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Inleiding
Hans Anken, leraar en oudste van de doopsgezinden in het Zwitserse Spiez, vertrok
in de zomer van 1711 met een grote groep lotgenoten uit het vaderland. Zij waren
uitgewezen omwille van hun geloof, hadden deels gevangen gezeten, en zochten nu
gewetensvrijheid in Nederland, waar zij uitermate gastvrij werden ontvangen. Er werd
voor onderdak en werkgelegenheid gezorgd, gecollecteerd voor geld om hen op de
been te helpen en bovendien werden er boerderijen aangekocht.

De groep vertrok op 13 juli 1711 in een viertal schepen uit Bern, en arriveerde op
3 augustus daaraanvolgend eerst in Muiden en nog diezelfde dag in Amsterdam, waar
twee pakhuizen tot logement waren ingericht. Op 20 augustus vertrokken de meesten
naar hun bestemming: Groningen, Kampen, Deventer. Honderdzesentwintig van hen
gingen naar Groningen onder de toegewijde hoede van Alle Derks en Dirk Jans; onder
hen was Hans Anken met zijn vrouw Christina Meny (ook: Meine, Menen of zelfs
Wenger, maar dat zal een verschrijving zijn) en waarschijnlijk drie kinderen, twee
dochters en een zoon (in een andere lijst is sprake van twee kinderen). Hoewel hij
'leraar' was, vermaner dus, en samen met Peter Lehner ook 'opzigter' van hun schip
(het z.g. Neuenburgerschip), had hij naar verhouding niet zo heel veel geld bij zich:
slechts 394 Reichsthaler. Later dat jaar werd uit de gecollecteerde penningen aan
Meerten Garbrands wegens huishuur voor Hans Anken tot aan mei (1712)/ 16 uitbe-
taald, en voor 'brand' (turf en hout?) nog eens ƒ 8.

Aantekening in hel doopboek van Spiez'
Martyd. 15 eiust 1674, Christen Anckenund Anna Furerein Hanfi tauffl. Zügen Jacob Barben, Hentynan
Theiler und Madlena Kó'sti
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Waar Hans Anken de eerste jaren woonde, is niet helemaal duidelijk. Het zal zeker in
de directe omgeving van de stad Groningen zijn geweest: de plaatselijke doopsgezinde
gemeente, onderde bezielende leiding van Alle Derks, huurde of kocht boerderijen in
Hoogkerk, Leegkerk, Dorkwerd, kortom onder de rook van de stad. De immigranten
vormden daar een afzonderlijke Zwitserse gemeente, die samenkwam in een gebouw
Achter de Muur (in een gang tussen de Kijk in't Jat- en Boteringestraat).

Omstreeks 1720 werd deze idylle verstoord toen Hans Anken zich een fraaie nieuwe
boerderij had gekocht, 'Het Groote Klooster' onder Noorddijk (nu aan de noordzijde
van het Van Starckenborghkanaal, aan de weg naarde Paddepoel). De-waarschijnlijk
slechts zelden gebruikte-ingang van dit huis was via een hoge hardstenen stoep met
trappen. Deze bouwstijl viel niet in de smaak van Hans' mede-leraar, de eveneens
Zwitserse Abraham Lauffer. Hans stelde zelf dat hij de boerderij niet zo sierlijk ge-
bouwd zou hebben, maar nu het er eenmaal zo stond, wilde hij het ook niet laten slo-
pen! Met dat al kwam er een scheuring in de gemeente tot stand; sindsdien kerkten de
'Oude Zwitsers' en de 'Nieuwe Zwitsers' om de week in het gemeenschappelijke
gebouw.

In feite lag het conflict nog ergens anders: de Oude Zwitsers, waar Hans Anken deel
van uitmaakte, gebruikten in kerkelijke zaken het Hoogduits als voertaal, terwijl de
nieuwe groepering op het Nederlands wilde overgaan. In de tweede helft van de acht-
tiende eeuw, toen het bijna onmogelijk was geworden nog Hoogduits sprekende predi-
kers te vinden, is de gemeente van lieverlede weer gefuseerd. De Oude Zwitsers
maakten toch zeker een halve eeuw deel uit van de Groninger kerkelijke wereld. Zij
werden kennelijk ook wel met de naam van hun voormannen aangeduid: zekere Ni-
claes Hofman liet in 1727 o.a. na 'aan de armen van Hans Ancken' een kamer gelegen
'tusschen de Nieuwe Kijck in't Jatt straat en de Nieuwe Botteringestraat''.

De naam Anken werd in de eerste decennia van de 19e eeuw langzamerhand omge-
zet in Ankum, in welke vorm hij nu nog bestaat. In 1947 waren er nog negen Ankums
in de provincie aanwezig: vier in Delfzijl, twee in de stad, één in Nieuwe Pekela en
twee in Oude Pekela2. Er bestaan overigens ook (Van) Ankums die niets met de on-
derhavige familie te maken hebben; de oudste trof ik aan in de verzegelingen van
Wildervanck3: zekere Jan Geerts van Anckum te Blijham, op 21 december 1691.

De vijf oudste generaties (stamreeks) van deze genealogie zijn ontleend aan een
reeds gepubliceerde uitgave van de Zwitserse familie door de heer A. Lehmann4. Hans
Anken wordt daarin genoemd op pag. 62: 'Hans: Wiedertaufer, T 15.03.1674 Spiez/
BE, Landmann,Lehreru. Altester bei den Taufern, Deportation 1711 aufdemNeuen-
burger Schiff nach Holland, Griindung einer Taufergemeinde in Groningen'. De gege-
vens met betrekking tot zijn vrouw zijn van de heer Lehmann afkomstig5.

Genoemde A. Lehmann heeft voor de thans levenden, behorende tot dit geslacht
Anken, een familiewapen ontworpen (uiteraard hadden de doopsgezinde voorouders
geen familiewapen), met het motto 'Alles unter einem Dach': In rood, gekapt van
zilver, een gouden karnton, vergezeld rechts boven van een uitkomende groene bebla-
derde korenhalm en linksboven van een uitkomend groen gesteeld klaverblad. Helmte-
ken een groene sparrenboom. Helmkleden rechts rood en goud, links groen en zilver.

Vanaf de 18e eeuw komen in Amsterdam enkele families Anken voor, die vermoe-
delijk in geen enkele relatie staan met de hier behandelde nakomelingen van de in
1711 naar Nederland vertrokken Hans Anken. Zo ondertrouwt op 30 maart 1730 Pie-
terAnke, 'van Patenborn', 27 jaar, wonend 'opt Roeters Eijland' en geassisteerd met
Jan Janse, met Maria Teeuwis, 'van Paterborn', 24 jaar, wonend op de Lauriersgracht
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en geassisteerd met Harmen Bensen. Op 18 juni 1745 ondertrouwt Frans Anke, 'van
Dannesen', 25 jaar en wonend 'opt Roeters Eijland', geassisteerd met zijn neef Frans
Huijsman, met Neeltje Veenema, van Bolsward, 24 jaar, wonend op de Brouwers-
gracht en geassisteerd met Anna Wiggers. Van zekere Jan/Johannes Anken vinden
we twee ondertrouwinschrijvingen: (1) 18-5-1759, Johannes Anken, 'van Dalhuijs',
Rooms, 29 jaar, op de Weesperstraat, met Margreta Benle, 'van Dalhuijs', Rooms, 28
jaar, 'opt Roeterseijland'; (2) 19-4-1765 Jan Anken, 'van Dalsem', Rooms, 32 jaar,
op de Weesperstraat, met Elisabeth Bakker, Rooms, 23 jaar. En tenslotte: 16-2-1776
Juriaan Anken, 'van Delhausen', Luthers, 34 jaar, 'opt Roeterseylandt' (zijn moeder
is Angenis Riet, 'tot Dalhausen') met Engeltje Benson, van Amsterdam, Rooms, 33
jaar. Waarschijnlijk waren het hun nakomelingen die in de vorige eeuw nog te Am-
sterdam leefden; daar kwamen toen enkele (r.-k.) personen met de naam Anken voor.
Met Dalhuijs/Dalsem/Delhausen wordt vermoedelijk bedoeld Dalheim, gelegen tussen
Venlo en Aken.

Voor het verkrijgen van gegevens ben ik dank verschuldigd aan de heren W.J. Doorn-
bos en H.J.E. Hartog te Groningen, C.H. van Wijngaarden te Breda, en aan mevrouw
E.D. Heijnis-Renssen te Arnhem.
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Stamreeks
I. Peter Anken, geb. ca. 1515, vermoedelijk overl. Bern 1-5-1542, tr. Hilterfingen
(kanton Bern) 7-9-1539 Barbara Durtschi.

V

Aantekening in het trouwboek van Hilterfingen: Anno 1539 Uffden 7. Tag Septembris hinnd die H(eili-
ge)E(he) bezüget von der kylchen namlich Peter Ancken Barbara Durtschy
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Peter Anken is vermoedelijk identiek met de martelaar Peter Anken die vanwege zijn geloof (Wie-
dertaufer, doopsgezind) te Bern op 1 mei 1542 werd terechtgesteld; hij werd onthoofd aan de schand-
paal in de Kreuzgasse.
Deze terechtstelling verklaart wellicht waarom zijn twee kinderen Beatus en Peter (volgt onder II)
gelijktijdig werden gedoopt (geref.) te Hilterfingen op 19maart 1542. Het doopboek laat zien: 'Anno
1542, 19 Marty sind zwey e(h)eliche Kind(er) t(h)ouffen, einer sind(t) Vat(t)er und Mut(t)er: Peter
Ankier und Barbara Durtschi'. Beatus werd gedoopt met de getuigen Beatt Furer, Hanns Gaschner
en Magdalena Bardary.

II. Peter Anken, ged. Hilterfingen 19-3-1542 (get.: Hanns Schmid, Peter Brunisholtz
en Anna Bützer), tr. NN.

III. Hans Anken, geb. Thierachern of Darstetten ca. 1566, tr. (1) NN; tr. (2) Spiez 30-
11-1612 Christina (Stina) Muller.
Uit het tweede huwelijk:

IV. Hans Anken, ged. Spiez 10-9-1615 (get.: Hans Leenherr, Hans Buschi en Anna
Meinen), tr. (1) Elsbeth heli; tr. (2) Spiez 8-6-1646 Barbara hinder, van Diemtigen.
Uit het tweede huwelijk:

V. Christen Anken, ged. Spiez 15-11-1646 (get.: Michel Stellen), tr. Spiez 15-5-1671
Anna Furrer, van Oberhofen.

Genealogie
VI. Hans Anken, ged. Spiez 15-3-1674 (get.: Jacob Barben, Hentzman Theiler, Madle-
na Kösti), vertrokken naar Nederland 13-7-1711, landbouwer op 'Het Groote Kloos-
ter' bij Selwerd, leraar Zwitsers-doopsgezinde gemeente te Groningen en Sappemeer,
overl. na 1743, tr. (1) Christina Menen/Meny, ged. Spiez 24-9-1681 (get.: Christian
Lenher, Dorothe Lugibuel, Christina Kröpfli), dr. van Jacob Menen en Margreth Krat-
zer; otr./tr. (2) Groningen 2/18-5-1722 Willemtjen Luirts (Doornbos), geb. 1689, dr.
van Luurt Jans Doornbos en Jantje Berends.

Hans Ancken (37 jr.), landman, leraar en oudste, afkomstig van Spiez, alsmede zijn vrouw Christina
Meny (30 jr.), een zoon en twee dochters scheepten zich in juli 1711 in op het 'Nieuwenburger schip'
dat vanuit Zwitserland naar Nederland afvoer. Hans was tevens, samen met Peter Lehner, 'opzigter'
van deze boot. Voor hun wederwaardigheden, zie de inleiding.
Een verwijzing naar de familie in hun vaderland is te vinden in een rekest van Joseph en Christiaan
Anken uit 1749 'hoe van haar moeders broeder Ulrig Menie in de vrije Heerlijkheid Spiers onder 't
Loffelijke Canton Bern overleeden een erfenisse op haar is gedevolveert, om welke te genieten sij
volmagt an de wagtmr. J. Isler passeeren en om dien angaande promt en onvertogen regt te obtineren,

Aantekening in hel doopboek van Spiez:
Anno M.D.C.LXXXI [1681] den 24 7br. Jacob Menen und Margreth Kra[t]zer eine Christina getaufft,
Zügen Christian Lenher, Dorothe Lugibuel und Christina Kröpfli
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soo versogten een brief van voorschrijvinge an de Regering van Bern in favorabele termen'6. De
gevraagde brief werd binnen een week geschreven7.
Een familie Stuckje had eveneens een erfenis (in hun geval van oudooms met name Stuckje en Knot-
te) te vorderen. Kennelijk bundelden zij hun krachten: een groepje Zwitsers verkreeg in 1752 van de
stad een brief van voorschrijving voor hun volmachten Melchior Pieters en Abraham Stukje, die een
expeditie naar Zwitserland zouden ondernemen. Het rekest daartoe kwam van Christiaan Stukje, Hans
Kneubel, Hans Egli, Jacob Adams nomine uxoris, Josef Anken en Christiaan Anken8.
Uit het bovenstaande blijkt dat Christina wel Meny of Menen zal hebben geheten. In het huwelijks-
contract van haar zoon Christiaan uit 1767 werd zij abusievelijk betiteld als 'wijlen Stijntje Wenger'.
Die naam bestond eveneens: Daniel Richen, ook een van de groep immigranten, was gehuwd met
Barbara Wenger. Uit Zwitserse bron5 is bekend dat haar ouders, Jacob Meny of Menen en Margreth
Kratzer, in elk geval de volgende kinderen te Spiez lieten dopen: Hans, ged. 25-5-1679; Christina,
ged. 24-9-1681; Peter, ged. 23-4-1684 (get.: Nikolaus Linder, Hans Schweizer, Anna Kratzer 'von
Aeschli' (bij Spiez)); Ulrich, ged. 8-3-1685 (dit is dus de kinderloos overleden oom wiens erfenis in
1749 in het geding was).
Bij zijn tweede huwelijk in 1722 werd Hans Anken genoemd: 'Hans Anken uijt 't Canton Bern, uijt
S witserland'. Het hu welijk werd ingezegend door Michel Russer 'leraar der doopsgesinde S witsersche
gemeinte te Groningen'. Als getuige voor de bruid verscheen haar broer Berent Luijrts Dorenbusch9.

Uit het eerste huwelijk (in 1711 waren er reeds een zoon en twee dochters):

1. Christina (Stijntje) Hansen Anken, geb. Spiez 15-1-1709, overl. 21-10-1767, tr.
2-9-1736 Jan Hendriks van Calcar, geb. Deventer 22-4-1708, landbouwer te
Hoogezand, vermaner van de Zwitserse doopsgezinden te Groningen en Sappe-
meer, overl. 29-9-1775, zn. van Hendrik Jans van Calcar en Trijntje Jans van
Koomen.
De genealogie Van Calcar in het Nederland's Patriciaat10 is slechts een onvolledig fragment. De
meeste details aangaande dit gezin zijn ontleend aan een opgave van mevr. E.D. Heijnis-Renssen te
Arnhem. Vader Hendrik van Calcar kwam in 1720 van Deventer naar Hoogezand; hij was eveneens
leraar van de Doopsgezinde Zwitsers te Groningen. Hij was een zoon van Jan van Calcar en (huwelijk
1680) Grietje Abrahams Cremer, kleinzoon van Hendrik van Calcar en Eva Pieters Hesselink alsmede
van Abraham Willemsz. Cremer en Grietje Stevens ten Cate (allen doopsgezind).
Uit dit huwelijk:
a. Trijntje Jans van Calcar, geb. Scheemda 19-8-1737, overl. Zuidwolde 17-10-1807, tr. (1) Coop

Jans Benes, zn. van Jan Berents en Nelligjen Coops; otr./tr. (2) Hoogkerk/Sappemeer 30-1/27-2-
1763 Jacob Hendriks (van Calcar), overl. 3-10-1764, zn. van Hendrik Sebes (Torringa) en Abelke
Jacobs; tr. (3) Nieuw Beerta 27-11-1768 Harm Evers, van Beerta, landbouwer te Zuidwolde op
' t Moordhuis, overl. ald. 18-6-1789, zn. van Evert Harms en Ariaantje Harkes. Nakomelingen van
Harm Evers en Trijntje van Calcar noemden zich Everts en Nienhuis.

b. Hendrik, geb. 10-4-1739.
c. Jan van Calcar, geb. 19-7-1740 (of 5-7-1741), tr. (1) Hoogezand 12-1 -1766 (huwelijkse voorwaar-

den 3-2-1766) Jantje Jans (Benes), wed. van Peter Wijngaarden, dr. van Jan Berents en Nelligjen
Coops; tr. (2) ca. 1793 Sibbeltje Ates Overwijk.

d. lsaacJans van Calcar, geb. 5-8-1742, tr. (1), otr. Sappemeer/Hoogezand 31-5/2-6-1765 Grietje
Jacobs, van Kleinemeer; otr. (2) Hoogezand 13-3-1768 Maria Brusder, wed. van Pieter Rienders.

e. Jacob Jans van Calcar, geb. 13-3-1744, bij zijn huwelijk wonend onder Noorddijk, overl. Bedum
15-5-1800, otr. Bedum 5-3-1795 (att. om in de Menniste kerk te trouwen) Martha Pieters (Wierin-
ga), ged. Westerwijtwerd 22-11-1772, overl. Onderdendam 21-1-1815, dr. van Pieter Derks en
Grietien Jans. Zij hertr. Adorp 13-8-1801 Evert Harms Everts, geb. Zuidwolde 1-11-1769, overl.
Onderdendam 2-6-1844, zn. van Harm Everts en Trijntje Jans van Calcar. Voor dit huwelijk was
dispensatie nodig omdat zij aangehuwde tante en neef van elkaar waren".
Hun huwelijkse voorwaarden werden gesloten in de stad12. Aan bruidegomszijde getuigden Jan
van Calcar broeder, Trijntien van Calcar wed. Harm Everts zuster, en Freerk Dubbelboer als 'leg.
tut.'13 over zijn onmondig kind bij wijlen Christina van Calcar. Deze Christina van Calcar was
slechts eenjaar tevoren (Groningen 22-2/N.K. 10-3-1794) gehuwd met Frerik Dubbelboer. Zij
kwam van Noorddijk en zal een dochter van Isaac zijn geweest, aangezien bij die gelegenheid
Jacob als haar oom en voorstander optrad.
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f. Stijntje Jans van Cakar, geb. 17-8-1746, overl. 13-10-1785, otr. Sappemeer 19-6-1778 Luitje
Reinders.

g. Aaltje, geb. 16-1-1749, overl. 5-2-1749.
h. Aaltje Jans van Calcar, geb. 8-6-1750, tr. Hoogezand 20-12-1772 (huwelijkse voorwaarden 17-12-

1772) Hindrik Jans Benes, van Kalkwijk, zn. van Jan Berents en Nelligjen Coops.
2. NN (dochter), genoemd in 1711.
3. Christiaan, volgt Vila.
4. Joseph Hansen Anken, van Sappemeer, koemelker, overl. Groningen (datum

lijklaken) 2-3-179214, otr. Groningen 23-11-1743 Cornellisjen Jans, van Noord-
horn (p.q. Heercke Jans als broeder), overl. Groningen (in de Oude Kijk in't Jat-
straat, lijklaken N.K.) 8-4-1782.

£.f^-

Handtekeningen d.d. 8-10-176122

van Joseph Hansen Anken (VI-4) en Cornellisjen Jans

Joseph Anken werd in 1751 burger van de stad en betaalde toen bovendien admissiegeld voor het
koopman- en kremergilde. Als 'Joseph Anneken' woonde hij in 1765 in de Nieuwe Boteringestraat
Westzijde en betaalde ƒ 0.2.0 aan drekgeld15. Enige tijd later16 blijkt dat hij in een huis woonde waar-
voor hij grondpacht aan de stad moest voldoen: Joseph Anken, ƒ 7.4.0. In diezelfde periode trad hij
op als oom bij het huwelijk van Annigje Pieters Frutiger, van Hoogkerk. Zij otr. Groningen 22-10-
1768, otr. Hoogkerk/Leegkerk 21-10-1768 Reinder Jans ten Kate, van Groningen. Annigje was een
dochter van Pieter Frutiger en Suzanna Leutscher, dus een connectie is niet echt duidelijk aanwijsbaar.
De huwelijkse voorwaarden tussen Joseph Hansen en Kornelsjen Jansen dateren van 5 december
1743 '7. Aan bruidegomszijde getuigde Hans Ancken als vader, aan bruidszijde Heerke Jans broeder.
Heerke Jans is het enige familielid dat wij van Cornellisjen kunnen aanwijzen: hij ondertrouwde,
evenals zijn zuster afkomstig 'van Noordhorn', Groningen 18 augustus 1736 met Kunnegijen Jans,
weduwe van Jan (Teunisz.) ten Cate, van Feerwerd. Het paar werd op 6 september 1736 getrouwd
door Hans Anken, leraar der doopsgezinde Zwitserse gemeente in Groningen!
Later blijkt nog eens dat Heerke Jans 'swaager' is van Wilm Jelys, toen deze met Jantjen Boelens
trouwde'8; een andere zwager is Menke Jans, terwijl Douwe Jans en Jantje Wilms optraden als zwager
en zuster (denkelijk waren dit broers en zusters van Kunnegien Jans). Deze Heerke Jans woonde in
de stad. Hij verkocht op 22 januari 1746 aan Joseph Anken en Cornelisjen Jans een woning in de
Nieuwe Boteringestraat19, 'doende tot grondpacht aan de stad ƒ 6.9.6'. Zwetten20 waren ten noorden
Albert Christoffers, ten oosten de straat, ten zuiden en westen de verkoper die zich het recht voorbe-
hield water te putten uit de gemeenschappelijke regenwatersbak. De prijs was vijhonderd gulden en
zou in zijn geheel onbetaald blijven, maar de kopers moesten jaarlijks 4% huur i.p.v. rente voldoen.
Dat deze kopers (zij ondertekenden als Joseph Hanssen en Komelsin Jans) zijn zuster en zwager
waren, blijkt niet uit de akte. Heerke Jans werd niet oud. Evenals zijn zuster was hij kinderloos.
De weduwe Kunnegien Jans, maakte op 11 maart 1766 een scheiding en afkoop met haar schoonzus-
ter en zwager21. Zij behield de gehele boedel, met inbegrip van de twee behuizingen aan de westzijde
van de Nieuwe Boteringestraat, terwijl Cornellisjen en Joseph 1200 gld. ontvingen alsmede het lijfs-
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toebehoren. Merkwaardig genoeg leenden zij binnen anderhalve maand na deze toedeling 600 gld.
van Hindrik Schutte, koopman, en Johanna Stevens22. Onderpand voor deze lening was hun koemel-
kerije.
Joseph en Cornellisjen huurden van de secretaris H.Th. Entrup (later van diens weduwe H. Cranssen)
'elf graasen groen of weijdeland in 2 stucken liggende aan de Korrewegh buiten de Ebbinge poorte'
voor zes jaar vanaf Nieuwjaar 1762; huur ƒ110 per jaar23. De pacht werd, steeds voor zes jaar, ver-
lengd op 5 februari 1767, 28 september 1773 (tegen een verhoogde prijs van ƒ 125) en 24 februari
1780 (idem).
Ook kochten zij, in 1776, van de weduwe C. Beuving een 'hof' met schuur gelegen buiten de Botte-
ringpoort, die jaarlijks ƒ 1.15.0 tot grondpacht deed aan de Roomse diaconie24. Zwetten waren ten
noorden Claas Cornelis, ten oosten Hindrik Reinders, ten zuiden de stadsgracht en ten westen Hindrik
Hindriks. De koopsom ad ƒ 156 werd in zijn geheel gefourneerd door de koopman Philippus A. Bos.
Bovendien leenden zij van dezelfde hypotheeknemer nog eens ƒ 144 tot reparatie van de gemelde
schuur. Het is niet duidelijk of dit hetzelfde hof was dat in 1788 wegens schulden werd verkocht: de
details stemmen niet precies overeen, en de prijs-zeventig gulden-was opvallend veel lager.
Het stedelijk schuldprotocol registreerde in mei 1792 een hele serie keerskopen (gerechtelijke publie-
ke verkopingen 'bij brannender keerse uitdoen') en één daarvan betrof een verkoop d.d. 16 juni 1788
'Joseph van Anken behuizinge' - gezien de prijs lijkt dat onwaarschijnlijk - met een hof erachter
gelegen buiten Botteringepoort aan de stadsgracht, doende jaarlijks aan de stad tot grondpacht
ƒ 1.16.025. De belendingen waren ten noorden Ysebrand Klaasen, ten oosten de ontvanger T. Uilkens,
ten zuiden de weg en ten westen Remke Jans. Kopers waren, gezamenlijk, de buren T. Uilkens en
Remke Jans, die op 3 november 1788 hun betaling verrichtten.

Uit het tweede huwelijk:

5. Jan, volgt Vllb.
6. Luirt Hansen Anken, 'van het Clooster Selwert', landbouwer, tr. (1) vóór 1770

NN; otr./tr. (2) Groningen 15-2/6-3-1777 (doordemennistRoelf Heuving) Trijn-
tje Jelis, 'van het Kleine Meer'.
Het bestaan van een eerste huwelijk van Luirt blijkt uit de leeftijden van zijn dochters, maar ook uit
het feit dat hij in 1770 al met een-helaas niet bij name genoemde - echtgenote voorkomt. Hij ver-
keerde toen in financiële moeilijkheden, want de advocaat J.D. Quintus en de 'commys-generaal' E.
Sibinga als gevolmachtigden van de crediteuren van Luirt Hansen Anken en vrouw verkochten toen
zijn woning26. Dit betrof een behuizing 'met een groote Vrische schuir' en een groot erf en put op vrij
eigen grond buiten de Ebbingepoort tegenover de Groene Weide 'invoegen door Luirt Hansen Anken
en vrouw gepossideert geweest'. Kopers werden, voor ƒ 1035, de Zwitserse doopsgezinde gemeente
vertegenwoordigd door Joseph Anken! Er bleef wel een forse hypotheek op rusten; die werd op 2
december 1791 door Izaak Rudolfs Lootscher (lees Lötscher, later Leutscher) namens de Zwitserse
doopsgezinde gemeente afgelost.
Trijntje Jelis zou een dochter kunnen zijn van Jelis Hansens (Gonten/von Gunten) en diens eerste
vrouw Susanna Jacobs (het huwelijk vond plaats Sappemeer 29-3-1737) maar dat is slechts een veron-
derstelling.
Uit het eerste huwelijk:
a. Annechien Luurts Anken, geb. Groningen 1768-'69, landbouwersvrouw, overl. Hoogkerk 7-3-

1820, otr. Hoogkerk 22-4-1798 (att. naar Groningen om aldaar te worden getrouwd) Jan Thiessen
Veenhuizen, geb. Hoogkerk 1770-'71, landbouwer onder Hoogkerk, overl. ald. 25-7-1834, zn. van
Thies Matthiesen Veenhuizen en Wiske Laassen (zie 'Bijlage: Veenhuizen').
Zij kochten van zwager en zuster Jacob Izaaks (Leutscher) en Jantje Thiessen (Veenhuizen) in
1803 een boerenplaats met de vaste beklemming van 23 grazen land onder Hoogkerk aan het
Aduarderdiep, vaste huur ƒ 4427. De prijs van tweeduizend gulden werd voldaan door moeder
Wiske Laassen. Twee jaar daarna kochten zij van Wiske een kleiner bedrijf voor ƒ 50O28.

b. Willemke Luurts (Anken), geb. Groningen ca. 1769, overl. Legemeeden (gem. Aduard) 23-10-
1831, tr. (als Willemtje Luurts, van Groningen) Hoogkerk 18-5-1807 PieterAukes (de Vries), van
Drachten, visser te Legemeeden, overl. na zijn vrouw (niet te Aduard gevonden).
Haar ouders werden in de overlijdensakte opgegeven als 'N.N. Anken en Trientje N.N., landbou-
wers te Groningen'. Was Trientje de naam van haar eigen moeder, of is er verwarring ontstaan met
de naam van de stiefmoeder?
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Vila. Christiaan Hansen Anken, bij zijn eerste huwelijk 'van Selwert', landbouwer
in Sappemeer, overl. vóór mei 1772, otr. (1) Noorddijk 6-7-1738 (getr. 'in de Men-
nisten vergaderinge') Grietje van Calcar, van Hoogezand; otr. (2) Sappemeer 28-12-
1747 Fennigien Michiels Ruischer, overl. tussen mei 1766 en juli 1767; otr. (3) Sappe-
meer (att. naar Groningen afgegeven 30-7-1767) Leentje Rudolfs Leutscher, geb.
Groningen na 1737, dr. van (Hans) Rudolf Abrahams Leutscher en Barbera Kup-
ferschmied.

Het eerste huwelijk, dat met Grietje van Calcar, is verondersteld uit het feit dat 'Christiaan Hansen
en Grietje van Calcar e.1.' begin 1739 van Roelef Vegter een boerderij aankochten29. Dat is geen
doorslaggevend bewijs, want de naamscombinatie Christiaan Hansen komt vrij veel voor: zo trof ik
in dezelfde tijd en omgeving ook een Christiaan Hansen Schabel en een Christiaan Hansen Leur aan,
naast dus nog vermeldingen van Christiaan Hansen zonder meer. Echter, de boerderij die dan wordt
aangekocht, zou heel goed het bedrijf kunnen zijn dat de voogden over de minderjarige kinderen in
of voor 1772 verkochten (zie verderop). Ook de aankoopsom ligt in dezelfde orde van grootheid: die
bedroeg ƒ 2044. Hier wordt het bedrijf omschreven als 'een huisplaatse sijnde groen lant in de Sappe-
meer op no. 13, zijnde stadsgrond, meteen behuizingeen schuire'.Zwetten ten noorden hetHeeren-
diep en drie 'heemsteden', ten oosten de weduwe Augustinus Tjacks en consorten, ten zuiden de
Compagniesweg en ten westen Lambert Harms. Tevens wordt verkocht 'een plaatse groen en bouw-
land' (eveneens stadsgrond) onder 't Kleinemeer op no. 13; zwetten ten noorden de Compagniesweg,
ten oosten Wiejert Tjebbes, ten zuiden het Oosterdiep en ten westen Roelef Peters.Bovendien kwam
de desbetreffende Christiaan Hansen bij zijn huwelijk inderdaad van Selwerd. Kinderen uit dit veron-
derstelde eerste huwelijk kon ik niet aanwijzen; gezien de leeftijden waren de vier bekende kinderen
allen uit het tweede huwelijk.

