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OTTEN, COES, (DE) BOER, HARMSEN (DROST)
EEN VRIENZENVEENS/PETERSBURGSE FAMILIEGROEP

VAN LANDBOUWERS, WEVERS EN LINNENHANDELAREN
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door dr. D.J.H, VAN ELDEN

Inleiding
Al sinds meerdere decennia is langs verschillende wegen ruim aandacht besteed aan
de betrekkingen tussen Nederland en Rusland in de afgelopen eeuwen, speciaal op het
gebied van de handel. Een hoogtepunt daarbij was in 1989 de overzichtstentoonstel-

«citewlf

De reisroute die de Vriezenveense handelaren volgden liep geheel over land-op dil kaartje via Bentheim,
Osnabrück, Hildesheim, Braunschweig, Magdeburg, Brandenburg, Berlijn, Kiistring, Königsbergen, Riga
en Nar\'a naar St. Petersburg - of ook wel deels over zee (in dat geval via Liibeck). Voor het reisverslag
uit 1826 van de toen 14-jarige Jacob Z. U. Kruys, een kleinzoon van hel echtpaar Kruys-Otten, gen. IIIa-4c
in de genealogie; zie noot 8

* De genealogie is in alle takken bijgewerkt tot ongeveer 1990
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ling 'Russen & Nederlanders 1600-1917' in het Rijksmuseum te Amsterdam en in het
Poesjkinmuseum te Moskou. In de bijbehorende catalogus vindt men in Hoofdstuk 11,
Nauwe economische betrekkingen, een paragraaf Vriezenveners in Petersburg ' waar-
in, vergezeld van een aantal afbeeldingen, een beknopt overzicht wordt gegeven van
het werkzame en in bepaalde perioden succesvolle leven van deze groep Vriezenve-
ners, die tegelijkertijd hun plaatselijke boerenbedrijf aanhielden en, verweg in een
exotische, grootsteedse omgeving, hun linnenhandel dreven. Daarbij worden de namen
Hoek, Kruys en Ten Cate vermeld, en last but not least de familie Harmsen, wier
firma in de negentiende eeuw eerst zijn winkel had in de aan de Nevskij Prospekt
gelegen Nederlandse Hervormde Kerk en later in de Gostinij Dvor2, niet ver daarvan-
daan.

Het themanummer Russen en Nederlanders 1600-1917 van Spiegel Historiael bevat
een aanvulling hierop, waarbij de legendarische Vriezenveners evenmin onvermeld
blijven3. Enkele jaren daarvoor publiceerde hetzelfde tijdschrift een themanummer
Genealogie, waarin opgenomen een artikel Van Coes via Otten tot Harmsen. Een
Vriezenveens-Petersburgs geslacht van linnenhandelaren, dat een inleidend verslag
gaf van mijn in een nog niet afgerond stadium verkerend onderzoek naar deze familie.
Uit de herziene titel blijkt dat het inzicht voor wat betreft de volgorde in de naamge-
ving duidelijk gewijzigd is: de naam Otten (patroniem) gaat gedurende meerdere
generaties vooraf aan die van Coes (voor het eerst bewijsbaar in 1725)4. Bovendien
legden de titel en de inhoud van het eerste artikel teveel de nadruk op de linnenhandel
ten koste van het blijvende belang van het boerenbedrijf. Men kan stellen dat in so-
ciaal-historisch opzicht de late opkomst van de lokale bevolking van Vriezenveen
(vooral die van de takken Coes) in de 20ste eeuw, niet minder interessant is dan de
opbloei en ondergang van de zogenaamde 'Petersburgse ruslui' (de takken Otten en
Harmsen) in een eerder verleden.

Omstreeks het midden van de vorige eeuw gaf de bekende A.J. van der Aa in zijn
Nederland. Handboekje voor reizigers door ons vaderland een beknopte beschrijving
van de situatie in Vriezenveen, waarvan de algemene strekking voor het grootste deel
van de geschiedenis van deze en soortgelijke families kan gelden:

Anderhalf uur ten Noorden van Almelo ligt het dorp Vriezenveen, welks inwoners veel turf maken en
verzenden. In den winter en in het voorjaar reizen een aantal ingezetenen door de onderscheiden provin-
ciën, als kramers in allerhanden tuinzaden, en sommigen drijven handel in linnens en tafelgoed en reizen
ook daarmede door verschillende provinciën. In vroeger tijden reisden de inwoners van Vriezenveen
naar Zwitserland, Spanje en de West-Indische bezittingen, alwaar zij handel dreven met lijnwaad, meest
van Almelosche fabriekanten; later vestigden zij zich te St. Petersburg, thans zijn aldaar vijf compag-
niën, waarin 15 of 16 Vriezenveensche familiën zijn geïnteresseerd, die op de Gostinoi-dvor, zijnde een
soort van Oostersche bazar, een aantal winkels hebben en handelen in lijnwaad, damasten en allerlei
zijden en katoenen stoffen. De hoofden dezer handelsverenigingen zijn bij afwisseling te Vriezenveen,
alwaar de meesten vrouw en familie hebben. Doorgaans zijn er een twintigtal jongelieden van Vriezen-
veen in deze winkels, die na eenige jaren werkzaam te zijn geweest, deelgenooten, en vervolgens de
opvolgers in den handel worden5.

Deze dubbelsporigheid in het zoeken naar middelen van bestaan ligt ook ten grondslag
aan de tweeledigheid van de hier geboden genealogie: enerzijds de van oorsprong
plaatselijke landbouwers en ambachtslieden (Coes, takken B, hiernavolgend behan-
deld in de tweede aflevering), anderzijds de voormalige ruslui, met sterke binding aan
de plaats van herkomst (Harmsen, takken C, behandeld in de derde en vierde afleve-
ring).
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De Nederlands-hervormde of Grote Kerk in de Dorpsstraat te Vriezenveen, zoals deze daar stond tussen
1801 en 1923. De bouw in 1801 werd mede mogelijk gemaakt door geldelijke bijdragen van de 'ruslui' in
St. Petersburg, die in 1803 tevens een drietal nog steeds bewaardgebleven koperen lichtkronen aan de kerk
schonken. Het gebouw werd geheel vernieuwd in 1923 en in 1967. De sinds lang in verval geraakte zwarte
houten klokketoren (rechts) werd in 1923 afgebroken

Geschiedenis van Vriezenveen
Vriezenveen is van oudsher een orthodox dorp, grotendeels bestaande uit hervormden,
gekenmerkt door een sterke beslotenheid (geloof, familie) en afgeslotenheid (geogra-
fisch), met als uitzondering, ook van oudsher, de handel in linnen, niet alleen binnen
de landsgrenzen maar ook daarbuiten (ook hierin met een neiging tot groepsisolatie;
men sprak van de Vriezenveense kolonie, de Vriezenveense Wijk en zelfs in een be-
paalde periode van de Vriezenveense Kerk te St. Petersburg).

Eeuwenlang vormde de bevolking een gesloten, traditionele boerengemeenschap.
Tussen 1600 en 1800 was de landbouw steeds het voornaamste middel van bestaan,
men kon daar net van leven. Om de inkomsten te vergroten, ontstonden nevenactivi-
teiten, waaronder het opkopen en verkopen van tuinzaden (lijnzaad), turfhandel en
visserij. De inwoners verbouwden vlas waar linnen van gesponnen werd. Het beste
linnen werd in andere provincies van de Republiek en in andere landen van West-
Europa verkocht (huisindustrie en linnenhandel). Omstreeks 1800 heeft de Franse tijd
hierop weinig nadelige invloed gehad.

In 1830 heerste armoede en werkloosheid o.a. onder de wevers en kleermakers,
terwijl bij de textielhandelaren de omzet daalde. Na 1850 kwam economische verbete-
ring door de aanleg van verharde wegen (richting Almelo 1852), kanalen (Overijssels
Kanaal 1855) en spoorwegen (1906). De opkomende industrialisatie deed de welvaart
toenemen (oprichting Tricotagefabriek Jansen & Tilanus 1869,75% van de industrie-
bevolking vond hier jarenlang werk; daarnaast de confectiefabriek Hospers vanaf
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1900, voortgekomen uit de linnenweverij aan het beging van de 19e eeuw; en de da-
mastweverij Hulshoff opgericht 1859, overgenomen door De Lange & Jonker 1888).
In deze jaren ontwikkelde de textielhandel zich navenant, binnenslands zowel als
buitenslands. Van beider groei vindt men sporen terug in de onderhavige genealogie;
niet echter van die van de plaatselijke turfgraverij (alleen zijdelings), van de zuivel
(een belangrijke coöperatie, opgericht 1893) en van het hotelwezen (slechts enkele
tappers of logementhouders begin 19e eeuw)6.

De ontwikkeling van Vriezenveen als tamelijk arm besloten dorp tot een meer open,
welvarende twintigste-eeuwse gemeente met regionaal-nationale spreiding ziet men
weerspiegeld in de beroepen, functies en mobiliteit in de families Berends Otten/
Coes7. In deze takken vindt men in de eerste plaats een flink aantal welvarende land-
bouwers. Daarnaast, in de 19e eeuw, veel wevers en kleermakers, met heden ten dage
Modehuis Coes Textiel Producten te Vriezenveen (1990). De uit de oude smederijen
voortgekomen metaalindustrie vindt men terug in het Metaalveredelingsbedrijf Coes
N. V.; de groei van de elektrotechniek bij hoofdtechnici werkzaam bij Jansen & Tila-
nus en in het Electro-Installatiebedrijf Gebr. Coes, alle te Vriezenveen 20ste eeuw.
Ontwikkelingen op het gebied van onderwijs (besturen), administratie en vervoer ko-
men in deze takken eveneens tot uiting.

