerstörten Heidelbergs 1691 -1711 [naamregister]; Sonderheims Einwohner im Jahre 1480; Auswaïtige im
3. Kath. Kirchenbuch von Grossfischlingen; Wurzeln der französisch-reformierten Familie Fortuneux [uit
Verviers]; Die Wappen der Familie Lichtenberger; F. Kirchner. Schwierigkeiten bei der Schweizer Fami-
lienforschung; Die Genet zwischen Neuchatel, Mannheim und Ostpreussen.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 45. Jg. (1996), Heft 3. E. Kanne-
gieter. Juden in Oldersum 1606-1880; Reinhard Rahusen, 1763-1785 Pastor der Mennonieten in Leer
[notities uit familiebijbel; nageslacht van Otto Rahusen tr. in/voor 1697 Anna Roos]; Kopff-schatzung der
Personen und Landeryen zu Bunde 1719; M.T. Heinze: ... so gut, wie ein Roman [1664; uit verhoren van
drie bedelaars (de gewezen soldaat Fernand Filde uit Ierland en in Hollandse dienst geweest, zijn Ierse
vrouw Maria Roberts Water en haar zoon Georg Klaglich (geb. Amsterdam ca. 1648, zoon van Thomas,
ook uit Ierland) blijken hun omzwervingen door West-Europa en onder welke omstandigheden]; Jantje
Moscau, Lebensschicksal eines jungen Menschen [ged. Emden 1790; alias Greetje Harms; 1822 aangetrof-
fen zonder pas; verrichtte o.a. seizoenarbeid in Holland].

Schleswig-Holsteinische Gesel/schaftfür Familienforschung und Wappenkunde e.V. Kiel, Sonderheft 6. P.
Drygalla: Das Verzeichnis der Leibeigenen in den Amtern Plön und Rethwisch 1744 [gezinnen, met opgave
geboortejaar, gegevens betr. huwelijk, dienstverband, vrijkoop, overlijdensjaren enz.].

Groot-Brittannië
The Scottish Genealogist, Vol. XLIII, No. 2, June 1996. The descendants of Robert Stirling (1790-1878),
'divine engeneer' of Methven and Galston; The Internet & Family History; Migration in the past: some key
results from the Residential Histories Project; R. Macgregor: Researching the children of the mist ['wegens
omstandigheden' voerden leden van de clan MacGregor begin 17e eeuw een andere naam, bijv. Drummond,
Stirling, Campbell, Erskine, Grierson]; A no non-sence man [Henry Lauder, overl. 1561]; The Scottish
Jewish Archives Centre and Historical Database; A Hogg dynasty of ministers [o.a. Thomas Hog/Hoog
(1655-1723), rector te Goes, predikant te Delft en Rotterdam, tr. Johanna van Strijen, wed. ds. Jacobus
Broedelet]; The story of a bible with an inaccurate pedigree [notities familie Cowan; 18e eeuw],

Zwitserland
Familienforschung Schweiz, Mitt. Nr. 51, Juni 1996. Quatre families neuchateloises apparentées au Roi
Soleil par les d'Aubigné. Branche francaise des d'Aubigné: Branche suisse des d'Aubigné [met schema;
16e-18e eeuw]; Anfragen an die Zentralstelle für genealogische Auskünfte 1995 [bedoeld om contacten te
bevorderen: naam gezochte familie-naam/adres aanvrager].

Maajan/Die Queue, Heft 39, 10. Jg., 1996/2, Juni. Chronik-Bebilderung: Heraldik. Jüdische Familienwap-
pen. Jüdische Heraldik; Ahnenliste Raymond Geismar [geb. Interlaken 1956;-, Roos (uit Bergheim), Kurz
(te Gailingen), Guggenheim (te Endingen)]; Verv. Mohelbuch von Schimon ben Naftali Blum; Reacties
wapen Bloch; Schema Bloch [te Basel, 17e eeuw; enkele leden van deze familie vestigden zich te Amster-
dam]; Wapen Jung.
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Regio-Familienforscher(Base\),jg.9, Nr. 2, Juni 1996. A.C. Scharer: Wilhelm Teil und seine Familie; Die
Geschichtedes Wenkenhofs und seiner Bewohner in kurzerZusammenfassung. VierGenerationen Wacker-
nagel [18e-20e eeuw]; Repertorium der alten Archivalien des Pfarramt-Archivs der Kirchengemeinde
Densbüren AG - Namenverzeichnis [o.a. Amsler, Dambach, Fasler, Frey, Kappeler, Muster, Nessmann,
Nussbaum, Pfister, Senn, Strobel, Weerli, Wernli, Windisch].