Samen met deze tweede vrouw, Fennegjen Michiels, alsmede haar broer Pieter Michiels woonachtig
tot Sappemeer, kocht Christiaan Hansen er in 1748 van Lammert Harms wat grond bij30. Ditmaal was
het een plaats land op stadsgrond, no. 75, bij de Jouwerswijk, en bedroeg de koopsom driehonderd
gulden. Zwetten ten noorden het Noordbroeksterdiep, ten oosten de Limytscheiding, ten zuiden Gerke
Makkes en consorten, en ten westen de Jouwerswijk.
Daar bleef het niet bij: het echtpaar, nu met familienamen - Christiaan Anken en Fennegien Michiels
Ruysers - kocht een jaar later nog van Thomas Jans Kalker en Geertien Geerts een plaats land bij het
Oosterdiep op no. 9, 'Noorder Colomme' (ook weer stadsgrond) voor zeshonderd gulden31. Hiervan
waren de zwetten ten noorden de Compagniesweg, ten oosten Tjakke Augustinus en Andries Jans,
ten zuiden de 'Compagnie Hooftdiep' en ten westen Harmen Jans Kalk.
Daartegenover vond ik één kleine verkoop, in 1766. Toen leefde Fennigie Michiels dus nog32. Zij
verkochten toen voor vijfenvijftig gulden aan Douwe Brugts en Roelefje Symens een stuk grond te
Sappemeer op no. 13, stadsgrond. Dit had tot zwetten ten noorden de kopers, ten oosten en zuiden de
verkopers, en ten westen Berend Fiepkes.
Het huwelijkscontract tussen 'Christjaan Hansen Anken wonende te Sappemeer, zoon van wijlen
Hans Anken en wijlen Stijntjen Wenger [!], en Leentje Rudolfs, dochter van Rudolph Lootscher en
Barber Copersmit' werd gesloten op 1 augustus 176733. Aan bruidegomszijde verschenen: Joseph
Anken volle broeder, Pieter Michiels volle oom van bruidegoms voorkinderen van moeders zijde. Aan
bruidszijde verschenen: David Rudolphs en Isaak Rudolphs volle broeder, Albert Jans zwager.
Nog in hetzelfde jaar 1767 vond een scheiding plaats tussen Leentje Rudolphs, 'geadsisteerd met haar
eheman Christiaan Hansen Anken te Sappemeer', en haar broer Izaak Rudolphs34. Bij de boedelschei-
ding van hun ouders was aan hen tezamen toegewezen een behuizing in de Nieuwe Boteringestraat
hoek Kruisstraat, die Izaak nu in zijn geheel overnam. Daartegen zou hij zijn zuster en zwager ƒ 1350
uitbetalen.
Christiaan Anken te Sappemeer loofde op 10 maart 1750 aan35 als voormond over de kinderen van
Jan Pieters Leenders en wijlen Jantje van Calkar; mogelijk omdat zijn zuster Stijntje ook met een Van
Calkar was gehuwd? Of was Jantje misschien een zuster van zijn eerste vrouw geweest? Aanvanke-
lijk, op 29 juni 1746, waren aangeloofd Jan van Calkar te Hoogezand voormond, Jan Peters Leenders
zelf als sibbevoogd en Isaak van Calkar als vreemde voogd36.
Op zijn beurt was in 1772 (zekere) Jan van Calkar (sibbe-)voogd over de minderjarige kinderen van
wijlen Christiaan Anken, hoewel hij bij die gelegenheid werd vertegenwoordigd door Pieter Michiels
als voormond en Albert Jans als vreemde voogd37. Gezien de persoon van de voormond betrof het hier
kinderen uit het huwelijk met Fennigje Michiels. Na het overlijden was klaarblijkelijk de behuizing
en een plaatse land in Sappemeer, getekend met no. 13, verkocht aan Jacob Geerts Kunst en Dina
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Berents, die hierover nog ƒ 2000 (plus tien stuivers...) schuldig waren gebleven. De voogden droegen
dit recht van gereserveerde eigendom - de hypotheek - over aan de echtelieden Mons. Hermannus
Vriese en Clasina Enting.
De boedel was overigens uitgebreider dan dat, al blijkt uit de 'eventarij wegens de boedel van Christ-
jaan Hans Ancken' niet hoeveel alles waard was38. Onder de bezittingen was een 'huijsplaats op nom.
13 in Sapmeer, nog een plaatse op nom. 75 in Sapmeer, en een plaatse op nom. 9 in 't Kleijnemeer,
en een plaatse op nom. 13 in 't Kleijnemeer, en aan gereed geld ƒ 21.16.0'. Geen van de bezittingen
is getaxeerd; het lijkt een normale boedelinventaris te zijn, met gereedschappen en levende have (een
merrie met veulen, een driejarig ruin, een tweejarige merrie, twee melkkoeien, een vaarskalf en een
oude ram). Het lijfstoebehoren werd niet opgesomd. Deze inventaris was 'overgeven' te Groningen
op 31 juli 1770 door 'Peiter Michels in qlte. als voormond'.
Een vermelding uit 1774 geeft te denken39: in het testament van Jan Reinders en Fennegien Jans ten
Cate wordt een aparte bepaling opgenomen dat 'de kinderen van Kristijaan Anken of verdere descen-
denten van dezelve in de nagelaten erfportie geen de minste diel of porstie zullen hebben te genieten
hoe ook genaamd'. Deze Fennigje Jans ten Cate was in eerste huwelijk gehuwd geweest met David
Leutscher, zoon van Rudolf Abrahams en Barbara Kupferschmied en dus een broer van Leentje
Rudolfs.

Uit het tweede huwelijk:

1. Stijntje ChristiaensAnken, geb. Sappemeer 1748-'49, overl. Hoogkerk 7-3-1823,
otr. (1) Sappemeer (att. afgegeven 22-8-177'1) Abraham Davids Leutscher, geb.
Sappemeer ca. 1747, overl. ca. 1780, zn. van David Abrahams Lötscher en Anna
Hansen Biihler; otr./tr. (2) Sappemeer/Adorp 4-12-1784/16-1 -1785 Hendrik Cor-
nelis Leegte (Liechti), geb. Adorp 1733, leraar bij de Zwitsers-doopsgezinde
gemeente te Groningen (1768-1808), overl. Adorp 2-12-1808.
Stijntje Christiaans en Abram Davids lieten in 1771 een huwelijkscontract opmaken40. Aan bruide-
gomszijde verschenen: Annegien Hansens (Bühler) moeder, Hans Kneubels voormond, Isak van
Calker sibbevoogd en Jelis Hansens (Gonten) als stiefvader en vreemde voogd. Aan bruidszijde
verschenen: Pieter Michiels voormond, Jan van Calker sibbevoogd, Albert Jans vreemde voogd.
Dat gebeurde ook bij Stijntjes tweede huwelijk in 178441: 'Hindrik Cornelis en Christina Ankes'
(sic!), huwelijkscontract. Aan bruidegomszijde verschenen: Alle Cornelis broer, Gosen Hindriks en
Aske Hindriks schoonzoon en dochter. Aan bruidszijde waren dat: Jan Christiaans broer, David Da-
vids zwager, Roelf Jans vreemde voogd over bruids voorkinderen.

2. Jan Christiaens Anken, geb. ca. 1752, winkelier/koopman aan de Kalkwijk te
Hoogezand, overl. Hoogezand (oud 63 jr.) 13-12-1816, tr. Jantje Meints, geb.
Sappemeer herfst 1766, overl. ald. (oud 69 jr. en 4 mnd.) 18-2-1836, dr. van
Meint Jacobs, schipper, en Zwaantje Jacobs, echtelieden te Kalkwijk.
Ik vond Jan nooit met een echtgenote genoemd in de tijd dat hij in familieverband-bij huwelijkscon-
tracten - voorkwam; mogelijk is hij laat getrouwd. Een huwelijksinschrijving ontbreekt overigens.
Wel nam hij op 8 januari 1812 (als Jan Anken te Noorddijk) de naam Anken aan; hij had toen geen
kinderen42.
David Leutscher en Jan C. Anken (zwagers dus) kochten in 1803 voor 450 gulden van Jan Lucas
Donga bij de Kalkwijk een behuizing en heemstede bij de Kalkwijk onder Hoogezand op no. 17,
zijnde stadsgrond43. Zwetten waren ten noorden de weduwe van Jacob Tjabbes, ten oosten Jan Hin-
driks, ten zuiden Harm Jans en consorten, en ten westen Harm Jans en de Kalkwijk.

3. Annechien Christiaens Anken, geb. ca. 1759, overl. Sappemeer 3-4-1812 (oud 51
jr.), otr. (1) Sappemeer (att. 4-4-1783) David Davids Leutscher, geb. Sappemeer
1751, overl./begr. ald. 17/20-7-1799, zn. van David Abrahams Lötscher en Anna
Hansen Bühler; tr. (2) april/mei 1802 Jan Melcher Crosser, zn. van Melchior
Kratscher, wijngaardenier uit Aeschi (bij Spiez), en Trijntje Jans; tr. (3) 1803
Pieter Christiaans Boer, zn. van Christiaan Hansen Buir en Fennigien Pieters
Teune.
Het huwelijkscontract van het eerste huwelijk44 geeft tot getuigen aan bruidegomszijde: Grietie Jelis
halfzuster en Jan Jelis halfbroer. Aan bruidszijde waren dat Stijntie Christiaans Anken weduwe van
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Abram Davids Leutscher volle zuster, Jan Christiaans Anken volle broer.
Ook van het tweede huwelijk werd een contract opgemaakt45. Toen traden op aan bruidegomszijde:
Egbert Ebbinge en Trijntje Jans stiefvader en volle moeder, Christiaan Josephs Crasser oom. Aan
bruidszijde (haar eerdere huwelijk werd niet vermeld!): Hindrik Cornelis en Stijntje Christiaans An-
ken zwager en volle zuster, Jan Christiaans Anken volle broer. Het heeft er veel van dat dit tweede
huwelijk een zeer kort leven was beschoren. Minder dan een jaar later volgde een derde, waarbij het
vorige wordt doodgezwegen - Annechien is nu weer weduwe van David Davids Leutscher46. Aan
bruidegomszijde verschijnen dan: Christiaan P. Boer, Heere P. Boer, Jan P. Boer en Sytze P. Boer als
zoons, Olfert Fiepkes Coolman en Fennegje P. Boer zwager en dochter. Aan bruidszijde: Hindrik Jans
mede voor zijn vrouw Stijntje Christiaans Anken zwager, Jan Christiaans Anken broer. Vreemd
genoeg kwam Annigje in mei 1803 alléén voor als 'aangehuwde moeij' bij het huwelijkscontract van
Luitje Jacobs Boer (zoon van Jacob L. Boer en Grietje Luitjes) met Grietje Rigts47 ; haar zojuist
verworven echtgenoot werd niet genoemd.
Annigje Christiaans Anken diende medio 1781 een verzoek in tot 'venia aetatis' omdat zij reeds ruim
22 jaar was48. Dit werd toegestaan na overleg met haar voorstanderen, zijnde Joseph Anken en con-
sorten (het rekest was ondertekend door Joseph Anken, Jan Anken, en Annegje Kristiaans). Dat zou
wijzen op een geboorte begin 1759, hetgeen overeenkomt met de leeftijdsopgave in het huwelijkscon-
tract van 1767. Bij haar overlijden was zij overigens 51 jr., en dat wijst op een geboorte in 1760 of
zelfs 1761.
Met haar eerste man nam Annigje in mei 1783 de boerderij Kleine Meer Noordzijde no. 50 en 51 over
uit de boedel van hun (schoon)ouders49. Zij brachten daartoe ƒ 3600 in waarvan ƒ 1400 contant werd
voldaan. Degenen aan wie het geld moest worden betaald waren Davids (half)broers en -zusters: Jan
Jelis, Grietje Jelis, Stientje Christiaans (Anken) weduwe Abraham Leutscher mede namens haar
onmondige kinderen, Susanna Jelis gehuwd met Roelf Jans, en Trientje Jelis. De ouders werden
aangeduid als 'David Leutscher, Jelis Hansen en Annigje Hansens ehelieden', dat wil dus zeggen
Annigje Hansens (Bühler) en haar beide echtgenoten (zie hierboven bij Stientje Christiaans).

4. Michiel Christiaens Anken, geb. 1762-'63, nog genoemd in 1767, doch waar-
schijnlijk jong overleden.

Vllb. Jan Hanssens Anken (later steeds Jan Anken), 'van Noorddijk te Selwerd',
landbouwer onder Noorddijk, otr. Noorddijk 14-1-1759 (tr. Groningen 'in de S witzer-
sche Menniste vergadering') Anje Louwes, van Wierum.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt Villa.
2. Willempje Jans Anken, geb. Noorddijk 1764-'65, overl. Groningen (in het Geer-

truids Gasthuis, oud 75 jr.) 10-9-1840, tr. (1) (als Willemtjen Jans, van Selwerd)
Hoogkerk/Leegkerk 21-6-1789 Geert Jans (Tempel); otr./tr. (2) Groningen (voor
haar Jan Anken als broeder) 19-5/10-6-1798 Egbert Jacobs, van Noordwolde; tr.
(3) Noorddijk 1803 Eeuwke Jans Veenkamp, ged. Wittewierum 10-9-1769, zn.
van Jan Jacobs Venekamp en Ida Wiltes.
In 1798 maakte Willempje Anken, weduwe van Geert Jans Tempel, als moeder en boedelhouderse
scheiding en afkoop met Ate Jans voormond, Jan Lammers en Jan Anken voogden over haar drie
minderjarige kinderen namelijk Jantje in het 9e, Beike in het 7e en Anje in het 5e jaar oud50. De
kinderen zouden tot hun 18e worden grootgebracht, ontvangen dan een fatsoenlijke uitboedeling, een
zilveren oorijzer, en een drieguldensstuk, alsmede een uitbetaling van in totaal ƒ 265.18.2.
Gezien de naam Beike voor hun tweede dochter is het niet geheel en al onmogelijk dat Geert Jans een
broer was van Ate Jans, de echtgenoot van Trientje Jans Anken (hoewel deze niet met de naam Tem-
pel voorkwam). Hij zou dan gedoopt kunnen zijn als Geert Lammers, Hoogkerk 13-1-1753 uit Jan
Geerts en Beiske Geerts.
Willemke Jans Anken, oud 76 jaar en geboren in Noorddijk, woonde bij de volkstelling van 1840 al
in het Peperstratengasthuis.

3. Elisabeth Anken, geb. Noorddijk (Kleine Klooster) ca. 1766, overl. Groningen
(Violenstraat N 132, oud ruim 79 jr., weduwe van Klaas Abels) 7-8-1846, otr.
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Noorddijk (als Elizabet Jans, att. naar Winsum om daar te trouwen 15-4-1810)
Klaas Abels, van Winsum (en ald. in 1810 woonachtig), overl. vóór zijn vrouw.
Volgens het bevolkingsregister van 1830 was Elizabeth Jans Anken toen 60 jaar, in dat van 1840 is
zij 71 jaar oud. Dat zou wijzen op een iets latere geboorte dan uit de overlijdensakte valt op te maken.
In beide genoemde jaren woonde zij al in de Violenstraat zonder vermelding van een echtgenoot, die
waarschijnlijk al vrij snel is overleden; ik vond echter onder de naam Klaas Abels geen overlijdensak-
te. Mogelijk was hij degene die werd geb./ged. Winsum 27-2/6-3-1791 als zoon van Abel Luitjes en
Fokeltje Klasens; er zou dan een onwaarschijnlijk groot leeftijdsverschil zijn geweest.

4. Louwe, volgt VlIIb.
5. Trientje Jans Anken, geb. Noorddijk ca. 1772, 'bleekersche' (1826), overl. Gro-

ningen 16-11 -1826, otr./tr. Groningen (voor haar Jan Anken als broer) 31-8/22-9-
1799 Ate Jans (Ates), ged. Hoogkerk 23-9-1756, koemelker, overl. Groningen 18-
2-1813, zn. van Jan Geerts en Beigien (Beiske) Geerts, 'e.1. woonachtig bij't
Kalkfabrijk'.
Ate' s overlijden werd aangegeven door zijn zwager Hindrik Jans Reising, zaagmolenaarsknecht, oud
60 jr.

Villa. Jan Anken, van Selwerd onder Noorddijk, geb. ald. ca. 1760, landbouwer
(1822), dagloner (1826), overl. Groningen (aan het Boterdiep no. O 133, oud 66 jr.)
16-10-1826, tr. Noorddijk 1810 Kornelsje Pieters (Spithoff), ged. Spijk 29-7-1784,
overl. Groningen (in het Stadsziekenhuis, oud 51 jr.) 31-7-1837, dr. van Pieter Eg-
berts, arbeider, en Anje (of Enje?) Roelfs.

Na het vroege overlijden van haar man woonde Cornelske Peters samen met haar zoon Jan in Gronin-
gen Aan de Wal op no. 71 (1830). Zij stierf toen hij vijftien was.
Bij vonnis van de rechtbank d.d. 7 mei, ingeschreven 12 mei 1852, werden de overlijdensakten van
dit echtpaar gewijzigd ten verzoeke van hun zoon Jan, die kort tevoren de documentatie had opge-
vraagd nodig om in het huwelijk te treden. Hij liet zijn eigen geboorte-akte zien, waaruit bleek dat zijn
ouders 'Jan Ankum en Knelske Pieters' Spithoff hadden geheten, terwijl dat volgens de respectievelij-
ke overlijdensakten 'Jan Anken en Cornelske Pieters' was geweest. Beide laatstgenoemde akten
werden toen in die zin gecorrigeerd.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, volgt IXa.

IXa. Jan Ankum, geb. Noorddijk 25-9-1822, tabakskerver, ziekenverpleger (1892),
overl. Groningen 30-9-1897, tr. (1) Groningen 30-5-1852 Aaltje de Boer, geb. Zeven-
huizen (gem. Leek) 6-10-1820, overl. Groningen 7-4-1876, dr. van Remmelt Hindriks
de Boer, arbeider te Zevenhuizen, en Jantje Jacobs Auwema; tr. (2) Groningen 15-10-
1876 Eliena Edens, geb. Noordbroek 19-1-1822, wed. van Tjaard Siegers (overl.
Groningen 22-2-1863), dr. van Wilko Hindriks Edens en Berendina Pieters Groen.

Jan Ankum was al vroeg halfwees: zijn vader overleed toen hij vier jaar was, zijn moeder op zijn 15e.
Daarna woonde hij in bij Grietje Roukes, een winkelierse in de Kruisstraat (1840), nog zonder beroep.
Mogelijk vertrok hij nadien voor enige tijd naar Amsterdam. Hij kwam op 24 december 1851 als
tabakskerver uit die plaats terug in Groningen en woonde toen in bij de familie Bakema in de Kleine
Kruisstraat, waarschijnlijk slechts voor korte tijd aangezien hij een halfjaar later in het huwelijk trad.
In 1852 woonde het echtpaar Ankum-de Boer in de Lamme Huiningestraat, maar op 14 februari 1859
vertrok het gezin naar Winschoten, overigens slechts voor korte tijd. Na de geboorte van Hendrik in
1864 moeten zij zijn teruggekeerd naar de stad. Het gezin woonde in 1870 en 1880 aan de Noorder-
walhofstraat 117.

Jan Ankum was nog doopsgezind en in het bevolkingsregister staan zijn kinderen ook als zodanig te
boek; zijn beide echtgenotes daarentegen waren hervormd.

Uit het eerste huwelijk:
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1. KorneliaAnkum, geb. Groningen 5-12-1852, dienstbode (1879), overl. Groningen
22-2-1937, tr. ald. 3-7-1879 Hindrikde Win, geb. Groningen 17-12-1856, tim-
mermansknecht, timmerman (1880-1928), overl. ald. 8-4-1928, zn. van Adriaan
Geerts de Witt, timmermansknecht, en Hillegiena Lammina Holsbergen.
Kornelia was aanvankelijk dienstmeid, in 1870 bij de familie De Bruin aan de Heerestraat. Zij was
doopsgezind, haar man NH, de kinderen zijn in de bevolkingsregisters afwisselend bij een van beide
godsdiensten ingedeeld.

2. JantjeAnkum, geb. Groningen 3-3-1855, dienstmeid (1870), overl. Groningen 12-
8-1924, tr. ald. 26-5-1878 Johannes Kuipers, geb. Noordhorn 9-3-1854, lampe-
nist (1878), zinkwerker (1900), koopmansbediende (1912), overl. Groningen 27-
1-1912, zn. van Albertus Kuipers, timmerman, werkman, en Pietertje Schuil,
' winkel iersche'.
De vrouw was doopsgezind. Het gezin waartoe Johannes Kuipers behoorde kwam uit Zuidhorn, maar
woonde o.a. in Leeuwarden; zij kwamen 11 februari 1876 vandaar naar Groningen.
Ook Johannes en Jantje woonden in verschillende plaatsen; er werden o.a. kinderen geboren in IJssel-
muiden en Finsterwolde; uit laatstgenoemd dorp keerden zij op 15 april 1904 terug naar de stad.

3. Jan Ankum, geb. Groningen 23-7-1858, tabakskerver (1880, 1893), overl. 5-1-
1946, tr. Oude Pekela 22-5-1886 Catharina Rensema, geb. ald. 15-3-1866, overl.
Nieuwe Pekela 29-5-1954, dr. van Onno Rensema en Geesje Schoonhoven.
Bij de loting van 1877 werd Jan Ankum vrijgesteld van dienst uit hoofde van lichaamsgebreken
(volgens no. 301b. van het reglement op de visitatie).
Op 5 oktober 1881 vertrok hij uit Groningen naar Sappemeer, waar ik hem niet meer terugvond, maar
enkele jaren later trouwde hij in Oude Pekela. Het gezin woonde later in Nieuwe Pekela: C. Ankum-
Rensema vierde op 1 mei 1952 haar veertigjarig jubileum als kosteres van de Doopsgezinde Gemeen-
te 'Pekela'.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Ankum, geb. Oude Pekela 16-3-1887, overl. ald. 12-11-1968, tr. Sikko Landlust, geb. Oude

Pekela 1-11-1887, zn. van Fekke Landlust en Trientje Zuidema.
b. Geessien, geb. Oude Pekela 15-9-1888.
c. Cornelia Ankum, geb. Oude Pekela 10-10-1890, overl. ald. 17-8-1971, tr. Geert Landlust, geb.

Oude Pekela 21-10-1890, overl. ald. 2-6-1979, zn. van Fekke Landlust en Trientje Zuidema.
d. Johanna, geb. Oude Pekela 11-8-1893.

4. Rembertha Ankum, geb. Winschoten 26-4-1861.
Zij was in 1880 dienstbode in de Pelsterstraat en vertrok vandaar op 28 oktober 1880 naar Kampen,
keerde op 28 april 1881 terug in de stad en vertrok op 21 november 1883 naar Zwolle, kennelijk
definitief (keerde althans niet terug naar Groningen).

5. Hendrik Ankum, geb. Winschoten 28-2-1864, kleermaker, overl. Groningen 27-3-
1939, tr. Groningen 2-6-1892 Annegien Boekholdt, geb. ald. 22-1-1866, overl.
Groningen 5-12-1952, dr. van Wilhelmus Boekholdt, barbier, en Dirkiena Mar-
grita de Haas.
De vrouw was NH, de rest van het gezin staat te boek als doopsgezind. De man was kleermaker aan
de Nieuwe St. Jansstraat, later aan de Kruitlaan. In 1932 vierden zij daar hun 40-jarig huwelijk met
kinderen, behuwd- en kleinkinderen.
Uit dit huwelijk:
a. Aaltje Ankum, geb. Groningen 23-4-1893, winkeljuffrouw (1910), overl. na haar man, tr. Gronin-

gen 16-9-1915 Jan Schut, geb. ald. 8-11-1890, behanger (1915), transporteur (1921), overl. Gro-
ningen 29-11-1958, zn. van Eitje Schut en Martje van der Tuin. Hij werd in de geboorte-akte
ingeschreven als Jan van der Tuin, maar gewettigd bij het huwelijk van de ouders Groningen 1 -3-
1891. Na het huwelijk verhuisden zij naar de Heereweg. Er waren drie kinderen.

b. Wilhelmus Ankum, geb. Groningen 24-2-1895, kleermaker, tr. H. Lanting.
c. Dirkiena Margrita Ankum, geb. Groningen 11-6-1898, overl. Velp 10-8-1983, tr. Groningen 26-7-

1921 Hendrik Roelink, geb. Meppel 11 -2-1888, arts te Streefkerk, overl. Velp 17-12-1980, zn. van
Willem Frederik Roelink en Anna Elisabeth Borleffs.

12 GensNostra52(l997)



d. Jantiena Ankum, geb. Groningen 22-3-1901, overl. Haren 21-8-1982, tr. Groningen 14-5-1923
Harmantuts Aike van der Borg, geb. Groningen 19-9-1897, smid 1918-1962, overl. Haren 8-11-
1987, zn. van Heikp Johan Henricus van der Borg en Joanna Magrita Alida Cordes. Dit gezin was
Rooms-Katholiek.

VHIb. Louwe Jans Anken (ook een enkele keer Anckum), geb. Noorddijk ca. 1769-
'70,landbouwer(1813),arbeider(1815),voerman(1817,1818,1820), arbeider (1821,
1822), scheepsjager/schuitejager (1823), overl. Groningen (oud 53 jr.) 31-5-1823, tr.
Adorp 19-5-1803 Zwaantje Hindriks (van Bedum), ged. Adorp 5-10-1783, bij haar
huwelijk 'van Harssens', werkvrouw (1836), arbeidster (1840), overl. Groningen 11-
10-1848, dr. van Hindrik Poiles en Hemke Berens.

B ij het huwelijkscontract5' figureerden aan bruidegomszijde: Jan Anken volle broeder, Trientie Anken
en Ate Jans zuster en zwager, mede voor hun zusters Lyzabeth Anken en Willemtie Anken. Aan
bruidszijde traden op: Hindrik Pieles en Hemke Berends, volle vader en moeder, mede voor hun
dochter Grietie Hindriks, volle zuster.
Zwaantje Hindriks kwam uitsluitend onder deze benaming voor, ook toen zij in 1830 reeds als wedu-
we te Groningen woonde (aan het Hoendiep 70) met haar zoon Hindrik en de dochters Trientje en
Willemke. Bij de volkstelling van 1840, toen zij bij haar zoon Hindrik inwoonde, werd echter de naam
Zwaantje Hindriks van Bedum gebruikt en zo was het mogelijk haar overlijden te achterhalen, want
dat was de enige andere gelegenheid dat zij met die familienaam voorkwam.
Louwe Anken, te Selwerd onder Noorddijk, nam op 8 januari 1812 deze familienaam aan voor zich-
zelf en voor zijn zoon Hindrik, 6 jaar, en dochters Anje (6), Hemke (3) en Jantje (1) jaar oud52.

Uit dit huwelijk:

1. Anje Louwes Anken, geb./ged. Adorp 18/28-4-1805, overl. ald. 9-7-1865, tr.
Adorp 24-5-1830 Jan Klaassens Zijlman, geb./ged. ald. 11/22-3-1801, boeren-
knecht (1820), dagloner (1865), overl. Adorp 2-5-1867, zn. van Klaas Jans en
Margien Jans, zijlwaarders te Sauwert.

2. Hindrik Lauwes Ankum, geb./ged. Wierum 1-7/13-7-1806, kasteleinsknecht
(1825), stalknecht (1830), huisbediende (1836-1840), stalhouder/rijtuigverhuur-
der (1850 en daarna), overl. Groningen 12-1 -1893, tr. Groningen 14-2-1836 Hisse
Hillebrands, geb./ged. Jemgum 14/18-5-1806, overl. Groningen 15-11-1878, dr.
van Bayke Hillebrands en Maria Juliana Eggen.
De 'ZwirmachergeseH' Beyke Hilbrands, Hindriks schoonvader, was overleden 'an der Auszehrung'
Emden 2 juni 1820; Maria Juliana Eggen overleed reeds, aan een borstkwaal en zenuwkoortsen, te
Jemgum in Oostfriesland op 14 januari 1811 en werd op de 17e daaropvolgend begraven. Volgens
de overlijdensakte van Beyke's dochter, die geheel volledig en correct is ingevuld, was hij 'fabrikant'
geweest.
In alle BS-akten heet Hindriks vrouw Hisse Hillebrands, in het bevolkingsregister daarentegen meest-
al Siena Brands. De voornaam zal wel tot stand zijn gekomen volgens de lijn Hisse > Hissiena >
Siena, terwijl Brands een gebruikelijke verkorting van Hillebrands is.
Hendrik was van de dienst vrijgesteld wegens gebrek aan lengtemaat: hij was 1.56 m lang. Verder
signalement: aangezicht rond, voorhoofd breed, neus klein, mond ordinair (= gewoon), kin rond, haar
en wenkbrauwen blond, ogen blauw.
In 1830 stond hij met zijn moeder en twee zusjes ingeschreven aan het Hoendiep no. 70 (zonder
beroep) en tevens in een bijna aangrenzend pand aldaar (no. 68) als stalknecht...
In 1840 was hij inmiddels gehuwd, woonde aan de Sluizen en was dienstknecht van beroep. Zijn
moeder woonde toen bij hem in. In 1850 was hij stalhouder, in 1860 verhuurder van rijtuigen aan de
Markt, in 1870 voerman. Na 1870 verhuisde het echtpaar naar het Pelsterstratengasthuis, waar zij in
1878 overleed en hij in 1893.
Uit dit huwelijk:
a. Zwaantje Ankum, geb. Groningen 9-5-1836, overl. ald. 19-7-1837.
b. Zwaantje Ankum, geb. Groningen 14-10-1837, overl. ald. 10-11-1915, tr. Groningen 9-5-1861

Heijo Alting, geb. Nieuw Scheemda 31 -7-1835, trekschipper, schuitevaarder, vanaf ca. 1880 kapi-
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tein van een stoomboot, overl. Groningen 8-1-1918, zn. van Jan Willem Alting, trekschipper, en
Hinderika Wilhelmina Zweers. Het gezin was aanvankelijk NH, vanaf ca. 1880 Geref. Remon-
strants,

c. Maria Juliana Ankutn, geb. Groningen 25-11-1840, overl. ald. ald. 20-5-I84253.

3. Hemke Lauwes Anken, geb./ged. Wierum 11-3/17-4-1808, tr. (1) Adorp 21-4-
1839 Wiebrand Jans Koning, ged. ald. 20-1-1787, landbouwer, overl. Adorp 11-
7-1852, wedr. van Jantje Symens van der Wal (overl. Adorp 7-8-1837), zn. van
Jan Wiebrands en Antje Hindriks; tr. (2) Adorp 9-5-1853 Jan Jans Wal, geb./ged.
Bedum 3/23-6-1811, wedr. van Margaretha Bronno Stratingh (overl. Adorp 9-1-
1848), zn. van Jan Jans en Sieuwertje Jans. Denkelijk zijn zij niet in Adorp blij-
ven wonen.

4. Jantje Anken, geb./ged. Wierum 28-8/16-9-1810, overl. Groningen 2-7-1817.
5. Grietje Anken, geb. Midwolde (Leek) 4-1-1813, waarschijnlijk degene die overl.

Groningen (in het burgerziekenhuis, bijna 4 jaren oud) 12-11-1826.
De aangifte van overlijden vond plaats door ziekenhuispersoneel; mogelijk hebben deze zich vergist
in de leeftijd, want Grietje was toen bijna 14jaaroud!

6. Trientje Anken, geb. Midwolde (gem. Leek) 2-1-1815, 'winkeliersche' (1850),
tr. (1) Groningen 24-8-1843 Derk Willems Pot, geb. Appingedam 16-8-1816,
schippersknecht, overl. Groningen 12-4-1849, zn. van Willem Klaassens Pot,
schuitenvaarder, en Geertje Tammes Dijkstra; tr. (2) Groningen 24-3-1850 Tjeerd
Hettes, zich noemende De Vries, geb./ged. Veenwouden 20-3/4-9-1803, schipper
te Leeuwarden, wedr. van Antje Siezes van der Werf (overl. Leeuwarden 23-10-
1848), zn. van Hette Tjeerds, zich noemende De Vries, en Akke Smint.
Trientje was in 1840 dienstmeid aan het Schuitendiep, in 1850 winkelierster; zij vertrok na haar
(tweede) huwelijk naar Leeuwarden.

7. Jan Anken, geb. Groningen 19-1-1818, overl. ald. 20-2-1820.
8. Jan Anken, geb. Groningen 27-6-1820, overl. ald. 13-8-1821.
9. Willemptje Anken, geb. Groningen 2-6-1822, overl. ald. 15-1-1830.

Bijlage: Veenhuizen
Volgens Blaupot ten Cate behoorde de familie Veenhuizen tot een tak van de Zwitser-
se familie Rob of Ruben.

Thies Thiessens/Matthiesen (Veenhuizen), van Hoogkerk, landbouwer ald., tr. (1)
Trijntje Jans; otr. (2) Hoogkerk mei 1768 (att. om in hun Zwitserse kerk te trouwen)
Wiske Laases, van Zuidhorn.

Uit het eerste huwelijk:

1. Tetje (Tietje) Thiessens Veenhuizen, geb. Hoogkerk ca. 1759-'60, overl. ald. (oud
79 jr.) 3-4-1839, otr. (1) Hoogkerk 19-5-1782 Matthies Hanssen, van Hoogkerk;
otr. (2) Hoogkerk (att. om elders te trouwen 14-5-1803) Jan Gerrits (Anken), van
Hoogezand, geb. 1747-'48, landbouwer, overl. Hoogkerk (oud 77 jr.) 6-9-1814.
Jan Gerrits Anken te Hoogkerk nam deze familienaam aan op 2 mei 1812. Hij verklaarde geen kinde-
ren te hebben, doch als voogd over de minderjarige dochter van wijlen Jannes Pieters en wijlen Jantje
Thiessen nam hij ook voor deze pupil, de 14-jarige Eitje, de naam Anken aan54.

2. Thys Thyssens Veenhuizen, geb. Hoogkerk ca. 1763, overl. Groningen (oud 63 jr.)
3-11-1826, otr. Hoogkerk 22-4-1787 Annechien Manuels (volgens zijn overlij-
densakte: Martens), overl. vóór haar man.
Uit dit huwelijk, mogelijk:
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a. Annigjen Thiessen, van Hoogkerk, otr. ald. 18-5-1811 (met att. vertrokken naar Den Horn om in
de Mennonietenkerk aldaar te trouwen) Jan Hindriks, van Hoogkerk.

b. Grietje Thiessen Veenhuizen, geb. Roderwolde 1793. overl. Hoogkerk (oud 32 jr.) 2-12-1825 als
echtgenote (niet als dochter!) van Thies Thiessen Veenhuizen, landbouwer te Hoogkerk.