De groei, sociale status en spreiding binnen de takken Coes laten in grote lijnen het
beeld zien van de gemiddelde Vriezenveense beroepsbevolking in de afgelopen drie
eeuwen. Statistisch gezien telt (op de 57 volwassen mannelijke directe nakomelingen
1700 tot eind 20e eeuw) deze tak als geheel (tak B, gen. IVb e.v.): 15 landbouwers,
9 wevers, kleermakers en textielhandelaren, 6 overheidsfunctionarissen (keurnoten,
gerichtsassessoren, municipaliteits- en gemeenteraadsleden), 1 kerkeraadslid; overige
beroepen 39 (voornamelijk 20e eeuw, waarbij het aantal werknemers in het transport-
wezen opvalt).

Buitenlandse contacten
Het verloop van de buitenlandse contacten en in het verlengde daarvan, de internatio-
nale spreiding, kan men in de genealogie aflezen uit de handelsreizen, firma's en
localisaties in de takken (Jansen) Otten en Harmsen. Het aureool van deze ruslui en
hun linnenhandel herleeft in vele reisjournalen, dagboeken8, studies9 en populair-we-
tenschappelijke werken10.

Zelfs in de Russische, Franse en Engelstalige literatuur zijn sporen hiervan terug
te vinden. In zijn Arabesken (1835)" begint Nikolaj Gogol de beschrijving van de 'de
parel aller boulevards' van St. Petersburg in de vroege morgenstond met een vinger-
wijzing naar de daar gevestigde linnenkooplieden: 'De Nevski Prospekt is dan nog
leeg: de welgedane winkeliers en hun bedienden liggen, gehuld in hun Hollandse12

nachthemden nog op één oor of zepen hun nobele wangen in en slurpen een kopje
koffie...'. In de Lettres de Russie (1843) van de romanschrijver A.L.L. marquis de
Custine blinkt de rijkdom van de Nederlandse kooplieden van de koepels en torenspit-
sen van Petersburg's citadel en Admiraliteit, '... bedekt met het goud van Hollandse
dukaten'13.

De desolate aanblik van het kort tevoren nog zo levendige handelscentrum van de
na de revolutie in verval geraakte stad wordt aangrijpend beschreven door de Engelse
schrijver H.G. Wells in Russia in the Shadows (1920): 'De winkels hebben een volko-
men ellendig en verlaten aanzien; de verf bladdert af, ruiten zijn gebarsten, soms ge-
broken en dichtgespijkerd, sommige hebben nog een paar vervuilde resten koopwaar
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in de etalage, van sommige zijn de ruiten overdekt met bekendmakingen; de ruiten
worden dof, de sluitingen zitten onder het stof van twee jaar. Het zijn dode winkels.
Zij zullen nooit meer opengaan. Al de grote bazaarachtige markten zijn in Petersburg
nu ook gesloten...'14.

De opkomst van de Vriezenveense linnenhandel op St. Petersburg kan men als volgt
verklaren. Omstreeks 1700 bestond al een levendige handel vanuit deze afgelegen
plaats (met linnenwaren afkomstig uit de nabije omgeving, maar ook wel ter plaatse
vervaardigd) op Holland, West-Duitsland, later het Oostzeegebied en elders in Europa.
De route naar St. Petersbrug zal ontstaan zijn door eerst over land naar Lübeck te
reizen, vervolgens over zee verder.

Omstreeks 1720, niet lang na de officiële stichting van St. Petersburg door tsaar
Peter de Grote (1703), trokken de eerste Vriezenveense handwerkslieden en wevers
naar deze stad15. Omstreeks 1740 volgden de eerste handelaren16, eerst individueel
optredend, later in de vorm van zogenaamde compagnieschappen, veelal in familie-
verband. Vanaf de periode 1775/1790 begint 'de grote trek' der Vriezenveense koop-
lieden naar St. Petersburg, waarbij textiel steeds de belangrijkste handelswaar was. In
de meeste gevallen bleef men per huifkar regelmatig heen en weer reizen, een geheel
eigen 'pendelprincipe' dat het mogelijk maakte het werk onderling te verdelen en
tijdelijk te onderbreken. Ook in later tijd, met de invoering van de trein, werd dit prin-
cipe grotendeels gehandhaafd, waardoor de band met de geboorteplaats bleef bestaan.

In het eerste kwart van de 19e eeuw ontstond de eerste firma Harmsen, namelijk de
firma Harmsen, Langhans & Co. (vanaf 1815, met filiaal te Hamburg); vervolgens

Afbeelding met links de zgn. Hollandsche Linie van het grote internationale winkelcomplex de Gostinij
Dvor te St. Petersburg. Het vooraanzicht is de Nevskij Prospekt, met aan de rechterzijde de Gorodskoj
Doema (het stadhuis van de plaatselijke wijkgemeente), en aan de linkerzijde de rechterhoek van de Gosti-
nij Dvor waarvan het front zich in de lengte van de boulevard zelf uitstrekte. In het midden ziet men in
perspectief de Soerovskaja Linia, met de voorgevel van een in de lengte gerekt gebouw dat (naderhand)
eveneens diende als winkelgalerij. Het douanegebouwtje links is in later tijd verdwenen, evenals een folklo-
ristisch aandoend bidkapelletje dat op andere afbeeldingen nog tot omstreeks 1900 voor het gebouw in het
midden stond. Gekleurde litho uit de eerste helft van de negentiende eeuw, de periode waarin de meeste
Vriezenveense firma 's zich in deze vleugel van de Gostinij Dvor zouden vestigen (vgl. genealogie Harmsen,
gen. VI en VII)
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werd opgericht Harmsen & Co. (1840-1918), waaruit verscheidene afsplitsingen ont-
stonden17. Het hoogtepunt van de Vriezenveense handel lag in de jaren 1850-1870.
Het merendeel van de winkels van de zgn. Hollandse linie aan de Soerovskaja Linia
(de rechter zijvleugel van de Gostinij Dvor, gezien vanaf de Nevskij Prospekt, met de
nrs. 102 t/m 148, gelegen bij de Doema en een oud orthodox kapelletje) werd door
Vriezenveense textielhandelaren bezet (de nrs. 128, 131, 138 en 144 door de firma's
Harmsen). In de jaren 1880-1890 volgde een sterke teruggang, mede veroorzaakt door
verouderende werkmethoden en de buitenlandse concurrentie die tot sluitingen en
faillissementen voerden. Na 1900 waren er maar enkele linnenzaken over, in 1918 nog
slechts twee: Engberts & Co. op no. 146 en Harmsen & Co. op no. 144. Beide werden
in laatstgenoemd jaar tegelijk met alle andere buitenlandse bedrijven genationali-
seerd18. De laatste 'ruslui' moesten per trein (1918/1919) of per schip (de Linge-
stroom, 1920) vluchten.

In deze zijtak Harmsen (zijtak C, gen. IVc e.v.) toont een statistiekje het volgende
sociale beeld (op de 49 volwassen, mannelijke directe nakomelingen van 1715 tot
ongeveer heden): 6 landbouwers, 18 textielhandelaren (waarvan 7 binnenlands of
reizend op West-Europa en 11 reizend op of gevestigd in St. Petersburg), 7 overheids-
functionarissen (keurnoten, gerichtsassessoren, gemeenteraadsleden, wethouder) en
3 kerkeraadsleden (te St. Petersburg); overige beroepen 35 (hier valt op onder de aan-
gehuwden eind 19e/eerste helft 20e eeuw het aantal predikanten, en onder de naam-
dragers, in de loop van de 20e eeuw, het aantal academici). De kapitaalvorming19 in
deze tak komt tot uiting in toename van bezit in de 18e eeuw, van winkelpanden te St.
Petersburg en van nieuw gebouwde herenhuizen en landerijen te Vriezenveen in de
19e eeuw. Dit kapitaal is in de nacht der tijden ten ondergegaan, de huizen20 en lande-
rijen21 zijn verkocht. Het gouden randje, te danken aan meer dan honderd jaar linnen-
handel op Rusland, is eraf.

Nabeschouwing
Rest de vraag in hoeverre deze omvangrijke genealogie, zelfs in haar tweeledig locale
en cosmopolitische vorm, representatief kan zijn voor een hele gemeenschap van
mensen.

Bij nadere beschouwing zal men moeten vaststellen dat in grote lijnen bijvoorbeeld
de evolutie van agrarisch naar commercieel, van reizend handelaar tot in het buiten-
land gevestigd grootwinkelbedrijf, en zelfs de scheiding in geïsoleerd plaatselijke en
metropolitane takken of ook de vorm van semi-emigratie, passen in het totaalbeeld
van de specifieke sociale ontwikkeling van Vriezenveen. Een oppervlakkige vergelij-
king met de spaarzame, volledig uitgewerkte andere genealogieën die van soortgelijke
families voorhanden zijn, geeft echter aan dat een familiegroep zoals hier behandeld
niet zonder meer een exemplarische waarde heeft. Procentueel lijken de fixatievorm,
de inteelt, de aantallen ongehuwden (speciaal bij de mannen in de 19e eeuw), de af-
splitsing van firma's, de exclusiviteit van materiële consolidatiedrang en de omvang
van de diaspora (na de revolutie) onderling te afwijkend te zijn.

Een familiegroep als de hier gepresenteerde, hoe divers ook van samenstelling,
blijft een microformatie, die hoogstens een bijdrage kan vormen als vergelijkingsma-
teriaal in een wijder prosopografisch verband22.

De iconografie van de takken Coes beperkt zich tot fotoportretten, groepsfoto's en
foto's van boerderijen vanaf het begin van deze eeuw, waarnaast een enkel met krijt
opgehoogd portret van vroeger datum en een olieverfschilderij van een boerderij door
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de plaatselijk bekende schilder Bernard Jaspers Fayer. De tussen 1972 en 1984 ver-
schenen vijf deeltjes Vriezenveen in Oude Ansichten completeren het historische beeld
van de dorpsgemeenschap voor alle takken.