Noord-Amerika
Eastman 's Online Genealogy Newsletter. A Weekly Summary of Events and Topics of Interest to Online
Genealogists, Vol. 1 (1996), nos. 1 (Jan. 15) t/m 20, 22 t/m 36 (Sept. 16). Samensteller Richard Eastman
(CompuServe) richt zich tot computergebruikende genealogen, brengt 'technisch' nieuws [GEDCOM,
Microsoft, WWW, Apple software], financiële rapporten, projekten, conferentieverslagen, nieuws over
(voornl.) Amerikaanse genealogische verenigingen, inhoudsopgave tijdschriften, noem maar op.

The New York Genealogical & Biographical Record, Vol. 126, Nr. 4, Oct. 1995. Bijdr. betr. Burling, Rac-
kett en Allaire (verv.); H. Macy: Amsterdam records of the Jan Thomaszen van Dyck family [17e eeuw];
Verv. Records German Ref. Church of New York City [1772-1776].

Idem, Vol. 127, Nr. I.Jan. 1996. Marriages in the American Episcopal Church of the Holy Trinity (The
American Pro-Cathedral) Paris, 1858-1910; 1798 Properly valuations for Western Suffolk County [o.a.
Blydenburgh]; Family Records of Isaac Packard of Albany [18e-19e eeuw]; Verv. Burling, Rackett en
German Ref. Church [1783-1786].

Idem, Nr. 2, April 1996. Bijdr. betr. Hannah (Wakeman) Hackleton [geb. ca. 1637/39]; H. Macy: Am-
sterdam records of the Frans Claeszen van Dyck family; Verv. Burling, Rackett, American Episc. Church
en German Ref. Church [1786-1792].

Idem, Nr. 3, July 1996. B.A. Bank. The Van Sant family of New Utrecht and Bucks County, Pennsylva-
nia; J. Austin: Early changes of name in New York; Vervolg artikelen als boven.