Uit het tweede huwelijk:

3. Jan Thiessen Veenhuizen, geb. Hoogkerk 1770-'71, landbouwer onder Hoogkerk,
overl. ald. (oud 63 jr.) 25-7-1834, otr. Hoogkerk 22-4-1798 (att. naar Groningen
om aldaar te trouwden) Annechien Luurts Anken, geb. Groningen 1768-'69,
landbouwersvrouw, overl. Hoogkerk (oud 51 jr., ouders niet genoemd) 7-3-1820,
dr. van Luurt Anken en mogelijk Trijntje NN.

4. Jantje Thiessen (Veenhuizen), geb. Hoogkerk 1774, overl. ald. (in 't 34e jaar) 15-
2-1807, otr. (1) Hoogkerk 3-5-1796 (att. naar Groningen om aldaar te trouwen)
Jannes Pieters, van Groningen, landbouwer te Hoogkerk, overl. te Hoogkerk vóór
1802; tr. (2) Hoogkerk 6-12-1801 Jacob haaks Leutscher, geb. Adorp 2-2-1779,
overl. Hoogkerk 22-7-1850, zn. van Izaak Rudolfs Leutscher en Annegien Jacobs
Kraaiboer. Hij tr. (2) Hoogkerk 7-1-1809 Fennichien Abrahams Leutscher; tr. (3)
Adorp 1-3-1832 Trientje Jans Nienhuis.
Huwelijkscontract tweede huwelijk 20-11 -1801 tussen Jacob lzaaks Leutscher en Jantje Thiessen55.
Aan bruidszijde verschenen: Jan Thiessen broeder, Jan Gerrits voormond, Jan Thiessen sibbevoogd
en Gerrit Klaassen vreemde voogd over haar minderjarig dochtertje bij wijlen Jannes Pieters.
Uit Jantje's eerste huwelijk:
a. Eitje Jans Anken, geb. Hoogkerk 1798-'99, overl. ald. (oud 27 jr.) 25-4-1826. Haar voormond Jan

Gerrits Anken had in 1812 de naam Anken ook voor haar aangenomen. •

Noten
1. Gemeente-archief Groningen (GAG), III ij,

21-6-1727.
2. Nederlands Repertorium van Familienamen

(het Groninger deel).
3. Rijksarchief Groningen (RAG), V mm 1.
4. Artur Lehmann, Schweizer Familien Anken in

Europa ab 1539 und Auswanderer nach Ame-
rika ab 1850, Saarbriicken 1995 (eigen uitga-
ve; een exemplaar in bezit van C.H. van Wijn-
gaarden te Breda).

5. Correspondentie tussen A. Lehmann en C.H.
van Wijngaarden.

6. GAG, Requestboek dl. 43, 7-8-1749.
7. GAG, 325 rood, dl. 10, fol. 308, 13-8-1749.
8. GAG, Requestboek dl. 44, 1-3-1752 en 3-8-

1752; GAG, 325 rood, dl. 11, fol. 15v., 3-8-
1752).

9. De huwelijksakte vermeldt: 'p.q. Berent
Luijrts Dorenbusch als broeder'. De afkorting
'p.q.' staat voor 'pro qui' bij mannen, resp.
'proqua' bij vrouwen, en betekent 'voor wie'.

10. Van Calcar, Van Kalker (aanvullingen en ver-
beteringen), in: Nederland's Patriciaat 60
(1974), pag. 399-404.

11. A.H. Huussenjr., Huwelijksdispensaties 1795-
1810 (1), in: Jaarboek Centraal Bureau voor
Genealogie 29 (1975), pag. 160-190, m.n.
pag. 181).

12. GAG, Ulij, 27-3-1795.

13. De afkorting 'leg. tut.' staat voor 'legitimus
tutor',resp. 'legitimatutrix'; wettelijke voogd
(of voogdes). Dat betekent dat de overlevende
ouder zonder bijkomende formaliteiten de
voogdij heeft over kind(eren) uit het huwelijk.
Pas wanneer hij/zij gaat hertrouwen, worden
er voogden aangesteld. Vaders worden na de
boedelscheiding en afkoop nog wel weer eens
opgenomen in het drietal 'voorstanderen',
maar niet altijd.

14. Als Joseph van Ankum (!), Oude Jatstraat,
lijklaken Nieuwe Kerk).

15. P.J.C. Elema, Huiseigenaren van de stad Gro-
ningen 1765, Groningen 1995, pag. 10.

16. GAG, 3 mr, 1770 en 1780, fol. 8, 'op de zuid-
kant van de Jat en Kruidstraat'.

17. GAG, Ulij, 5-12-1743.
18. GAG, III ij, 7-4-1747.
19. GAG, m x 129, fol. 74v., 22-1-1746, geregi-

streerd 7-2-1746.
20. 'Zwetten' betekent 'de naaste buren', ofwel

'belendingen'.
21. GAG, III x 155, fol. 141.
22. GAG, III x 156, fol. 77, 25-4-1766, geregi-

streerd 24-7-1766.
23. GAG, 655 mr, 8-10-1761.
24. GAG, III x 171, fol. I34v., 6-5-1776, geregi-

streerd 17-5-1776.
25. GAG, III x 193, fol. 45, 26-5-1792.
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26. GAG, III x 161, fol. 196.24-11-1770.
27. RAG, LV1I1 b 2, fol. 103v„ 14-5-1803.
28. RAG, LXXII h 2, fol. 66v., 26-6-1805.
29. GAG, IV w 3, fol. 28v., 23-2-1739.
30. GAG, IV w 3, fol. I23v., 8-3-1748.
31. GAG, IV w 3. fol. 142, 17-10-1749.
32. GAG, IV w 4, fol. 146,5-5-1766.
33. RAG, IV x 2, fol. 16. 1-8-1767.
34. GAG, III x 158, fol. 87, 31-12-1767.
35. 'Aanloven' is de doopsgezinde tegenhanger

van 'aanzweren' (beëdigen). Doopsgezinden
leggen geen eed af, maar beloven.

36. RAG. IV ff, 29-6-1746 en 10-3-1750.
37. RAG, IV a 1,6-5-1772.
38. RAG, 730/895, 31-7-1770.
39. GAG, Ulij. 10-5-1774.
40. RAG IV x 2, fol. 45, 9-7-1771.

41. RAG LXV b 27, fol. 67, 14-1-1784, toegang
735, no. 328.

42. P.J.C. Elema, Naamsaanneming in Groningen
ISI1-1S26, Groningen 1994, pag. 145.

43. GAG, IV 2 6, fol. IO9v.. 16-6-1803.
44. RAG, IV x 2, fol. 104, Hoogezand, 7-4-1783.
45. RAG, IV x 4, fol. 82v., 30-4-1802.
46. RAG, IV x 4, fol. 106, 7-4-1803.
47. RAG, Vil 34, 12-5-1803.
48. RAG, IV rr 10,22-6-1781.
49. RAG, IV u 2, 10-5-1783.
50. GAG, III ij, 14-5-1798.
51. RAG, XXXVIc 7, fol. 119, Adorp, 9-5-1803.
52. Als noot 40, pag. 139.
53. Volgens de tienjarentafel, akte niet aangetrof-

fen.
54. Als noot 40, pag. 101.
55. RAG, LVIII b 2, fol. 85.

UIT ANTWERPSE BRON (11)

15-6-1540; Peeter Braem geboren van Brugge, vercleerde in presentie van Lynken
Steckaerts zynre huysvrouw geboeren van Lueven, dat hy overmidts zyne ongenese-
licke sieckte en gebreck van lazarie daer mede hy deur de gave gods hem zeyde be-
vangen te zyne ... dat hy in zynen eenen arm lam was ende geminct, dat hy gheelick
en[de] all onnut ende onbequaem is om voer hem ende zyne huysvrouw zyn broot met
goede en[de] met eeren te winnen ende alsoe den last vanden huwelicken state te
dragen, meyninge is ende voer hem genomen heeft buyten slants te reysen ende aldaer
zyn broot te bidden, zoe nae den statuyten ... van den melaetsche menschen behoort
ten eynde zyn voirs[chreven] huysvrouw te bat voer heur alleene soude moegen heur
broot winnen daer zy nyet machtich en ware voer hen beyden te winnen mits dyen
dattet een scherpe weerelt is om broot te winnen, Gemerct oick (zoe zy tsamen ver-
cleerden) dat zylieden als gheen goet en hebben daer op zy hen beyden souden mogen
houden ... [verklaart van zijn vrouw 12 karolus gulden ontvangen te hebben en aldus
uitgekocht te zijn].

(Stadsarchief Antwerpen, N 3133, notaris W. Strijt, fol. 158v.) [M.V-K]

SINTER DE KLAES

20-6-1675: voor outraet en gerechten inden ambacht van Barendrecht en Carnisse
compareert Gijsbert Pieters alias Sinter de Klaes.

Recht. arch. West-Barendrecht en Carnisse 4, fol. 48
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FAMILIE-AANTEKENINGEN DE MILDE

In een oude Statenbijbel, vermoedelijk door mijn grootmoeder tussen de twee wereld-
oorlogen gekocht, staan enkele familie-aantekeningen. Van de eerstgenoemden is de
ondertrouwakte d.d. 27 oktober 1679 te Amsterdam gevonden: 'Alben de Milde, van
Den Briel, rijsende bode, op de Zingel, out 30 jaren, ouders doot, geassistrt. met Pieter
van der Schiebaen, ende Anna Roos, van Aernhem, out 30 jaren, op de Heeregraft,
ouders doot, geassistrt. met Willem van Hoeven haer goede bekende'.
[Red.: de bijbelaantekeningen noemen twee 'nagelaaten' kinderen; de Amsterdamse
doopboeken noemen vier gedoopte kinderen: Sijme 21-7-1680, Hendrick 28-9-1681,
Geertruijd 24-1-1683, en Geertruijdt 1-9-1685]

Anna Hendrix Roos geboren tot Arnhem in Gelderlant anno den 19 septem. [1648]
Albregt Sijmonsz de Milde is gebooren in Den Briel op 3 Koningendag anno 1649 - tesamen getrout in de
Nieuwekerck int beg[in] van novemb 1679 tot Amsterdam
Dit is geschreven den 6 junij 1700
Anna Roos gebooren den 19 september 1648: overleeden den 20 maij 1696 den 24 ditto in de Westerkerk
begraaven, out 47 jaar 8 maanden.
Albert de Milde gebooren den 6 januarij 1649: overleeden den neegentiende desember 1702 den 23 ditto
in de Westerkerk begraaven, out 53 jaar 11 maanden 13 dagen.
Nagelaaten twee kinderen als volgt
Hendrik de Milde gebooren den 25 september 1681: den 28 d° gedoopt
Geertrui] de Milde gebooren den 27 augustus 1688: den 29 d° gedoopt

Hendrik de Milde - Margareta Keetelaar getroud door d° Roepius op den 31 januarij 1708 sijnde dingsdag
in de Niewekerk
NB gebooren den 11 septembr 1689 smorgens ten 3 a 4 uuren
De kinderen sijn als volgt
Sara de Milde gebooren den 17 augustus 1709 s:morgens ten 6'/2 uur den 18 d° door d° AEmilius gedoopt
Albert de Milde gebooren den 26 augustus 1711 s:nagts ten 1 Vi uur den 30 d° door d° Ostens gedoopt
Abraham de Milde gebooren den 26 november 1713 s:morgens ten 3Vi uur den 30 d° door d° Ostens ge-
doopt
Anna de Milde gebooren den 3 desember 1715 s:avonds ten 10 uuren den 8 d° door d° AEmilius gedoopt
Hendrik de Milde gebooren den 25 maij 1718 s'morgens ten 5 uur den 26 d° op Heemelvaartsdag door d°
AEmilius gedoopt
Simon de Milde gebooren den 20 februar. 1724 s'avonds ten 9'/i u[ur] den 23 d° door d° De Goede gedoopt.
Arent de Milde gebooren den 12 april 1726 s'morgens ten 9 [uur] den 14 d° sijnde Palmsondag door d° De
Goede gedoopt
Maria de Milde gebooren den 3 julij 1728 's avonds ten lO'/i u[ur] den 5 d° door d° De Goede gedoopt.

Johan Hendrik Gerretsen geb. 2 juni 1904
Egbert Gerretsen geb. 2 aug. 1906

J. HARMSEN-GERRETSEN
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HENDRIKUS
JOHANNES
(HEIN)

BANNENBERG

zn. van Hendrikus
Matheus

Bannenberg en
Margaretha
Halderiet

varkensslachter

geb. Amsterdam
18-12-1835

overl. Amsterdam
25-2-1908

PETRONELLA
MARIA

BRUNING

dr. van Johannes
Gerardus Bruning
en Maria Henrietta

Erftemeijer

geb. Amsterdam
7-1-1836

overl. Amsterdam
15-6-1866

tr. (I) Amsterdam 20-8-1857

JAN RUURDS
DE JONG

zn. van Ruurd
Douwes de Jong
en Margaretha

Wiebes Molenaar

winkelier, bakker

geb. Joure
13-4-1826

overl. Joure
20-1-1905

DIEUWKE
L1EUWES

KETELAAR

dr. van Lieuwe
Rintjes Ketelaar

en Dorothea
Gerbens van der

Werf

geb. Workum
12-2-1831

overl. Joure
4-5-1902

tr. Workum 2-5-1851

GERARDUS
VAN DEN
HEUVEL

zn. van Nicolaas
van den Heuvel en

Jansje Mulder

smid

geb. Amersfoort
3-6-1820

overl. Delft
18-3-1892

JOHANNA
CORNELIA
WOUTERS

dr. van Mattheus
Antonius Wouters
en Susanna van

den Nieuwendijk

naaister

geb. Leiden
16-2-1825

overl. Delft
3-2-1885

tr. Leiden 12-5-1847

GERARDUS
(GERR1T) VAN-

VELZEN

zn. van Jacobus
van Velzen en

Jannetje van der
Meer

werkman

geb. Leiden
8 - 1 1 - 1 8 1 7
overl. Delft
2-10-1862

ALIDA MARIA
PLUSSIE

dr. van
Bartholomeus

Plussie en Helena
van Milsbeek

naaister

geb. Delft
11-2-1819

overl. Delft
23-4-1899

tr. Delft 23-11-1842

HENRICUS JOHANNES
MATHEUS (HEIN)
BANNENBERG

varkensslachter

geb. Amsterdam 3-8-1858
overl. Mook 15-4-1935

DOROTHEA (DUTJE)
DE JONG

geb. Joure 8-9-1855
overl. Mook 3-12-1933

WILHELMUS VAN DEN
HEUVEL

smid

geb. Delft 24-2-1855
overl. Zaandam 22-9-1911

MARIA HELENA VAN
VELZEN

geb. Delft 10-12-1856
overl. Zaandam 4-5-1930

tr. Amsterdam 25-1-1882 tr. Delft 26-10-1881

PETRUS HENRICUS JACOBUS (PIERRE)
BANNENBERG

bedrijfsleider V & D
geb. Amsterdam 17-12-1895
overl. Deventer 31-10-1972

MARIA CORNELIA JOHANNA (MIES)
VAN DEN HEUVEL

verkoopster
geb. Delft 25-2-1893

overl. Deventer 23-11-1973

tr. Zaandam 14-8-1924

HENRICUS JACOBUS PETRUS (HEIN) BANNENBERG
stafassistent med. dienst Hoogovens, geb. Deventer 17-12-1930, tr. (1) Deventer 26-11-1958 Johanna Francisca (Annie) Willemsen,

geb. Deventer 22-4-1934, verkoopster, dr. van Gerrit Willemsen en Johanna Maria Bult; tr. (2) Castricum 21-1-1980 Catharina
(Tme) Wortel, geb. Alkmaar 31-8-1933, verkoopster, dr. van Joseph Johannes Wortel en Margaretha Maria Fredriks

Nummer 8
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HENDRIK
AUGUSTINUS

FREDRIKS

zn. van Hendrik
Fredriks en
Catharina

Hermania van
Schoonhoven

goudsmid

geb. Amsterdam
18-9-1844

overl.
Bloemendaal

15-5-1912

WILLEMINA
CHR1STIAANS

dr. van Willem
Christiaans en

Elisabeth
Diesbergen

geb. Amsterdam
12-10-1845

overl. Amsterdam
26-6-1918

tr. Amsterdam 24-4-1867

JACOBUS VAN
DER VORST

zn. van Willem
van der Vorst en

Adriana Alette van
Haeften

schilder

geb. Amsterdam
27-5-1828

overl. Amsterdam
8-7-1916

CLARA MARIA
DIJKMAN

dr. van Joannes
Dijkman en Maria
Susanna van Wijk

geb. Amsterdam
5-3-1829

overl. Amsterdam
19-3-1882

tr. Amsterdam 5-10-1853

SVEND
ANDREAS

HALD

zn. van Jonas
Svendsen Hald en
Mette Marie Lind

geb. Hillerod
(DK) 18-9-1822

overl. Amsterdam
10-6-1888

LAMBERTA
NOORMAN

dr. van Johannes
Martinus Willekes
Noorman en Anna

Lok

geb. Amsterdam
27-8-1840

overl. Amsterdam
26-12-1913

tr. Amsterdam 7-8-1867

JOHANNES
BARTHOLO-
MEUS NEHR

zn. van Johannes
Bartholomeus

Nehr en Johanna
Wilhelmina Maria

Comelissen

smid. tapper

geb. Amsterdam
15-9-1851

overl. Amsterdam
23-11-1918

JANSJE
BARENDINA
CATHARINA
SCHNEIDER

dr. van Johannes
Jacob Schneider
en Barendina van

Deventer

geb. Amsterdam
25-12-1859

overl. Amsterdam
26-9-1879

tr. Amsterdam 27-7-1876

JAN ADRIAAN
FREDRIKS

graanwerker

geb. Amsterdam 21-12-1868
overl. Amsterdam 9-6-1954

CLARA MARIA VAN
DER VORST

geb. Amsterdam 3-11-1859
overl. Amsterdam 9-10-1944

JOHANNES MARTINUS
HALD

letterzetter

geb. Amsterdam 7-5-1884
overl. Blaricum 28-5-1965

BARENDINA JOHANNA
CATHARINA NEHR

geb. Amsterdam 31-7-1878
overl. Amsterdam 15-12-1957

tr. Amsterdam 9-9-1896 tr. Amsterdam 3-2-1909

AREND CORNELIS FREDRIKS

kelner
geb. Amsterdam 16-6-1904

overl. Amsterdam 21-1-1982

AUGUSTINA THEODORA HALD

geb. Amsterdam 1-5-1910
overl. Amsterdam 14-7-1984

tr. Amsterdam 6-6-1928

JOHANNES MARTINUS FREDRIKS
bankemployé, geb. Amsterdam 18-2-1938, tr. Amsterdam 30-7-1962 Carolina Johanna Maria

Helmers, geb. Amsterdam 15-1-1943, salarisadministratrice,
dr. van Johan Frederik Helmers en Maria Catharina Blauw

Nummer 9
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PROICERE PERGENDUM EST
een klassiek aandoende spreuk uit een recent verleden

door F.G.M. MANCHE*

Een aan het gemeentewapen van Vlieland gerelateerd wapen is dat van het Cavalerie-
schietkamp (CSK) aldaar.

Een twintigtal jaren geleden was er binnen de Koninklijke Landmacht een zekere
hausse in het invoeren van emblemen, wapens en vlaggen voor legeronderdelen. In
die tijd was ik commandant van het CSK en ook ik ontkwam er niet aan: er moest een
onderdeelsembleem komen. In 1976, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van
het schietkamp op Vlieland, werd het embleem met enig ceremonieel officieel inge-
voerd. Op dat moment bestond de uitvoering uit een wapenschild, uitgevoerd in fors
formaat en bestemd als decoratie bij de ingang van de kazerne. Voor persoonlijk ge-
bruik werden in een meer handzaam formaat (13x18 cm) schildjes van kunststof op
een houten plankje in de handel gebracht. Enige tijd later kwamen ook zogenaamde
borstzakemblemen met het wapen van het CSK ter beschikking.

In de 'Mededelingen' van Gens Nostra 49 (1994), pag. 77, werd meegedeeld dat het de bedoeling was
om medio 1996 met een speciaal nummer te komen, geheel gewijd aan Vlieland. Aan de lezers werd
gevraagd voor dit doel genealogische gegevens, of andere relevante bijdragen, beschikbaar te stellen.
Tot onze teleurstelling was het aangeboden materiaal dusdanig gebrekkig en onvolledig dat hiermee
onmogelijk een 'Vlieland-special' kon worden gemaakt. Slechts één bijdrage-het onderhavige artikel
-was een afgerond en aardig verhaal; wij menen dit het lezerspubliek niet te mogen onthouden.

REDACTIE
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Voordat het zover was, waren de nodige stappen ondernomen om tot een verant-
woord ontwerp te komen en de goedkeuring van het Bureau Ceremonieel van de
Landmachtstaf te verkrijgen.

Voor het ontwerp van het onderdeelsembleem had ik een prijsvraag uitgeschreven;
als randvoorwaarde had ik gesteld dat in het embleem de taak van het onderdeel en
de goede relatie tussen de Cavalerie en het eiland Vlieland tot uiting moesten komen.
Waarschijnlijk was dit wat hoog gegrepen; de enige inzending was een (overigens zeer
fraaie en sfeervolle) pentekening, voorstellende een blik langs het strand, waar een
schietende tank stond. Deze voorstelling is toch uitgangspunt geweest bij het ontwerp
en is dan ook goed te herkennen in het destijds door de Chef van de Landmachtstaf
vastgestelde onderdeelsembleem. Naast een heraldisch meer verantwoorde strakke
lijnvoering is enige symboliek aangebracht om beter te voldoen aan de gestelde rand-
voorwaarde.

Het scheepje aan de horizon (om derwille van de compositie boven de horizon
geplaatst) is een omgewende zeepink, zijnde het belangrijkste stuk in het gemeentewa-
pen van Vlieland. Deze zeepink is in het onderdeelsembleem geplaatst op een onder-
grond van Nassau-blauw, de kleur van het wapen der Cavalerie. Het schildhoofd drukt
daarmee de verbondenheid van het eiland en de Cavalerie uit. Dit wordt herhaald in
het schild: de tank als symbool van de Cavalerie, geplaatst op een ondergrond van wit
en groen, zijnde de kleuren van de Vlielandse vlag. Deze kleuren, in het wapenschild
gebruikt voor de aanduiding van de Vliehors en de Waddenzee, symboliseren in de
vlag van Vlieland het duinzand en het helmgras.

De taak van het onderdeel wordt weergegeven door de voorstelling van een tank.
Deze symboliek werd echter te karig gevonden; zij zou immers op elke eenheid bin-
nen de Cavalerie kunnen slaan. De dienstbaarheid van het onderdeel aan de schiet-
opleiding van tankbemanningen kwam niet tot uiting. Bovendien vond het personeel
dat iets van de sfeer bij het onderdeel tot uiting moest worden gebracht. Die specifieke
sfeer ontstond doordat een relatief kleine groep in een geïsoleerde situatie onder soms
barre omstandigheden vaak hard moest werken om de tanks inzetbaar te houden en
de schietbaanfaciliteiten telkens weer te repareren. Tijdens dit werken of tijdens de
soms uitbundige ontspanning hield men steeds zijn hoofdtaak voor ogen. Wat er ook
gebeurde, steeds was het devies: 'het schieten moet doorgaan'. Die slogan werd in die
tijd te pas en te onpas gebruikt. Vaak kon je er een spanning mee doorbreken, gemop-
per mee doen verstommen, of gewoon elkaar aansporen. Deze slogan gaf daarnaast
de taak van het onderdeel weer. Daarom werd besloten deze tekst als spreuk aan het
wapen toe te voegen.

Eigenlijk weet ik niet meer waarom ik die spreuk in het Latijn wilde laten vertalen.
Mogelijk werd ik geïnspireerd door het feit dat ik ook onderdak bood aan een detache-
ment van de Koninklijke Luchtmacht. Bij dit krijgsmachtdeel is het gebruik van Latijn
in spreuken bij onderdeelsemblemen een algemeen verschijnsel. Hoe het ook zij, als
HBS-er voelde ik mij (ondanks enige jaren ervaring als misdienaar) genoodzaakt de
hulp van de plaatselijke dominee in te roepen. Deze vertaalde onze spreuk tot 'sagitta-
re pergendum est'. Voor alle zekerheid (zijn gymnasiale opleiding was wel erg lang
geleden) heeft hij zijn oplossing nog aan zijn klassieke letteren studerende zoon voor-
gelegd. Deze keurde de vertaling prompt af, omdat 'sagittare' (zo het al een accepta-
bele vertaling van 'schieten' zou zijn) te nadrukkelijk en uitsluitend op het schieten
met pijl en boog zou kunnen slaan. Hij en zijn medestudenten beredeneerden dat voor
schieten met een vuurwapen eigenlijk geen woord kan bestaan in het klassieke Latijn,
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gewoonweg omdat men dit specifieke begrip niet kende. Derhalve werd er een woord
geconstrueerd: 'proicere'. Dit zou staan voor 'wegwerpen', 'naar voren werpen', 'van
zich vandaan werpen'. Daarmee wordt dan zo nauwkeurig mogelijk het natuurkundig
verschijnsel bij het schieten met een vuurwapen aangeduid, oftewel wat het kanon met
de kogels doet. Vermeldenswaard is wellicht de overeenkomst tussen de door de stu-
dent gekozen omschrijving van het verschijnsel schieten ('wegwerpen', enz.) en een
formulering in de privaatrechtelijke vergunning van Rijkswaterstaat aan het Ministerie
van Defensie waarin te lezen staat, dat vergunning wordt verleend tot 'het werpen van
projectielen in de Waddenzee'.

De klassiek aandoende spreuk bij het wapen van het CSK stamt dus uit een recent
verleden. De verklaring ervan zal misschien onverwacht profaan zijn, betekenis ont-
breekt er in elk geval niet aan! •

UIT ANTWERPSE BRON (12)

17-4-1540; Deersame persoon Joryen Beyer coopman van Danzicke negocierenfde]
alhier Tantwerpen ter eene ende Jacob Claess alias Storm buermafn] van Eedam[m]e
gelegen in Hollandt ter andre zyden, hebben vuyt heuren vryen eygenen wille ende
wetentheyt oick als zy seyden ombedwongen van yemande bekent ende verleden ...
gesloten te hebben een contract van coope ... te wete[n] als dat de voors[chreven]
Joryen Beyer wel ende wettelick vercocht heeft ende vercoopt mits desen vuyt gerech-
ten tytele van coope den voorn[oemde] Jacobe Claess alias Storm present en[de] den
coop accepteren [de] een schip genaemt Den Salvator met alle zyn[re] gereede ende
toebehoorten van buyten ende van binnen den selven schepe nu teghenwoordelick
toebehoorenfde] egheene dingen vuyt gescheyden alsoe tselve nu ter tyt liggende is
ter Veere in Zeelandt, ende dat nae vuytwysen van sekeren inventaris vanden selven
schepe ende zynfre] gereede daer op gemaeckt... ende dat voer ende om de som[m]e
van zevenhondert en [de] vyftich Carolus gulden eens.

(Stadsarchief Antwerpen, N 3133, notaris W. Strijt, fol. 103) [M.V-K]

HOOGBEJAARDEN

1363. Noodigingen ter begrafenis: - van Annetje Visser, anders genaamt Annetje met
het kleyn hoofdje, bejaarde dogter van 98 jaar, 1698. - van Cornelia Bierens, overlee-
den in den ouderdom van honderd één jaren, op de hofstede Middenhoek, by Loenen,
1792. - van Barbara Jansen, overleden in den hóogen ouderdom van 103 jaren, te
Sassenheim, 1796.

Catalogue de la collection belle ... formant la bibliothèque de feu M.W.E. van Pappelendam ...,
Amsterdam, Bom, 1889
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EEN NEDERLANDSE TAK
VAN HET LUIKSE GESLACHT PISUISSE*

door E. POOTH-VERMAAS en E.C. VERMAAS

Inleiding
De naam Pisuisse komt reeds vroeg voor in Luik en omgeving. In 1304 nam een heer
Pisioys als leidend militair deel aan de belegering van Maastricht door de Luikenaren.
Pas in de tweede helft van de 17de eeuw komt de naam voor in de doop- en trouwboe-
ken van Luik. De naam wordt daar ook geschreven als Piswis, Pissisuisse, Pisoys.

Er is niets bekend over de beroepen van de Luikse leden van het geslacht Pisuisse.
Wel kan worden aangenomen dat zij militair waren dan wel wapensmid gezien de
beroepen van de eerste generaties van het geslacht in Nederland. Nicolas Pisuisse (III)
zal naar alle waarschijnlijkheid wapensmid of wapenhandelaar zijn geweest. Als be-
wijs hiervoor zou kunnen worden aangevoerd, dat de meeste wissels die zijn zoon
Servaes (Servatius) Pisuisse (IV) afgeeft, dat in Luik doet. Dit blijkt uit de verschillen-
de wissels die geprotesteerd worden en waarvan akten bij verschillende notarissen in
's-Gravenhage. Bovendien is Nicolas peter bij de doop van twee van zijn kleinkinde-
ren. En deze worden gedoopt op de dag van geboorte!

Servatius Pisuisse (IV, ged. Luik 1 -7-1735) is de eerste die naar Nederland trekt en
zich in 's-Gravenhage vestigt als wapenhandelaar en meester-geweermaker. Hij is de
stamvader van de Nederlandse tak van de familie Pisuisse. Een zeer bekende nazaat
is Jean Louis Pisuisse (VlIIb), de cabaretier die in november 1927 op het Rembrandt-
plein werd vermoord.

Het geslacht Pisuisse is van oorsprong Rooms-katholiek. Servatius trouwt dan ook
een katholiek meisje, Helena Cuypers. Maar zowel Jacobus Nicolas als zijn broer
Servais, tweede generatie in Nederland, treffen protestantse meisjes waarmee ze trou-
wen. Dat heeft waarschijnlijk wel moeilijkheden opgeleverd want Jacobus Nicolas
trouwt pas na de geboorte van zijn vierde kind. Het tweede kind wordt zelfs nog ka-
tholiek gedoopt. De overige kinderen zijn allen gereformeerd gedoopt.

Wapen
In de gezinnen van Jean Louis Pisuisse (VlIIb) en zijn zusters is een wapen in om-
loop. De beschrijving van dit wapen luidt: In zilver een blauw schildhoofd beladen
met drie gouden linkerschuinbalken; Helmteken: een geopende vlucht, doorsneden
van goud en blauw; Wrong en helmkleden: blauw en goud. De wapenspreuk: 'Oy
Voy' (hoor en zie).

Het vermoeden bestaat dat Jean Louis dit wapen heeft ontworpen of doen ontwer-
pen. Onderzoek heeft aangetoond dat een wapen heeft bestaan van Henri de Wenghe-
velde die op 29 april 1358 wordt vermeld als rechter te Wijhe (O.). Beschrijving van
dit wapen luidt: In (zilver?) een schildhoofd beladen met twee linker schuinbalken.
Zegel aan het Charter van het klooster Clarewater bij Hattem (doos 1 -34 in RA Arn-
hem). De spreuk kan zijn ontleend aan een spreuk gebruikt door Otto Heinrich Frei-
herr von Herberstein, overleden in 1607. Deze luidde 'Oy Voy te tais si tu veux vivre
en paix' (hoor, zie en zwijg als je in vrede wilt leven).

* Zie ook: E. Pooth-Vermaas, Integratie van buitenlandse families, Een voorbeeld aan de hand van de
families Bautz, Chaillet en Pisuisse, in: Cens Nostra 44 (1989), pag. 85-90.
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Genealogie

I. Lambert Pisuisse, tr. Luik (la Foie) 12-6-1672 Marguerite Levinfosse.

Uit dit huwelijk:

1. Pierre, ged. Luik (la Foie) 16-2-1674.
2. Servais, volgt II.

II. Servais Pisuisse, ged. Luik (la Foie) 3-12-1675, tr. ald. (St. Thomas) 12-2-1708
Elisabeth Pirlet, ged. Luik (St. Jean Baptiste) 10-9-1681, dr. van Nicolas Pirlet en
Ailitide Rouma.

Uit dit huwelijk:

1. Nicolas, volgt III.
2. Servais Pisuisse, ged. Luik (St. Thomas) 9-2-1717, tr. ald. (la Foie) 29-8-1740

Jeanne Thonus.