Het iconografische materiaal van de Peterburgse groepering is opvallend overvloe-
dig: vele ouderwetse raampjesalbums met portret- en groepsfoto's, geschilderde por-
tretten uit de welvarende perioden, 19e-eeuwse foto's van huizen, winkelgalerijen en
stadsaanzichten. Ook de egodocumenten ontbreken niet, met stapels correspondentie,
bedrijfsarchieven, visa en paspoorten. Tenslotte vallen nog te noemen de ontelbare
realia die aan Rusland herinneren en die een weerspiegeling geven van de leefomge-
ving van de in de genealogie voorkomende personen: huisraad, gemonogrammeerde
bestekken, serviezen, samowars, lakdoosjes, speelgoed-dit alles deels nog bij particu-
lieren, deels te vinden in de Oudheidkamer en op het Gemeentehuis te Vriezenveen.

Tot slot dient vermeld te worden dat samenvallend met het begin van het tsaar Peter
de Grotejaar in Nederland (1996/1997) in de filmhuizen van de meeste grote steden
een semi-documentaire speelfilm over de Vriezenveense gezinnen en hun bestaan in
St. Petersburg in roulatie is gegaan, samengesteld door de cineasten Karina Meeuwse
en Leo de Boer. De voor-premières van deze film 'De Ruslui. Opkomst en ondergang
van de Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg 1720-1920', uitgebracht door
Studio Mekanik Filmproduktie Amsterdam, vonden plaats te Zaandam/Amsterdam
en Vriezenveen in augustus en september 1996, waarna vertoningen volgden in de rest
van het land en in St. Petersburg. Voor deze een uur durende documentaire werd
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van dagboeken, brieven en ander archiefmateriaal uit
de in deze genealogie meermalen genoemde aanverwante familie Engberts. Tegelij-
kertijd verscheen van Karin Meeuwse het boek Opkomst en ondergang van de Vrie-
zenveense Ruslui. Handelsfamilies in St. Petersburg 1720-1920, Bruna B.V., Utrecht
1996, 198 blz. waarin zij in uitgebreider vorm hetzelfde documentatiemateriaal ver-
werkt als in de film.

Bronnen en literatuur
Gebruikte bronnen: Rijksarchief Overijssel te Zwolle voor Burgerlijke Stand, Rechter-
lijke Archief, DTB (waarin vele lacunes23, veroorzaakt door de grote Vriezenveense
brand van 1905, waarbij 225 woningen, het eerste voormalige gemeentehuis en twee
kerken in vlammen opgingen) en Huisarchief Almelo (het zgn. Statenarchief Vriezen-
veen); het archief Gemeentehuis Vriezenveen (met de collectie hs. aantekeningen L.
Jonker); de archieven Oudheidkamer Vriezenveen en Vereniging Oud-Vriezenveen.
Geraadpleegde literatuur: D.G. Harmsen, J. Hosmar, H. Jansen Hzn., H. Jansen Dzn.,
allen reeds genoemd in hierboven aangehaald artikel in Spiegel Historiael 1986 (zie
ook noten).
Speciale vermelding verdient een - op schriftelijk verzoek - door het Tsentralnij Go-
soedarstwennij Istoritsjeskij ArchiefLeningrada 10008 Leningrad Oei. Pskovskaja 18
(het Centraal Historisch Staatsarchief Leningrad), dir. archiefdienst V.M. Siskin, sa-
mengesteld verslag van een door mevrouw N.G. Zoekova verricht onderzoek naar de
in St. Petersburg levende en werkzame leden van de tak Harmsen (eerste helft 19e
eeuw tot aan de revolutie), 2 + 8 blz., d.d. 4-10-1990 no. 743 (generaties VI t/m IX).

Afkortingen bij bronverwijzingen:
HA = Huisarchief Almelo
RAO = Rijksarchief Overijssel te Zwolle
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ORA Vr. = Oud Rechterlijk Archief Vriezenveen, gevolgd door inventaris-nummer,
folio en datum.
Doss. L. Jonker = Dossiers L. Jonker (Archief Gemeente Vriezenveen)
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage
DGH = D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland (1966)
VOA = Vriezenveen in Oude Ansichten (dl. 1 t/m 5 gepubl. 1972-1984)
° = gegevens verstrekt door het Centraal Historisch Staatsarchief Leningrad (1990)

Genealogie
I. Jan (Joan) Otten, geb. ca. 1600, landbouwer te Vriezenveen, vermeld in 1639/1641,
1652 en 1654 te Vriezenveen/Almelo, overl. vóór 1675, tr. ca. 1630 AW Egberts Schui-
ten, van Vriezenveen, overl. vóór 1675, dr. van Egbert Schuiten en Griete Berends.

Het oudste bewaard gebleven document over Jan Otten is een processtuk waarin zijn land en zijn
naaste (familie)relaties worden vermeld24 en waarbij een kaartje is gevoegd met de situering van de
diverse bezittingen. In dit stuk treden op: Joan Grubben, Arent Rengelink, Hoeck Berent e.a. tegen
Jan Warners, Albert Fronten, Joan Otten e.a. wegens het schutten door de eerstgenoemden en de
weigering om de hieruit voortvloeiende kosten te betalen (1639-1641).
Ondanks uitputtend onderzoek door de historicus drs. J. ten Hove (1990) is het onmogelijk gebleken
om in deze vroegste generatie meer zekerheid te krijgen omtrent de data en de samenhang binnen de
leden van het gezin. De beschikbare bronnen bevatten hiervoor niet voldoende aanknopingspunten.
De hypothese betreffende de gezinssamenstelling is gebaseerd op uitsluiting van andere naamdragers
Otto/Otten die in dezelfde periode in de archieven voorkomen, waarbij opvalt dat deze namen, althans
in de 17e eeuw, in Vriezenveen betrekkelijk weinig gebruikt werden (b.v. Otto Frerix, Otto Engels,
beiden burgemeester van Vriezenveen).
Behalve enkele namen van personen, geeft een ander stuk een schrijnend beeld van de levensomstan-
digheden van dit gezin25. Het stuk betreft een geschil tussen de voogden van Aele Egbers en haar
zwager Jan Otten c.s. over de nagelaten boedel van haar ouders Egbert Schuiten en Griete Berents,
uiteindelijk bijgelegd door tussenkomst van de heer van Almelo (1658). Voogden van Aele Egbers
zijn Otto Engels en Reinhard Götze. Aele woont in bij haar zwager Jan Otten, 'genietende daer tho
niet meer als het sitten bij den heert, mit slaepen ende lucht'. Zij verdient de kost met spinnen. Er
wordt nu verzocht dat de mombers Luichen Hinderix en Luichen Berents, 'nabueren van Jan Otten',
ontslagen worden, omdat zij hun taak niet goed verrichten. Zij wil legitieme portie hebben van het
ouderlijke goed dat nu door Jan Otten 'principalijcken int gebruick is holdende'. De mombers verkla-
ren echter dat zij hiertoe niet benoemd zijn. Daarom worden andere mombers benoemd 1652/1653.
Jan Otten wordt gemaand een inventaris van de boedel over te leveren, maar dat laat hij na. In 1654
wordt hij opnieuw gemaand; nu wordt wel een inventaris ingeleverd. Er is hierbij ook een stuk aanwe-
zig waarin Aele Egbers 'vant veene' verklaart dat ze ongeveer acht jaren tevoren door krankzinnig-
heid was getroffen en vervolgens in het ijzer was gesloten. Er is onder andere sprake van haar broer
Gert die een stuk hout op haar naakte lijf heeft kapot geslagen. Al met al een uitermate jammerlijk
verhaal over haar droevige leven. Nu dreigt ze ook nog uitgesloten te worden van de erfenis van haar
ouders. Uiteindelijk verschijnt de huisvrouw van Jan Otten (haar zuster dus), bijgestaan door hun
schoonzoon Jan Janssen Snijder, die inventaris overleveren.
Uit het voorgaande kan men concluderen dat een niet met name genoemde dochter van Jan Otten en
NN Egberts Schuiten vóór 1652 getrouwd is met Jan Janssen Snijder. Haar ouders zelf zullen derhalve
omstreeks 1630 getrouwd zijn. In 1675 word wel de schoonzoon Jan Janssen Snijder vermeld, echter
niet Jan Otten of diens huisvrouw, die dan beiden reeds overleden zullen zijn26.
Eveneens in 1652 blijkt Jan Otten verwikkeld te zijn in een proces over een nalatenschap27. Door de
gezamenlijke erfgenamen van Hermen Roelofs wordt hij gesommeerd 'die uyt het sterffhuys ontvoer-
de goederen te restitueren, offte een beeidigt inventarium over te leveren'. De relatie tussen de diverse
partijen is niet duidelijk.
Het laatst wordt Jan Otten genoemd in 165428. In een uit dat jaar daterende lijst van alle volwassen
mannelijke inwoners van Vriezenveen, opgesteld door de schout, met aantekening over de stemming
voorde aanleg van de nieuwe weg, worden de namen vermeld van 161 mannen, waaronder Jan Otten.

Uit dit huwelijk (2 en 3 hypothetisch):
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Kaart gevoegd bij de processtukken Huisarchief Almelo 3175, omstreeks 1640. Tussen het riviertje de Aa
en de beek de Hollander Graven (beide nog steeds zo geheten) ziet men meest rechts gelegen hetjoan Otten
en Geert Egberts land. In de beek varen enkele bootjes en om de kolk en in de opeenvolgende landerijen
zijn een tiental koetjes getekend
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1. NN Jansdr., tr. vóór 1652 Jan Janssen Snijder, verm. overl. na 1675.
2. Otto, volgt Ha.
3. Berend, volgt Ilb.

Ha. Orto Jansen (Otten), geb. waarschijnlijk ca. 1635, overl. vóór 7-10-1693 (vermoe-
delijk al vóór 1675), tr. ca. 1660 (in ieder geval tussen 1654en I662)AW, verm. overl.
vóór 1675.