Verder ontvingen wij:
Amsterdamse Industrie Vereniging, jaarverslagen 1975-1992.
Brabant-Coüectie, Nieuws en Aanwinsten, 1996,jan./febr., maart/april, mei/juni [het Brabants Film Archief
(BFA) naar de Kath. Univ. Brabant te Tilburg overgebracht; maakt nu deel uit van de Brabant-Collectie].
The Caledonian Society, Med., 20e jg., no. 3, sept. 1996 [De Compagnie van capt. Henry Echlin te Kampen
van 1652-1654],
Computergenealogie, Heft 34, 12(1996) [K. Wenke: Zur Erschliesung von Informationen mit Computern;
Genealogisches Ortsverzeichnis (GOV); Konservierung digitaler Dokumente].
Familia (Zuid-Afrika), jg. 32 (1995), No. 3 [bijdr. betr. Hickman, Duvin(h)age/Duvenage, Jan Remigius
Cellarius (geb. Deventer 1831), Moggee]; No. 4 [bijdr. betr. Stumke]; Med. sep. en des. 1995; Wem, jg. 33
(1996), No.l [bijdr. betr. Pretorius, Leppan, Goosen, Wessels, Holtshausen].
Gemeentelijke Archief- en Fotodienst, nieuwsbrief jg. 7 (1996), nr. 2 (juni) [Een pastoor van St. Marie
(Theodorus Rol, 1874,oud-rk.); Fotocollectie Joh.A. Moesman (1859-1937)]; Idem,nr. 3 (juli) [jaarverslag
1995 Gemeente- en Rijksarchief].
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, deel XXX
(1976) [twee korte bijdragen betr. de Pacificatie van Gent; J. Scheerder. De handschriften van Gentse
kronieken en memorieboeken bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent],
Historia & Informatica, jg. 2, nr. 4, dec. 1995; jg. 3 (1996), nr. I (maart); nr. 2 (juni) [Ook het IISG zit in
het Web; Toertocht Geschiedenis op INTERNET; Elektronische bronnenuitgaven].
Historische Kring Blaricum (secr.: mw. Th. Calis-Vos, Singel 8, Blaricum), Med. nr. 21, mei 1995 [Blari-
cum in oorlogstijd]; nr. 23, mei 1996 [F.J.J. de Gooijer. Traditioneel beheer en gebruik van de Maatlanden;
Het melktransport in Gooi- en Eemland].
Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden (Maasveldstraat 1,5943 AT Lomm), Cahier nr. 26, jaarverslag
1994 [J.G.M. Stoei. Lijfgewinboek Arcen e.o. (Lomm; 16e eeuw; transcriptie); Wem: Het Kerkarchief van
Velden (verv.)].
Hollands Historisch Magazine, Ie jg., nr. 3, juli 1996 [Het project 'Oral History Zaanstreek'; Ervaringen
van een project mondelinge geschiedenis; Historisch-, verenigings-, boeken- en museum-nieuws].
Impost (Med. Belastingmuseum en Werkgroep Geschiedenis Overheidsfinanciën in Nederland), 3e jg., nr.
7, dec. 1995.
Jaarboek voorde Nederlandsche Hervormde Kerk, 27e jg. (1943) [met o.a. gegevens betr. hoogleraren,
commissies, functionarissen, classis/ringen, godsdienstonderwijzers, overledenen, emeriti].

672 GensNoslro5l (1996)



Middelbare Technische School te Haarlem, jaarverslag 1939 [namen personeel, functies enz., statistische
gegevens, uitbreidingsplannen, mobilisatie, jubileum 1919-1939 (geschiedenis)].
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, 9e jg. (1995), nrs. 3 en 6; jg. 10(1996), nr. 1; nr. 2 [J. Melssen: De
Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde].
The NYG&B Newsletter, Vol. 6, No. 4, Winter 1995 [New York families and sources in some genealogical
journals (namen met verwijzijng); The Library of the Staten Island Historical Society]; Vol. 7 (1996), No.
1 (Spring); No. 2 (Summer) [H.H. Hoff. Researching New York Dutch families: a checklist approach].
Provinciaal-blad van Utrecht, jaren 1867, 1868, 1870-1885, 1887-1892, 1894-1935 [schenking afd.
Utrecht].
Provinciale Almanak voor Utrecht, 1941-1943, 1950-1957, 1960-1969.
Stichts Historisch Contact, nieuwsbrief nr. 14, winter 1995 [de Bron: in vogelvlucht de archieven van de
rk- en oud-kath. kerk]; nr. 16, zomer 1996 [CL. Verkerk: Floris V en de achtergronden van zijn dood; De
Bron: R T.M. van Hezik: Het bisschoppelijk archief. Oorkondenboek Sticht Utrecht]; nr. 17, herfst 1996 [De
Romeinen in Utrecht; Bedrijfsarchieven].
Streekarchief Bommelerwaard, verslag over de jaren 1994-1995.
Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland 1995 [schenkingen o.a. familiearchieven Van den Bout (Zonne-
maire) 1786-1923 en Van der Bijl (Dreischor, Zonnemaire) 1753-1953].
Streekmuseum Hoeksche Waard, bulletin 71, aug. 1996 [afdeling genealogie: verslag werkzaamheden;
Antw. Duiser].
Van Zoys tot Soest, 16e jg., nr. 4, voorjaar 1996.
Usselakademie, beknopt verslag 1995.