III. Nicolas Pisuisse, ged. Luik (St. Thomas) 2-1-1711, overl. na 30-4-1772 (peter bij
de doop van zijn kleinzoon Nicolas), tr. Luik (St. Thomas) 16-5-1734 Maria Thonet.

Uit dit huwelijk:

1. Servatius, volgt IV.

IV. Servatius Pisuisse, ged. Luik (la Foie) 1-7-1735, meester-geweermaker, wapen-
handelaar, als burger van Den Haag jan. 1766, otr./tr. 's-Gravenhage (r.-k.) 24-4/7-5-
1768 Helena Cuypers, ged. ald. (r.-k.) 16-1-1735, begr. ald. (Groote Kerk) 20-6-1787,
dr. van Jacobus Cuypers en Apollonia van Rijsbeek.

Servaas Pisuisse koopt op 11 juni 1776 een huis gelegen aan de noordzijde vam het Lang Achterom
te Den Haag voor de prijs van 4.000 gld. De overdracht vindt plaats op 26 juni 1776'.

Uit dit huwelijk, r.-k. gedoopt te 's-Gravenhage:

1. Maria Apollonia, ged. 10-2-1769.
2. Jacobus Nicolas, volgt Va.
3. Nicolas, ged. 30-4-1772, overl. 's-Gravenhage 16-10-1773.
4. Servais, volgt Vb.

Va. Jacobus Nicolas Pisuisse, ged. (r.-k.) 's-Gravenhage 3-2-1770, meester-zwaard-
veger (wapensmid), geweermaker, overl. Rotterdam 23-12-1820, tr. ald. 4-9-1796
Catharina Vrijdag, ged. 's-Gravenhage 7-6-1767, overl. Rotterdam 24-2-1833, dr. van
Daniel Freijtag (Vrijdag) en Geertruij Nieuwenhuijsen.

Uit dit huwelijk:

1. Jacobus Antonius, geb./ged. (geref.) 's-Gravenhage 21/24-7-1791, overl. ald. 22-
10-1791.

2. Servatius Gerardus, geb./ged. (r.-k.) Rotterdam 14/15-9-1792, overl. ald. 26-6-
1793.

3. Servaas Jacobus, geb./ged. (geref.) Rotterdam 7/8-5-1794.
4. Hendrik Jan Willem, volgt Vla.
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5. Dorothea Helena Pisuisse, geb./ged. (geref.) Rotterdam 9/21-9-1797, winkelier-
ster, overl. Rotterdam 4-12-1846, tr. (1) ald. 11 -12-1816 Louis Pieter den Braas-
sem, ged. Rotterdam 29-1-1786, drogist, zn. van Daan den Braassem en Wilhel-
mina de Bruijn; tr. (2) Rotterdam 8-3-1837 Steven Jacobsen, geb. Rotterdam ca.
1785, koopman, zn. van Jacob Jacobsen en Margaretha Witke.

6. Geertrui Jacobina Pisuisse, geb. Rotterdam 17-12-1799, overl. ald. 10-9-1829,
tr. Rotterdam 7-7-1824 Hendrik Jan Willem Vrijdag, geb. ald. 5-10-1791, contro-
leur bij de Waarborg van Goud en Zilverwerken, overl. Rotterdam 28-5-1876, zn.
van Hendrik Vrijdag en Johanna Wilhelmina van Velsen.

7. Daniel Nicolas, geb. Rotterdam 5-12-1801, overl. ald. 22-1-1802.
8. Catharina Wilhelmina Pisuisse, geb. Rotterdam 4-2-1803, tr. ald. 21-12-1831

Hendrik Jan Willem Vrijdag, wedr. van Geertrui Jacobina Pisuisse (Va-6).
9. Daniel Jacobus Nicolaas, geb. Rotterdam 19-4-1806, overl. ald. 12-3-1809.

10. Jacobus Nicolaas Pisuisse, geb. Rotterdam 26-12-1808, militair, overl. (verdron-
ken in de IJssel bij Zutphen) 31-12-1833.

Vla. Hendrik Jan WillemPisuisse, geb./ged. (geref.) Rotterdam 17/25-6-1795, kolonel
infanterie, Commandeur in de orde van Eikenkroon, ridder Militaire Willemsorde en
RNL, overl. Maastricht 18-5-1857, tr. (1) Bergen op Zoom 18-11-1818 Johanna Eli-
sabeth Feber, ged. (r.-k.)ald. 7-5-1796, overl. Maastricht 23-9-1833, dr. van Antonius
Feber en Agnes Ghijsen; tr. (2) Maastricht 1-12-1837 Henriëtta Frederica Marie Mo-
raux (Moreaux), geb. ald. 29-6-1813, overl. Arnhem 19-10-1846, dr. van Louis Joseph
Moraux (Moreaux), advocaat en raadsheer, en Sophie Dorothée Pichot; tr. (3) Amster-
dam 15-3-IS49'jkvr. Marie Louise Tindal, geb. Versailles 18-3-1811, overl. Nice 11-
1-1875, dr. van Ralph Dundas baron Tindal en Helena Jeannetta Hartkamp.

Uit het tweede huwelijk:

1. Louis Josef Pisuisse, geb. Maastricht 13-6-1838, Ie luitenant, overl. Maastricht
4-12-1863.

2. Dorothea Helena Pisuisse, geb. Maastricht 8-9-1839, overl. ald. 18-7-1853.
3. Henri Pisuisse, geb. Arnhem 18-8-1845, 3e commies bij de aanleg van de lijnen

voor de Staats Spoorwegen op Java, eervol ontslagen in 1907, tr. Soerakarta 24-5-
1876 Maria Nispel, geb. Padang 12-6-1844, overl. Probolingo 23-10-1905.
Uit dit huwelijk:
a. HendrikJan Willem Pisuisse, geb. Soerakarta 16-12-1870, tot 1902 klerk op het assistent-residen-

tie kantoor Loernadjang (Pasoeroean).
b. Henriëtte Frédérique Marie, geb. Soerakarta 20-1-1873, overl. ald. 25-3-1873.
c. Henriëtte Frédérique Marie, geb. Soerakarta 28-2-1874, overl. ald. 22-6-1874.
d. Marie Louise, geb. Soerakarta 28-4-1876.
e. LouiseJosephine Pisuisse, geb. Soerakarta 28-6-1878, overl. Haarlem 16-12-1956, tr. Banjoewan-

gi 12-6-1900 Mattheus Berends, geb. Muntok 17-11-1872, overl. Malang 17-4-1940.
f. Dorothée Sophie, geb. Soerakarta 23-5-1880.

Uit het derde huwelijk:

4. Marie Louise Pisuisse, geb. Arnhem 13-1-1850, overl. 's-Gravenhage 29-12-
1877, tr. Maastricht 3-9-1866 Willem Hooglandt, geb. Amsterdam 14-9-1831,
koopman, agent Rotterdamsche Bank te Singapore, overl. 's-Gravenhage 8-1-
1890, zn. van Abraham Elias Hooglandt, koopman, en jkvr. Ralphine Emilie
Tindal.
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5. Leonard, geb. Leiden 4-9-1851, overl. ald. 18-9-1851.
6. Helma Jeanette Pisuisse, geb. Maastricht 8-8-1853, overl. ald. 31-5-1872.

Vb. Servais Pisuisse, geb./ged. (r.-k.) 's-Gravenhage 30-4-1775, overl. Rotterdam 8-
10-1811, tr. ald. 4-9-1796 Engelina Valkhof, ged. Rotterdam 3-4-1777, dr. van Corne-
lis Valkhoff en Johanna van der Loo.

Uit dit huwelijk, geboren te Rotterdam:

1. Cornelis Johannes, volgt VIb.
2. Servaas, geb. 12-5-1799, overl. Rotterdam 7-3-1800.
3. Helena Catharina Pisuisse, geb. 14-3-1801, overl. Rotterdam 5-8-1851, tr. ald.

4-11-1829 Antonie Steenweg, geb. Rotterdam 22-5-1803, kantoorbediende, zn.
van Gerrit Steenweg en Alida Beumer.

4. Johanna Engelina Pisuisse, geb. 9-2-1803, overl. Rotterdam 1-4-1840, tr. ald. 28-
10-1835 Cornelis Rijkhart, ged. Rotterdam 16-7-1789, zn. van Jacobus Rijkhart
en Jannetje Waterman.

5. Jacobus Nico las, volgt VIc.
6. Servaas Pisuisse, geb. ca. 1807, overl. Rotterdam 8-10-1811.

VIb. Cornelis Johannes Pisuisse, geb. Rotterdam 30-1-1797, horlogemaker, overl.
Rotterdam 2-11-1855, tr. Maria Schilperoort, ged. Delft 21 -3-1786, overl. Rotterdam
19-5-1834, dr. van Arie Schilperoort en Maria Snel.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Servaes, volgt Vila.
2. Arie Marinus Gerardus, geb. Rotterdam 27-5-1824, overl. ald. 16-6-1824.

Vila. Cornelis Servaes Pisuisse, geb. Rotterdam 23-10-1819, horlogemaker, overl.
Nieuwer Amstel 3-5-1878, tr. Rotterdam 5-4-1848 Helena Josina Kuhler, geb. ald.
21-5-1821, naaister, dr. van Paulus Frans Kuhler en Adriana Schilperoort.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Wilhelmus, volgt Villa.
2. Paulus Frans Pisuisse, geb. Amsterdam 3-5-1858, schilder, overl. Amsterdam

21-6-1926, tr. (1) ald. 9-2-1882 (echtsch. ald. 28-2-1895) Riekjen de Wit, geb.
Amsterdam 7-1-1860, dr. van Klaas de Wit en Tjeskje Muurling; tr. (2) Marrigje
Berendsen, geb. Zwolle 21-10-1868, dr. van Lambert Berendsen, schipper, en
Marrigje Damman.
Uit het eerste huwelijk:
a. Helena Josina Pisuisse, geb. Amsterdam 31-5-1882, overl. Amstelveen 2-4-1972, tr. Nieuwer

Amstel 15-3-1905 Klaas Smit, geb. Nieuwer Amstel 31 -10-1879, overl. Amsterdam 7-8-1937, zn.
van Albert Smit, koopman, en Johanna de Wit.

b. Jetje Pisuisse, geb. Amsterdam 14-12-1883,overl.ald.3-10-1920, tr. Amsterdam 17-8-19IOP/Wer
Balk, geb. Hoorn 2-8-1888, groentehandelaar, zn. van Klaas Balk en Maartje Geusenbroek.

c. Paulina Francina Pisuisse, geb. Amsterdam 28-8-1885, dienstbode, overl. Amsterdam 9-8-1956,
tr. ald. 10-6-1914 Jan Buiter, geb. Haarlem 17-7-1886, zn. van Jan Buiter, makelaar, en Agatha
van der Linden.

d. Elisabeth Cornelia Pisuisse, geb. Amsterdam 17-9-1887, overl. ald. 14-2-1949, tr.(l) Amsterdam
7-3-1912 Diedrich Georg Jacob Grönenwold, geb. Amsterdam 1-3-1889, zn. van Dirk Heeren
Grönenwold en Elisa Marie Friederike Knief; tr. (2) Amsterdam 17-6-1942 Johannes de Roo, geb.
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Delft 15-7-1888, zn. van Abraham de Roo, metselaar, en Cornelia van de Water,
e. Cornelis Klaas Pisuisse, geb. Amsterdam 15-11 -1889, winkelier, overl. Doelinchem 12-12-1969,

tr. (1) Amsterdam 22-5-1912 Henriette van Ommen, geb. ald. 17-2-1893, dr. van Jacobus Nicolaas
van Ommen, stoffeerder, en Geertruide van der Pels; tr. (2) Amsterdam 8-11-1939 Aleida Fredrika
Balen, geb. Dinxperlo 9-3-1906.

Villa. Cornelis Wilhelmus Pisuisse, geb. Rotterdam 23-7-1852, horlogemaker, leder-
bewerker, overl. Nieuwer Amstel 25-3-1914, tr. Amsterdam 17-9-1885 Johanna de
Wit, geb. Amsterdam 8-12-1861, overl. Amstelveen 13-1 -1956, dr. van Jochem Tiedes
de Wit en Klaaske van Eijck.

Uit dit huwelijk, geboren te Nieuwer Amstel:

1. Cornelis Servaas, geb. 24-2-1886, overl. Nieuwer Amstel 11-4-1886.
2. Clasina Johanna, geb. 29-1-1887, overl. Nieuwer Amstel 16-2-1887.
3. Cornelis Servaas, volgt IXa.
4. Johan, volgt IXb.
5. Clasina Johanna Pisuisse, geb. 18-8-1892, overl. Blaricum 4-3-1983, tr. Deurne

9-5-1925 Jacobus Nieuwenhoff, geb. Amsterdam 2-2-1894, overl. ald. 13-3-1970,
zn. van Abram Nieuwenhoff en Elisabeth Domna.

6. Eduard, geb. 21-6-1894, overl. Nieuwer Amstel 17-7-1894.
7. Helena Johanna Pisuisse, geb. 14-7-1895, overl. Amstelveen 10-10-1990, tr.

Nieuwer Amstel 10-9-1919 JakobSpreen, geb. ald. 11-4-1889, overl. ald. 29-12-
1946, zn. van Teunis Spreen, arbeider, en Elisabeth Jannetje Kolenberg.

Links: Cornelis Wilhelmus Pisuisse (Villa: 1852-1914), echtgenote Johanna de Wit (1861-1956) en de
kinderen Cornelis Sen'aas (1888-1976) en Clasina Johanna (1892-1983)
Rechts: Cornelis Servaas Pisuisse (IXa; 1888-1976) en echtgenote Hendrika Kleine (1885-1961)

GensNostra52(1997) 27



8. Johanna Pisuisse, geb. 31-5-1897, overl. Amstelveen 19-2-1992, tr. Amsterdam
13-10-1920 Jan Donkelaar, geb. a\± 5-9-1897, overl.ald. 14-1-1978, zn. van Jan
Donkelaar en Neeltje Pekelharing.

9. Paulus Frans, volgt IXc.
10. Dirkje, geb. 4-6-1901, overl. Nieuwer Amstel 4-8-1901.
11. Sientje Pisuisse, geb. 14-9-1902, verpleegster, overl. Velsen 26-7-1989.
12. EduardPisuisse, geb. 19-10-1903, slager, overl. Amsterdam 26-5-1989, tr. Aals-

meer 22-2-1928 Johanna Brouwer, geb. ald. 2-4-1906, overl. Amsterdam 30-7-
1988.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Wilhelmus Pisuisse, geb. Amsterdam 20-8-1928, bankemployé, overl. Amsterdam 21-1-

1986.

IXa. Cornelis Servaas Pisuisse, geb. Nieuwer Amstel 2-3-1888, chef veldwachter,
overl. Coevorden 30-8-1976, tr. (1) Zwolle 27-11-1913 Hendrika Kleine, geb. Hooge-
veen 9-10-1885, overl. Assen 19-12-1961, dr. van Jan Kleine en Egbertje Kroesen; tr.
(2) Coevorden 18-12-1964 Everdina Kenia, geb. Groningen 27-11 -1918, overl. Coe-
vorden 4-9-1976, dr. van Heere Kema en Marchin Heerema.

Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelis Wilhelmus, volgt Xa.
2. Egberdina Pisuisse, geb. Hardenberg 7-8-1920, tr. ald. 9-9-1943 Hendrikus Pie-

ter Schinkel, geb. Kampen 19-2-1919, rijksambtenaar Verkeer & Waterstaat-afd.
IJsselmeerpolders, zn. van Gradus Schinkel en Jannigje Tromp.

3. Jan Pisuisse, geb. Hardenberg 21-12-1921, rijksambtenaar, tr. Mijnsheerenland
23-5-1951 Helene Adriane Maaskant, geb. Kampen 3-8-1922, dr. van Cornelis
Maaskant en Maria Trijntje Koyck.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis Bastiaan Pisuisse, geb. Heinenoord 29-4-1952, eigenaar van een elektronicagroothandel,

tr. Rijswijk 21-9-1979 Peggy van Dijk, geb. 's-Gravenhage 19-1-1956, dr. van Albertus van Dijk
en Adriana Berends.

b. Maria Hendrika Pisuisse, geb. 's-Gravenhage 29-10-1954, tr. ald. 28-9-1978 (echtscheiding sept
1993) Pieter Frans Leerdam, geb. 's-Gravenhage 1-11-1948, zn. van Nicolaas Arie Leerdam en
Hendrika Johanna de Vogel.

c. Hendrik Jan Pisuisse, geb. 's-Gravenhage 27-7-1956, automatiseringsdeskundige.

Xa. Cornelis Wilhelmus Pisuisse, geb. Zwolle 28-5-1915, hoofdonderwijzer, overl.
Enschede 26-4-1980, tr. Hardenberg 6-6-1943 Josina Johanna Bramer, geb. Hellen-
doorn 22-9-1915, onderwijzeres, dr. van Christiaan Frederik Bramer en Janke Lieu-
wes Tamminga.

Uit dit huwelijk:

1. Mr. Cornelis Servaas Pisuisse, geb. Enschede 29-3-1957, jurist, wetenschappelijk
asstistent Rijksuniversiteit Groningen, tr. Haren 14-10-1983 Hendrika Johanna
Ekkelenkamp, geb. Zwolle 17-2-1957, onderwijzeres, kleuterleidster, dr. van
Derk Jan Ekkelenkamp en Johanna Hilda Egg.
Uit dit huwelijk:
a. Frederica Johanna Pisuisse, geb. Groningen 1-8-1985.
b. Marjolein Elisabelh Pisuisse, geb. Haren 5-9-1989.
c. Cornelis Wilhelmus Pisuisse, geb. Groningen 8-12-1990.
d. Lodewijk Christiaan Pisuisse, geb. Groningen 8-12-1990.
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IXb. Johan Pisuisse, geb. Nieuwer Amstel 15-5-1890, sigarensorteerder, overl. Alk-
maar 20-12-1972, tr. ald. 24-10-1912 Wilhelmina Catharina Johanna Oudhoff, geb.
Alkmaar 27-11-1889, overl. Heemstede 21-9-1966, dr. van Hendrik Willebrordus
Oudhoff, arbeider, en Anna Margaretha Musen.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Wilhelmus Pisuisse, geb. Alkmaar 13-12-1913, chocoladebewerker, tr.
Alkmaar 4-8-1938 Jans Hofman, geb. ald. 27-5-1915, overl. ald. 17-2-1987, dr.
van Piet Hofman en Hillegond Nierop.
Uit dit huwelijk:
a. Johan Cornelis Hendrik Pisuisse, geb. Alkmaar 27-10-1944, elektronicus, tr.' s-Gravenhage 29-9-

1969 Mina van Wolferen, geb. 's-Gravenhage 24-6-1939, dr. van Arend van Wolferen en Leentje
de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
aa. Ernst Jan André Pisuisse, geb. Utrecht 18-10-1964, overl. Amsterdam 10-6-1983.

2. Hendrik Willebrordus Pisuisse, geb. Alkmaar 2-3-1924, typograaf, tr. Hilversum
9-4-1952 Cornelia Maria van Kooten, geb. Tienhoven 21-5-1930, dr. van Gerrit
Jan van Kooten en Maria Anna Konings.

IXc. Paulus Frans Pisuisse, geb. Nieuwer Amstel 1-10-1899, sigarenmaker, contro-
leur' ziekenfonds, overl. Alkmaar 29-10-1980, tr. Hoorn 17-2-1922 Maria Antonie
Jacoba Naber, geb. Hoorn 13-3-1902, overl. Alkmaar 20-10-1980, dr. van Jacobus
Naber en Marijtje Kok.

Uit dit huwelijk:

1. Cornelis Wilhelmus Pisuisse, geb. Hoorn 20-8-1922, tr. Langedijk 24-9-1946
Maartje Emma Blom, geb. Zuid Scharwoude 20-7-1921, dr. van Pieter Blom en
Geertruida Haasert.
Uit dit huwelijk:
a. Marie Louise Pisuisse, geb. Alkmaar 27-2-1947, tr. Jan Nicolaas Rotteveel, geb. 's-Gravenhage

14-7-1945, zn. van Jan Nicolaas Rotteveel en Antonia Johanna Liefferink.
b. Geertruida Pisuisse, geb. Alkmaar 22-3-1954, tr. Nicolaas van der Linde.
c. Paulus Frans Pisuisse, geb. Alkmaar 31-10-1955, offsetdrukker, tr. Alkmaar 8-12-1979 Johanna

van Asselt, geb. Delft 15-4-1958, dr. van Adrianus van Asselt en Pieternella Hekket.
Uit dit huwelijk:
ca. Johan Pisuisse, geb. Alkmaar 29-8-1980.
eb. Susanne Louise Pisuisse, geb. Alkmaar 20-5-1982.

VIc. Jacobus Nicolas Pisuisse, geb. Rotterdam 4-10-1806, ambtenaar Departement
van Marine, overl. Rotterdam 5-6-1847, tr. Oegstgeest 5-11-1830 Maria Christina
Chaillet, geb. Oegstgeest 9-11-1807, overl. Rotterdam 2-11-1864, dr. van Jean Louis
Chaillet en Anna Elisabeth Bautz.

Uit dit huwelijk, geboren te Rotterdam:

1. Engelina Maria Sophia Pisuisse, geb. 12-9-1831, overl. Rotterdam 15-3-1851.
2. Jan Lodewijk, volgt Vllb.
3. Servaas Jacobus Nicolaas Pisuisse, geb. 2-12-1834, overl. Rotterdam 26-12-

1834.
4. Jacobus Servaas, volgt VIIc.
5. Hendrik Lodewijk Frederik Pisuisse, geb. 3-6-1838, overl. Rotterdam 8-1-1840.
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Hendrik Lodewijk Frederik Pisuisse,
geb. 22-10-1840, correspondent Nieuwe
Rotterdamsche Courant, redactieleider
Middelburgsche Courant, Ridder Orde
Leopold II, overl. 's-Gravenhage 18-5-
1907, tr. Rotterdam 3-7-1873 Constance
Charlotte Emilie Margadant, geb. Roo-
sendaal 6-5-1850, overl. 23-7-1924, dr.
van Jacobus Floris Margadant en Adria-
na Leonarda Huygens.
Maria Christina Pisuisse, geb. 27-11 -
1843, overl. Rotterdam 17-4-1845.

Hendrik Lodewijk Frederik Pisuisse
(Vlc-6; 1840-1907)

Vllb. Jan Lodewijk Pisuisse, geb. Rotterdam 18-6-1833, ambtenaar bij de Marine in
Hellevoetsluis en Den Helder, overl. Utrecht 5-10-1897, tr. (1) Hellevoetsluis 7-11-
1859 Joanna Henrica Hobson, geb. ald. 10-12-1829, overl. Nieuwe Diep 17-8-1878,
dr. van Thomas Hobson en Helena Bock; tr. (2) Amsterdam 7-12-1882 Adelheid Ca-
tharina Melinka van Dapperen, geb. Maastricht 4-4-1844, dr. van Jan Willem van
Dapperen en Adelheid Melinka Romer.

Uit het eerste huwelijk, geboren te Hellevoetsluis:

1. Jacobus Nicolas Pisuisse, geb. 30-11-1860, commies bij de Telegraphie, overl.
Amsterdam 14-1-1924, tr. ald. 30-7-1896 A leida Cornelia Elizabet Zuiderhoek,
geb. Tjilatjap 4-1-1873, dr. van Hendrik Jan Zuiderhoek en Adriana Maria Aleida
Kern.
Uit dit huwelijk:
a. Adelheid Catharina Melinka Pisuisse, geb. Amsterdam 8-6-1897, tr. ald. 22-3-1921 Gerard Jan

Bloot, geb. Amsterdam 13-5-1897, zn. van Boudewijn Bloot, onderwijzer, en Anna Bakker. Bij
dit huwelijk erkende G.J. Bloot het kind Albrecht Pisuisse, geb. Amsterdam 13-5-1917.

b. Albrecht Pisuisse, geb. Amsterdam 1917 exacte datum?.
2. Thomas Pisuisse, geb. 30-11-1863, overl. Hellevoetsluis 1-2-1867.
3. HendrikLodewijk Frederik Pisuisse, geb. 7-10-1865, overl. Hellevoetsluis 12-12-

1884.
4. Helene Marie Christina Pisuisse, geb. 22-6-1868, overl. Nieuwe Diep 12-8-1878.
5. Maria Christina Pisuisse, geb. 16-9-1871, overl. Bussum 28-4-1944, tr. Wage-

ningen 1-3-1893 Nicolaas Ozinga, geb. Harlingen 15-9-1863, aannemer van pu-
blieke werken, overl. Zaltbommel 30-4-1921, zn. van Fokke Ozinga en Klaaske
Hoedemaker.
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1

Jacobus Servaas Pisuisse (Vllc; 1836-1904)
en echtgenote Wilhelmina Jacoba Schipper (1845-1928)

VIIc. Jacobus Servaas Pisuisse, geb. Rotterdam 19-1-1836, ontvanger der loodsgel-
den in Hellevoetsluis, Rotterdam, Vlissingen, RON, overl. 's-Gravenhage 7-3-1904,
tr. Rotterdam 28-4-1869 Wilhelmina Jacoba Schipper, geb. ald. 1-4-1845, overl. 's-
Gravenhage 11-12-1928, dr. van Arij Schipper, loodgieter, en Jacoba Wilhelmina
Dijker.

Uit dit huwelijk:

1. Maria Christina Pisuisse, geb. Rotterdam 18-5-1870, overl. Hilversum 10-5-
1945, tr. Driebergen 12-1-1899 Marcelis Bernardus Romeny, geb. Amsterdam 8-
4-1861, arts, overl.'s-Gravenhage 16-5-1938, zn. van Marcelis Bernardus Rome-
ny, apotheker, en Johanna ter Haar.

2. Jacoba Wilhelmina Pisuisse, geb. Rotterdam 18-5-1870 (tweeling met voorgaan-
de), muzieklerares, overl. Laren (Gld.) 16-2-1959.

3. Engelina Maria Pisuisse, geb. Den Helder 11-10-1872, muziekonderwijzeres, tr.
Rotterdam 21-2-1901 JosephAdrienMaas, geb. Vlissingen ca. 1873, majoor, zn.
van Johannes Maas en Elisabeth Gassman.

4. Anna Elizabeth Geertruida Pisuisse, geb. Rotterdam2-12-1874, overl. Hilversum
29-9-1951, tr.' s-Gravenhage 26-3-1902 André Chretien Henri Louis Schelfhout,
geb. Wijchen 8-1-1872, ambtenaar bij ministerie van marine, overl. 's-Gravenha-
ge 27-7-1931, zn. van Nicolaas Johannes Martinus Schelfhout en Johanna Catha-
rina Louise van Muiken.

5. Wilhelmina Jacoba Pisuisse, geb. Maassluis 7-5-1876, overl. Amersfoort 28-11-
1944, tr. 's-Gravenhage 9-8-1907 Carel Philippus Vermaas, geb. Wierden/Enter
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30-12-1875, bouwkundige, architect, overl. Utrecht 23-1-1972, zn. van ds. Hen-
drik Vermaas, hervormd predikant, en Jane Elisabeth Nonhebel.

6. Jean Louis, volgt VIHb.

VlIIb. Jean Louis Pisuisse, geb. Vlissingen 6-9-1880, journalist, correspondent in
Londen voor het Algemeen Handelsblad, cabaretier, overl. Amsterdam (vermoord op
het Rembrandtplein) 26-11 -1927, tr. (1) Amsterdam 5-5-1903 (huw. ontbonden 1912)
Jacoba Smit, geb. Amsterdam 7-5-1877, overl. 's-Gravenhage 29-7-1932, dr. van
Barend Marinus Smit, commissionair, en Wilhelmina Carolina Benjamina van den
Honert; tr. (2) Amsterdam 14-8-1913 (huw. ontbonden 14-11-1925) Sophia de Jong
(pseudoniem: Fie Carelsen), geb. Amsterdam 5-4-1890, cabaretière, actrice, overl. 's-
Gravenhage 21-7-1975, dr. van Jacob de Jong, diamantwerker, en Cientje Cohen (die
als actrice optrad onder de naam van Cecile Carelsen; haar vader zou Frits Bouwmees-
ter geweest zijn), overl. 's-Gravenhage 21-7-1975; tr. (3) 's-Gravenhage 16-7-1927
Joanna Jacoba Gilliams, geb. Antwerpen 3-5-1892, overl. Amsterdam (vermoord op
het Rembrandtplein) 26-11-1927, gesch. echtgenote van Fredericus Henricus Elbers,
dr. van Petrus Gilliams en Anna Maria Crets.

Ter gelegenheid van 80ste verjaardag van Wilhelmina Jacoba Schipper (Vl/c; 1845-1928);
eerste rij zittend: juffrouw Oberman (kinderjuffrouw van Freddy Elbers en Jeanne-Louise Wilhelmine P),
Jacques Servais Pisuisse (VlIIb, 1904-1973), Maria Chrisüna Romeny (dochter van VIlc-1), Engelina
Maria Pisuisse (Vllc, 1872-?), Freddy Elbers (zoon uit het eerste huwelijk van Jenny Gilliams, Vlllb),
Wilhelmina Jacoba Pisuisse-Schipper, Jeanne-Louise Wilhelmine Pisuisse (VlIIb, 1920) op schoot bij
Jacoba Wilhelmina Pisuisse (Vllc, 1870-1959), André Chretien Henri Schelfhout (Vllc, 1872-1931);
tweede rij staand: Elly Vermaas (dochter van Vllc-5), Alida Jacoba Metta Romeny (dochter van VIIc-1),
Jan Maas (zoon van VlIc-3), Eline Marguerite Pisuisse (Vlllb, 1905-1949), Jean Louis Pisuisse (Vlllb,
1880-1927) en zijn vrouw Joanna Jacoba Gilliams (1892-1927), Johanna Maria Niemeyer-Romeny (doch-
tervan Vllc-1), portret van Jacobus Servaas Pisuisse (Vllc, 1836-1904), Maria Chrisüna Romeny-Pisuisse
(Vllc, 1870-1945),JosephAdrienMaas(VlIc, 1873-?), Wilhelmina Jacoba Vennaas-Pisuisse (Vl/c, 1876-
1944), Anna Elizabeth Geertruida Schelfhout-Pisuisse (Vllc, 1874-1951), Carel Philippus Vermaas (Vllc,
1875-1972);
achteraan: Marcelis Bemardus Romeny (Vllc, 1861-1938) en Hendrik Jacobus Arnoldus Johannes Niemey-
er (schoonzoon van Romeny-Pisuisse)
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Jean Louis Pisuisse (VWb; 1880-1927)

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacques Servais Pisuisse, geb. Londen 6-4-1904, acteur, bedrijfsleider, monteur,
kantoorbediende, brailleschrijver, overl. Apeldoorn 26-2-1973, tr. (1) Voorburg
9-5-1930 (echtscheiding Voorburg 10-02-1947) Alida Johanna Mooijman, geb.
' s-Gravenhage 6-1-1905; tr. (2) Coosje van Wijk, geb. Amsterdam 9-10-1919, dr.
van Hendrik Hugo van Wijk en Jacoba Constantia Koppen.

Uit het eerste huwelijk:
a. Renee Marguerite Pisuisse, geb. 's-Gravenhage 25-1-1932.
Uit het tweede huwelijk:
b. Nicole Jacqueline Leonore Pisuisse, geb. Amsterdam 26-8-1954.

2. ElineMarguerite Pisuisse, geb. Londen 19-8-1905, actrice, cabaretière, directrice
NV Tyresoles, overl. Naarden 30-7-1949, tr. Naarden 30-3-1948 Engbertus Jacob
Sake Zijlstra, geb. Amsterdam 26-3-1904.

Uit het derde huwelijk:

3. Jeanne-Louise Wilhelmine Pisuisse, geb. Amsterdam 31-3-1920, schrijfster, tr.
' s-Gravenhage 28-4-1939 Adriaan Leo Victor Lambert van der Linden, geb. Se-
marang 26-5-1912, controleur Binnenlands Bestuur in Ned.-Indië, overl. Bandjer-
masin 23-12-1943, zn. van Lambertus van der Linden, landsadvocaat in Ned.-
Indië, en Louise van Hengel.

Bijzondere dank is verschuldigd aan mevrouw Jenny van der Linden-Pisuisse voor
haar bijdragen en aanvullingen alsmede voor het fotomateriaal met betrekking tot haar
vader Jean Louis Pisuisse. Ook van andere leden van de familie Pisuisse werden foto's
ontvangen voor publicatie, waarvoor dank. •

Bronnen
Jenny Pisuisse, Jean Louis Pisuisse, Bussum 1977.
Ben van Eysselstein, Fie Carelsen, Maastricht 1948.
Piete Hein Honig, Acteurs- en Kleinkunstenaars-Lexicon, Diepenveen 1984.