Behalve bij dehuwelijksinschrijvingen van twee van zijn kinderen, is van Otto Jansen in de over deze
periode bewaarde archieven vooralsnog geen enkel spoor te vinden.
Men kan uitgaan van de volgende hypothese: Otto Jansen komt niet voor in de lijst van volwassen
inwoners Vriezenveen van 165428. Diens zoon Berend Otten (Coes) is in 1732 zeventig jaar oud29 en
moet dus geboren zijn omstreeks 1662. Otto Jansen zelf zal derhalve getrouwd zijn tussen 1654 en
1662. In het Kohier Hoofdgeld Vriezenveen over 1675 ontbreekt een Otto Jansen; mogelijk was hij
toen reeds overleden. In de belastingregisters over deze jaren is evenmin een weduwe (Otto) Jansen
te vinden; ook deze was toen mogelijk reeds overleden. Otto Jansen en zijn vrouw, gehuwd rond 1660
en beiden overleden vóór 1675. kunnen in de tussenliggende periode stellig drie of meer kinderen
gekregen hebben.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Aeltje Otten, overl. na 28-8-1725, tr. (als dochter van wijlen Otto Jansen) Vrie-
zenveen 5-11-1693 Roelof Jansen de Olde (van Olde), zn. van Jan Geerten de
Olde, of van Olde en NN29a.

2. (vermoedelijk) Jan 30, volgt lila (Tak A).
3. Berent, volgt Illb (Tak B).

Tak A (Jansen) Otten, uitgestorven 1815

IHa. Jan Otten, geb. ca. 1660, landbouwer te Vriezenveen, keurnoot ald. (1687),
overl. na 1723, tr. ca. 1701 Grietje Jansen Cluppels, dr. van Jan Jansen Cluppels,
gerichtsassessor(1703,1707,1710,1711), keurnoot (1710,1718), verwalter-schultus
(1710-1717) en kerkmeester (1696, 1707) te Vriezenveen, en NN.

Het Kohier Zoutgeld Vriezenveen31 vermeldt in de lijst van 1701 o.a. Jan Otten. Een samenvatting
van de gegevens uit de met vele lacunes resterende 18e-eeuwse registers van Verponding, Hoofdgeld
en Vuurstedengeld van Vriezenveen32 geeft een indruk van de al of niet toenemende welstand van het
echtpaar Otten-Cluppels en van enkele van hun kinderen, waarbij de plaatsingsvolgorde en de jaartal-
len tevens de mogelijkheid bieden sommige locaties en data bij benadering te reconstrueren.
Het Verpondingskohier van 172333 noemt achtereenvolgens, dus in aan elkaar grenzende woningen
(aan het zgn. Westeinde van het langgerekte dorp Vriezenveen): contrib. I st. 12 p. Berend Otten verp.
0-19-14; 2 st. 8 p. Berend Snijder 0-5-10; 7 st. 8 p. Wicher Bramer I -10-6; 10 st. 14 p. Jan Otten 1-19-
034; 8 st. 8 p. Wolter van Uyttert 1-10-0. Voorts in de naaste omgeving: Jan Grobben, Jan Scholten,
Jan Roelofs, Jan Roelofs broer (verderop in deze lijsten ook wel genaamd Schuurman, vgl. de schoon-
vader van IlIa-2). In dit jaar 1723 treft men dus Jan Otten (lila) en Berend Otten (Illb) bijna naast
elkaar aan, als buren binnen eenzelfde familieclan. Voor hun neef Jan Otten (Illc), ook opgenomen
in dit verpondingskohier (hij woont aan het zgn. Oosteinde van Vriezenveen), zie het bij hem gestel-
de.
De genoemde bedragen aan contributie en verponding (resp. 10 st. 14 p. en 1-19-0) geven aan dat Jan
Otten aan het einde van zijn leven behoorde tot de plaatselijk weigestelden. Na de dood van Jan Otten
en Jan Grobben (eerste echtgenoot van Aeltje Harms Scholten; zij hertr. omstreeks 1734 Otto Jansen
Otten IIIa-1), beiden overl. na 1723 maar vóór 1734, is blijkens het Kohier Vuurstedengeld van
173435 de situatie als volgt gewijzigd: (Westeinde) Berend Otten 2-6-0; Luicas Jans 2-15-0; Frederick
Feijer 3-15-0; Gerrit Otten 3-15-0; Wolter van Uyttert 3-15-0; Otto Jansen 3-15-0 (dan Bramer. Roe-
lofs e.a.). Nu treft men hier dus naast elkaar aan de oom en diens beide neven. Het verpondingskohier
uit datzelfde jaar geeft een iets ander beeld, aangezien de overledenen daarin wat later verwerkt zijn.
Uit de aanslagen in de diverse belastingkohieren kan men opmaken dat zowel Otto Jansen (Otten)36
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en diens jongere broer Gerrit (Jansen) Otten als hun zwagers Egbert Jansen Schuurman (IIIa-2) en
Kobus Derks (IIIa-5) ook behoorden tot de plaatselijke welgestelden37.
Tot slot enkele akten met betrekking tot dit gezin:
27-1 -17413S: Otto Jansen en zijn huisvrouw Aeltje Scholten kopen van Jan Scholten een halve akker
hooiland gelegen in de woesten in de Wester Schippertje en twee akkers land op de Westerhaar.
19-5-174338: Otto Jansen en Aeltje Harms Scholten zijn 115 gld. 3 st. 8p. schuldig aan Gerrit Coster
wegens gekocht linnen, aan Egbert Coster 406 gulden. 19st. 8 p., aan Lambert Coster 273 gld. 2 st.
8 p. en aan Jan Freriks 81 gld. 10 st., onder hypotheekstelling van hun huis en land.
7-3 en 22-6-174438: dezelfden verkopen en dragen over aan de broeders Hendrik Arentsen senior en
junior een grasgaarde in de landerijen van Berend Roelofs en een halve akker Woestenlandt in de
Westerschipperije voor 400 car.gld.
28-9-174838: hypotheekbetaling aan Wolter van Uytert waarbij vermeld worden destijds aan wijlen
Gerrit Otten. Otto Jansen en Jannes Tijhoff verkochte stukken land.
23-10-176939: hypotheekstelling door Wolter van Uytert en zijn vrouw Jenneken Berentsen Kuyper
op hun huis en land, o.a. twee akkers gedeeltelijk onverscheiden met Jannes Berentsen Hollander.
2-10-177339: schuldbekentenis van Jannes Berends Hollander en zijn vrouw Hendrikje Wolters voor
750 car. gld.
20-11-177940: als erfgenamen van Hendrik Arents worden genoemd o.a. Egbert Schuurman en Jenne-
ke Henrix Arents.
17-4-I77941: panding door Jan Evertman op de goederen van Derk Cobus, erfdeel van diens vader
Cobus Derks.

Uit dit huwelijk:

1. Otto Jansen (Otten), ged. Vriezenveen 22-4-1703, landbouwer en koopman in
linnen ald. (vermeld 174342), een van de ondertekenaars van de 'Lijste off regys-
ter weegens de opschrijvinge van Vriezenveen' (volkstelling 27-8-174843), overl.
na 1753 (uiterlijk 1758), tr. ca. 1743 Aeltje Harms Scholten, geb. verm. vóór
1697, wed. van Jan Grobbe, dr. van Herman Jans Scholten en Jennigje Jansen
Fronten44. Huwelijk kinderloos45.

2. Hendrikje Jansen Otten, ged. Vriezenveen 22-3-1705, tr. ca. 1740 Egbert Jansen
Schuurman 46, ged. Vriezenveen 6-5-1711, zn. van Jan Roelofs Schuurman en
Trientje Derks Scholten. Hij tr. (2) Vriezenveen 24-11-1765 Jenneken Hendriks
Arends.

3. Gerrit, ged. Vriezenveen 9-1-1707, jong overleden.
4. Gerrit, volgt IVa.
5. Fenneken Jansen Otten, ged. Vriezenveen 6-5-1711, overl. ca. 1778, tr. Kobus

Derks, ged. Vriezenveen 24-8-1704, landbouwer en keurnoot (1747) te Vriezen-
veen, overl. ca. 1768, zn. van Derk Coops en Trijntje E(n)gberts Clooster.

6. Janna, ged. Vriezenveen 18-6-1713.

IVa. Gerrit (Jansen) Otten A1, ged. Vriezenveen 26-12-1708, koopman in lijnzaad en
linnen te Vriezenveen en St. Petersburg (een der eerste kooplieden die vanuit Vriezen-
veen op St. Petersburg reisde), overl. (op zakenreis) St. Petersburg 1743, tr. ca. 1735
Jenneken Jansen BrouwerAi', ged. Vriezenveen 5-2-1711, overl. na 16-5-1789, dr. van
Jan Berends Brouwer en Berentje Wolters Smit. Zij tr. (2) ca. 1744 Hendrik Berends
ten Cate.

In 1748 is Gerrits gezin als volgt samengesteld: Hendrik ten Cate getr. met Jenneke Brouwer wed.
Gerrit Otten. Janna Gerrits, Grietje Gerrits, twee dienstboden en een knecht. Aangezien hij buitens-
lands werkte en vroeg overleed, is er over hem weinig te vinden in akten of belastingregisters49. Naar
schatting behoorde hij tot de gemiddeld welgestelden.
Zijn weduwe en beide dochters worden vaker vermeld. Mutueel testament Hendrik ten Cate en Jenne-
ke Brouwer d.d. 11 april 177239, met o.a. legaten aan Janna en Grietje Otten ieder 50 car. gld. Na
eerstoverlijden van testator worden de twee dochters erfgenamen van de moeder.
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Testament Gerrit Brouwer d.d. 25 sept. 178239, erfgenamen zijn zuster Jenneke en haar beide doch-
ters.
Testament van Jenneke Brouwer d.d. 15 aug. 178950 (huisvrouw van Hendrik ten Cate, haar momber),
universeel erfgenamen haar twee dochters.