M VULSMA-KAPPERS

SLAAF

Uit het geref. doopboek van Nederlangbroek (Rijksarchief Utrecht):
23 juni 1748: Serena, dogter van eene Morin slaaf sijnde met de heer Mom thans woonende op Groenen-
steen [te Nederlangbroek] gekomen uit Indien. De moeder is hier ongedoopt ooverleden en haar kind
ook twee jaeren ongedoopt gebleeven, dog op haar doodbed heeft sij versogt om een predikant om voor
haar te bidden met versoek aan de heer en mevrouw Mom dat haar kind soude gedoopt werde ende in
de ware Christelijke religie opgevoed. So hebbende de heer Gerrit Mom en Ida Constantia Comans de
opvoeding en sorge van 't kind op haar genoomen; welk kind dan op desen voorwaarde en het advies
van 't classis gedoopt is in onse gereformeerde gemeinte.

Dat het echtpaar Mom inderdaad in Indië is geweest, wordt gesteund door een vermel-
ding in het geref. doopregister van Cothen, waar zij in 1764 doopgetuigen zijn in naam
van Petrus Albartus van de Parra, gouverneur-generaal van Nederlandsch Indië, en
diens vrouw Adriana Johanna Bake.

A.A.B, VAN BEMMEL

UIT ANTWERPSE BRON (10)

13 nov. 1612;Absolon Marinus, schipper alh[ier] bekende schuldich te zyn Jan Claes-
sen schipper van Delft 600 gl. ter cause van coop van een craveelschepe.

(GA Antwerpen, Schepenregister 500, fol. 325)
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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

648. HENQUET/HENKET (XLIX (1994), p. 143)
Uit de parochieregisters van Lixhe, zoals deze voorkomen in het ARA Brussel, blijkt dat Gerardus Henket
op 10-1-1787 aldaar trouwde met Ida Lecrenier. Beiden zouden zijn gedoopt in deze parochie. Bij de doop
van een zoon worden als voornamen van de moeder 'Maria Ida' genoteerd. De parochieregisters van Lixhe
bevatten ook DTB-gegevens uit Naye (het Lanaye uit de vraag) en Nivelle. Lixhe maakt nu deel uit van de
gemeente Visé.

J. VAN GEYT, Rijswijk

842. JENNER (50 (1995), p. 659
Christiaan Hendrik Jenner, ged. Utrecht (Domkerk) 28-9-1801, was zoon van Abraham Jenner, geb. Zwit-
serland 1767/70, tabakskerver en winkelknecht, en Henrietta Christiana Best, geb. Nijmegen 4-12-1779
(huw. Utrecht (Catharijnekerk) 6-1-1801). Christiaan Hendrik trouwt (I) Utrecht 26-10-1825 Hermina
Johanna Siedenburg. Na de geboorte van vier kinderen overleed Hermina op 25-7-1831. Christiaan, dan
schoenmaker in de Varkensmarkt, trouwt (2) Utrecht 18-8-1832 Elisabeth Soet, werkster, geb. Bodegraven
juli 1807 als dochter van Antonie Soet (in 1832 niet meer in leven) en van Johanna Jansz., in 1832 sluis-
wachtster in Bodegraven. Christiaan en Elisabeth kregen nog drie kinderen. Toen de jongste in 1844 werd
geboren, woonde het echtpaar in Montfoort en was Christiaan rijksambtenaar. Hij overleed Lopik 19-1-
1846. Elisabeth ging terug naar Utrecht, maar verhuisde in 1888 naar Rotterdam, waar zij op 10-2-1890
overleed. Voor meer inlichtingen over de naam Jenner zie mijn boekje 'De familienaam Jenner'.