Noot
1. GA Den Haag, not. arch. 4258, pag. 482 e.v., pag. 745 e.v. (nots. Nicolaas van de Werve).
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ADOLPH
FREDRIK
MEYER

zn. van Bemhard
Meyer en

Caltmrina Maria
Rahlbergen

medicus

geb. Strahlsund
5-2-1749

overl.
Monnickendam

23-1-1818

lr. Monnicken

17

CLAARTJE
ROOSEBOOM

dr. van Henderik
Rooseboom en
Clara Elsabé
Raembroek

gebVged.
Monnickendam
25/29-6-1738

overl.
Monnickendam

9-2-1822

dam 2-4-1775

8

JOHANNES HENDRIK
MEYER

koopman (gaf orgelconcerten)

geb./ged. Monnickendam
21/25-11-1781

overl. Monnickendam 24-4-1847

tr. Monnickenc

ia
CLAAS

KLAASSE DE
BOER

zn. van Klaas de
Boer en

Wellemoet
Wagenaar

ged. Edam
1-12-1756

overl.
Monnickendam

21-3-1795

tr. Edam 2

19

MARIA
KLOMPS

dr. van Amhonie
Klomps en Eva

Spaan

winkelierster

ged. Alkmaar
6-11-1760

overl.
Monnickendam

13-2-1830

0-4-1783

9

WELMOED DE BOER

geb./ged. Monnickendam
7/11-3-1784

overl. Puttershoek 21 -1 -1848

am 30-6-1805

ADOLPH FREDRIK MEYER

onderwijzer der jeugd

geb. Monnickendam 9-4-1807
Ev. Luth. aan huis ged. 12-4-1807

overl. Amsterdam 2-3-1885

20

CORNELIS
CLAASSE

KATER

zn. van Klaas
Kater en Grietje

Thijmens Slooien

scheepstimmer-
mansbaas. vertrok

in 1796 met het
VOC-schip

Vrouwe Maria
naar NOI

ged.
Monnickendam

19-12-1756
overl. (als

krijgsgevangene)
Kaap de Goede
Hoop 17-9-1796

otrVtr. Monnicker

21

YBRIGH
CORNELIS

HOEN

dr. van Cornelis
Joosten Hoen en
Jannetje Cornelis

Blauw

ged.
Monnickendam

14-12-1762
begr.

Monnickendam
20-6-1795

dam 1/16-2-1783

10

THYMEN CORNELIS
KATER

aannemer van rijkswerken

gebVged. Monnickendam
15/19-4-1787

overl. Monnickendam 26-2-1864

tr. Monnickenc

SIJBRIG

22

DIRK JANSE
SLOT

zn. van Jan Dirks
Sloi en Annetje
Willems Veen

klerk

geb./ged.
Monnickendam
31-8/1-9-1756

overl.
Monnickendam

24-9-1840

otr./tr. Edam I

23

MARIE
FRANCOISE
CAILL1AU

dr. van Jacques
Cailiiau en Grietje

Stelling

gebVged.
Amsterdam
7/8-2-1756

(Waals)
overl.

Monnickendam
22-8-1831

4-4/9-5-1779

ii

ANNETJE DIRKS SLOT

geb./ged. Edam 18/21-5-1783
overl. Monnickendam 29-2-1864

am 12-2-1809

KATER

geb. Monnickendam 29-6-1814
overl. Amsterdam 17-8-1877

tr. Monnickendam 27-5-1837

HENDRIK DIDERIK BERNHARD MEYER
koopman, geb. Puttershoek 15-7-1852,

overl. Hilversum 26-3-1925, tr. Amsterdam 7-10-1880

5

2

BERNHARD VAN DEN
O.O.N., componist en pianist

geb. Amsterdam 17-6-1888
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ANDRIES VAN
DEN SIGTEN-

HORST

zn. van Hendrick
Roelofs van den
Siglenhorst en
Bartha Abom

meester-
loodgieter,

arrondissements
adjunct-ijker

ged. Deventer
30-3-1755

overl. Deventer
29-11-1831

JOHANNA
DERKJEN
HEIJ1NK

dr. van Hendrik
Heijink en
Elisabelh

Karssenberg

ged. Borculo
14-3-1756

overl. Deventer
28-7-1831

otr./tr. Deventer 22-8/6-9-1778

JAN BRILMAN

zn. van

Hermannus Jansen
en Geertje Jansen

op Brilleman

ged. Bathmen
9-3-1755

begr. Deventer
(Bergkerk)
9-3-1789

JENNEKEN
NIJLAND

28

CHRISTOFFEL
FREDR1K

WELLINGHOFF

geb. (Epse?) ca.
1756

overt. Deventer
10-11-1824

otr./tr. Deventer 30-10/18-11 -1784

meester-
broodbakker

geb. Lübbecke ca.
1756

begr. Amsterdam
12-11-1794

REGINA
CHRISTINA

DOEME

geb. Lübbecke ca.
1753

begr. Amsterdam
26-10-1791

tr. Amsterdam 26-4-1782

FOLKERT
RENKEN

landbouwer te
Grossoldendorff

overl. na 1812

ANNA
FRANTZEN

ARENT JAN VAN DEN
SIGTENHORST

uitgever en boekhandelaar aan de
Brink, diaken herv. gemeente en

lid armbestuur,
ged. Deventer 30-10-1785,
overl. Deventer 30-1 -1851

GERRITJE BRILMAN

boekhandelaarster

ged. Deventer 18-3-1787
overl. Deventer 4-6-1851

DIRK CHRISTOFFEL
WELLINGHOFF

broodbakker

ged. Amsterdam 27-2-1785
overl. Winterswijk 5-11 -1851

ANKE RENKEN

zich schrijvende FOLKERTS

geb./ged. Grossoldendorff (gem.
Remels) 17/18-10-1781

overl. Amsterdam 27-9-1840

tr. Deventer 7-5-1809 tr. Amsterdam 3-5-1812

GERHARD VAN DEN SIGTENHORST

koopman, lid Fa. Sigtenhorst en De Waal, handel in pelterijen
aan het Koningsplein

geb. Deventer 8-2-1826
overl. Amsterdam 19-11-1880

REGINA CHRISTINA WELLINGHOFF

winkelierster

geb. Amsterdam 31-12-1817
overl. Amsterdam 2-1-1899

tr. Amsterdam 18-9-1851

ANNA GERHARDA VAN DEN SIGTENHORST
geb. Amsterdam 21-3-1854
overl. Hilversum 3-4-1926

SIGTENHORST MEYER
leraar compositie en piano, publicist
overl. Den Haag 17-7-1953
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN
BERNHARD VAN DEN SIGTENHORST MEYER

door K. VAN DEN SIGTENHORST

De publicatie van de kwartierstaat van de romanschrijfster en dichteres Ina Boudier-
Bakker in Gens Nostra 50 (1995), pag. 204-206, en vooral de vermelding van haar
muzikale aanleg en het feit dat zij in 1900 het toonkunstenaarsdiploma voor zang
behaalde aan de muziekschool voor Toonkunst te Amsterdam was reden aandacht te
besteden aan de kwartierstaat van de pianist en componist Bernhard van den Sigten-
horst Meyer. Zij blijken namelijk achterneef en achternicht te zijn via de zusters Sij-
brig en Klaziena Kater, één van hun respectievelijke grootmoeders.

Bernhard van den Sigtenhorst Meyer is geboren te Amsterdam op 17 juni 1888 als
zoon van de koopman Hendrik Diderik Bernhard Meyer en Anna Gerharda van den
Sigtenhorst. Hij studeerde aan het conservatorium te Amsterdam. Na een paar jaar
buitenslands vertoefd te hebben (Parijs, Wenen, München, Londen), vestigde hij zich
in 1918 te Den Haag als leraar compositie en piano. In 1916 verscheen zijn eerste
opus, gelijk de meeste andere bij G. Alsbach en Co. te Amsterdam. Ook verzorgde hij
een uitgave van de klavierwerken van Sweelinck en schreef hij een uitvoerige biogra-
fie: Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek (2 dln.). Hij overleed te Den Haag
op 17 juli 1953*.

Vanwaar de muzikale aanleg van zowel Bernhard van den Sigtenhorst Meyer als
van Ina Boudier-Bakker? Men zou kunnen veronderstellen dat de gemeenschappelijke
afstamming van de familie Kater daarbij een rol heeft gespeeld. Overigens, bekend is
dat zijn overgrootvader, namelijk de koopman Johannes Hendrik Meyer, orgelconcer-
ten gaf!

* Beroemde musici deel XXII - Nederlandse componisten van 1400 tot op onze tijd, door Cor Backers -
2e druk - Den Haag 1941.

Bernhard van den Sigtenhorst Meyer (1888-1953)
(foto Frans Hals - Den Haag)
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FAMILIEWETENSWAARDIGHEDEN
VIA DE CRIMINELE ROL

door A. STIERP-IMPINK

Bij het uitzoeken van de stamboom wil men ook wel graag weten hoe de voorouders
eruit zagen. In de tijd vóór de fotografie is dat vrijwel onmogelijk, op een enkele uit-
zondering na wanneer iemand geportretteerd is. Soms ook worden mensen beschre-
ven. Meestal is dit een ongunstig teken, b.v. in criminele zaken, wanneer anderen een
duidelijk signalement geven van verdachte personen.

Zo gebeurde het in Alkmaar in het jaar 1768. Drie personen waren veroordeeld om
op 7 mei te worden geëxecuteerd. Tijdens de verhoren geven zij een beschrijving van
87 personen die van een of ander misdrijf worden verdacht. Zelfs de onderlinge fami-
lieverhoudingen worden vermeld.

Van deze personen is een lijst samengesteld. Uit deze lijst kan zelfs een kleine
genealogie opgesteld worden. Daaruit blijkt weer eens te meer: de appel valt niet ver
van de boom. De veroordeelde personen waren:
- Nathan Moses, alias Noisan Winnig, Moses Marcus, en ook wel Abraham, 72 jaar,

geboren te Wartenscheyt in Westfalen.
- Marijtje van Hove, alias Alemondus of Almonde Sjouwels, zij loopt in manskleren,

is 21 jaar en werd geboren in Oldenburg. Dochter van Jesajas van Hoove die sol-
daat is geweest (hij is begraven te Emden) en van Christina Slipse die met de 'quak'
of zalfdoos heeft gelopen. Marijtje heeft een broer die stoelenmatter is. De naam
Almondus nam zij over van haar grootmoeder.

- Kornelis Labans, alias klein Keesje, 40 jaar geboren te 'Coppenhage'. Hij noemt
zich ook wel Fredrik Christiaans (opgegeven voor een pas te Amsterdam) en Cor-
nelis Jongbloed, te Gorichem. Uit de verhoren komt naar voren dat zijn vader, Bal-
tus Labans te Haarlem, geradbraakt is en zijn moeder, Christina Fisone, te Haarlem
is opgehangen. Labans zegt het niet te weten. Hij heeft zijn vader nooit gekend en
zijn moeder heette Mary. Hij heeft een halve broer Jan Reynout alias Arnoldus Jans
en een zus Claartje die in het tuchthuis te Amsterdam vertoeft.

Deze drie veroordeelde personen waren schuldig bevonden aan de gewelddadige in-
braak bij pastoor Nicolaas Bommer te 'Spanbroek in de Caag' in de nacht van 6 op 7
oktober 1766. De inbraak ging gepaard met vastbinden van de pastoor en zijn meid,
die wanneer zij bleef gillen gedood zou worden. Medeplichtig aan de inbraak met
geweld waren Louris Bommer, de broer van de pastoor, die tevens de aanstichter was,
Fredrik Godvried, Jan Christiaan en Jan Poermanje. De laatste drie worden beschre-
ven in de lijst van verdachte personen.

De aanklacht luidde: schuldig aan huisbraak, ijselijke binding, knevelarij en kerk-
roof met bedreiging, zelfs van moord. De eis luidt: met de koorde gestraft te worden,
door de scherprechter, tot de dood er op volgt. Daarna naar het galdenveld te worden
gebracht buiten de stad en aldaar opgehangen tot afschrik, en overgelaten tot een prooi
voor de vogelen des hemels.

Schout Rutgerus Paludanus heeft de drie aangeklaagd en eist recht. In onze ogen
lijkt dit een zware straf; maar in de eis wordt verwezen naar het placcaat (wet) uitge-
vaardigd door de Edel Groot Mogende Heren op 19 maart 1614, 2e artikel, welke
luidt: 'Dat wanneer de dieverijen met enig geweld of huisbraak gepleegt worden de
deliquent zonder enige conni ventie gestraft zal worden met de koorde of anders, zodat
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in alle gevallen de dood er op volgt'. Op 23 augustus 1725 en 25 oktober 1760 wordt
deze eis uitgebreid met het volgende: 'Dat alle landlopers en vagebunden welke, ook
al is het de eerste keer geapprehendeert zijnde enige overlast of geweld zullen hebben
bedreven. Mitsgaders wanneer zij in troepen samen komen met 6 of meer mansperso-
nen boven de 16 jaar met de dood zullen worden gestraft' (bron: Oud Recht inv.
48,11, criminele rol, Alkmaar).

Hierna een overzicht van de 'misdadige en verdachte personen' die door het veroor-
deelde drietal zijn opgegeven en beschreven. In dit overzicht zijn de volgende codes
gebruikt:
B = binding (vastgebonden); BI = bloedschande; D = dieverij; H = huisvredebreuk;
M = schuldig aan moord; W = waarzeggerij.
Zonder een lettercode betreft het vagebonden, landlopers, bedelaars, kwalzalvers en
bedriegers.

1. Aaltje van Alphen, oud ruim 50 jaar, lang en mager van persoon en schraal van wezen, bijzit geweest
van Nalhan Moses.

2. Aaltje van den Berg, alias klein Aaltje van Wervershoof, omtrent 60 jaar, kort en schraal van persoon,
pokdalig, bruin en mager van tronie, heeft een smalle neus, zwarte ogen en op 't rechter een vlies,
zwart haar. Zij heeft Poermanje (nr. 44) als bijzit gekend (H - D - B).

3. Abraham van Hoven, alias Bram de stoelematter, tussen de 30 en 40 jaar, heeft een kromme middelste
vinger aan de rechterhand, een ongemak aan het rechter oog dat door de pokken ' versworen' is, zwart
van haar en wezen. Hij is de broeder van de in Alkmaar mei 1768 opgehangen Marijtje, alias Alemon-
d u s ( H - D - B ) .

4. Abraham Kattenikkel, 50 jaar, middelmatig van lengte, glad van tronie, zwart van haar, heeft een dik
been dat gebroken is geweest (H - B - D).

5. Abraham Meyer, alias Engelsch Meyertje, een jood, 35 a 36 jaar, kort en mager van persoon, klein
van neus, heeft aan de linkerzijde van zijn gezicht een vlek als een kers, draagt een pruik (H - B - D).

6. Adam NN paternosterverkoper, 50 jaar, middelmatig en schraal van statuur, heeft een dikke kop en
bruin haar met hier en daar wit er door, is denkelijk gebrandmerkt (N - M).

7. Adriaan Fredriksz., alias Vinkenman, ruim 40 jaar, is lang en schraal van persoon en tronie, vaal van
kleur, heeft donkere, bruine ogen een gebochelde neus en lang zwart opgebonden haar, is een weinig
pokdalig ( H - B - D ) .

8. Anna NN is bijzit van Johannes Jurge (nr. 52), 44 a 45 jaar, kort en dik van gestalte, bruin van tronie
en zwart van haar, loopt met de 'quakdoos', is een weinig pokdalig (W).

9. (Zwarte) Anna, alias mooi Antje, 40 jaar, kort en dik van statuur, geel en glad van tronie en zwart van
haar. Zij is dubbel gestraft. Haar zwager Frans, de stoelenmatter is te Amsterdam geconfineerd (Bos-
sche lijst no. 282). Is bijzit geweest van Nathan Moses.

10. Anna Catrijn, dochter van Rabonus te Rotterdam geconfineerd (H - D).
11. Alida NN, 45 a 46 jaar, zeer zwart en pokdalig van tronie, heeft zwarte ogen. Haar zuster is Engel (nr.

20).
12. Arien Jenzer, alias Arie Jente, een jood, 50 jaar, middelmatig van lengte en gezet, glad en bruin van

tronie, heeft zwart haar doch draagt thans een pruik. Woont in Amsterdan op Marken, handelt in
huiden en vellen (D).

13. Barend Worst, alias mooi Berendje, 45 jaar, lang van postuur, wel gemaakt, glad mooi en rood van
tronie, heeft zwart sluik haar, is tien jaar geleden te Rotterdam dubbel gestraft en ook te Purmerend
(H-D).

14. Breemer, zoon van Rabonus, 23 jaar, lang en mager van gestalte, bleek van tronie, heeft bruine ogen
en zwart haar. Is naar Oost-Indië (H - D).

15. David Abrahamsz, alias David Nosel, 24 jaar, lang en gezet van postuur, groot van hoofd en neus die
pokdalig is, heeft blauwe ogen, zijnde 'een mooie Karel', draagt een zwarte gesneden pruik. Zijn
'wijf' is Sara (nr. 77), zij hebben drie kinderen (D).

16. David Hertog, alias de sterke jongen, 40 jaar, is een grote, zware kerel met zwart haar, heeft voor 13
jaar te Rotterdam gezeten (H - D).
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17. Doortje NN, bijzit van Jan de stoelenmatter (nr. 47), oud 28 jaren, is kort en gezet van persoon en
bruin van tronie, zijnde half heiden en half christen (D).

18. Doove Lijb, in de 40 jaar, is klein, doof en pokdalig, draagt een pruik ( H - B - D ) .
19. Engel van Utrecht, 35 a 36 jaar, is matig van lengte en gezet, rood van tronie, heeft zwart haar, is

bijzit van Nathan Moses (D).
20. Engel NN, vrouw van Jan Rijnhout en zuster van Alida (nr. 11), 50 jaar, is blank, zeer pokdalig en

heeft zwarte ogen.
21. Frans NN, neef van schele Jan (nr. 47), circa 30 jaar, is middelmatig en heel dik, heeft zwart haar

ogen en wenkbrauwen, stamelt wat en gaat 'op zijn zeemans' gekleed.
22. Fredrik Godvried, 32 jaar zijnde een Duitser, in 1767 soldaat geworden te Amsterdam onder de naam

van Jan Godvried Kros. Hij is lang en mager van persoon heeft lang zwart krullend opgebonden haar
en blauwe ogen ( H - B - D ) .

23. Geertruy NN, vrouw van Sijmon Jansz. (nr. 81), 28 a 29 jaar, is kort en dik van gestalte, zwart en
zwaar pokdalig van tronie, heeft blauwe ogen en zwart haar (H - B - D).

24. Geertruy NN, 20 jaar, is kort en dik van postuur, bruin en pokdalig van tronie, heeft blauwe ogen en
is de vrouw van Sijmen Schaarsliep (no. 79).

25. Geertruy Kroes, is bijzit van Nathan Moses geweest, geboortig van Maastricht. Zij heeft met de
roeden om de hals te pronk gestaan toen hij in Den Haag is gegeseld (D).

26. Hartog Mepje, van Hamburg, 40 jaar, is middelmatig van lengte en mager, blank glad en welbesneden
van tronie. Woont in Amsterdam doende aldaar 'citse en porceleinwinkel', handelt ook in diamanten.
Heeft in Brabant vastgezeten en moest Dordrecht verlaten. Zijn vrouw is Roose, de voordochter van
Mijntje (nr. 68) (D).

27. Hijn de Lierman, 24 jaar, is middelmatig van lengte, tamelijk gezet, rond van aanzicht en heeft kastan-
je bruin haar.

28. Hendrik Willemsz., alias Pieslang, 30 jaar, is matig van lengte, mager, bruin en schraal van tronie,
heeft bruine ogen, is kwalijk bespraakt door 'het morbum', draagt een bruine pruik en blauwe rok,
is schaarslijper (D).

29. Isaac Abrahamsz., alias Abraham Diersum, 50 jaar, is lang van persoon, glad van tronie, heeft een
klein schrammetje aan de rechterzijde van de onderlip. Heeft te Dordrecht gewoond nu te Amsterdam
en is te Zwolle voor 17 a 18 jaren gegeseld (H-D).

30. lsaak NN, alias de Ongesiepen Diamant, 50 jaar, is lang en redelijk gezet, heeft zwart haar en is pok-
dalig (H-D).

31. Isaac Peskele, 45 a 46 jaar, is matig van lengte, gezet en weinig pokdalig, heeft bolle dikke rosige
handen. Hij heeft te Delft gezeten en draagt een pruik (H-D).

32. Jacob Dumpje of Polak, ruim 50 jaar, is lang en mager, heeft zwart haar en een kromme 'dum'. Hij
heeft in Utrecht een smous doodgestoken (D).

33. Jacobus Jansz., 25 a 26 jaar, is langen mager van postuur, bleek glad en lang van tronie, heeft bruine
ogen en sluik haar, spreekt duidelijk. Hij is schaarslijper en broer van Sijmon (nr. 80) ( H - B - D ) .

34. Jacob Lubbertsz., 40 jaar, is lang rond en dik van kop, gaat recht op zijn lijf, is rood van kleur, heeft
grote donker blauwe ogen en grijs haar, is hoog van spraak, heeft een blauwe 'karfaye rok' gedragen.
Hij houdt zich veel op in Groningen of Drenthe. Zijn vrouw Grietje vergezelt hem overal.

35. Jacob Salomons, alias Lijfert of Leenden Polak, .. jaar, middelmatig en gezet van gestalte, glad en
blank van tronie, heeft een klein plat neusje. Hij woont nu in Leeuwarden, is pakkendrager, is ver-
schillende malen gestraft ( H - B - D ) .

36. Jan Arorus, 34 jaar, is redelijk lang en dik, bruinachtig en glad van tronie, heeft zwart krullend haar
en bruine ogen, zijn rechter pink staat 'haakswijze' dwars. Hij is half heiden en half christen (H - B
-D) .

37. Jan de Bremer, is een Brabander, 30 jaar, is tamelijk lang en dik van statuur, bleek en een weinig
pokdalig. Hij heeft bruin sluik haar en blauwe ogen ( H - B - D ) .

38. Jan Dominicus, alias lange Toon, lang en gezet en zwaar pokdalig. Hij heeft een dikke neus en lippen
en zere benen waarvan het ene half verrot is. Hij gaat op krukken, draagt een witte pruik en is 'liedjes-
zanger'.

39. Jan Groenland, 40 jaar is kort en gezet, bruin van tronie, heeft grote zwarte ogen, draagt een bruine
pruik. Hij is stoelenmatter en is neef van Kornelis Labans.

40. Jan Kristiaan.
41. Jan de Koestaart, 40 jaar, is kort en dik van postuur, zwaar pokdalig, heeft zwart haar.
42. Jan de Liedjeszanger, alias schorrige Jan, 40 jaar, is mager, schor van stem, draagt een pruik en is

'Lazarus' geweest (D).
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43. Jan Mouritsz., alias Bilkes Jan, 30 jaar, is middelmatig van lengte, gezet en dik van tronie, heeft
blauwe kattenogen en ros sluik haar, brouwt wat in zijn spraak, trekt en sleept iets met het rechter
been. Hij is schaarsliep en draagt een kort blauw Brandenburger rokje, zijn vrouw is Bilke (H - B -
D).

44. Jan Poermanje, alias de oude man, hij is zogenaamd heiden, ruim 60 jaar, groot en dik van postuur,
zwart van tronie en dik van lippen, heeft zwart gekrulde haren, draagt ook wel een witte 'paruik' en
blauwe jas. Gaat somstijds als heer en dan als bedelaar gekleed. Heeft 'weleer stoelen gemat en ge-
schooid'(H - B - D).

45. Jan Pitman, 50 jaar, lang en mager van statuur, bleek en glad van aangezicht, heeft bruine ogen een
opstaande neus en zwart haar doch draagt een witte pruik, zijn vrouw is Keetje (nr. 59).

46. Jan Robbertsz., alias Jan Hendriksz. uit de Graafstrook bij Gorkum, 45 jaar, is lang en mager van
postuur en geel van tronie, heeft bruin gekruld haar en blauwe ogen. Hij is naar Indië gevaren (H -
D-B) .

47. Jan de Stoelematter, alias schele Jan, 37 jaar, is lang en mager, heeft een parel op 't oog en draagt een
schippersmuts, zijn vrouw is Doortje (nr. 17) (D).

48. Jan Pietersz. Neele, alias Teebos, 39 jaar, is lang en gezet van postuur, blank van tronie, dun van
lippen, heeft bruine ogen en een bult op zijn neus, anders een mooie kerel. Hij is 'gebannen' wegens
schapendieverij (H - B - D).

49. Jan Wesselsz., zoon van wijlen dikke Piet, 25 jaar, is kort en dik van gestalte, zwart en glad van wezen
de neus van voren wat dwars staande. Hij heeft zwarte ogen en gekruld haar (M - H - D - B).

50. Jan Willemsz., 50 jaar, is lang en mager van statuur, lang en bruinachtig van tronie, heeft blauwe ogen
en bruin sluik haar. Hij is stoelenmatter (H — B — D).

51. Johannes NN, kleinzoon van Rabonus, is kort en dik van persoon, rond van tronie, heeft zwarte ogen
en haar, is te Rotterdam geconfineerd (H-D).

52. Johannes Jurge, is een zoon van Jan Poermanje (nr. 44) en vader van Jan Kristiaan (nr. 40), klein
teer en mager van gestalte, iets pokdalig, heeft een spitse kin en zwart gekruld haar. Hij is een 'quak-
salver' en zogenaamde heiden. Zijn vrouw is Anna (nr. 8) (W).

53. Judas Herts of Hartog, 44 a 45 jaar, is middelmatig lang en gezet van postuur, pokdalig, klein van
neus, draagt een zwarte pruik en woont te Dordrecht (H — D).

54. Kaatje alias Rooke, vrouw of bijzit van Pounnanje (nr. 44), is bejaard, middelmatig van lengte, mager
en zwart van tronie. Zij heeft een parel of vlies op het rechteroog, is getrouwd of heeft gelopen met
Hendrik Willemsz. (nr. 28) (W).

55. Karel NN, neef van schele Jan, 30 jaar, is vierkant van persoon, niet lang, rond en glad van tronie,
heeft zwarte ogen, sluik haar en wenkbrauwen. Hij gaat 'op zijn zeemans gekleed', spreekt ook Itali-
aans en draagt soms een pruik.

56. Karel NN, ruim 40 jaar, is middelmatig van lengte en gezet van lichaam en breed van tronie. Hij heeft
aan de linker wang een wratje, heeft licht blauwe ogen en licht sluik haar (B - D).

57. Kornelus van de Velde, 40 jaar is lang en mager van statuur, bruin en glad van tronie. Hij heeft een
spitse lange neus, donkere bruine ogen en zwart gekruld haar, zijnde een knappe kerel. Zijn vrouw
is Liesbeth (nr. 61) (H - B - D).

58. Klaasje NN, 30 jaar, is lang van postuur, pokdalig en bruin van tronie en lang van neus. Zij is bijzit
van Nathan Moses.

59. Keetje, zuster van Anna (nr. 8), 50 jaar, is kort en mager van gestalte, bruin en schraal van wezen,
heeft een spitse neus. Zij lijkt een Smousin te zijn en is de vrouw van Jan Pitman (nr. 45). Zij hebben
voor vijfjaren te Leiden gezeten (W).

60. Lebna Floris, 25 jaar, is middelmatig van lengte en gezet van lichaam. Zij is bleek van aangezicht
heeft bruine ogen en is vlug van gang.

61. LijsbetJans, alias Jenne, ruim 38 jaar, is middelmatig van lengte, gezet van postuur, bruin en glad van
wezen, heeft dikke lippen bruine ogen en zwart haar. Zij is de zuster van Sijmon en Jacobus Jansz.
(nrs. 81 en 33). Haar man is Cornelis van de Velde (nr. 51) (H - B - D).

62. Martijn Groen, alias bleke Marijtje, gewezen bijzit van Rabonus. Haar zoon Pieter is weggelopen,
haar moeder Anna Groen is geconfineerd 'onder den heer bailliuw van Kennemerland' (D).

63. Magdaleen NN, weduwe van Hendrik Lubbertsz., 40 jaar, lang van persoon, bruin en dik van tronie,
laatst weduwe van Hendrik van Kuyk, haar zuster is Willempje (nr. 85) (B - D).

64. Melle NN, weduwe van de geradbraakte Rabonus is oud, lang en mager van persoon. Zij heeft zere
ogen.

65. Miechiel Arendsz., 28 jaar, is lang van persoon, mager, lang en pokdalig van tronie. Hij heeft bruine
ogen, draagt een zwarte grijze pruik, gaat met een krulhond en is speelman. Hij is oom van Kornelis
Labans en neef van Prins Karel (nr. 71), gaat veel in het blauw (H - D).
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66. Michiel Feytsburger, 50 jaar, is middelmatig lang en mager van persoon. De voorste vinger van zijn
rechterhand is geheel stijf (H - D).

67. Moses Topmyzer, alias Meesje, noemt zich thans 'apparent' Moses Marcus, 50 jaar, is middelmatig
lang, mager en bleek, heeft een lange neus. Hij is te Arnhem geconfineerd geweest (H - D).

68. Mijntje of Minkeltje van Frankfort, 55 a 56 jaar vrouw van Isaac Abrahamsz. (nr. 29), is kort van
statuur bruin en mager van tronie, iets pokdalig en redelijk vlug. Zij heeft circa 8 jaar te Delft gezeten
(D).

69. Piet Labee, een heiden, 40 jaar, is een groot zwaar 'kaerel', bruin van tronie, hij heeft zwart sluik haar
en loopt met de 'quakdoos'.

70. Piet Valentijn, 40 jaar, is lang van gestalte en redelijk glad van wezen, smal en lang van neus. Hij
heeft blauwe ogen en is 'quaksalver'. Zijn bijzit is Tute (nr. 72).

71. Prins Karel NN, is lang en dik van persoon en heel pokdalig. Hij heeft bruine ogen en op het rechter
een parel. Dina van Hove, de zuster van M. van Hove, heeft hij tot bijzit gehad, nu is dat Truy (nr. 82)
(H-D).

73. Rijndert Jansz., 24 jaar, is lang en mager van gestalte, glad van tronie, heeft dikke lippen en zwart
haar. Hij is een schaarslijper die getrouwt is en thans te Stavoren woont (M).

74. Salomon Usak, 30 jaar, mager en lang van persoon en glad van wezen, heeft zwart sterk krullend haar
en zwerft alomme (D).

75. Samuel of Smoel Abrahamsz., alias Spekkop, 50 jaar. Hij komt van Hessen-Cassel, is redelijk gezet,
'volagtig', enigszins plat en geel van tronie. Hij heeft donkere bruine ogen een klein litteken aan de
linkerzijde van zijn hoofd en zwart gekroest haar (H - D).

76. Samuel Levi, alias Moses Hagenaar ook wel Moses Dikkop, 44 a 45 jaar, is middelmatig van lengte
en gezet. Hij heeft een dik hoofd is iets pokdalig aan de kin en heeft donker krullend haar (D).

77. Sara Groenland, 25 jaar, is kort en dik van persoon bruin glad en rond van tronie met grote zwarte
ogen. Zij is bijzit geweest van Hijn, die te Schagen in 1763 op St. Jan, is doodgestoken door Rijndert
(nr. 73), voorts is zij bijzit van David Abrahamsz., een jood (nr. 15).

78. Simmele Schimmeltje of Sijmen Hensbag, 50 jaar, is middelmatig van lengte, mager blank van tronie
met zwart haar. Hij heeft in Middelburg vijfjaar gezeten (H — D).

79. 'Slouwme' Rezeker of Salomon, 42 a 43 jaar, is kort van persoon ziet scheel en heeft wit haar. Hij zit
thans te Groningen (H - B - D).

80. Stijntje van de Berg of Stijntje Groenland, 16 a 17 jaar, is lang van postuur, iets pokdalig mager en
zwart van tronie, grote zwarte ogen dikke neus en zwart haar. Haar moeder is Aaltje van den Berg (nr.
2), haar zuster is Sara Groenland (nr. 77) (W).

81. Sijmon Jansz., 26 a 27 jaar, is middelmatig van lengte en redelijk gezet, zwart en gans pokdalig van
tronie met zwarte ogen en sluikachtig zwart haar. Hij is de zoon van de beruchte Enoch Jansz. Stal-
meester die overleden is. Hij stamelt, zijn vrouw is Geertruy (nr. 23 (H - B - D).