Uit dit huwelijk:

1. Janna Otten, ged. Vriezenveen 19-2-1736, overl. ald. 9-9-1815, tr. (1) Vriezen-
veen 5-7-1755 Johannes Harwigh, ged. ald. 12-8-1725, koopman te Vriezenveen
en St. Petersburg, overl. vóór 21-5-1760, zn. van Otto Harwigh51, koopman in
linnen (174332), en Petronella Sibelius (Sibylle); tr. (2) Vriezenveen 6-12-1760
Jannes Jansen Scholl, ged. ald. 20-5-1731, koopman te Vriezenveen en St. Pe-
tersburg, keurnoot te Vriezenveen (1761, 1767, 1768), overl. ca. mei 1789, zn.
van Jan Jansen Scholl, gerichtsassessor (1700), keurnoot (1718) en kerkmeester
(1709, 1710, 1712, 1713) te Vriezenveen, en Joanna Harwigh.
Testament Johannes Harwig en Janna Otten d.d. 27 sept. 177538, o.a. aan neefje Otto Harwig 100 car.
gld. Op 11 aug. 1758 kopen dezelfden 1 Vi akker hooiland voor 405 car. gld.38. Op 21 mei 1760 koopt
Janna Otten, wed. Jannes Harwig, twee dagwerken hooiland voor 248 car. gld.52.
Mutueel testament Jannes Schol en Janna Otten d.d. 7 nov. 176152; als zij zonder kinderen komen te
overlijden zijn erfgenamen testators moeder, zijn zuster en testatrices moeder, aan de armen 25 car.
gld.
Schuldbekentenis d.d. 29 juli 1762 van Engbert Engberts c.s. aan dezelfden voor 500 car. gld. Over-
dracht van een dagwerk hooiland aan dezelfden voor 118 car. gld d.d. 22 okt. 176352.
Voorts zijn er diverse akten betreffende aan- of verkoop van stukken land in 1764, 1765, 177840'52:
op 21 apr. 1779 verkopen Jannes Schol en Janna Otten als erfgenamen van hun grootmoeder Johanna
Harwig bouwland, hooiland, huis, schuur, twee hoven, houtgewas, op 't land rogge, brink enz. voor
totaal 3.550 car. gld. En op 20 juni 178040 doet Janna Otten, wed. Jannes Schol, aangifte van de
erfenis van wijlen haar echtgenoot (half huis en schuur, stukken hooiland, woestenland, gaardenland,
hoevenland, bouwland, steeg, brink, wilgenbomen).
Tenslotte is er het testament van Janna Otten d.d. 21 maart I79653 met wijzigingen op het testament
van 1761, o.a. aan haar zuster en neven en nichten Kruys gouden ringen, slot en haken, zilveren
snuifdoos, beugel en boek met zilveren beslag, sitsen rokken en andere kleren, benevens enkele
legaten. Van 22 februari tot 2 maart 180754 wordt gepasseerd de akte van transport en taxatie 'vaste
en mobilaire goederen' van Janna Otten, laatst wed. Schol 'uit hoofde harer hooge jaren en zwakke
lichaamskrachten', ten gunste van haar neven en nichten Kruys, op voorwaarde van huisvesting,
onderhoud, verzorging en begrafenis (waarde door de deskundige naburen getaxeerd).

2. Jan Otten, ged. Vriezenveen 25-6-1737, overl. vóór 29-12-1744.
3. Grietje Otten, ged. Vriezenveen 7-3-1742, overl. ald. 29-1-1807, tr. Vriezenveen

29-11-176152 Claas Jansen Kruys, geb. ald. 16-3-1731, landbouwer te Vriezen-
veen, koopman in linnen en manufacturen, mede-oprichter en lid firma Scholl,
Jansen, Kruys & Co., sinds 1774 Jansen, Kruys, Engberts & Co. te Moskou en
St. Petersburg; keurnoot (1768, 1781) en gerichtsassessor (1779, 1782, 1790,
1794) te Vriezenveen, overl. ald. 27-5-1802, zn. van Jan Claassen Kruys, land-
bouwer, keurnoot (1759, 1761) en kerkmeester te Vriezenveen, en Janna Jansen
Brouwer.
Koopakte: ORA Vr. 6 d.d. 13 jan./2 dec. 1761 Klaas Kruys en Grietje Otten kopen in 1761 van de
erfgenamen Brouwer twee akkkeren lands met daarop staand huis voor 1788 car. gld. 16 st.53.
Dezelfden kopen op 11 oktober 1771 een hoevenland op de Oosthove39. Op 4 febr. 1783 verkopen
zij twee koeweiden en 3'/2 want bouwland in Herman Scholtensland voor 190 car. gld.54.
Mutueel testament van Klaas Kruys en Grietien Otten d.d. 21 mei 18O255: zij bestemmen aan hun
kinderen en kleinkinderen, diaconie en kerk totaal ƒ. 4.100.-, 300 zilveren ducatons en zilverwerk.
Na haar dood in 1807 volgt op 14 juli 1808 erfscheiding tussen de kinderen voor de naltatenschap aan
vaste en mobiele goederen alsmede effecten, ter gezamelijke waarde van ƒ. 27.500.-56.

(Wordt voortgezet)

128 GensNoslra52(1997)



Noten
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5. A.J. van der Aa, Nederland. Handboekje voor reizigers door ons vaderland, Amsterdam 1849, pag.
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6. Voor een samenvattend beeld van het moderne Vriezenveen zie het artikel Vriezenveen, een schets
door de tijd door drs. P.M. Walstra, in: Bulletin Hist. Museum Vriezenveen, Den Haag 1990, pag. 15-
34.
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denheid aan de oorspronkelijke eigen woonplaats is een uiting van een karakteristieke tendens binnen
de gemeente. Een demografisch onderzoek heeft uitgewezen dat de beslotenheid in Vriezenveen nog
steeds sterker is dan in de meeste andere plaatsen in Nederland: tweederde van de bevolking van
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waarin de volgende beschrijving van de Gostinij Dvor, de markt en de winkelstraten: i n de grote
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en 200) en van de 14-jarige Jacob Z.U. Kruys (een kleinzoon van het echtpaar Claas Jansen Kruys
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hoofdstuk Het leven in Petrograd na de Bolsjewistische revolutie (naar brieven 23 febr. 1918/4 apr.
1919) in D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland, Almen 1966, pag. 164-184.

9. Het meest oorspronkelijk en nauwkeurig is het in vorige voetnoot reeds vermelde boek van D.G.
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12. Het zgn. 'Hollands linnen' is een soortnaam; oorspronkelijk werd dit linnen in de provincie Holland
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VIIIc) ten behoeve van de in Amsterdam gevestigde 'Vereeniging van Nederlandsche Belangen in
Rusland' opgemaakte staat berekent de waarde van het door de Bolsjewieken geconfiskeerde vermo-
gen van de firma aan roerend en onroerend goed, obligaties en aandelen op ƒ. 1.330.276,14 (archief
W. Harmsen te Huizen, vgl. ook J. Hosmar, De Ruslandvaarders, pag. 229-234).

20. De enige overgebleven 'Harmsenvilla', gelegen in de Harmsenwijk, aan het Westeinde van Vriezen-
veen, niet ver van de Harmsenweg die het Westeinde in noordelijke richting verbindt met de Wester-
veenweg, verkeert in verwaarloosde staat (als opslag van de firma F.J. Goosselink). Zeer onlangs
(voorjaar 1996) is dit inmiddels tot monument verklaarde pand Westeinde 384 aangekocht door R.A.
Leegwater, antiekrestaurateur te Hengelo, die voornemens is het in de komende jaren in zijn oude
luister te herstellen.

21. Een groep erfgenamen Harmsen/van Gunst (gen. Vlld e.v.) bezat in 1940 nog 275-95-65 ha. aan
landerijen en hoeven binnen de gemeente Vriezenveen, waaronder de 'Wicherties' aan de Dorpsstraat
Westeinde (zie gen. Vd en voetnoot), nu afgebroken en de 'Johanneshoeve' bij Aadorp, in het gebied
'De Woesten' aan de grens met de gemeente Wierden (not. akten notaris J.C.M. Kruizinga te Vriezen-
veen d.d. 1940 en 1941 nrs. 4827,4902 en 4921 en Uittreksel Kadaster Plan Gem. Vriezenveen d.d.
aug. 1940 get. G.A. Strootker, archief W. Harmsen te Huizen).

22. Vgl. W.Th.M. Frijhoff, De toekomst van het verleden: genealogie als sociale wetenschap, in De
Nederlandsche Leeuw 100 (1983), kol. 538-552, m.n. kol. 547.

23. RAO, D 1697-, T 1681-1701, 1753-1791, 1791-1795, L 1791-, civ. O 1806-.
24. HA, nr. 3175:
25. HA, nr. 3070.
26. RAO, Statenarchief, nr. 2681 (kohier Hoofdgeld 1675).
27. HA, nr. 2963; notitie n.a.v. een rekest aan de heer van Almelo door de erfgenamen van Hermen Roe-

lofs, waarin zij aandringen op verkorting van de termijnen in hun proces tegen Jan Otten, die de zaak
met opzet zou vertragen; met gunstig appointement (1652).

28. HA, nr. 2821.
29. HA, nr. 3057, d.d. 13-12-1732.

29a. Een familie van plaatselijke notabelen in de 17e en 18e eeuw. De vader van Roelof Jansen (de Olde
of van Olde) was Jan Geertsen de Olde; de grootouders waren Geerten Hendriks en Grietje Jansdr.
Schuiten (Scholten). Uit dit laatste huwelijk stamde ook een zoon Frederik Gerrissen Olde, vader van
o.a. Jasper Frederiks van Olde (schout van Vriezenveen 1696) en van Hendrik Frederiks van Olde
gehuwd met Ennigje Koerts, waaruit een talrijk nageslacht met o.a. Janna van Olde, ged. 1724, tr.
Gerrit Winter (schout van Vriezenveen 1752-1756). Vgl. genealogie Van Olden in Nederland''s Patri-
ciaat 12 (1921) en onze genealogie Hlb n. 66 betr. Coesesland en diverse malen Winter.