H. ELLENBROEK, Usselstein

873. DenBraber(5l (1996), p. 159)
BastiaanTheunisz.J.m. van Jaarsveld, tr. ald. 22-2-1691 Marrichie Jans, j.d. van Honswijk (een gehucht
bij Schalkwijk/U.). In de geref. lidmatenlijst van Jaarsveld worden enige malen genoemd Bastiaan Theu-
nisz. den Braber en Mary zijn huisvrouw. Vermoedelijk een zoon, Anthonij Bastiaansz. Braber otr./tr.
Groot-Ammers/AIblasserdam 24-3/9-4-1724 Trijntje Klaese Bakker.
Teunis Gerritsz. (Braber, Brabander), j.m. van Jaarsveld, otr./tr. ald. 7-12-1645/3-1-1646 Marrichje
Dirksdr., j.d. van Langerak. Kinderen, gedoopt te Lopikerkapel: Dirck april 1655, Elsjen 8-11-1658, Bas-
tiaen 30-9-1660 en Cornelis 11-4-1664.
AertTeunisz. den Brabander, j.m. van Jaarsveld, otr./tr. ald. 8/26-12-1676 Bastiaentje den HartoghJ.d. van
Jaarsveld.
Dirck Teunisz. de Brabander, j.m. van Jaarsveld, otr./tr. ald. 11-8/16-9-1677 Merrigje Gijsbert van de
Crieck, j.d. van Jaarsveld. In de geref. lidmatenlijst aldaar worden nog vermeld (1685-1699) Neeltje Theu-
nisse de Braber en Elsje Teunise den Braber, huisvrouw van Johannes Dirckse.

N.C. VAN OORT-KLAVER, Lopik

886. VAN DIJK-BAAYENS (51 (1996), p. 315)
Antonius van Dijk/van Deijk, geb. Werkhoven 9-3-1789, zn. van Dirk van Dijk en Jannigje Verweij, tr.
Zeist 18-5-1814 Pieternella Baaijens, ged. Oss 25-8-1788, dr. van Cornelis Baaijens en Maria Hendrikse
Vos. In 1813 doet Antonius aangifte van de geboorte op 24 mei van een onechte zoon Jan uit Pieternella
Baaijens; hij erkent de vader te zijn.

R. LOENEN, Austerlitz
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888. PANSIER(51(1996),p. 315)
Maria Pansier, weduwe van R. Kouwenberg, overl. 's-Gravenhage 27-4-1838 in het r.-k. Oude mannen-
en vrouwenhuis aan de Blekerslaan.

J.A. VAN DER HORST, Rijswijk

901. DISVOORT/DIENSFOORT/DIENSFOERD (51 (1996), p. 398)
Bij dit soort vragen kan 'Das Postleitzahlenbuch' van de Deutsche Post goede diensten bewijzen; ook in
dit geval. Fonetisch komt weliswaar het meest overeen: Diessfurt, Post Schwarzenbach bij 92690 Pressath,
maar dit plaatsje ligt heel ver weg in Franken en is dus niet zo voor de hand, ook al omdat dit een uitgespro-
ken katholieke omgeving is. Veel waarschijnlijker lijkt de plaats Diersfordt vlakbij Wesel (huidige PLZ:
46487 Wesel).

G. HESSELINK, Doetinchem

J. KROL, Voorburg

P.J.K. VAN WERKHOVEN, Hilversum
(Red.: inmiddels is gebleken, dat de laatste veronderstelling juist is).

902. DE ROO-HODENPIJL (51 (1996), p. 398)
Jacob Ariensz. de Roo (bijnaam 'Rootje'), tr. (1) Maartje Cornelisdr. Bruijsing, 'tot Schiedam'; otr./tr. (2)
Maassluis 30-10/16-11 -1707 Neeltje Sijmons Bronsgeest. Zijn zoon Cornelis Jacobsz. de Roo otr./tr. Schie-
dam 19-12-1716/3-1-1717, geassisteerd door zijn oom Jacob Bruising, met Pleuntje Franke, ged. Schiedam
5-12-1688, dr. van Frans van der Werve en Lijsbeth Ariens (otr./tr. Schiedam 20-9/1-10-1687). Cornelis
Jacobsz. overl. Schiedam 21-2-1754, wonende op het Broersveldpad.