82. Truy NN, 30 jaar, is redelijk lang en dik van persoon en blank van wezen met een bochel op haar neus.
Zij is bijzit van Prins Karel (nr. 71).

83. Trijn Veldgroen, geboren van Rijnsburg, is een lang zwaar vrouwspersoon blank van aangezicht. Zij
is in 1765 de bijzit van Nathan Moses geweest, woont of 'onthoud' zich thans in de Vogelsang te
Gouda (D).

84. Wilhelmus alias zwarte Wilhelm, is een stoelenmatter, lang van tronie met zwart sluik haar en houdt
zich thans te Nauwerna of Assendelft op. Hij is kameraad geweest van Bilkes Jan (nr. 43). Zij zijn
beiden dubbel gestraft en voor altoos verbannen uit de Zeven Provinciën na november 1763. Zij
hebben vervolgens op Heenvliet en elders huisbraak gedaan en hebben gestolen (H - D).

85. Willempje NN, vrouw van Carel (nr. 56), is middelmatig en gezet van postuur, ruim 40 jaar, lang
zwartachtig en pokdalig van wezen met zwart haar. Haar zuster is Magdaleen (nr. 63).

86. Isaac Schaper, een jood, heeft circa 30 jaar geleden met Nathan Moses gesworven (D).
87. NN van Zanten (de jongste van de drie broeders) is een langachtige 'kaerel' op wiens lijf honderd

ducatons staat. Hij is in de 50 jaar en houdt zich onder Bakkum op. Hij draagt veel een bruine rok
doch 'deguseert' zich dikwijls (M - H - D) •
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r. 23

r WEGWIJS

DE BRON

DE REGISTERS VAN PATENTPLICHTIGEN (1805-1893)

Het patentrecht werd in de Franse tijd inge-
steld en moet min of meer worden beschouwd
als een opvolger van het recht dat de gilden
verleenden. Degenen die een zelfstandig be-
roep uitoefenden, verkregen nu van de staat
een vergunning tot het uitoefenen van een
economische activiteit.

Voor het verkrijgen van die vergunning
moest men een bijdrage betalen. Gegadigden
dienden jaarlijks een aangifteformulier in te
vullen en deze formulieren werden ingeschre-
ven in het register van patentschuldigen. Na
de berekening van de bijdragen werd aan hen
een aanslag opgelegd en na voldoening daar-
van verkreeg de patentnemer zijn patent. Van
de uitgegeven patenten werd tenslotte een
legger samengesteld.

De aangiftebiljetten, de registers van pa-
tentschuldigen en de leggers van uitgegeven
patenten zal men in overheidsarchieven aan-
treffen. Het aanslagbiljet en het verleende
patent zullen terug te vinden zijn in archieven

van particuliere bedrijven of instellingen.
De registers van patentschuldigen zijn uit

genealogisch oogpunt het meest interessant.
Zij werden per gemeente en per jaar aange-
legd. Men vindt hierin o.a. het adres, de naam
en het beroep dat uitgeoefend werd. De pa-
tentschuldigen werden per wijk in het register
ingeschreven. Het is op deze manier mogelijk
van een persoon in de loop der jaren het be-
roep te volgen. Dit kan van belang zijn als
van het Bevolkingsregister bepaalde jaren
ontbreken of nog niet zijn aangelegd (vóór ca.
1850). Bovendien zullen de beroepen in de
registers van patentschuldigen zorgvuldiger
zijn bijgehouden dan in het Bevolkingsregis-
ter.

Hoewel wijd verspreid voorkomend, zul-
len de registers van patentschuldigen met de
meeste kans in de gemeente-archieven aange-
troffen worden. Maar helaas is ook veel mate-
riaal verloren gegaan.

(Literatuur: Broncommentaren I-IV, uitgave van de Stichting Archief Publikaties,' s-Gravenhage 1987)

GENEALOGISCHE BRONNEN IN HET VERRE BUITENLAND

In het begin van de jaren zeventig was ik voor
het eerst in Colombo, Sri Lanka. Op dit mooie
palmeneiland dat velen nog kennen als Cey-
lon, is het ongeveer driehonderd jaar geleden
dat er zich Nederlanders vestigden en in vrij-
wel iedere plaats van betekenis stichtten zij
wel een kerk. Zo werd in 1749 in Colombo de
'Wolvendaalse kerk' gebouwd.

Ik bezocht deze kerk en werd er door de
conciërge binnen gelaten. Het gebouw, met
het interieur in Nederlandse stijl, was in rede-
lijke staat, maar ik was met name nieuwsgie-
rig naar de inhoud van een wat bouwvallige

kast. De portier was zo vriendelijk er desge-
vraagd enkele oude brievenboeken en regis-
ters uit te voorschijn te halen. Bij een welis-
waar vluchtige beoordeling bemerkte ik wel
dat daarin een schat aan gegevens stond van
personen en gezinnen die zich ook buiten
Ceylon in de archipel bevonden. In het bezoe-
kersregister van de kerk heb ik gewezen op
het belang van een goede bewaarplaats voor
deze boeken, die in het tropische klimaat snel
kunnen vergaan. Ik hoopte dat mijn opmer-
king onder ogen zou komen van iemand die
maatregelen zou kunnen treffen om de gege-
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vens, bijvoorbeeld door middel van kopiëren,
voor de toekomst veilig te stellen.

Rond de kerk waren tegen de muren een
aantal grafstenen opgestapeld, die kennelijk
van de her en der verspreide graven rond de
kerk waren weggehaald. Om de opschriften
veilig te stellen heb ik er een aantal gefotogra-
feerd. Ik ben benieuwd of ooit via ambassades
of andere wegen geprobeerd is om buiten-
landse bronnen, die verloren zouden kunnen
gaan, te kopiëren of op andere wijze voor toe-
komstig onderzoek te behouden.

Voorjaar 1996 was ik in de archieven van
Kaapstad en Bloemfontein in Zuid-Afrika. Er
zijn in Zuid-Afrika een vijftal' Argiefbewaar-
plekke'. Ik vond daar zelfs gegevens van Ne-

derlandse emigranten uit de jaren vijftig, die
op doorreis waren naar Rhodesië. In ieder van
de archieven is ook een computerbestand aan-
wezig van alle in de Zuid-Afrikaanse archie-
ven voorkomende familienamen. Het compu-
terbestand geeft aan in welke van de vijf ar-
chieven verder bronnenonderzoek gedaan kan
worden. Het bronnenonderzoek kan ook tegen
betaling worden uitgevoerd door 'private re-
searchers' van wie de meesten corresponderen
in Engels en Afrikaans.

Bij de info-afdeling van het Verenigings-
centrum in Naarden heb ik de namen en
adressen van de archieven en 'private re-
searchers' gedeponeerd alsmede een beknopte
handleiding voor genealogisch onderzoek in
het 'Kaapse Argiefbewaarplek' in Kaapstad.

P.A. DIELISSEN

OOK WEGWUS IN DUITSLAND

U kent dat wel: een Duitse voorvader J. Mul-
ler uit Neukirchen in 't Hannoversche of K.
Riathlamp uit Neuenkirchen uit 't Ambt Eren-
burg gezocht. Hoe vind je dan zo'n dorp en
zo'n man terug?

De bibliotheek van het Verenigingscen-
trum heeft enkele Duitse Ortsbücher en de
19e-eeuwse Andrees Handatlas. Als die
geen uitsluitsel geven, is de lijst met gefilmde
dorpen en steden uit de Plaatsnaamindexen bij
de Dienst Microfiches ook een mogelijke
hulp, tenminste als er van de archieven van
zo'n dorp films zijn vervaardigd.

De Duitse telefoonboeken echter zijn de
meest verfijnde bron. Ook deze zijn in Naar-
den te raadplegen. Voorin staat een alfabeti-

sche index op alle namen van gehuchten en
dorpjes van een streek! In 't Hannoverse vond
ik maar liefst vijf Neukirchens met de bijbe-
horende gemeenten. En in de microfichesin-
dexen vond ik de juiste Johannes Muller.
Konrad Rathlamp leek niet te bestaan, tot ik
in het juiste Neuenkirchen (telefoonboek 10)
de naam Rathkamp tegenkwam. Daar was wèl
'mijn' Konrad, gevonden tussen de 61 ge-
huchten van het Amt Ehrenburg in Nedersak-
sen!

Ook van de Benelux, USA, Parijs en de
Antillen bezit Naarden veel telefoonboeken.
Maar de NGV zou graag nog meer andere
telefoonboeken van u ontvangen ...

Jos KALDENBACH
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GELEZEN IN...

GENEALOGISCH ONDERZOEK NAAR MILITAIREN

Zoals menig genealoog zal weten te vertel-
len, kan onderzoek naar militairen ons danig
parten spelen. Vragen als 'in j
welk regiment heeft hij ge- I
diend', 'hoe was zijn loopbaan'
en 'heeft hij een onderschei-
ding ontvangen' stellen wij ons
uiteraard als we vermoeden dat
een voorouder onder de wape-
nen is geweest.

Voor de bantwoording van
deze vragen en van nog vele
andere worden mogelijkheden
aangereikt in het artikel Enkele
richtlijnen voor het verrichten
van genealogisch onderzoek
naar militairen behoord heb-
bende tot de Nederlandse troe-
pen te land, door drs. J.P.C.M van Hoof, in
Gens Nostra 39 (1984), pag. 249 e.v. Het arti-
kel betreft uitsluitend militairen van de land-

strijdkrachten en is gezien de staatsvorm van
ons land ingedeeld in drie gedeelten en wel:

—• de periode na 1813, de periode
1795-1813 en die van vóór
1795. Deze perioden hebben
elk hun eigen mogelijkheden
en moeilijkheden. Zo zal het
vóór 1795 moeilijker zijn om
gegevens over soldaten en on-
derofficieren te achterhalen dan
in de periode na 1795. Maar
over alle perioden is al veel
gepubliceerd. Het artikel wordt
dan ook gecompleteerd met
een opgave van publicaties die
van nut kunnen zijn voor zowel
genealogisch als algemeen his-

—' torisch onderzoek naar militai-
ren. Kortom, dit artikel is beslist een aanrader
als we ons willen verdiepen in het militaire
verleden van een voorouder.

NB: via de Dienst Bestellingen van onze vereniging (p/a Adriaan Dortsmanplein 3a, 1411 RC Naar-
den) kunt u in het bezit komen van een kopie van hierboven genoemd artikel

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
Wout van Bommel, Vier eeuwen Van Bommel, Een uitgebreide genealogie van Jan van Bommel geboren
rond 1570-1590 Dordrecht-, Schoenen-, Limburg-, Religieuzen-tak en Adel-stam, Eindhoven 1995 (ver-
krijgbaar ad ƒ 47,50 + ƒ 6,50 verzendkosten, te bevragen bij de auteur: W.J.M, van Bommel, Van Gorkum-
laan 18, 5641 WT Eindhoven.

Een aantrekkelijk boekje van 140 bladzijden beschrijft een familie Van Bommel, waartoe o.a. de in ons
land niet geheel onbekende schoenfabrikanten behoren. In een van de takken, de zgn. religieuzentak, treffen
we Mgr. Cornelis Richard Anton van Bommel (1790-1852) aan, bisschop van Luik van 1829 tot aan zijn
dood. Ook de adellijke familie Van Bommel wordt in het boek beschreven. De stamvader hiervan, Johannes
van Bommel (1691 -1759) was een onwettig voorkind van Maria van Dal en werd nadien door haar echtge-
noot Michiel van Bommel (1669-1763) als zoon in het gezin opgenomen. Johannes leefde verder onder de
naam Van Bommel, zodat het adellijk geslacht de naam aan de onderhavige Van Bommel-familie heeft te
danken zonder er zelf (genetisch) van af te stammen.

De talrijke genealogische gegevens worden begeleid met bijzonderheden die in prettige verteltrant
worden beschreven. Van de in de titel vermelde Jan van Bommel is nauwelijks iets bekend. Zijn zoons
Reijnier (tr. Dongen 1631 Jenneke Anthonis Dircxsen), Thomas (tr. Dongen 1630 Geertrui Symens Bol),
Willem (tr. Elisabeth Peeter Laureys Meermans) en Arnoldus vormen eigenlijk de eerste generatie die
duidelijk historische sporen nalaat. R.F. VULSMA

Van Oosten, verveners te Hoogeveen, z. pi. 1994.
Ter gelegenheid van de familiereünie op 10 en 11 september 1994 te Havelte verscheen een gevarieerde

brochure over de familie Van Oosten. Gegevens over de oudste generaties werden op papier gezet door ir.
G.L. Meesters. De stamouders waren Reinder Jacobs, ged. Hoogeveen (als bejaarde) 13-3-1707 en Jantje
Arents (overl. na 8-2-1758). Uit dit huwelijk werden zeven kinderen gedoopt te Hoogeveen (tussen 1708-
1723). Het grootste deel van de uitgave is als het ware een familiealbum over de nakomelingen van 'opa
en opoe', d.w.z. Willem van Oosten (1879-1957) en Hendrikje Kuiper (1885-1956), die in De Krim onder
Gramsbergen gewoond hebben. W.S.

RB. Oranje, Oranje als burgerlijke familienaam onder het Nederlandse volk, 2e editie, herzien door C.N.
Oranje, Schoorl 1995 (inlichtingen: C.N. Oranje, Rietschoot 9, 1511 WB Oostzaan, tel. 075-6843173).

Deze herziene uitgave is opgedragen aan de nagedachtenis van de samensteller Pieter Bartel Oranje, de
vader van de bewerker. De eerste editie verscheen in 1968 en in de ruim 25 jaar die tussen beide publicaties
ligt, is heel wat werk verricht. Het overzicht van naamdragers is in ieder geval aanzienlijk uitgebreid. Het
fraai uitgegeven boek kan het beste worden beschouwd als een uitvoerige index op vijf stammen Oranje,
ledere naamdrager heeft een generatiecode gekregen die de plaats bepaalt in de genealogie van de betreffen-
de stam. Tevens zijn lijsten van aangetrouwden opgenomen. De inleiding bestaat grotendeels uit een leven-
dige beschouwing over de naam Oranje (aardige familieverhalen over ontstaan van de naam). Een bijge-
voegde diskette maakt het mogelijk om via de computer door de stambomen te 'wandelen'. W.S.

D. van Reenen Rzn., Genealogie Van Reenen, Hilversum [1996] (inlichtingen bij de auteur, Johannes
Huslaan 222, 1216 RJ Hilversum, tel. 035-62417448).

De uitgave opent met een fraai ingekleurd wapen van de familie Van Reenen, met als devies: Patrum
hereditati meum addam (aan de erfenis der vaderen voeg ik het mijne toe). In een afzonderlijk hoofdstuk
geeft de auteur een uitvoerige toelichting op het ontwerp van het wapen (en zijn eigen heraldische interpre-
tatie). Na een hoofdstuk over Hilversum, de bakermat van de familie, volgen familiebladen (kwartierstaten),
die ontsloten worden via een index op relatievolgorde en een overzicht op naam. In feite biedt de auteur
meer dan de titel suggereert. Ook nakomelingen via vrouwelijke lijnen worden behandeld. Aan het begin
van deze parenteel staat Jacob Everts van Reenen, die in 1733 te Hilversum overleed en uit zijn tweede
huwelijk met Marretje Jacobs Kuiper twee zoons en twee dochters kreeg. De ongewonen opzet vereist enig
geduld bij het zoeken. De uitgave bevat uitsluitend primaire genealogische gegevens. W.S.
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Els Rentmeester en Dies Martens (samenstelling), Genealogie Van 't Weste(i)nde, Werkgroep Blasijntje
Danckaerts deel 9 (prijs ƒ 56,-; inlichtingen: Genealogisch Centrum, Wijngaardslraat 3a, 4461 DA Goes.

De slamouders van alle Van 't Weste(i)nde's in Zeeland zijn Jan Danckerts (ca. 1650-ca. 1720) en
Pieternella Huijbrechtse Kemp (ca. 1640-1726). Het echtpaar woonde in 's-Gravenpolder. Een voormoeder
van Jan Danckerts is Blasijntje Danckaerts (overl. 1655), aan wie de werkgroep zijn naam ontleende. Deze
werkgroep "speurt naar de familiegeschiedenis van oorspronkelijk rooms-katholieke families op Zuid-
Beveland. De naam Van 't Weste(i)nde is een toponiem, afgeleid van een hofstede aan 'het westeinde van
de Sint Anthonis polder', waar leden van de familie in de 17e eeuw hebben gewoond. Aan deze verzorgde
uitgave, die ook wat betreft de jongere generaties vrij volledig lijkt, is een kwartierstaat van stamvader Jan
Danckerts toegevoegd. Bevat index en illustraties. W.S.

J.M.C. Sparnaaij, Van Cock naar De Kok. Ammerstol/Roiterdam, Amersfoort 1995 (inlichtingen bij de
auteur, Trekvogelweg 83, 3815 LB Amersfoort).

In deze uitgave presenteert de auteur een voorlopige genealogie Cock/De Kok, 'samengesteld uit gege-
vens verkregen door onderzoek in enkele gedrukte bronnen alsmede uit enig archiefonderzoek' (zoals op
de titelpagina vermeld wordt). Aan het hoofd van deze genealogie staat een Gerrit (in feite alleen bekend
uit het patroniem van zijn kinderen) die rond 1500 geleefd moet hebben. Hij kreeg zeven kinderen, van wie
Jan Gerritsz. 'de Oude' gehuwd met Sijchgen Woutersdr., beschouwd kan worden als stamvader van de
familie Cock, een naam die in de loop van de 17e eeuw zijn intrede doet. Een eenvoudige publicatie, voor-
zien van illustraties en een naamregister. W.S.

G.J.H. Stoer, Ferme jongens, stoere knapen. Het geslacht Stoer (een eerste neerslag), Wolfheze 1993
(inlichtingen bij de auteur, Heelsumseweg 16, 6874 BC Wolfheze).

Als oudst bekende voorvader wordt een Derrick Stuer (Stoer) opgevoerd, de vader van Gerrit Stoer (ged.
Arnhem 12-10-1608) en een hypothetische Jan Stoer. Volgens de regels van de kunst was het beter geweest
om de genealogie te beginnen met Derk Jansen Stoer. Jan is uitsluitend een gefingeerde figuur, die een
verbinding moet leggen tussen twee generaties. Uit Derk Jansen Stoer stammen vijf takken (resp. gevestigd
in Voorst, Brummen, Borculo, Loenen en Oosterbeek). Gerrit Stoer (geb. 1608) staat mogelijk aan het
hoofd van de Arnhemse stam (het voorbehoud in het schema op pag. 10 wordt overigens in de genealogie
niet expliciet benadrukt). Deze prettig ogende uitgave is ruim voorzien van illustraties, verhelderende
schema's en een index op naam. W.S.

G.A. van Strien, Strien voor Strien, Bunnik 1995 (prijs ƒ 37,50 + ƒ 9,- verzendkosten op postrekening
2042766 t.n.v. ir. drs. G.A. van Strien, Koningin Julianalaan 15, 3981 BA Bunnik).

De auteur heeft het aangedurfd om eerst stil te staan bij twee middeleeuwse geslachten, nl. de legendari-
sche graven van Strijen en de heren van Strijen. Dit laatste geslacht vertakt zich in de heren van Zevenber-
gen en de heren van Strijen. Het is jammer dat aan beide geslachten sinds de dertiger jaren van deze eeuw
nog maar weinig aandacht is besteed. De auteur weet met behulp van eigen onderzoek nieuwe gegevens
boven water te brengen. Hij laat dus zien dat het heel wenselijk is om een grondig onderzoek te laten plaats-
vinden naar de heren van Strijen en Zevenbergen. Het geslacht waar de auteur van afstamt, heeft vanaf de
oudste voorvader (overl. 1624/1625) vele generaties lang in Raamsdonk en omgeving gewoond. Velen van
hen zijn visser geweest. De auteur weet over de visserij in de Biesbosch heel wat interessants te vertellen.
Men neemt dit kloeke, en rijk geïllustreerde boek met overzichtelijke genealogische schema' s en namenin-
dexen met genoegen ter hand. T.R.

Miep S winkels en Lex Bruinhof, De familie Bruinhof, z. pi. 1995 (inlichtingen: mevr. J. S winkels-Verdouw,
H. Andriessenlaan 27, 2343 LL Oegstgeest).

Over de ouders van Johannes Bruinhof, de stamvader, is in het verleden druk gespeculeerd. Volgens het
huizenregister van 1812 moet hij een zoon zijn van Willem Bruinhof, militair, en Aaltje Lensing, maar zijn
doop bleef onvindbaar, al blijkt hij uit andere bronnen geboortig te zijn van Zwolle. Er zijn enige aanwijzin-
gen dat Johannes een zoon was van Willem Sabelkuil en Aaltje Lensing. Verder onderzoek zal mogelijk
uitkomst brengen. Bij het eerste oriënterende onderzoek bleek de familie Bruinhof niet erg groot te zijn.
De r.-k. familie trekt in de 19e eeuw van Zwolle naar Groningen. Deze publicatie is een echt familieboek
geworden met veel illustraties en aandacht voor aangetrouwden en nakomelingen in vrouwelijke lijn (o.a.
families Van der Moolen, Tubbing, Fischer, Smit, Mulder, Flader). Bevat register. W.S.

46 GensNostra52(1997)



J.A. Tasseron, Fragment-genealogieën Van Zwel, Leiden 1996 (adres auteur: 'De Statenhof', Bachstraat
654, 2324 HG Leiden).

In 1978 verscheen reeds een 'Fragment-genealogie Van Zwet'. De auteur kon echter zoveel aanvullingen
en wijzigingen invoegen dat de publicatie van een nieuwe versie de moeite waard blijkt. Het eerste fragment
vangt aan in de 16de eeuw te Overschie, andere gaan niet verder terug dan tot in de Franse Tijd. Bijna alle
Van Zwets hebben hun geboortegrond in Delft of omgeving. Met behulp van secundaire bronnen moet het
waarschijnlijk toch lukken om sommige fragmenten op elkaar te laten aansluiten. Registers op voor- en
achternamen maken deze uitgave prima toegankelijk. T.R.

Kwartierstaten
Kwartierstatenboek XIII, uitgave Genealogische Vereniging Prometheus, Delft 1996 (verkrijgbaar voor
ƒ42,50 (afgehaald) en ƒ50, - (toegezonden); afhaaladressen: Personeelsvereniging 'Prometheus', Aula
Congrescentrum TU, Mekelweg 5, Delft en GA Delft, Oude Delft 169. Per post door overmaking van ƒ 50,-
op postgiro 3453233 t.n.v. Geneaologische Vereniging Prometheus, Julianalaan 134, Delft onder vermel-
ding van Kwartierstatenboek XIII).

De kwartierstatenboeken van Prometheus hebben inmiddels een eigen plaats verworven in genealogisch
Nederland. Wij staan al bijna aan de vooravond van het 25-jarig jubileum van de Genealogische Vereniging
Prometheus (in 1998) en het is bepaald boeiend te zien hoe ontwikkelingen binnen de genealogie de presen-
tatie van de kwartierstaten ten goede is gekomen in de afgelopen jaren. Een literatuuropgave ter verantwoor-
ding van de opgevoerde kwartieren ontbreekt nu in de meeste gevallen niet. Toch blijven er wensen bestaan
op het gebied van wetenschappelijke controleerbaarheid. Persoonlijk pleit ik voor (korte) bronvermelding
bij ieder kwartier dat niet aan de gebruikelijke bronnen (BS, Bev. Reg., DTB) is ontleend en een expliciete
aantekening bij onzekere kwartieren, die nu alleen met een sterretje (*) worden gemerkt, waarbij altijd de
vraag blijft hangen hoe waarschijnlijk of onzeker de filiatie eigenlijk is. De ruimte voor bronvermeldigen
en aantekeningen moet zeker te vinden zijn, nu de redactie (zeer terecht) heeft besloten om adellijke kwar-
tieren bij ca. 1300 af te ronden. Verwijzing naar bestaande literatuur volstaat in het vervolg. Natuurlijk heb
ik veel begrip voor mensen die een uitgebreide kwartierstaat willen publiceren (en de kwartierstatenboeken
van Prometheus stonden daar garant voor), maar uiteindelijk gaat het toch meer om de kwaliteit dan de
kwantiteit van het gebodene.

Als echte kwartierjager ben ik altijd op zoek naar nieuwe kwartieren en zo viel mijn oog op de kwartie-
ren Spies (uit de Betuwe, helaas - nog steeds - geen familie) en Slagboom (pag. 336 e. v.), die ik deel met
inzender B.J.J. Krijbolder. Het verbaasde me dat van Anna van Hofwegen (de eerste vrouw van Jan Slag-
boom) wel de doopdatum wordt gegeven, maar niet de namen van haar ouders (t. w. Aart Jacobs van Hofwe-
gen en Pietertje Christiaens). Over de familie(s?) Slagboom uit Sliedrecht en omgeving hoop ik t.z.t. nader
te publiceren (maar dit terzijde). Voorts vraag ik mij af waarom bij de kwartieren De Meester-Van Ghistele
uit Antwerpen (pag. 515 e.v.) een literatuurverzijzing ontbreekt naar Gens Nostra 49 (1994), pag. 544-547
en Gens Nostra 50 (1995), pag. 93). Deze kanttekeningen betreffen (en zijn) niet meer dan een summiere
en persoonlijke selectie uit de overvloed van gegevens, die in deze uitgave zijn bijeengebracht.

In deel XIII zijn de volgende kwartierstaten opgenomen: Caspers-Spies (geheel Nederland), Krijbolder-
van Stralen (Leiden en omgeving), De Raad-Streithorst (midden Nederland), Rottier-de Kerf (Zeeuws-
Vlaanderen en België), De Haan-Koning (een herziene versie uit deel VI en IX; midden en west Nederland)
en tot slot aanvullingen en correcties op Van der Lely-Bodde Bouman (uit deel IX). Uiteraard ontbreekt het
naamregister niet, waarbij ik wil opmerken, dat bij zo'n uitgebreide publicatie als deze (525 blz.) een afzon-
derlijk register op patroniem (en voornaam) bijzonder wenselijk is. W.S.

Diversen
A.M.L. Prangsma-Hajenius en R. Hofman, 'Who is who' in de doopsgezinde gemeente Utrecht 1611-1895,
Bilthoven 1996 (te bestellen door overmaking van ƒ 25,- (incl. verzendkosten) op girorek. 282665 t.n.v.
R. Hofman, Leijenseweg 21, 3721 BA Bilthoven, onder vermelding van ledenlijst DGU).

Twee jubilea vormen de aanleiding tot deze nuttige uitgave. In 1996 is het 500 jaar geleden dat Menno
Simonsz., de grote Nederlandse doperse leidsman werd geboren. Het tweede jubileum is het 50-jarig betaan
van de NGV en de oproep mee te werken aan een overzicht van bronbewerkingen. Het boek is het resultaat
van de bestudering van de lidmaten- en resolutieboeken van de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht over
de periode 1611 t/m 1895. Het jaar 1611 is bepaald door de oudste ledenlijst van deze gemeente. Wie weet
hoe gecompliceerd onderzoek naar doopsgezinde families kan zijn, zal deze uitgave van harte toejuichen.
Op voorbeeldige wijze zijn flink wat Utrechtse genealogische bronnen per periode op naam ontsloten.

W.S.
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PERIODIEKEN

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

Nederland
Amstel Mare, jg. 7, nr. 2, juli 1996. R. Huizenga: Eerste kennismaking met burgemeester Van Son(1896-
1916) [Herman P.C.W.H.J.B. van Son, geb. Assen 1851], Nieuwsbrief 3e kw. 1996.

Idem, nr. 3, okt. 1996. H.G.J. Grootveld: H.J. Scharp, een markante persoonlijkheid [gemeentesecretaris
van Nieuwer-Amstel 1916-1929]; P. van Schalk: Dorpsrei in de Dorpsstraat [ 1836; controle taxatie slacht-
vee door belastingambtenaren Muyskens, Potharst en Jantjes]; Idem: Bijgeloof [ 1839; Wilhelmina van der
Laan vrouw van Willem Walterfank, Hendrik van Heumen]; Idem: Moord te Nes [1837; Aaltje Smit vrouw
van Jan Griffioen]; M.D.M, van Munster: De annexatie van 1896, 100 jaar geleden.

De Brabantse Leeuw, jg. 44 (1995)-1. Verv. Genealogie Schampers; J.G.N.M. van der Zanden: Gastelaars
bekkesnijer? [genealogie Gastel(a)ers te Princenhage; 16e-18e eeuw]; Verv. Erfgenamen heer Ghijsel Back.
§ 22. Van Averenck, Van Middachten; L.F.W. Adriaenssen: Naar het Putterijke [weeshuis te Mechelen,
gesticht door Heijlwich van den Nieuwenhuysen, 1562]; Verv. Nijver en notabel Goirle. Peijnenborg [nage-
slacht van Cornelis P., geb. Tilburg 1808]; RL. Leget-Kuijlen/J.N. Leger. Fransen te Vierlingsbeek. Een
smedengeslacht [17e-20e eeuw]; Verv. Een geslacht Smulders (Smeulders).

Idem, 1995-2. J.P. Nooren/M. Nooren: Het geslacht Nooren uit Princenhage [17e-19e eeuw]; P. Tute-
laers: Betekenis en verbasteringen van de familienaam Tuteleers; L.F.W. Adriaenssen: Hilvarenbeekse
uitvaarten in het Kerstjaar 1562-1563; Verv. Smulders; A.H. Hoeben: De dwalingen van mr. J.P.W.A. Smit
en de consequenties voor de vlag van de provincie Noord-Brabant; Verv. Schampers; Antw. Van den
Endepoel.

Idem, 1995-3. P.L. Leget-Kuijlen/J.N. Leger. Vernieuwde en verder geamplieerdegeslachtsboomCuijlen
uit Bladel. Epiloog; P. G.A.M. Peeters-Veraart/E.G. Boeren: Het Rucphense geslacht Commissaris [ 17e-19e
eeuw]; Verv. Smulders; A.M. Bosters: Het geslacht Korst in West-Brabant [te Wouw en Steenbergen; 17e-
19e eeuw]; W.K. Westmijze: Komt het geslacht Pompe van Meerdervoort uit Leende?; Verv. Nooren;
L.F.W. Adriaenssen: De erfgenamen van heer Ghijsel Back. § 23. De negen afstammingslijnen van de
auteur; Antw. Parenteel Van der Schoot.

Idem, 1995-4. Verv. Afstammingslijnen; Verv. Korst; G.C.M, van Dijck: Mallants te 's-Hertogenbosch
[16e eeuw; Bijlage: Van Broechoven]; G.J.A. Schampers: Van Gansewinkel [te Mierlo; 17e-19e eeuw];
Verv. Commissaris; C.E.M. Boink-vanNunen: Van Nunen [teOirschoten Sint-Oedenrode; 17e-18eeeuw];
Antw. Traa/Teraa.

Eigen Perk, 16e jg., nr. 3, sept. 1996. Verv. James de Rijk (1806-1882), schilder [met 'chronologisch
tijdsoverzicht' 1731 -1897; voor- en nageslacht]. Overzicht van de kunstschilders die in Hilversum woonden
en werkten in de periode 1820-1880 (het tijdperk van de Romantiek); C.M. Abrahamse/A. van der Schuyt:
Hilversum, het Olympisch dorp van 1928; De begraafplaats 'Gedenkt te sterven'; De vroege jaren van de
Boerderij van Houtman [oudste vermelding 1731; verhuur door de weduwe Hendrik Teunisz van Os; Perk,
Rinkel, Ten Dam].

Genealogie zonder grenzen, nr. 31, sept. 1996. Verv. Registers Walen Dragonders in Staatse Dienst [overlij-
den 1748-1761; o.a. te Venlo, Namen, Sas van Gent, Bergen op Zoom]; Verv. Familiearchieven RA Hasselt
[Wilmotte t/m Wreden, Aberaems t/m Erckenteel; met o.a. Van Alsteren (testament Sint-Truiden 1578),
Bellefroid, Bisschoppen, Van der Blocquerie, Coemans, Cox, Drossarten, Van den Edelbampd, Elsrack];
Verv. Namen en signalementen van verdwenen personen [1859, 1873]; Archieven [berichten betr. Landes-
hauptarchiv Koblenz, Evangelische Kirche im Rheinland, Bistumsarchiv Trier, Landesarchiv Saarland].