30. Met nadruk dient erop te worden gewezen dat vooralsnog geen enkel onomstotelijk bewijs is gevon-
den dat Jan Otten (lila) de/een (oudere) broer is van Berend Otten Hlb. Voorgaande onderzoeken (L.
Jonker, DGH pag. 47) tendeerden evenwel reeds in deze richting en ook o.i. kan men op grond van
naamgeving, uitsluiting, geografische situering en clanvorming van deze opstelling uitgaan. Het staat
vast dat Berent (Hlb) althans één broer had (zie de bij hem geciteerde processtukken uit 1732), de
naam van deze broer wordt echter nergens vermeld. Uit de genoemde aanwijzingen mag men conclu-
deren dat dit Jan (lila) moet zijn geweest.

31. RAO, Statenarchief, nr. 2394.
32. Deze belastinglijsten vallen onder het Huisarchief Almelo: de Verpondingskohieren 1723,1734-1745,

1750, 1753, 1768 (inv. nrs. 2739 en 2740), het Hoofdgeld 1735-1746, 1750-1753, 1758-1764, 1779-
1780 (inv. nrs. 2743 en 2749), het Vuurstedengeld 1734-1746, 1750-1753, 1782-1785, 1787-1792
(inv. nr. 2741), het Vuursteden- en Dienstbodengeld 1758-1780 (inv. nr. 2747). Over het algemeen
zijn de uiterste data van het Hoofdgeld aangehouden als jaar van overlijden.

33. HA, nr. 2739, fol. 4.
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34. Een kopie door L. Jonker (doss. Arch. Gem. Vriezenveen, cah. 2. pag. 75 e.v.) van een (sindsdien
zoekgeraakte?) Verpondingslijst 1719 geeft nog hogere bedragen: Jan Otten 12-0/2-13-8 (hoogste
klasse), en voor 1732/1733 (eveneens niet meer aanwezig) 12-15/2-5-13 (pag. 94 e.v.).

35. HA, nr. 2741.
36. Gegevens belastingen Otto Jansen (Otten):

Verponding (Westeinde, vanaf 1736 i.pl.v. JanGrobben) 11 -1-0 Otto Jansen 2-4-6(1736, laagste
[voorzover van toepassing, zijn uit de diverse belastingkohieren de laagste en hoogste cij-
fers/aantallen aangehaald om de eventuele economische fluctuaties in de levensloop van de per-
soon of binnen de kring van een gezin weer te geven]). 14-4-0 id. 2-12-13 (1742, hoogste), na
1750 lacune tot 1764, dan in zijn plaats, met 12-5-0 Jannes Hollander 2-1 -3 (dit is zijn stiefschoon-
zoon getr. met Janna Grobbe);
Hoofdgeld (aantal pers. boven de 17 j.) 2 Otto Jans 1-10-0 (1735, laagste), 3 id. 1-18-0 (1741,
1742 hoogste; in 1758 Jannes Hollander); Vuurstedengeld Otto Jansen 2-15-0 (1753, laatste en
laagste; men constateert hier een plotselinge daling tegen het eind van zijn leven. L. Jonker [doss.
Arch. Gem. Vriezenveen, Koh. Vuursteden e.a., cah. 2, pag. 107J classeert Otto Jansen Otten, die
men over het algemeen zeker kan rekenen tot de vermogenden, voor 1752 e.v. onder de categorie
2 'verschultet en zeer onvermogend', hetgeen voorde periode vanaf 1753 wel lijkt te kloppen)
en id. 4-10-0 (1741 t/m 1752, hoogste); Vuursteden- en Dienstbodengeld (I x, 1758) dienstb. 0-14
Otte Jansen vuurst. 2-6 (na 1758 Jannes Hollandt);
Om de welvaart van het boerenbedrijf aan te geven, zijn gegevens (laagste en hoogste aantal-
len/aanslagen) ontleend aan 1. voor het koegeld en gezaai, in H A nr. 2746 Kohieren voor de inning
van de belasting op de hoornbeesten en bezaaide landen in het Oost- en Westeinde van Vriezen-
veen (over de jaren 1753, 1758-1784, 1786-1788, 1790-1792); 2. het paardegeld, ibid., nr. 2745
Kohieren voor de inning van het Paardengeld en de reliqua in het Oost- en Westeinde van Vriezen-
veen (1753, 1758-1770, 1772-1784, 1786-1788, 1790-1792); 3. biggen en varkens, ibid., nr. 2744
Kohieren voor het geslacht (1750-1753, 1758-1784, 1786-1788,1790-1792); 4. Kohieren voor het
gemaal, ibid., nr. 2748(1766, 1769-1771, 1773, 1775-1784, 1786-1788, 1790-1792)1
Voor Otto Jansen vindt men: Hoornbeesten en Gezaai (1 x, 1758) 1 koe 1 geit 2-5-0, gesaay 2-12-8
(daarna ook weer Jannes Holland); Paardengeld 1 p.O-14-10enReliquia 1 v. 0-2-10 (beide éénma-
lig 1753, in 1758 niet meer vermeld); geslacht 2-15-0 (1736, hoogste) en (0)-6 (1753, laagste en
als laatste maal vermeld).

37. Vgl.ookdeaant. L. Jonker voor deze classificatie onder de 'vermogenden' (categorie 1), zie ook noot
36.

38. Oud Rechterlijk Archief Schoutambt Vriezenveen, nr. 5.
39. Idem, nr. 7.
40. Idem, nr. 8.
41. Idem, nr. 30.
42. L. Jonker, Lijst Vriezenveense kooplieden: 1743 Otto Jansen (linnen). Dossier Jonker, Archief Oud-

heidkamer Vriezenveen.
43. In mijn bezit is een dubbelexemplaar in de vorm van xerox-kopieën van een (verloren geraakt?)

afschrift door de Vriezenveense journalist-chroniqueur H. Jansen Jzn. van de 'Lijste off regyster
weegens de opschrijvinge van Vriezenveen den 27 augs. 1748'. Deze lijst is opgemaakt door Adolph
Henr. Bartelink onderscholtus, Jan Prinsen, Jan Berends, Otto Jansen en Albert Jansen; scholtus
(burgemeester) is in die dagen Johs. Kruijs. De lijst, het zgn. volkstellingsregister anno 1748, bevat
1827 namen van inwoners, waaronder begrepen 420 kinderen onder de 10 jaren. Dit afschrift (naar
origineel) geeft aparte kolommen met voor- en achternamen (meest patroniemen) van de vader en de
moeder, kinderen boven de 10 j . en kinderen onder de 10 j . , dienstboden en inwonend personeel. Er
bevindt zich een getypte kopie van deze lijst op het CBG, echter alleen met achternamen, waarbij vele
patroniemen zijn vervangen door familienamen (van latere datum?). Deze volkstelling is in origineel
te vinden in: RAO, Statenarchief, nrs. 2193-2196 en staat in kopie op de studiezaal. Het probleem van
deze lijsten is reeds besproken door mr. H. Wagenvoort, Kwanierstaat van Chrishna Aman, in: Gens
Nostra 30 (1975), pag. 137-142. Een latere volktelling heeft plaatsgevonden in 1795. De lijst van
1748 wordt in dit artikel verder vermeld als 'Lijste enz. 1748'.

44. Het huwelijk van de ouders van Aeltje Harms Scholten werd gesloten Vriezenveen 11-7-1686; Her-
men Jans Scholten is een broer van Stijne Jans Scholten (vgl. Berend Otten Coes, IHb) en Aeltje Jans
Scholten (vgl. Wolter van Uytert bij IIIb-3).

45. Uit haar eerste huwelijk had Aeltje Harms Schollen een dochter, Janna Grobbe, die tr. 1753 Jannes
Berents Holland, geb. 1729, welke laatste tr. (2) 1762 Hendrikje Wolters Koster, uit welk huwelijk
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een oudste zoon Jan Otten Holland 1763-1839, vernoemd naar de vader van de stiefvader (!) van de
eerste echtgenote van zijn vader. Deze Jan Otten Holland werd de stamvader van het Vriezenveense
geslacht Holland. Dit zijdelings ontleende patroniem Otten zette zich ook in de hierop volgende
generatie voort: uit het echtpaar Jan Otten Holland en Aaltje Alberts Scheeper werd geboren Hanna
Otten Holland (1793). Vermaagschapping vond naderhand plaats met Meijer (Jan Frederik Meijer en
Alberdina Holland waren de ouders van Johannes Otto Meijer, geb. 1822, burgemeester van Vriezen-
veen 1879-1885, en van Frederik Meijer, geb. 1824, vanaf 1847 werkzaam bij de firma Harmsen,
Langhans & Co. en lid kerkeraad te St. Petersburg, tr. Charlotte Ehlers) en met Harmsen (gen. Vlle).
Vgl. ook de verkoop van een half huis door Albert Harmsen, Vc (1795).

46. Ook de tweede uit dit echtpaar Schuurman-Otten geboren zoon, Jan Otten Schuurman, ged. 17-8-
1738, werd met voornaam en patroniem vernoemd naar Jan Otten (lila), zijn grootvader van moeders-
zijde.