J. DE PATER, Soest

VRAGEN

926. OP DE BREMTE
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Maria Gerrijtsen op de Brente, j.d. van Voorst, die otr. Denekamp
19-7-1717 met Gerrijt Berendsen ten Senckeldam, 'weduwnaar op de Nieuwenhaar in Boninge' (Beunin-
gen, bij Denekamp). Het echtpaar was gereformeerd.

F.L. SCHOLTEN, Apeldoorn

927. VERDONCK
Pieter Pietersz. Verdonck, geb. ca. 1565, tr. ca. 1590 Neeltje Pietersdr., overl. vóór 16-2-1647 (zie Gens
Nostra 37 (1982), pag. 366). Uit aktes in het rechterlijke archief te 's-Gravendeel blijkt, dat dit echtpaar
tenminste de volgende kinderen heeft: Aryen geb. 1595, Lijsbeth geb. ca. 1596, Leentgen geb. ca. 1597 en
Jacob geb. ca. 1600. Uit akte RA 's-Gravendeel nr. 2 d.d. 26-11-1620 blijkt, dat Pieter Pietersz. Verdonck
zoon is van Pieter Verdonck en Willemke NN. Willemke hertrouwt na het overlijden van Pieter Verdonck
met Jasper Lambrechts, geb. ca. 1540, arbeider en dijker, overl. vóór 18-12-1609, wedr. van Neeltje Ariens.
Jaspers kleinkinderen, wonende te Numansdorp, noemen zich C/Kouwenoor. Gevraagd nadere informatie
omtrent beide echtparen Verdonck.

P. VERDONK, Diemen

928. MOEDE(E)/MODE(E)
Jan Jacobse Mode, geb. 'Zweede', begr. Rotterdam 17-5-1786, trouwt Alida de Bruin/de Bruijn, van Rotter-
dam, overl. ald. 22-11-1801. Hieruit bekend: 1. Amelia Moede(e)/Mode, ged. Rotterdam 12-12-1752, tr.
ald. 7-11-1773 Johan Richard Baumgarte, van Düsseldorf; en 2. Christina Moede(e)/Mode, tr. (1) Rotter-
dam 1783 Nicolaas van der Mey; tr. (2) ald. 1811 Marcus van der Mey. Gevraagd voorgeslacht en ontbre-
kende gegevens over Jan Jacobse Mode. Andere informatie over deze familie is eveneens welkom.

Mevr. R.M. BAUMGARTE, Rotterdam

929. NIENOORD-BRUGGERS, NIENOORD-HAZELHOF
Duurt Nienoord, geb. Onderdendam 9-1-1832, overl. Oude Pekela 19-5-1893, tr. Delfzijl 13-6-1866 Jantje
Bruggers, geb. Geefsweer 29-2-1836, overl. Winschoten 5-9-1909. Duurt werkte van ca. 1848 t/m 1866 bij
zijn vader Jan Siemons Nienoord en zijn broers op de boerderij 'de Deltje' te Kantens. Na het huwelijk
vertrekt het echtpaar naar Onderdendam, waar Duurt volgens zeggen bij een houthandelaar heeft gewerkt
of zelf houthandelaar is geweest. Hun zoon Pieter, geb. Onderdendam 17-3-1869, tr. Oude Pekela 24-11-
1898 Fennechina Jacoba Hazelhoff, geb. ald. 29-7-1873, dr. van Geert Hazelhof, geb. ald. 16-6-1850,
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aannemer en timmerman, overl. ald. 18-3-1912, en (tr. Winschoten 18-6-1873) Roelfien Flink, geb. Win-
schoten 14-10-1846, overl. Oude Pekela 20-5-1904. Pieteren Fennechiena kregen acht kinderen, waarvan
de oudste is: Jantje, geb. Oude Pekela 24-10-1898 (akte Kantongerecht Winschoten, kantonrechter was mr.
J.W. Schepers). Pieter was eerst koopman, op 11 -3-1919 kocht hij het hotel Dijkinga, gelegen aan de Feico
Clockstraat 104 te Oude Pekela; hij verkocht het weer vóór 1926 aan zijn broer Jan Nienoord, directeur op
't Nienoordsveen, die in 1923 van de gemeente Oude Pekela hiervoor een toeslag kreeg van ƒ 7200,--. Het
hotel is in 1986 afgebroken (notaris mr. J.W. Bolt uit Nieuwe Pekela). Volgens een advertentie voerde het
meisjes- en kinderkoor 'Jong Leven' (directeur H.E. Kroder) op woensdag 24-2-1926 's avonds om 7 uur
in hotel 'Nienoord' de vierde uitvoering op. Wie helpt mij aan sociale/culturele gegevens en (tegen vergoe-
ding) foto's van genoemde personen?