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg . 11, nr. 4, okt. 1996. A.L.M. Vissers: Genealogie Vissers
[te Erp, Uden en Veghel; oudst bekende Jacobus Jan Aerts tr. 1683]; M.A.P.M, van lersel: Een Fries twijgje
wor(s)telt in Brabantse bodem [Geert Jochems Roodklif, ged. Laaksum 1806; stamreeks 17e-19e eeuw];
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Th.P.J. van Herwijnen: Een krasse Brabander van 105 jaar? [Hendrien van den Bogaard weduwe Johannes
van Rooij, begr. Kessel bij Lith 1780; Johannes van Grinsven, 1792 won. Vught]; Ingekomen borgbrieven
te Nijmegen; Aanv. Kwstn. Van Hedel en Coolen; Verv. Genealogie Marijnen; Verv. Van Doormalen.

Gens Data, 13e jg., nr. 5, sept./okt. 1996. W.J. Scholl: Genealogie en Internet [met 'adressen']; J.A. Brink-
man: Een bezoek aan Internet; /. Mulderij: (Met) PRO-GEN op het Internet; GensData/D90 versie 1.51;
GensData/Win; Van het Macintosh bureaublad; L. van de[r] Valk/JW. Koten: Even scannen? Het scannen
van de indexen van Gens Nostra [leerzaam kijkje in de keuken].

Heemkunde Hattem, nr. 67, juni 1996. Verv. Episoden uit de geschiedenis van de heide van Hattem; H.J.
van de Vosse: Kwst. Jantje Jacoba Agterhuis, Deel 1 [geb. Oldebroek 1941;- , Gelderman, Schuurman,
Muller (te Hattem)]; Huwelijk met hindernis van Cornelis Christiaan van Warmelo Hattem 1825 met Maria
Adriana Wijnen.

Helmonds Heem (lidm. ƒ 35,-; abt. ƒ 30,-; mw. M. van Alphen, Jkvr. Van der Brugghenstr. 29, 5708 CA
Helmond, tel. 0492-538093), 22e jg. (1996), nr. 1. J. Jobse-van Putten: De voeding in de agrarische samen-
leving van Noord-Brabant en het Noorden van Limburg; J. van der Heijden: Bevolkingsgroei van Helmond.

Idem, nr. 2. G. van Neerven: Van Filmliga naar Filmhuis [gedetailleerde beschrijving van recente ont-
wikkelingen; met naamlijst exposanten 1987-96 en optredens 1986-88; geschiedenis van de Helmondse
bioscopen]; F. Donkers: De Helmondsche radio-apparatenfabriek Mego [Klaas Meerding (geb. 1889) en
zwager Willem Goedhart (geb. 1890) startten bedrijf ca. 1919].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 2, nr. 3, juli/aug/sept 1996. J.A. de Boo: Het voetstuk; A.H. Hoeben: Notarismerk
en notariszegel met identiek wapen; A.C. Zeven: Handmerken op een Emmerikse gildebeker uit 1675; Idem:
Handmerken op een gravure van Pieter Bruegel de Oude.

Historia & Informatica, jg. 3, nr. 3, sept. 1996. Discussie over toekomst archieven op Internet; NHDA
wordt deel van nieuw KNAW-instituut; Zoektocht naar archieven in de wereld met Internet.

Historisch Jaarboek Hoogvliet (ƒ 27,50 incl. porto; wordt men gelijk lid van het Hist. Gen. Hoogvliet:
ƒ 25,- (incl. porto); postbankrek. 7412091 t.n.v. pen.iingmr. HGH te Hoogvliet), 1 (1995). De beschrijvin-
gen van Hoogvliet in de Nederlandsche Stad- en Dorpbeschrijvingen en het Aardrijkskundig Woordenboek
der Nederlanden; L.A. Gebuijs (f): Beschrijving van Oud- en Nieuw Hoogvliet; J.H. van der Boom: Het
wapen van de voormalige gemeente Hoogvliet ... Afleiding van het wapen van Poortugaal of Portugal?;
voorts: Het dorp waar ik jong was, Het Multifunctioneel Kerkelijk Centrum naast de dorpskerk te Hoog-
vliet, De viering van honderd jaar onafhankelijkheid te Hoogvliet in 1913, Veertig jaar Recreatiegebouw
Oude Wal.

Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold, II (1981). M.J. H.A. Schrijnemakers: De vroegste Heren
van Sittard en hun verhouding tot Geleen [13e eeuw]; Dieteren wordt een zelfstandige parochiegemeen-
schap (1833-1835); Pieter Ecrevisse [geb. Obbicht 1804]; Sigarenindustrie in Sittard.

Idem, IV (1983). A.J. Munsters: Johannes Lupi, landdeken van Susteren f 1481 [Johannes Wolfs];
M.J.H.A. Schrijnemakers: Jutta van Ravensberg alias van Montjoie, vrouwe van Sittard [13e eeuw; met
verwantschapsschema's]; Reizen en vervoer in vroeger tijden; Enkele bijdragen tot de Sittardse geschiede-
nis uit het kerkarchief van Papenhoven-Grevenbicht [o.a. testamenten van Hendrick Bilevelt x Maria Otten
1631, en van Gertruidt Deumens wed. Peter Schutgens 1631 ]; Pierre Henri Daniels 1776-1837; Limburgse
korenmaten uit de periode eind 17de tot eind 19de eeuw; De plaatsnaam 'Einighausen' [kerkdorp van de
vroegere gemeente Limbricht].

Holland, 28e jg. (1996), nr. 3. M.H.V. van Amstel-Horak: Het akkoord van 1595 van het Hoogheemraad-
schap van Rijnland [inrichting hoogheemraadschap, privileges, geschilpunt]; R.C.J. van Maanen: De onge-
makkelijke verhouding tussen Leiden en Rijnland; L. Barendregt: Leiden zorgt zelf voor haar waterhuis-
houding; L Giebels: De 19e eeuw: het einde van akkoorden.

In de Gloriosa (Ankeveen . 's-Graveland . Kortenhoef), 13e jg., nr. 3, aug. 1996. J.M. Veenman: Pastoor
Lokin [Joseph M.P.H. Lokin, geb. Wilp 1880]; Beurtschippers; / Immerzeel: Het einde van de Gouden
Eeuw. Kortenhoef 1699.

Idem, nr. 4, nov. 1996. J. Immerzeel: Storm en sopie [1715; de Kortenhoefse watermolenaar Claes
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Abrahamse Streefkerck bracht de dag door in de tapperij van Aart Hendrix Kuip te Nederhorst]; A.D.
Wumkes: 'Oud-Holland' [letterkundige kring; 19e eeuw]; S. / van der Kolk: Tumult in Ankeveen, 14April
1470; Van huizen gesproken ... Spiegelrust, Oostereinde, Fidelio, Land en Bosch.

Kronieken (Prometheus, T.U. Delft, Lorentzweg 1, 2628 CJ Delft). 5e jg. (1996), nr. 3. H. Klunder/H.K.
Nagtegaal: Wapens van de regenten van Den Haag [uit collectie Van der Lelij]; C. van Beusekom: Kwar-
tierstaat Van Beusekom-de With [Cornelis van B. tr. Lopik 1940 Jannigje Hendrika de With;-, Kasteleijn,
Verweij (te Linschoten), Van Deijl, De With (te Heicop), Van der Grift, Pijnsse van der Aa, Van Dijk (o.a.
te Driebergen); kwn. voornl. provincie Utrecht],

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 24 (1996), nr. 3. Themanummer: 200 jaar Burgerlijke Stand. R.
de la Haye: 1796-1996: Tweehonderd jaar Burgerlijke Stand in Nederland [o.a. Startproblemen en kinder-
ziektes]; Idem: Wat betekent de nieuwe archiefwet 1995 voor de Limburgse genealoog; N.A. Hamers:
Kinderziekten van de Burgerlijke Stand 1796-1816; J. hemmens: Van Lehman Zaudy (Gomberts von
Wesel) tot Zedachie Wesly. De registers van naamsaanneming en naamsbehoud m.b.t. de joden in Limburg
tijdens de Franse tijd (1794-1814) [met naamlijsten]; Corr./aanv. kwst. Bouvrie; J.J. Janssen: De Blerickse
familie Ingen Ael/Ingenael/Inge Ael/ Inge Aell/In gen Ael die zich later Janssen gaat noemen.

Misjpoge, jg. 9 (1996), nr. 4. Themanummer: Joden aan de onderkant van de samenleving. R.G. Fuks-
Mansfeld: Misdaad als randverschijnsel. Joden in de georganiseerde criminaliteit van Nederland ten tijde
van de Republiek; F. Hulst: Een ganev is ook maar een mens; D. de Hes-Marbus: Criminaliteit in Drenthe
in de achttiende eeuw; I.B. van Creveld: Lui en Ledig of hoe Den Haag in de achttiende eeuw van zijn
armen afkwam; E. Schut: Hartog Herz Hamrik: een belangrijk lid van de Grote Nederlandse Bende.

Een nieuwe chronyke voor het Schermereiland e.o.,'jg. 13, nr. 3, juni 1996. E. Besse Jz.: Markenbinnen in
de loop der tijden; F. Bakker: Schermerhorn in het jaar 1787 [rijm waarin inwoners van Schermerhorn
worden genoemd].

Idem, nr. 4, sept. 1996. Verv. Schermerhorn ... 1787; G. Köhne: Gebroeders Admiraal, succesvolle
ondernemers in De Rijp [boomkwekers en bloemisten].

Nieuwsbrief van de Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, Ie jg., nr. 4, okt. 1996. M. Verol-
me: Flakkeese boefjes (1) [inleiding waar en hoe te zoeken in welke archieven; 19e eeuw]; Antw. Van
Bruijnisse, De Ridder (corr.).

Ons Erfgoed, 4e jg., nr. 5, sept./okt. 1996. JW. Koten: Over schout, schepenen en nog veel meer (1). De
belangrijkste bestuursfuncties voor 1795 [hoofdlijnen]; H.M. hups: Het Rijksarchief in Noord-Holland;
Idem: Met synen teecken gestelt; Idem: Beroepen van toen (hoe-); Idem: Geld en rekengeld.

Ons Voorgeslacht, no. 474, 51e jg., sept. 1996. G. van Niekerken: Doorduyn in het Hondertland en te De
Lier, Schipluiden en Maasland [16e-18e eeuw]; S.M. Auwerda-Berghout: 10e penning van Abbenbroek
1542; J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Gansoyen 1374-1729 (deel 1); R.F. van Dijk:
Aanv./corr. Kwst. Maijken Nijssen de Vries, en Geslacht Kooij.

Oudheidkundige Kring Bathmen, 16e jg., nr. 3, sept.'96. Red.: Jacob Vitringaen zijn voorouders [burge-
meester van Bathmen 1885-1905]; Mannes Schoterman, oud-veldwachter van Bathmen [geb. Diepenveen
1854]; A.P. de Goede: Een brief van De Bilt naar Bathmen in 1846 [postverbindingen; gang van zaken];
In gesprek met: Frits Volkers [geb. Bathmen 1914],

Oud Utrecht, 69e jg., nr. 3, mei/juni 1996. Uit de geschiedenis van het Universiteitsmuseum; E. Tigelaar:
Richard III in Utrecht [1462].

Idem, nr. 4, juli/aug. 1996. R.P.M. Rhoen: Een joodse school in Zeist, 1942-1943 [met namen, geboorte-
data, herkomstplaats, evt. overlijden van leerlingen].

Idem, nr. 5, sept./okt. 1996. K. Wingelaar: Rijksbursalen aan de Universiteit van Utrecht 1815-1843
[Archief College van Curatoren van de Rijksuniversiteit van Utrecht 1815-1954]; J. van Es: Kaaspakhuizen,
bedrijfsmonumenten uit het westen; M. van de Vrugt: Een Utrechter nu in Zuid-Afrika geëerd [Antonius
Mathaeus, 1644].
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Tussen Vecht en Eem, 14e jg., nr. 3, sept. 1996. M.W. Jolles: Trompenburgh en zijn bewoners [Tromp.
Roeters, Straalman enz.]; H. Goddijn: Gooise componisten [Jan Nieland, Hugo Godron, Jan Felderhof,
Anthon van der Horst, Corde Groot]; H.H.M. Meyer. De samenhang tussen landbouw en andere bedrijvig-
heid in Hilversum omstreeks 1830; H. Bronkhorst: Reinhard Scherenberg, een verlichte Baamaar [geb.
Amsterdam 1769].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 93, jg. XXXII, juli 1996. W.J. op 't Hof. Het gereformeerde piëtisme
te Zaltbommel: Hieronymus Honerbringa [predikant te Oosterlittens (1602), Huizum (1615), Arnhem
(1619) en Zaltbommel (1623), overl. 1625]; J.N.A. Groenendijk: In uw grutterswagen viert de hupsafladder
hoogtij. Stampij om de verkoop van pocketboeken via de kruidenier [Jan van Tuyl, uitgever te Zaltbommel
en Antwerpen (geb. Gameren 1906); 1958].

Uit Eijsdens Verleden, nr. 71, juni 1996. H.J.L.M. Boersma: Jonkheer Mr. Chrétien Pierre Gerard von
Geusau [1809-1882; levensloop; o.a. de oprichting van de Harmonie van Eijsden; fragmentgenealogie].

Idem, nr. 72, okt. 1996. Verv. Von Geusau [met fragmentgenealogie en beknopte weergave van roerende
goederen, memorie van successie].

Van 't Erf van Ermel (secr.: E. Lubbersen, Havikshof 33, 3853 BA Ermelo; lidm. ƒ 25,- p.j.), nr. 12, juni
1996.Familie Van Oordt (aanv.); Boerderijen in en om Ermelo; De Waterplas II [1703, 1706]; De geschie-
denis van 'De Riet'.

Idem, nr. 13, nov. 1996. Rondwandelingen door Ermelo e.o. een eeuw geleden [o.l.v. Bernardus Pegman,
geb. Ede 1859, overl. Ermelo 1923]; Boerderijen in en om Ermelo: Kindergoed; Verv. Geschiedenis van
'De Riet'; Huize 'De Veelhorst'/Hotel de Man/De Horst.

Van Zeeuwse Stam, nr. 94, sept. 1996. /./. Lamse: Inventaris Brede Wetering Bewesten Yerseke [gezwore-
nen 1596-1715]; Verv. Van 'Arent' tot 'Arendse'; Verv. Monsterrol van een schip van de Middelburgse
Commercie Compagnie; Verv. Genealogie Beun; PA. Harthoorn: Deumis, waar zitje? [Pieter Deumissen
Mol,tr. (l)Baarland 1689 Janneke van Boven en (2) Nisse 1692 de weduwe Pieter Cornelisz Blieck]; H.S.
v.d.Pompe-v. Sprang: Gegevens uit de Doop- en Trouwboeken van Vlissingen met betrekking tot de fami-
lies Krokke/Knokke, Step/Stap en Vo(o)gel [18e eeuw]; Antw. Kik, Miljoen, Le Cointre.

Van Zoys lot Soest, 17e jg., nr. 1, zomer 1996. Café 'Geurtje Sukel' [Geertruides van de Hoven (geb. Barne-
veld 1876) tr. Gijsbertus Sukel]; Legerplaats te Soesterberg; D. van Fulpen: Bevolkingsgegevens 1813
[naam, leeftijd, geboorteplaats, geloof].

Idem, nr. 2, herfst 1996. J.H.M. Hilhorst: De drie gebroeders Van Beest [Justus (pastoor van Soest 1704-
1742), Rudolphus (priester, 1719) en Petrus (pater te Huissen, 1730)]; Verv. Bevolkingsgegevens 1813 [o.a.
Grift, Van Hofslot, Van 't Klooster, Kok, Logtensteijn, Van Maare(n)].

Veluwse Geslachten, jg. 21 (1996), nr. 4. Verv. Kwst. B.G. ten Dam; L. Aben-Nederpeld: De matriarchale
afstamming van Alyda van Esveld [ged. Nijkerk 1810; Blom, Van de Ridder, Collert/Kollaard]; Idem: ...
van Johanna Huurdeman [geb. Hoevelaken 1858; Van Middelaar, Steenbeek, Van den Hoven, (Van der
Biezen)]; A.C. Zeven: Familiewapens op archiefstukken van Voorst; J.K. Schendelaar: De jagermeesters
Van Hoekelum te Bennekom: een ontwerp-genealogie [(de) Jeger, Jeger van Hoekelum; 14e-17e eeuw];
J. Schuurman van Rouwendal: Kwartierstaat Jansen [Barend Jansen, geb. Ede 1926; - , Roskam, Tijssen,
Van Rees, Veenendaal, Rooseboom, Heij, Van den Berg]; L. van Pijkeren: Hoe een achternaam zou kunnen
ontstaan [Van Piekeren, Picarden, Pijckeren enz.]; Aanv. Kwst. Van Brakel [Van Amerongen te Overlang-
broek]; Wildkar-plichtige bewoners van wildforstergoederen op de Veluwe [ca. 1600]; W. Lumkes-van Rijn:
Parenteel van Roelof Berends (Enkheem) [verm. 1748; Bosman te Ermelo].

Zijper Historie Bladen, 14ejg., nr. 3, sept. 1996. K. Otter: Zegt de naam Kuiper u misschien iets? [het gezin
van molenaar Dirk Kuiper (geb. Winkel 1861) en Maartje Hoornsman, tr. Winkel 1889; zoon Dirk jr.
eigenaar 1929-39 van de boerderij 'De Surinaamse Vriend', daarna definitief vertrek naar Amerika]; Jonge
monumenten van nationaal belang in Zijpe [o.a. een zomerhuis, in 1939 gebouwd door G.Th. Rietveld voor
Jan Brandt Corstius x Wil Molenaar]; Werkgroep Boerderijnamen: Boerderij Belkmerweg 27, Burgervlot-
brug [eerste eigenaar tot 1840: Jan Struijf].
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Uit onze afdelingstijdschriften:
Achierhoekbulletin, 4e jg. (1996)-2. Kwartierstaat uit huwelijksbijlage. Te Grotenhuis-Westerveld [tr.
Gendringen 1818]; Vrouw mag man niet volgen, huwelijksbijlagen Van Onna-Veenhuis [tr. Bergh 1836];
Familie- en boerderij namen in doopboek Varsseveld; Verv. Parenteel Limbeek [met Dijker, Ten Brincke],
Delfland, Med. jg. 5, no. 4, sept. 1996. J.F. Kok: Stamreeks Kok, 1665-1996 [oudst bekende: Dirk Hen-
driksz Kok tr. Nederhorst den Berg 1716 [niet geref.; rk? -bron?] Jaapje Egberts; geen van de vijf klein-
dochters is naar Jaapje vernoemd],
Friesland, Med. jg. l,nr. 5, okt. 1996. H. Oosterhof: Genealogische gevolgen van de watersnood van 1825;
T. Slof: Kwst. (4 gen.) van Haije Bilstra [1875-1963;-, Brinkman (te Cornjum), Dekker (te Stiens), Pijp-
stra].
Gooi en Eemland, 7e jg., nr. 3, sept. 1996. W. Furrer-Kroes: Familie Banis [drie generaties te Laren e.o.;
I8e-I9e eeuw]; Herbergen en Kasteleins te Hilversum [18e eeuw]; Hilversummers in andere plaatsen- I
[uit trouwboek BreukelenJ; A.E.Th. Polling-Bosboom: Kwst. (63 kwn.) Johannes Bosboom [geb. Soest
1858;-, Steenbeek, Hilhorst, Staal]; C.M. Abrahamse: Gemeentearchieven en de Archiefwet.
Hollands Noorderkwartier, afl. 28, jg. 10, nr. 3, sept. 1996. Verv. Hoe Frans was Johanna Maria Carlier.
Fragmentgenealogie Carlier [te Alkmaar, afk. van Gouda; 18e-19e eeuw]; Antw. Arij Jansz Brouwer [Broek
op Langedijk; 18e eeuw]; Verv. Hoezo wagemaker? [met namen en functies voorm. woningbouwvereniging
St. Bavo-Noord, w.o. G. Telman, overl. 1938J.
Horizontaal, nr. 6, sept. 1996. Nabeschouwing themamiddag 24-2-1996 [het nieuwe namenrecht]; H.L
Asser. Naamrecht als onderdeel van het familierecht.
Kempen- en Peelland, jg. 4, no. 3, sept. 1996. Overlijdensakte [Venraij 1890, Willem Verheijen; vijfmaal
gehuwd]; J. Schaap: Van wapenrok tot ganzeveer [Von Stein (3 gen.) te Groningen en Delft; 19e-20e
eeuw]; Kwartierstaten (5 gen.): Eefje Ch. van Kaathoven [geb. l976;-,Coolen, Janssen (o.a. te Bemmel),
Briels], Erwin H.J.M, van Oorschot [geb. 1963; - , Buis, Bakermans, Simons (te Sittard), Maurits
A.R.C.U.S. Smakman [geb. 1971; — , Celis, Veldman (Fries), Van Haeren], Juliana en Sophia Staals [geb.
1977 resp. 1978;-, Teunissen (te Maarheeze), Jacobi (te Vaals), Niessen], Servatius M.H.P. Timmermans
[geb. 1961;- , Bijsterveld, Van den Boomen, Van der Sanden], Katinka en Lars van de Velde [geb. 1988
resp. 199l;-,Peterse(teRheden), Kordes, VanTeeffelen]; Moederslijn vanNynkeen Emmy de Jong [Van
der Enden, Kalfsbeek, Louwerse, Bous, Bussing, Keyl, Gabriels]; Moederslijn van Bernard Flipsen [Van
der Linden, Korste, Van der Pluym, Van Dongen, Verschuren (te Waspik), Van Steenhoven, Seylmans].
Koggenland, jg. 11, 1996/3. R. Voortman: Lutheranen in Noord-Holland [met naamlijst: vertrokken uit
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik naar Haarlem]; J.A. Chin-Selie: Kwst. Selie [Hendrik Selie tr. Hoorn 1903
Oukje Buursma]; Boedelbeschrijving van Harmanus Vosman [1800]; B.J. Rigter: De Rigters in Hoorn.
Twente Genealogisch, 12e jaar, no. 4, okt. 1996. J. Küpers-Oude Kempers: Het bewogen leven van Johanna
Wieffer [geb. Weerselo 1855]; Idem: Parenteel Wieffer [18e-19e eeuw]; F.C. Walhof: Verslag [lezing
Naamkunde]; H. Mensink: Een verrassende vondst: parenteelstaten [Vriezenveense families].
Veluwe, 1996, no. 2. E. de Jonge: (E)lijsabeth of Gijsbertha Poppings; en wie is Wijchman dan? [Van
Camphuijsen, 16e eeuw; verslag van onderzoek te Zwolle, Deventer en Zutphen]; F.C. Nelis: Genealogi-
sche kroniek van Frans C. Nelis [met zijn kwst. (5 gen.; - , Van Baaien, Van der Ham, Vallinga) en van
echtgenote Hendrika P.M. Wennekes ( - , Van Os, Gilbers, Dekker (te Rotterdam); verkorte stamreeks
Nelis, afk. van Kinrooi].

Zaanstreek-Waterland, Med. nr. 26, sept. 1996. Verv. Lutherse immigranten [met naamlijst Lutheranen uit
de regio Z-W, vertrokken naar Alkmaar]; B.K.S. Koene: De afstamming van het Assendelver geslacht
Korver van schout Jan Barendsz [ca. 1556-1563; stamreeks 6 generaties]; P. Spijker: Genealogie Schou-
ten/Scholten [te Haaksbergen, Durgerdam, op Marken; 18e-19e eeuw]; M. Heeringa-Marees: Kwartierstaat
Frederik Marees [geb. Zaandam 1934;-, Eijk (te Jisp), Van den Brom, Spangenberg]; D.M. Bunskoeke:
Genealogisch nieuws van het Streekarchief; R. Boom: Uit het Nedergerecht van Stavoren; L. Muts: Claes
Jansz Reael van Assendelft een gokker of assuradeur? [1590-1600]; J./^ Blokker: Pieter Smit, geboren bij
een oliemolen [geb. Wormer 1843, zoon van Grietje Oud].
Zuid-Limburg, nov. 1996. H. Boersma: Bezoek archief Luik: drempel vrees niet nodig; H. Beulen: Gemeen-
ten in Limburg en sedert begin vorige eeuw opgeheven gemeenten. Overzicht.

Uit Familiebladen:
Blanckensteijn bulletin, 8e jg., nr. 2, herfst 1996. Verv. Blanckesteijn tussen Doorn en Amerongen. Genea-
logie [generatie I: Cornelis Thijmansz tr. Amerongen 1645 Maria Willems van Broeckhuysen].
C/Krapels-krabbels, 16e jg., no. 2, okt. 1996. Opnieuw gehannes met Johannes: partnerruil? [Agnes
Schroers en Catharina Severins; te Grevenbicht; begin 18e eeuw].
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Het Didden-blaadje, jg. 9. nr. 3, sept. 1996. Kwst. (6 gen.) Gertrudis Elisabeth van Didden [geb. Stein 1926;
alle vier grootouders droegen de naam Van Didden!]; Didden in Engeland [stamreeks vanaf George Didden
tr. 1801 Hannah Healps].
De Familieband, no. 19, 10e jg., nov. 1993. Een spoor van de emigrant Pieter Donker [geb. Katwoude
1849]: Verv. Zaankanter Dirk Donker [geb. 1791]; Verv. Koffiehuis van Jan Donker [geb. 1863]. Idem, nr.
20, 1 Ie jg., april 1994. Idem, nr. 21, 1 Ie jg., dec. 1994. Verhalen betr. de families Aarse en Klok.
Familievereniging Biesbroek, kroniek no. 6, 3e jg., no. 2, sept. 1996. Verv. Stamboom Biesbroek; Uitklap-
baar schema nageslacht Cornelis Biesbroek (1813-1893).
Hamers bulletin, jg. 12, nr. 5, sept./okt. 1996. Verv. Bevolkingslijst van debankSimpelveld uit 1694; Oude
grafzerken en -kruisen in Zuid-Limburg [van naamdragers Ha(e)mers e.d.]; Overleden naamdragers in de
Verenigde Staten 1952-1992; Stamreeks Groneschild [Petrus G. tr. Heerlen 1662 Gertrudis Hamers]; Stam-
reeksen Haemers en Hamers.
Haselhoff Bulletin, 2/96. Uit de historie: Jacob Hazelhoff [1853-1926]; Correcties op een boek [van A
Buursma, De geschiedenis van Westerwolde, deel 4: Derck Haselhoff en Magdalena (Hanses) Haselhoff].
Helm-nieuws, no. 48, 12ejg., nr. 4, herfstnr. 1996. Van metselaar tot grutter: Overschiese Krijn VDH [van
der Helm] (geb. 1853) aan basis Renkumse tak.
Horsting & Horstink, jg. 7, nr. 4, okt. 1996. Tweemaal Jan Horstink; Herinneringen aan Theo en Henk
Horstink [in Indië overleden 1947 resp. 1942]; Familierelatie Horstinck-Nyenkercke; Land- en leengoed
Wijnbergen/burgemeesterschap Duiven, v.m. Kleefse enclave in de Liemers; Naamgenoten in Gendringen.
Lansdaal-Journaat, nr. 10,4e jg., okt. 1996. Verv. Stamboom van ons geslacht; Huize-Teisterbant, histori-
sche woonstee van Richardus Lansdaal (1741-1796).
Loage-Tijdschrift (Louage), nr. 43, jg. 11 (1996), febr.;nr. 44 (mei 1996). Afl. 8 van de zeer lezenswaardige
-als historisch feuilleton gebrachte-tragische geschiedenis van Mathilde Breydel geb. Louwage; 1845-46;
nr. 45, jg. 12 (1996), aug. Afl. 9.
Mons Familieblad, nr. 6, jg. 3 (1996). Familiegeschiedenis [voorbeelden van interessante/grappige dingen
van de familie Mons]; Aanv. stamboom.
De Schildknaap, 2e jg., no. 3, sept. 1996. Van der Knaap Stamboom D tak D1 [nageslacht van Floris Corne-
lisse van der Knaap, begr. Naaldwijk 1744]; Schematisch overzicht [nageslacht Jan Cornelis Knaep, overl.
1635/51].
Poelgeest familie kontakten, 17e jg., sept. 1996. A. van Poelgeest: Het testament van Dirc Lourensz van
Poelgeest [1574]; Verv. Tak van Symon Dirck Adriaensz.
'n Schrievertien, nr. 18 [eind 1995/begin 1996]. Chr. Schrijver. De familie Schrijver. Driehonderd Jaar
Geschiedenis [oudst bekende: Matthijs Lammers tr. Deventer 1714 Maria Hendriks; 11 generaties; nage-
slacht o.a. te Kampen]; Wie is toch eigenlijk die Jan Marsman? [geb. 1923]; Een gevelsteen veroorzaakt
veel onopgeloste vragen [boerderij (Broekhaar?) in Lenthe, gem. Dalfsen; eigenaar 2e helft 19e eeuw:
Lambertus Schrijvers].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 5, nr. 3, sept. 1996. Ons familiewapen [Drost; teTrichtJ; Een kerke-
lijke afscheiding in Tricht in 1835.
De Vloed, nr. 2, jan. 1994. Parochieregister Aartselaar, Berlaer, Rumst, Wilrijk [gegevens Vervloet, Ver-
vliet]; De familie Vervloet in het Land van Arkel [o.a. te O.L.V. Waver en Rijmenam; 17e-19e eeuw];
Nageslacht van Jan Vervloet x Mayken van Dievel [tr. vóór 1607]; Sprokkels; Grafzerken; Copy van het
vonnis van Cornelis Vervloet [Brussel 1734]. Idem, nr. 7, juli 1996. Vervloet te Mechelen [19e eeuw];
Vervloet te O.L.V. Waver [17e-18e eeuw] en Rijmenam-Putteenz.; voorts vele gegevens uit diverse bron-
nen; Gezinsreconstructies Kessel 1585-1812; Vragen- en antw.rubriek.

België
Antwerpsch Archievenblad, Tweede Reeks, 1ste jg. (1926). Afl. 1 (jan.): Inventaris van de Vierschaar of
Jurisdictiekamer; De Kronijken van Antwerpen; Het Archief van het Chirurgijns- en Barbiersambacht; De
briefwisseling Patrick Neny-J.C. van Heurck (1750-1752); De benutting van de Antwerpsche Stadsarchie-
ven [inventarissen, literatuur]. Afl. 2 (april): Enkele nota's over de briefwisseling van Frederick Perrenot,
Gouverneur der stad Antwerpen (1571); Het College der Nederlandsche Kooplieden op Engeland (1580-
1589); De zuidergevel der St. Jacobskerk [uit kerkrekeningen; 16e-17e eeuw]; Inventaris van het Plantijnsch
Archief; De Generale Indische Compagnie. Afl. 3 (juYi): Verv. Plantijnsch Archief. Afl. 4 (oct.): Thomas
de Sampayo en het Spaansch Legerarchief 1626-1666; Verv. College der Ned. Kooplieden op Engeland;
Een nieuw verhaal van de beeldstormerij te Antwerpen [uit de kroniek van Godevaert van Haecht, geb.
1546].
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L'Intennédiaire/De Middelaar, No. 298, Ao. L.juillet-aoüt, 4/1995. F. de Meulenaere: Mélanges généalo-
giques. 1. Bolgaro (17e eeuw; als ouders van Jacques-Antoine B. worden genoemd Balthazar B. en Grotia
Becke. Dit paar ondertrouwde Amsterdam 1-8-1614 als Baltasar B.. van en won. Antwerpen, 30 jaar. en
Gratia Becker.v, van Staden, 19 jaar, geast. met vader Jan Bekker; Huw. Voorw. notaris Bruijning. nr. 192,
f. 86, 3-8-1614. Hij geacc. met JasparQuingettien Eduardo van Surck, zijn goede vrinden en zij met vader
Jan, broer Scipio Christian Becker en ooms Guilielmo Bartolotti en Dirck Roodenburch, baljuw van Am-
stelland]. II. Van Marievoorde [aanv. 17e eeuw]. III. De la ou van der Nieppe [14e eeuw], IV. De la Palme
alias van de (r/n) Podeme [aanv.]. V. Uphooghe [aanv.]; L. Lindemans: Het Brussels patriciërs geslacht van
Cotthem [15e-16e eeuw]; Verv. Familie Demarbaix [fragmenten Marbaix, De MarbayJ; Aanv./corr. De
Saint-Omer Morbecque f 13e-14eeeuw]; Les seigneurs d' Oxelaere; Les habitantsde BrOly-de-Pesche, anno
1900.