47. D.G. Harmsen, Vriezenveners in Rusland, pag. 47-48.
48. Zie ook noot 36.
49. Oud recht. arch. Vriezenveen, nr. 5, d.d. 13-10-1741: schuldbekentenis van Gerrit Gerritsen (Keep)

en Aeltje Berens (Glas) aan Gerrit Otten voor gekocht land 20 car. gld.
Belastingen: (Westeinde) verponding 15-15 Gerrit Jans Otten 2-14-1 (1734, laagste), 20-12 id. 4-
10-3 (1739-1741, hoogste); hoofdgeld 4 (= aantal personen boven de 17 j.) id. 1 -16-0 (1736, laag-
ste), 3 id. 2-0-0 (1742, hoogste; 1743 overleden, daar wed. Gerrit Otten 3 en 2-0-0, en vervolgens
1744, 4 Hind. ten Caete 2-6-0); vuurstedengeld id. 3-3-0 (1737-1740, laagste), id. 4-10-0 (1741-
1743, hoogste); geslacht id 3-0 (1735 en 1741; laagste), 3-10 (1739, hoogste; in 1743 wed. Gerrit'
Otten 3-0).

50. Oud Recht. Arch. Schoutambt Vriezenveen, nr. 10, fol. 59-63.
51. Voor deze familie van Vriezenveense notabelen zie F. Harwig, Familiegegevens Hanvig, Hasselt

1975.
52. Huwelijk tussen neef en nicht, want Jenneken Jansen Brouwer (ged. Vriezenveen 5-2-1711, moeder

van Grietje Otten) was een jongere zuster van Janna Jansen Brouwer (geb. Vriezenveen 10-9-1697,
moeder van Claas Kruys). Het gehele huidige uit Vriezenveen afkomstige geslacht Kruys stamt af van
dit echtpaar Kruys-Otten, vgl. genealogie Kruys, in: Nederland 's Patriciaat 65, pag. 222, gen. VII.
De familie Brouwer speelt op verschillende manieren een rol in diverse takken van de onderhavige
genealogie: als aangehuwden (IIIa-4 en IIIa-4c), als buren en geldschieters (Illb), en als buren en
mede-schuldeisers (Ilb).

53. Oud Recht. Arch. Schoutambt Vriezenveen, nr. 6.
54. Idem, nr. 9.
55. Idem, nr. 11, fol. 24-27.
56. Idem, nr. 15.

UIT ANTWERPSE BRON (16)

6-2-1576; Jan Goverts Houtappel, out omtrent 24 jaer, daer moeder aff is Jacomina
Peters, tot Tshartogenbossche wonende, als erfgen[aem] van wylen heer Hendrick
van den Ghere priester, capellaan OLV-kercke binnen deser stadt, verkl [arende] dat
Hendrick Donck [?] synen schoonvader en Jacomina Peeters voers. synen moeder
ontv[angen] hebben vuyt handen van heer Cornelis Lisdonck de hoo[f]tpenn[ingen]
van 32 car[olus] gl. rente die heer Hendrick van de Gheere op de Fabrycke van de
voers. kercke was heffende.

(GA Antwerpen, notaris Gerard Diemen, N 1288, fol. 72) [M.V.-K.]
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VOC-INDEXERING IN HET MIDDEN-OOSTEN

door Q.D. WOODWARD-NOLLE en G.J. BOTHOF1

Eén van de gebieden waar de Verenigde Oostindische Compagnie tijdens haar be-
staansduur van 1602 tot 1795 met haar tienduizenden dienaren (werknemers) activitei-
ten ontplooide, was het gebied van de Perzische Golf en de Rode Zee. In de jaren
tussen 1623 en 1770 waren er, soms tijdelijk, handelsposten gevestigd te Muskat
(Masquette) in Oman, aan de zuidkant van de Golf van Oman gelegen, verder in
Bandar Abbas (in de VOC-tijd Gamron geheten), het eiland Kharg (voor de VOC:
Karreek) en Isfahan, alledrie in het huidige Iran gesitueerd, voorts in Basra (Irak) en
ten slotte in het in Jemen gelegen Mocka (uitgesproken 'mokka') aan welke plaats wij
het woord mokka ontleend hebben. Alle vestigingen vielen onder de gouverneur-gene-
raal van de VOC in Batavia. De handelsposten in Perzië vielen onder het bestuur van
de gouverneur voor dat gebied die in Gamron zetelde. De andere plaatsen hadden een
eigen VOC-bewind.

Er voeren geregeld schepen heen en weer tussen het hier behandelde gebied en de
Indische Archipel. Batavia leverde aan Perzië specerijen, vooral peper en nootmus-
kaat, maar ook porselein, terwijl er zijden en wollen stoffen van Perzië naar Batavia
en de Republiek vervoerd werden. In bescheiden omvang gold dat ook voor parels.
Mocka leverde, hoe kan het anders, koffie.

De activiteiten van de handelsposten werden door de betrokken dienaren door mid-
del van correspondentie gerapporteerd aan de gouverneur-generaal van de VOC die
in Batavia zetelde. Verzending geschiedde met de eigen schepen. Retourcorrespon-
dentie werd verzorgd door de Raad van Indië waarvan de gouverneur-generaal en de
directeur-generaal de belangrijkste functionarissen waren, en door de overige zes of
meer leden van die raad.

Alle bewaard gebleven documenten van de VOC bevinden zich bij de Eerste Afde-
ling van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Daarvan bestaat een inventaris die
uitgebreid is met de VOC-geschiedenis en een handleiding voor gebruik2. Ieder inven-
tarisnummer omvat een variërend aantal stukken, doorgaans per jaar geordend. Het
aantal bladzijden per stuk kan van enkele tientallen tot enkele duizenden variëren. De
informatie die in de plaatsen van herkomst oorspronkelijk beschikbaar was, werd
dubbel gefilterd voordat die naar Patria ging: eenmaal door de verantwoordelijke
VOC-functionaris ter plaatse en vervolgens in Batavia door het bestuur. Wat dus in
Nederland aankwam, bevatte alleen zaken die men van belang vond. Dat is overigens
zeer veel.

In 1981 kreeg de regering van de Verenigde Arabische Emiraten alle Nederlandse
VOC-documenten met betrekking tot de handelsposten aan de Perzische Golf en de
Golf van Oman in de vorm van microfilm ter beschikking. Alles was afkomstig van
het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Deze films zijn ondergebracht bij het Centre
for Documentation and Research te Abu Dhabi, een onderdeel van de Cultural Foun-
dation. Dit is een staatsinstelling van de Verenigde Arabische Emiraten die in 1971
voortkwamen uit de Trucial States3.

Bij deze documenten gaat het om de inventarisnummers 1082 tot en met 3184 (afd.
Amsterdam van het VOC-archief 'overgekomen brieven') en om de nummers 9089
tot en met 9101 ('overgekomen brieven van de Kamer van Zeeland').
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Om de inhoud van deze soms volumineuze inventarisnummers toegankelijk te
maken, is er in 1981 door de instantie die de documenten in Abu Dhabi beheert, be-
gonnen met een computerindexeringsproject dat in 1993 voor ongeveer de helft was
uitgevoerd. Er is teruggewerkt van 1770 tot 1630. Wisselende koppels van Nederland-
se dames4 die in de snel groeiende oliestad Abu Dhabi met rond 300.0000 inwoners
voor kortere of langere tijd hun thuis hebben, lezen de stukken door, vertalen praktisch
alle informatie in het Engels en indexeren op Nederlandse namen, waaronder ook
buitenlands VOC-personeel, alsmede op niet-Nederlandse namen. Het gaat in deze
laatste index voornamelijk om mensen uit de plaatselijke bevolking en, zoals gezegd,
niet om buitenlands personeel afkomstig uit wervingsstreken rond de Republiek.

Naast deze twee indexen op persoonsnamen bestaan er nog twee: geografische
namen en onderwerpen. De rubrieken in de laatste categorie betreffen militaire zaken
inclusief bewapening, muntsoorten, politiek, betrekkingen tussen volken/stammen,
godsdienst, schepen met vermelding van nationaliteit, handel, titels, interne VOC-
organisatie, handelsproducten (waaronder slaven), maten en gewichten, vijandelijkhe-
den, zeden en gewoonten en ten slotte diverse zaken. Hieronder vallen bij voorbeeld
droogte en belasting.

Ten gerieve van de internationale gebruikers geschiedt de indexering in het Engels
en beperkt men zich tot de Perzische Golf en de Golf van Oman. Het gaat dus niet om
een indexering van alle stukken, want in documenten binnen de reeks inventarisnum-
mers worden ook andere gebieden genoemd. Desalniettemin zijn deze indexen voor
familievorsers en historici een nuttig hulpmiddel.

Omdat de index op Nederlandse namen het belangrijkst is, zijn deze deels bewerkt en
gepubliceerd door de eerste auteur, en wel in twee delen die opgenomen zijn in de
Bibliotheek-Boeken in het NGV-Verenigingscentrum in Naarden5.

Ieder deel begint met een inleiding, gevolgd door een lijst van de nummers van de
VOC-documenten die in dat deel zijn opgenomen6, en de plaats in het gebied waar ze
zijn geschreven. Daarna volgt een lijst van gebruikte afkortingen, meestal commer-
ciële en militaire rangen. Dan volgt het corpus dat in twee gedeelten uiteenvalt. Eerst
een lijst met in de eerste kolom de alfabetisch-lexicografische ordening van de namen
uit de in de tweede kolom genoemde VOC-inventarisnummers. Daarbij worden nadere
bijzonderheden vermeld voor zover die uit het gelezen stuk blijken. Het kan dan gaan
om functie, familierelatie, verblijfplaats en soms de datum van overlijden, geboorte
en huwelijk. Omdat de stukken geen DTB-boeken bevatten, komen er nauwelijks
gegevens over doop en trouw voor. Overlijden wordt relatief vaak vermeld, en wel
overwegend in verband met de afwikkeling van de nalatenschap. In de tweede kolom
staat dus het VOC-inventarisnummer en in de derde het jaar van het document.

Om op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag snel uitgebreidere biografische gege-
vens te kunnen vinden, dient men te beschikken over een folionummer van een be-
paald document. Die nummers staan niet in de genoemde hoofdlijst. Ze staan wel in
het tweede gedeelte van elk deel dat per document de namen alfabetisch vermeldt.
Het zoeken gaat dus als volgt: zoek in de hoofdlijst de gewenste persoon en ga dan
naar de lijst van het genoemde VOC-document en noteer het folionummer. Ga met
document- en folionummer naar het Algemeen Rijksarchief en vraag het document
daar aan.