C. NIENOORD, Spijkenisse

930. BRANDSMA
In de goed gedocumenteerde 'Genealogie van het geslacht Brandsma (Oudega-Smallingerland)' van J.
Brandsma, Groningen 1951, is onder nr. 44 (pag. 20) opgenomen Fo(c)ke Wietses (1812: Brandsma),
geb./ged. Oudega 27-11 -1737/5-1 -1738, ongehuwd, dorpsrechter en ontvanger van Oudega, overl. ald. 27-
8-1814, zn. van Wijtse Pijbes en Jinke Draewes. De constatering als zou hij ongehuwd zijn, is niet correct
gebleken. Hij tr. (geref.) Drachten 15-5-1796 Antje Wijtzes. Hieruit twee kinderen, geb./ged. (geref.) Noor-
derdrachten/Drachten: Wijtze 4-9/2-10-1796) en Aaltje 4-11/9-12-1798). Gevraagd gegevens over Antje
Wijtzes, Wijtze Fokes Brandsma en Aaltje Fokes Brandsma.

drs. H.J.L.M. BOERSMA, Banholt

931. PEERLKAMP-HOFMAN
Petrus Peerlkamp, j.m. van Bourtange, tr. Groningen 1725 Grietien Simonius, ged. Groningen 13-10-1700.
Zijn moeder, Anna Catharina Hofman, is in 1678 lidmaat te Groningen, houdt ald. school in het Hoogstraat-
je en overl. ald. 7-4-1740. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van het echtpaar NN Peerlkamp
en Anna Catharina Hofman.

Mevr. T. GEURTSEN-SOUËN, Venray

932. SCHIJFFEL/SCHEIFFEL/SCHUYFFEL
Johan Peter Schijffel/Scheiffel/Schuyffel, geb. 'uijt de Wetterauw van Staten', Luthers, overl. Grave 10-8-
1797, tr. (1) Anna Elisabeth Bensel, overl. Grave 29-12-1753 als Anna Elisabeth Scheiffel, soldatenvrouw;
otr./tr. (2) Grave 13-12-1754/9-3-1755 Maria Catharina Peskens, geb. Den Ham, r.-k. overl. Grave 23-7-
1803. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van de drie genoemde personen.

K. NICKEL, Nunspeet

933. VAN TREUREN
Gevraagd voorgeslachten levensloop van: Floris Joosten van Treuren, ged. Rotterdam 22-4-1673, en van
Cornelis Joosten van Treuren, ged. Rotterdam 2-11-1684, zoons van Joost Florissen van Treuren en Stijntje
Jans. Is de naam 'Van Treuren' ontleend aan de plaats Treur bij Roosendaal/NB? Gevraagd nadere gege-
vens over het echtpaar Arij/Ary Wouters Truyr (van Treur) geb. ca. 1650-60, overl. Rotterdam 29-7-1705,
en Willempje Jans van den Hoeve/Hove, ged. Rotterdam 29-11-1655.

C.P.A. VAN TREUREN, Schagen

934. PETTELOO
Gevraagd plaats van herkomst en voorgeslacht van Frans Petteloo, overl. vóór 3-6-1717, tr. Deventer 25-3-
1711 Harmyna Jansen, wed. van Jan Groot. Uit dit huwelijk o.a.: Frans Petteloo, geref. ged. Deventer 26-
12-1711.

H. DE IONGH, Vlaardingen

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.
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