Idem, No. 299, sept.-oct., 5/1995. L. Jous: Contribution a une genealogie Brison [ook Brisgeon, Brizon,
Brisjon; 16e-20e eeuw]; L. Lindemans: Genealogie de Becker (uit Mechelen) [te Brussel, Grimbergen,
Merchten; 16e-17eeeuw]; G. Waltenier. Les quartiersd'ascendancede 1'architecteGédéon Bordiau (1832-
1904) [-, Laburiau, Deboyer, Feron]; Notaires de la ville d' Ypres aux XVe et XVle siècles [manuscrit 152
du fonds Mergelynck; opgave namen en data 1420 t/m 1582]; Antw. o.a. Serrure.

Idem, No. 300, nov.-déc, 6/1995. Chr. Verstrepen/L. Vermeulen: La familie De Weerdt a Reet aux
XVlIe et XVlIIe siècles [oorspr. te Kontich]; Verv. Brison [18e-20e eeuw]; G. Dassargues: Les quartiers
d'ascendance de Pierre Culliford dit 'Peyo' (1928-1992) [- , Watelet, Kulinckx, Collart].

Idem, No. 303, Ao. LI, mai-juin, 3/1996. J. de Launois (f): Genealogie de la familie de Schepper dite
Scheppers [te Mechelen; 16e-20eeeuw]; E. Halflants: Le testament d'unericheGantoise: Isabelle Colette
van Beneden (1701-1780) [met beknopte kwst.; - , De Mets, Van den Haute, Bernaert: kwn. voornl. te
Zottegem; afstammingslijnen van de erfgenamen, o.a. Beerens, De Cluppel, Putseys, De Pouillon, Mencke,
Meeicx, Van de Vyvere, De Heems]; Verv. Table des ancienes épitaphs... Bruxelles; Conventions matrimo-
niales passés devant les notaires hutois au XVIIe siècle [1701-1749].

Idem, No. 305, Ao. LI, sept.-oct., 5/1996. F. de Cacamp (t): Des Clutinc et de leur fortune foncière;
Verv. Familie Hins [l8e-20e eeuw]; G. Waltenier: Les quartiers d'ascendance d' Eddy Merckx [geb. 1945;
- , Vanderstappen, Pittomvils. Roskin]; Aanv. Spijskens [dwz. fragment Van de Casteele/Van den Eeckhou-
te].

Le Parchemin, No. 305, 61e année, sept.-oct. 1996. Ph. de Bounam de Ryckhoh: La familie de San [te
Brugge; 18e-20e eeuw]; Chev. Le Pas de Sécheval: Les Chaineux-Xhéneumont. Les premières générations
(XI Ve et XVe siècles); Fonds de Schaetzen de Schaetzenhoff; F. de Meulenaere: La familie de Saint-Omer
Wallon-Cappel. XlIIe-XVIIIe siècles [Van Waelscappel]; Héraldique vivante: Belvaux, Boüüaert, Krings
[oorspr. Krence, Krintz], Müllender, Naveau, Philippe.

De Rode Leeuw (VVF-Limburg), jg. 1996, nr. 3, okt. P. Severijns: Het fonds of de verzameling Straven [in
RA Hasselt; Francois Egide Straven, geb. Sint-Truiden 1851; van belang voor onderzoek in en rond Sint-
Truiden]; F. Goole (t): Kwst. (5 gen.) Maria Ceysens [geb. Hasselt 1908; - , Naus, Duvivier, Maris]; P.
Severijns: Een muzikale familie [Van der Heyden; te Tongeren; I8e-I9e eeuw]; Verv. Taalgidsje voor
genealogen.

Vlaamse Stam, 32e jg., nr. 9, sept. 1996. V. Meeussen: Van Zandvliet naar Frankrijk [grondwerkers tussen
1860-1880]; R.M.A. de Jong: De familie van Gavere te Leeuwe (Dender-Leeuw) en Aalst [15e-16e eeuw];
K. Mannaerts: De kosters in het oude decanaat Leuven (16de-18de eeuw); F. Debrabandere: De familie-
naam Van Oosterzee; A. Marlens: Op zoek naar de bakermat [toponiemen van Hansbeke vóór 1600];
Rundertelling anno 1772 te Loker; Vermisten uit Assenede, Herentals, Watervliet en Wortegem (1778-
1780) [resp. Van der Linde, Coremans, De Waele en Van Hyfte]; F. Debrabandere: Nogmaals Ceenaeme.

Duitsland
Sachsische Heimaiblatter, 42. Jg. (1996), Heft 3. Zur Geschichte der Stadt Brandis; Kloster und Kirche des
Franziskanerordens in Löbau [ 1336-1563]; Die freie Bergstadt St. Annaberg. Griindung, Stadrecht, Namen
und Wappen; Peter Apian - zum 500. Geburtstag des Leisniger Mattematikers und Astronomen.

Idem, 42. Jg. (1996), Heft 4. Themanummer: Torgau. Hierin o.a. Die Erbfolge am kursachsischen Hof
zur Zeit Kaiser Karls V. und die Vermahlung Johann Friedrichs von Sachsen mit Sibylle von Kleve in
Torgau [1526]; Luther besuchte Torgau mindestens 41 Mal; Johann Walter (1496-1570)- Kantor, Ka-
pellmeister, Burger.
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Lübecker Beitrage zur Familien- und Wappenkunde, Heft 40, Okt. 1996. Mitgliederliste; M. Eggert: Die
Lübecker Gartnerfamilie Sand im 18. und 19. Jahrhundert; U. Boldv. Marx Schlapkohl - Schulmeister in
Fiefbergen [overl. 1746; zoon van Marx (II) en Gretje Arp]; P. Guttkuhn: Salomon Lazarus Lewertoff
(1810-1898). Ein jüdisches Hochzeitsfest in Lübeck [tr. 1847 Betty Hartefeldt]; Verv. Lübecker Landschu-
len [o.a. Bartelmann, Elend, Grahn, Lübbers].

Schriftenreihe derSamtgemeinde Uchte, Band 3 (1996). M. Adameck/ArbeitskreisDorfgeschichte: Raddes-
torf. Eine Gemeinde im Zeitenwandel (DM 40,-; op bankrekening 100172 bij Sparkasse Uchte t.g.v.
Samtgemeinde Uchte o.v.v. Chronik 3 Raddestorf) [het boek telt zeven hoofdstukken o.a. betr. het leven
vroeger, volkskunde en nijverheid w.o. molens. In het hoofdstuk, dat handelt over de geschiedenis van de
gemeente, wordt een kenschets gegeven van zeven gehuchten. In de paragraaf Kerkgeschiedenis o.a. een
lijst familienamen uit 1702 (w.o. Biisching, Dammeyer, Schramm, Hohrmann, Wesling) en huis- en hofna-
men. Onder het kopje 'Familiengeschichten' worden acht generaties Meyer/Meier alias Witte alias Schwit-
ten behandeld, wonend Huddestorf. Voorts bieden 50 blzn. Plattdeutsches Worterbuch een alfabetische
woordenlijst met verklaringen. Tot slot: Alte Höfe und Vorfahren [per Hof opgave van bezitters (lijfeigen,
halfvrij, meestal met een jaartal) in Huddestorf (o.a. Biisching, Busse, Fuhlriede, Krop, Lübkemann, Heine,
Menze, Linnemeyer, Eikenhorst, Moorhoff, Kruse, Horstmeyer), in Westerfeld (o.a. Dammeyer, Mülen-
bruch, Speckmann, Rohlfing, Hönerkoch/Hünerkoch), in Jenhorst en Holze (o.a. Steinmeyer, Ho(o)rmann,
Lichtsinnig, Windhorst, Biisching), in Dierstorf (o.a. Scheer, Buhr), in Kleinenheerse (o.a. Töngesing,
Schomburg), in Glissen (o.a. Stute, Hoyer), in Grasebilde (o.a. Klusmeyer, Strankmann), in Raddestorf (o.a.
Wesemann), in Harrienstedt (o.a. Brinkmann, Lütjemann, Oetting, Hesemeyer)].

Frankrijk
Cercle généalogique d' Alsace, Bulletin No. 115, 1996-3. Liste des centres de genealogie dans les régions
nord (HME) et 000 sud (CYR) [april 1996]; Leon Bachmeyer et Ie livre d' Or de Saveme. Zabender Adel
und Burger [met copieën van handschriften]; Klingenthal et 1'immigration du duché de Berg; Le pays de
Sarrebourg; Philippe Christophe Hallez (1778-1844), sa descendance et son ascendance; Les filleuls de
Napoléon III et de 1' impératrice Eugénie dans le Haut-Rhin (1856); Antw. o.a. Gouion, Krampp, Blarer
v. Wartensee, Alter, Becht, von Gochnat [met Wustenhoffer, Ortlieb, Krauss], Moser; Schema's Klein [te
Sélestat en Kintzheim; 16e-18e eeuw].

Genealogie 62, No. 51, 3e trim. 1996. Nous sommes tous cousins [nageslacht van Omer Beaucourt tr. 1659
Marie Gerzon]; Kwst. Martin [-, Becu, Faugloire, Cresson]; Kwst. Delansay [-, Letalle, Paul, Kubiak];
Kwst. Legrand [ - , Lefebvre, Petit, Dehays]; Verv. Families artésiennes: Lesenne [15e-18e eeuw], De
Paradis [idem]; Klappers huwelijken St. Omer (1737-1791) en Bénifontaine (1738-1791).

Héraldique & Genealogie, No. 140, XXVIIIe année, No. 3, Juillet-Sept. 1996. Bijdr. betr. Droz, Du Hamel
de Fougeroux, De Bouloc, Charlet, Le Boutillier 16-18e eeuw]; Antw. o.a. Castellane [met Rolland], Suat
de Chavaniac, De Mouhy, Coullez [te Metz], Louise de Coligny [kwst. t/m kw. 33], De Roquefeuil.

Nord Genealogie, No. 141, 1996/4. Kwst. Trache [oorspr. Tirache/Therace]; Notes diverses classées par
familie [Castel, Chombart, Hazebroucq, Deleforterie, Salembier]; Kwst. Dalle [kwn. o.a. te Tourcoing];
Liste d' habitants de la chapelle d' Armentières, Bois-Grenier et Erquinghem-Lys en partie (1678).

Idem, No. 142, 1996/5. Verv. Kwst. Trache; Cacherel de la seigneurie du Burcq a Ennetières et Radin-
ghem, 1666-1695; Mariages a Armentières de Belges originaires des deux Flandres (1839-1848); Aanv.
Guerlain; La chatelennie de Lille; Verv. Kwst. Dalle; Recherches généalogiques en Italië; Livres de raison
de Pitronelle de Vriere et de la familie Loridan (branche dite de Dranoutre) (1709-1799).

Stemma (Ile-de-France), cahier No. 71, 18e année, tome XVIII, fase. 3, 1996. Monnaies d' hier; Inventaire
après d' un épicier bourgeois de Paris en 1720 [Nicolas du Clos]; Familie Ganneron [17e-18e eeuw],

Oostenrijk
Adler, 18. (XXXII.) Band, Heft 6, April/Juni 1996. Z. G. Alexy: Flaggen und Fahnen der Stadte und Gemein-
den in der Slowakei; Ein Beitrag zur Geschichte von Weichsel im Herzogtum Teschen; Rom-Pilger in den
Jahren 1711-1712; Die Aichelbergs [met schema's; 17e-20e eeuw]; Verv. Adel ... Graz (1614-1616).

Idem, Verv. Gotischen Wappenbriefe [Wappenbriefkatalog; Sonderprobleme innerhalb des Wappen-
briefkataloges]; Zweifacher Wappenwechsel im 19. Jahrhundert: KhoB-Sterneg, Sacher-Masoch [met
stamreeksen]; Das Herkommen des Dichters Julius Zerzer, mit einer Ahnenliste [ 1889-1971; - , Zechner,
Schormann, Stifter].
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Verder ontvingen wij:
8 Oclober Vereeniging 'Alkmaar Omzet', feestgids 1996.
Amsterdamsche Studenten-Almanak, jg. 134 (1964).
Archief van de Hervormde Gemeente te Gouda, verslag nr. 29 (1995) [transcripties grafboeken in computer
1539-1669 klaar].
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 111 (1996), afi\ 3 [Spiritua-
listen in de Nederlandse reformatie van de zestiende eeuw; De Bataafse omwenteling en de bouwkunst; De
Bataafse mythe opnieuw bekeken].
Diverse Gemeentegidsen en Adresboeken, w.o. Baarn, Beemster, Edam-Volendam, Enen-Leur, Graft-De
Rijp, Den Helder, Landsmeer, Purmerend, Veghel, Waterland, Wormerland, Zeevang.
International Motion Picture Almanac, 1958, en 1974.
De Maasgouw,jg. 115 (1996), afl. 3 [themanummer: Industrieel Erfgoed].
Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, ledenboek 1996/1997.
Nederlands Instituut van Directeuren en Ingenieurs van Gemeentewerken, Besturen- en ledenlijst, 1991.
NoordKOPstukken, 10e jg., nr. 4, sept. 1996 [verv. Juridisch taalgebruik].
Oostvlaamse Zanten,! lejg., nr. 3,juli-sept. 1996 [Bloedschande of incest. Ego-documenten; Verv. Vogel-
vangst ... te Gent (16e-18e eeuw)].
Oud-Scherpenzeel, jg. 8, nr. 2, juni 1996 [antw. Renes; Boerderij Batavia (gezin Gerrit van der Vlierd)];
Idem, nr. 3, okt. 1996 [Neeltje Jansen en Mees van Ravenhorst, eerste bewoners van Bergen aan Zee; geb.
Scherpenzeel 188Oresp. 1877].
Rijnland (afd.), Med. nr. 1, sept. 1996.
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland, nieuwsbrief 38, sept. 1996 [memories van successie
1903-1927 overgedragen met index 1901 -1910].
Traditie, jg. 2, nr. 3, herfst 1996 [huwelijksspecial; o.a. huwelijkssluitingen op Armeense en Molukse
wijze].
Tijdschrift voor Geschiedenis, 109e jg. (1996), afl. 2; afl. 3 [themanummer: anthropologie en geschiedenis;
Fosterage, verwantschap en de circulatie van kinderen in het oude Griekenland; Middeleeuwse preken:
spiegel der maatschappij?; Dronkenschap in de vroege Middeleeuwen; Middeleeuwse vrome schenkingen
als instrument van sociale integratie en politieke machtsvorming].
Vereniging voor middelbare en hogere functionarissen bij lagere overheden, bedrijven en instellingen
(VMHF), ledënjaarboek 1992.

M. VULSMA-KAPPERS

UIT ANTWERPSE BRON (13)

8-1-1561; Nicolaes de Fourmestrau Nicolaesse vercocht Peetere Foeyt Peeterss en
Wendelmoet mr. Henricx Gherritsdochtere eius uxori [= zijn vrouw] woonen[de]
Tamersfoort die vyftich karolus gulden tsrs [= tsjaers] erflijcker renten metten achter-
stelle tot desen daghe toe daer aff verloope[n] en[de] ter quytinge staen[de] den pen-
ninck tweelve die onse genadige heer de Coninck opten xje [= 1 Ie] Dach Julij a[nn]o
Lviij [= 1558] lestleden vercocht en[de] geassigneert heeft den voirs. Nicolase de
Fourmestrau en[de] daer voer hij specialick verbonden en[de] verobligeert heeft zijne
grooten Thol van Zeelandt en[de] generalick alle syne Demeynen van Hollandt, ver-
schijnen[de] halff xx.a [= 20] Decembris en[de] halff xx.a Junij.

(Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 286, fol. 327); zie ook De Nederlandsche Leeuw 112 (1995),
nr. 1-3, kol. 83] [M.V-K]
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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

741. VAN AMMERS (50 (1995), p. 52)
Merrigje/Marritje van Ammers, ged. Utrecht 9-5-1720 (Nicolaikerk), otr./tr. Zuilen 1/26-2-1744 Isaak van
Zuijlen, j.m. geb. Zuilen (getuigen Teunis van Ammers, haar vader, en Gerrit van Zuijlen, zijn vader).
Teunis van Ammers was onderbaas van de steenbakkerij 'Op den Dael' te Zuilen in 1750, hij overleed ca.
1761. Zie hiervoor ook: M.J. Noppen, 'Stichtse steenbakkerij; een bijdrage tot de geschiedenis van deze
tak van nijverheid in en om de stad Utrecht', 1986. Teunis van Ammers en zijn vrouw Jannigje Jagers/de
Jager (ged. Randwijk 21-7-1688, dr. van Arie Cornelissen Jager en Metje Melsen) woonden buiten de
Tolsteegpoort te Utrecht (1720) op 'Op den Dael' te Zuilen (1724-1750). Mels van Ammers was onderbaas
op steenbakkerij 'Duinkerken' te Zuilen (1755-1766). Losse aantekening: Martinus Gideonse Blommendaal
en Mensje Jans van Ammers lieten in Vianen op 8-6-1738 hun zoon Cornelis dopen.

Mw. drs. A. FENNEMA, Rotterdam

867. BROER-BLONK (51 (1996), p. 158)
1. Dirk Broer, ged. Zwammerdam 17-5-1742 (zie antwoord in Gens Nostra 51 (1996), p. 453), zn. van

Dirk Dirksz. Broer en Jannetje Jans Vis.
2. Dirk Dirksz. Broer, ged. Woubrugge 20-9-1717, overl. 1753, otr. Zwammerdam 5-5-1741
3. Trijntje Bosman, geb. Aarlanderveen, ged. Zwammerdam 3-3-1720.
6. Cornelis Claesse Bosman, ged. Oudshoorn 27-2-1689, won. Aarlanderveen 1720-1734, overl. na 23-

9-1753, otr./tr. Oudshoorn 3/18-4-1718
7. Elisabeth/Lijsbeth Willemse Rijnsburger, ged. Alphen 29-8-1694, overl. na 23-9-1753.

12. Claes Cornelisz. Bosman, ged. Alphen 12-7-1662, won. aan de Rijn bij 's Molenaars 1688 en aan de
Rijndijk 1692 te Oudshoorn, otr. (2) Oudshoorn 9-11-1692 Jannetje Dircks Kalckhoven; otr./tr. (1)
Oudshoorn 4/18-1-1688

13. Trijntje Cornelis Vermij, won. aan de Rijn bij 's Molenaars te Oudshoorn.
14. Willem Claese R(e)ijnsburger, geb. in de Ridderbuurt van Oudshoorn, won. te Alphen 1687 en won.

'in den Hoorn' 1698, otr./tr. (2) Alphen 6/21 -9-1698 Maria Adriaans Plompen; otr./tr. (1) Oudshoorn
16/30-11-1687

15. Trijntje Dircks Victorie, won. te Alphen 1687, overl. (diaconierekeningen Alphen 14-4-1698, ƒ 4-16-
0).

24. Cornelis Symonsz. Bosman, won. aan de Lage Zijde 1652, schepen van het ambacht Oudshoorn en
Gnephoek 1659-1660, overl. na 19-5-1660, tr. (1) Annetien Cornelisdr.; tr. (2) Alphen 17-11-1652

25. Grietien Hubertsdr. van Heyningen, j.d. won. in Alpherhoorn.
26. verm. Cornelis Symonsz. Vermeij, won. Oudshoorn over de Nieuwesloot 1663, schepen van Ouds-

hoorn en Gnephoek 1672, otr. Oudshoorn 2-12-1663
27. Geertje Symons Schenckevelt.
28. Claes Dirksz. Reijnsburger, j.m. won. in Oudshoorn, eigenaar van wei- en hooiland in de Groote

Oudshoornse polder, tr. Alphen 22-1-1653
29. Maertjen/Maritje Dircksdr., j.d. won. in Oudshoorn.
48. Symon Cornelisz. Bosman transporteert 29-10-1655 aan zijn zoon Cornelis een 'huysinge, erve,

potinge en plantinge met het geene daerinne op aert en nagelvast is, staende ende gelegen aen de
Laege Zijde van den Rijn in den ambachte van Oudshoorn'.

50. verm. Huibert Pieters Meesen van Heyningen, tr. (1) Neeltje Dirks; tr. (2) Alphen 16-11-1629
51. Marritgen Hendrix van Schiebroek.
52. Simon Jansz. Vermeij, bewoner en eigenaar van een boerderij te Oudshoorn 'strekkende van de
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Nieuwesloot tot den Outshorensen wech lopende door de Ridderbuyrt', overl. vóór 7-9-1660, tr.
53. Hillegont Reyers, overl. na 19-1-1662.
54. Simon Comelisz. Schenckevelt, schepen van Oudshoorn en Gnephoek 1659-1660, overl. na 10-1-

1662.
56. Dirck Claessen Reijnsburger, eigennaar van land in de Groote polder van Oudshoorn, overl. vóór 13-

2-1653.
108. Cornelis Dircksz. Schenckevelt, overl. vóór 10-1-1662, tr. (2) Anneken Tomas Verhoef; ir. (1)
109. Geertie Simons.

H.Th.M. DE RAAD, Gouda

872. VERMOND-HELMHOLT
In Gruoninga 15 (1970), p. 60 e.v., geeft P.J. Ritsema een overzicht van 'Het geslacht Hagenouw'. Op p.
61 vermeldt hij: Henricus Edzens Hagenouw tr. Ulrum 24-10-1751 Henriette Clara Vermond, geb. ca. 1719,
mogelijk te Noordhorn, dochter van Herman Vermond en Maria Helmholt.

Ing. J. HORST, Winschoten

915. MOOI/MOOIJ (51 (1996), p. 454)
In het Siccamaboek (oktober 1973) wordt genoemd: Mettjen Hindriks Siccama, geb. te Nettelburg, ged.
Loga 12-7-1734, otr./tr. Oude Pekela 21 -6/8-7-1767 Jelte Jans Mooy, uit Veendam. De proclamatie van het
huwelijk vond plaats l ,8en 15 juni 1767 te Oude Pekela en het huwelijk werd voltrokken in de Lutherse
kerk te Wildervank. Losse aantekening: in de lijst van de 'Garde National' komt voor Jacob J. Mooi, geb.
23-2-1777, schipper, gehuwd, vijf kinderen, vader nog in leven, 'moins aisé' te Oude Pekela.

A.C. TALSMA-SICCAMA, Blaricum

916. VAN OTEGEM (51 (1996), p. 455)
Otegem is een gemeente in de provincie West-Vlaanderen. De daar van afgeleide familienaam wordt in
België gespeld als Van Ooteghem of Vanooteghem. Eén familie van die naam (uit Antwerpen afkomstig)
is in het bezit van het kleine landgoed De Markgraaf, Kastanjedreef, Kalmthout, dat vlak bij Nederland ligt.

R. VAN ALTENA, Oosterhout

VRAGEN

935. AUKES-ETTEN
Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van Meyne Aukes, tr. vóór 1741 Hebeltien Jans (Etten),
ged. Diever 14-2-1721, dr. van Jan Jans Etten en Arentien Boeles. Uit dit huwelijk bekend, allen gedoopt
te Diever: Jantien 8-1 -1741, Arentien 26-7-1744, Jan Meines Etten 11-2-1748, Antje Meines Etten 2-2-1755
en Auke Meines 20-1-1760.
KROL-JANS
Op 11-3-1810 trouwen te Diever Meine Jans Etten en Hendrikje Andries Krol, ged. Diever 15-2-1778, dr.
van Andries Jans (Krol/Croll) en Aaltje Jans. Waar is het echtpaar Kxol-Jans gehuwd en wat is hun her-
komst. Andere kinderen van dit echtpaar, allen geboren te Smilde en gedoopt te Diever: Trijntje 15-4-1774,
Jan 11 -3-1781, Jantje 9-1 -1785, Albertje 26-4-1789 en Jan 29-3-1795. Laatst genoemde Jan Andries Krol
raakte gewond in de strijd tegen de Fransen (zie Gens Nostra 45 (1990), pag. 158).

C. DE GRAAF, Leiden

936. ALLAR/ALLARD/ALLART-VAN BOMMEL
In 1728 komt voor te Gouderak ZEKERE Benjamin Allar/Allard/Allart, gehuwd met Adriaantje van Bom-
mel. Benjamin is dan schoolmeester; in dezelfde functie komt hij in 1731 voor te Veen/NB. Nageslacht
sindsdien bekend. Gevraagd huwelijksgegevens en voorgeslacht. In het avondmaalsregister van de Waalse
gemeente te Oostburg wordt in 1691 genoteerd dat Benjamin Allard deelneemt aan het avondmaal. Ge-
vraagd gegevens over deze Benjamin Allard. Bestond er een familierelatie tussen beide Benjamins en zo
ja, welke was die?

J. S. DE LANGEN, Bennekom

937. VEGT
Claas (Janse) Blaauw, van Vegt, geb. ca. 1696, overl./begr. Velsen 16/19-4-1747, otr./tr. (1) Amster-
dam/Velsen 12-4/16-5-1728 Grietje Wangerpoel, van Zwolle, begr. Velsen 10-1-1736; tr. (2) Velsen 12-5-
1737 Marytje Kaay; tr. (3) Velsen 4-5-1738 Marytje Greeve. Getuigen bij het eerste huwelijk zijn Lucas
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Hartgers, neef van Claas, en Jacobus Dellens [Red., lees Deltoer. bij zijn ondertrouw 18-4-1710 met Gerritje
Wangerpoel, heet hij Jacobus Deltour. Overigens: andere 'Janskinderen' Bla(e)(a)uw in die tijd komen uit
Amsterdam], oom van Grietje. Claas woont dan in Velsen, Grietje in Amsterdam. De plaats Vegt is in alle
aardrijkskundige woordenboeken niet te vinden; 'de Vecht' (Voorst) en Vechten (Bunnik) zijn nageplozen,
doch geven geen informatie over Claas Blaauw. Waar ligt de plaats Vegt, of anderszijds, wie kent het
voorgeslacht van Claas Blaauw?

Drs. G.H. BLAAUW, Monnickendam

938. RAMDERIC/RENDORIC
De Kamper scheepsjongen Albert Albertsz. werd rond 1490 door zijn schipper in Spanje als gijzelaar
achtergelaten voor schip en lading. Albert Albertsz. zit in 1495 nog gevangen in Randoric in Spanje en de
losprijs is inmiddels gestegen van 415 gulden naar 617 davidsguldens. De Spaanse ridders, die door tussen-
personen in de Franse havens Honfleur, Bordeaux en Bayonne worden benaderd, kunnen (willen?) het
losgeld niet aannemen. Waar lag Randeric/Rendoric in Spanje?

A. STAGHOUWER, Hilversum

939. Van 'T LOO-KRAAL
Hermanus van 't Loo, begr. Dordrecht 21-5-1810, en Grietje Kraal, begr. Dordrecht 18-5-1811, laten te
Delfshaven, in ondertrouw zijnde, op 11-3-1791 het kind JohannaJenetta dopen. In Dordrecht laten zij later
nog twee kinderen dopen, gevraagd huwelijksgegevens en herkomst ven genoemd echtpaar.

J. DE PATER, Soest

940. ALDENZEE/OLDENZEEL
In de periode 1560-1630 komt zowel in Roomse als in andere DTB's de naam A(O)lde(n)z(s)ee(l) voor;
niet allen te Helmond e.o., maar ook te Rotterdam e.o. (zie Gens Nostra 51 (1996) p, 430). Ook langs de
Maas, Gorinchem-Alphen-Grave en Stevensweert, en eveneens in Groningen en Den Haag. Gezocht wor-
den de ouders van Willem en Joachim van Oldenzee(l), die elders zijn geboren en waarschijnlijk ook begra-
ven. Joachims zoon Willem Oldenzeel (tr. Anna Cathr. Gulten) woonde in het huis 'In Den Bosch' in de
Veestraat 12 te Helmond in 1668 (Vlasbloem 1989 p. 93) en is de waarschijnlijke stamvader van de families
Aldenzee. Ik ben op zoek naar relaties tussen Oldenzeel (Vlaanderen-Oldenzeel), Aldenzee en/of Oldenzeel
in de 17e eeuw.

Th.H.H. ALDENZEE, Stein

941. TROMP
Klaas Tromp en Trijntje Dreger, beiden wonende te Velsen, tr. ald. 5-5-1765 (schepenen) en betaalden op
12 april ƒ6,- als impost. Zij vestigden zich, evenals Trijntjes ouders, op de Hofgeest. Van hen bekende
kinderen zijn Cornelis tr. Berdina Verzijlenberg(en) en Steijntje (meter bij de doop van enkele kinderen van
Comelis). Hun doop is in Velsen echter niet te vinden. Gevraagd verdere gegevens van Klaas Tromp, zijn
gezin en voorgeslacht.

Ing. F.C. NELIS, Apeldoorn

942. VAN DER BAAN-GEERTS
Albert Alberts van der Baan, geb. 1769, overl. Nieuwe Pekela 10-2-1845, tr. Assen 12-4-1801 Luichien
Geerts.
SCHEEPSHUIS-KORTHUIS
Evert Jan Scheepshuis, overl. Veendam 25-9-1808, tr. ald. 10-11-1782 Jantje Bartelds Korthuis, geb. 1766.
OOSTERMAN-EVERTS
Harm Idses Oosterman, overl. Zuidbroek 27-7-1814, tr. vóór 1797 Annechien Everts van Kalkwijk.
WIEGMAN-KOOIMAN
Hindrik Wiegman, geb. 1803, overl. Wildervank 5-8-1862, tr. Trijntje Jans Koning, geb. 1796. overl.
Wildervank 5-8-1853.
WIND-WILLEMS
Eerke Jans Wind, tr. Veendam 14-11-1790 Aaltje Willems, geb. 1754, overl. Wildervank 30-11-1817.
Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht van genoemde personen.

G. NANNINGA, Wijhe
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943. DELLIUS
In de NH-Kerk (e Culemborg ligt de grafsteen van 'Den Eerw: Heer Cornelius Dellius, in leven Predicant
tot Cothen en Med: Doet:, sterft den 7 augustus 1740 oud 90 jaeren'. In de 'Verzameling de Regt', naamlijst
van Hervormde Predikanten Utrecht, Limburg, berustende bij het CBG. afd. Heraldiek, wordt o.m. gevon-
den: Cornelis Dellius, medisch doctor, geb. 30-5-1650, als kandidaat predikant beroepen te Cothen 1682,
overl. Culemborg 7-8-1740. In de DTB's van Cothen wordt de doop gevonden van Cornelis (23-5-1652),
zoon van het echtpaar Godefridus Dellius en Aelthien Comelisse de Jongh (tr. Poederoijen 6-8-1648). Een
doop van een Cornelis in 1650 is niet aangetroffen. In de diverse Studiosoria wordt gevonden: Leiden 1-3-
1677: Cornelius Dellius, uit Utrecht, physiologie; Utrecht 14-10-1682: Cornelius Dellius, uit Utrecht,
medicijnen. Gevraagd nadere gegevens en levensloop van Cornelius Dellius. Overige gegevens over het
geslacht Dellius zijn van harte welkom.

J.P. REUKEMA, Harderwijk

944. BUDDINGH
Gevraagd levensloop en overlijdensgegevens van Frederika Johanna Buddingh, geb. Renkum 26-8-1853,
dochter van Johannes Buddingh en Frederika Johanna Janssen. Door oorlogshandelingen is het Bevolkings-
register van de gemeente Renkum verloren gegaan. Naspeuringen in oude advertenties hebben geen resul-
taat opgeleverd.

W. BUDDINGH, Nijkerk

945. CHIAPPINI
In het jaarboek van het CBG, deel VIII (1954), verscheen een artikel van de hand van mr. J. Huyser onder
de titel 'Van een Fransche Koning, een Lord, een Russische Baron, een Hollandsche Reverend in Londen,
een Italiaansch en een Haagsch meisje'. Het ging hierin om de - vermeende? - ruil van een pasgeboren
dochtertje van Louis Philippe d'Orléans tegen een pasgeboren zoontje van een Italiaanse gevangenbewaar-
der, Chiappini. In dit artikel wordt verwezen naar het boek van Paul Dumont 'D'Orléans ou Chiappini?',
dat in 1891 is uitgegeven door H. Born te Assen. Waar is het boek van Paul Dumont te verkrijgen of in te
zien? Tevens contact gezocht met medegeïnteresseerden.

H.Th.W. NEBBELING-RIEM VIS, Amersfoort

946. VAN WOUDENBERG
Herkomst gevraagd van Willem Franken van Woudenberg, begr. Woudenberg 27-6-1805, tr. ald. 15-3-1795
Geertje Helmerts van Ginkel, ged. Woudenberg 6-3-1763, overl. ald. 3-9-1838. Volgens de huwelijksaante-
kening was Willem Franken van Woudenberg 'j.m. onder Leusden'. In Leusden en verre omgeving echter
niets te vinden.

W. RUIZENDAAL, Bunschoten-Spakenburg
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