Helaas staan niet alle in Abu Dhabi geïndexeerde namen in de twee nu gepubliceer-
de delen. Wilt u weten of een bepaalde naam in de nog niet gepubliceerde indexering
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voorkomt, schrijf dan naar Abu Dhabi. Dat kan in het Nederlands. Het adres is: Centre
for Documentation and Research, Dutch Section, P.O. Box 2380, Abu Dhabi, United
Arab Emirates. Als u twee internationale antwoordcoupons insluit, helpt men u verder
graag kosteloos. Hebt u uit Abu Dhabi het documentnummer en het folionummer
opgekregen, dan kunt u uw onderzoek in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag
voortzetten.

Hoge verwachtingen om aanvullende gegevens te vinden, dienen overigens in veel
gevallen niet gekoesterd te worden. Want wat kunt u in het document aantreffen? In
het slechtste geval vindt u een heel korte vermelding over de persoon in kwestie. Soms
ook veel meer: omstandigheden rond overlijden, afwikkeling van de nalatenschap en
verdere bijzonderheden. Hier volgen twee korte voorbeelden:

VOC inv. nr. 2966, folio 10
De logie Gamron te bewaaren oordelen wij den tolk David Buffkens met de meeste reden te kunnen qualifi-
ceren, die aldaar zijne familie heeft en den welken 't behoud van zijne gagie en Emolumenten met en tot
recompens van zijne lange diensten trekken kan.

VOC inv.nr. 2966, folio 21
Den vaandrig Robbertson verzoekt Uw. Hoogd.s bij het nevensliggende request om zijn ontslag en den
opperchirurgijn Tilck hebbende ondergetekendens op zijn verzoek tegens den opperchirurgijn Paats van
'Nieuw Nieuwerkerk' [= schip] verwisseld.

Dit artikel gaat over VOC-dienaren in een betrekkelijk klein stuk van het enorme door
de VOC bestreken gebied. Zij maakten niet meer dan 1 tot 2% van het VOC-totaal uit.
Eerder zijn in Gens Nostra gegevens uit Cochin aan de Malabarkust gepubliceerd7.
Aan deze kust waren vier handelsposten gevestigd, namelijk naast Cochin zelf nog
Cananoor, Calicut en Trevancore. Deze streek was belangrijker dan de Perzische Golf:
daar werkte 5% tot 6% van het totale VOC-personeel.

Om te besluiten nog enkele algemene gegevens over VOC-personeel, ontleend aan de
publicatie 'De geschiedenis van de VOC', een prettig leesbaar, geïllustreerd boek8.

In 1753, mogelijk haar topjaar, beschikte de VOC voor praktisch haar gehele gebied
over rond 23.250 Europese en 1750 Aziatische dienaren. Van de Europeanen die niet
alleen in Nederland maar ook in aangrenzende gebieden werden geworven, vervulde
47% militaire functies, 7% was werkzaam in bestuur, handel en justitie; de zeevaren-
den maakten 25% uit, de ambachtslieden waren goed voor 9%. Voor medische zorg
kon men rekenen op 1,5% en voor de geestelijke verzorging op 0,7% van alle diena-
ren.

Zetten we het aantal dienaren van de VOC af tegen de totale bevolking van Neder-
land in die tijd, dan is 1,5 % van de bevolking in de 17e en 18e eeuw in VOC-dienst
geweest. Dat betekent voor de lezers een kans van 1 op 70 om een VOC-verwant te
hebben. In de twee eeuwen dat deze multinationale handelsorganisatie actief was,
stuurde zij een miljoen mensen van Europa naar Azië. De VOC wierf haar personeel
in de kuststreken van Scandinavië en Noord-Duitsland, zelfs tot aan de Baltische
landen toe, maar ook in het binnenland van Duitsland, waar vooral militairen gewor-
ven werden. Daardoor kan de VOC-krijgsmacht worden beschouwd als de voorloper
van het KNIL. Trouwens, ook de Republiek wierf troepen in o.a. de laatst genoemde
landstreken.

Een punt van belang is te weten dat op de schepen tijdens de reizen van Europa naar
Azië en terug alsmede in de verblijfplaatsen in de loop van de tijd ongeveer eenderde
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van al het dienstdoende VOC-personeel overleed, zodat slechts tweederde na verloop
van tijd in Patria kon terugkeren. In sommige gevallen is over de nalatenschappen iets
vastgelegd, maar dit krijgt nooit het karakter van een notariële akte.

Concluderend kan gesteld worden dat naast grafzerken en DTB-boeken uit VOC-
gebieden ook het immense VOC-archief veel biografische gegevens kan opleveren.
Helaas is en wordt slechts een klein deel van dit enorme archief door indexering toe-
gankelijker gemaakt: gebieden aan de Perzische Golf en de Golf van Oman, maar er
wordt volgens een mededeling (jan. 1993) van dr. B.J. Slot van het ARA ook geïn-
dexeerd in Japan en India. Nadere gegevens zijn ons niet bekend. •
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Abu Dhabi verantwoordelijk voor het terugvertalen van de index in het Nederlands en voor het verder
gereedmaken hiervan voor publicatie, waarbij vooral de vernederlandsing van de alfabetisch-lexico-
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Company (1602-1795), M.A.P. Meilink-Roelofsz, inventaris; R. Raben en H. Spijkerman ed.; R.
Raben ed., History and Manual; Algemeen Rijksarchief, eerste Afdeling, Den Haag 1992.
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land, maar ook uit Portugal (vanaf 1507), Groot-Brittannië (1617), Frankrijk (1664), VS (1833),
Russische Federatie (1820) en Duitsland (1870). De bestanden van Portugal, Nederland, Groot-Brit-
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4. De Nederlandse dames die aan de indexering werk(t)en zijn: P.J. Struijk, M. van der Poell, M. Koot,
Q.D. Woodward-Nolle (1989-1994) en M. Cornelisse (1990-1993, overleden). Het werk wordt voort-
gezet.

5. Quinta Woodward-Nolle, Nederlandse Namen Index uitgegeven door de Nederlandse Archieven in
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Abu Dhabi, januari 1995; signatuur Bibliotheek-Boeken NGV: 212 VOC.
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KWARTIERSTAAT DRENTH

door dr. P. Bos

(Vervolg op Gens Nostra 52 (1997), pag. 102)

164. Coop Alberts, van Veendam (doop niet gevonden, waarsch. doopsgezind), tr.
(1) Veendam 26-12-1729 Harmke Claasens; tr. (2) Veendam 20-7-1732 Lijsbet
Hindriks, wed. van Jan Arents; tr. (3) Veendam 16-2-1738

165. Femmigjen Harmens, van Nieuwe Pekela.
In het huwelijkscomract33, opgesteld op 8-7-1732 te Veendam tussen Coop Alberts (met één voor-
kind) en Lijsbet Hindriks wed. Jan Arents (met twee voorkinderen), treden aan de zijde van de
bruidegom op: Harmen Timens en Hindrikjen Alberts, zwager en zuster, Hindrik Alberts, broer,
Albert Jacobs en Marieke Claassen, zwager en zuster van de vorig vrouw, Aaltje Claassen, zuster
van de vorige vrouw; aan de zijde van de bruid: Mr. Jan Hindrik Janeke, zwager, Arent Harmens
en Roelf Harmens, zwager van de vorige man.

166. Wicher Wichers Panneman, te Veendam, doopsgezind, tr. Veendam 5-2-1736
167. Geertjen Douwes, van Borgercompagnie onder Zuidbroek.

Uit dit huwelijk: Douwe (in 1801 r.-k. ged. als Dominicus Wigers), Roelf, Aaltje Wichers Panne-
man, Wichertje (= nr. 83), Jantje (geb. Veendam 1748), Wicher (geb. Veendam 1749).

170. Albert Hindriks, ged. Oude Pekela 13-1-1704, tr.(l)NieuwePekela 25-12-1729
Trijntje Alberts; tr. (2) Nieuwe Pekela 12-2-1735

171. Arentje Claasens, ged. Nieuwe Pekela 4-12-1714.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Nieuwe Pekela:
a. Hindrik, ged. 7-9-1735.
b. Hindrikje, ged. 22-9-1737 (moeder: 'Aaltje Claassen').
c. Aaltje, ged. 14-8-1740.
d. Klaas, ged. 12-3-1744.
e. Hindrikje, ged 17-6-1746.
f. Jantje, ged. 28-7-1748 (= nr. 85).
In het huwelijkscontract34 van 19-3-1735 te Nieuwe Pekela worden de namen van de ouders ver-
meld. Aan de zijde van de bruidegom getuigen: Albert Simons en Aaltje Hindriks, stiefvader en
moeder, Berend Meilofs en Lutgert Hindriks, zwager en zuster, Hindrikje Albers, halfzuster; en aan
de zijde van de bruid: Claas Jans, grootvader, Nanne Hindriks en Aaltje (moet m.i. zijn Jantje)
Clasen, zwager, Berent Clasen halve oom, Wolter Egberts, halve oom.

172. Jan Egberts de Vriese, te Veendam, tr. vóór 1728
173. Antje Michiels.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Veendam:
a. Egbert, ged. 14-3-1727.
b. Grietjen, ged. 4-3-1729.
c. Michiel, ged. 15-4-1731 'omtrent 3 week out'.
d. Sara, ged. 18-10-1733 '5 week out'.
e. Johannes,ged. 19-1-1738 (= nr. 86).
f. Sytske, ged. dec. 1740.

182. Berent Berents, van Sappemeer, tr. Hoogezand 11-8-1715
183. Swaantje Jans, van de Kalkwijk, wordt 10-12-1713 lidmaat te Hoogezand en

komt dan daar 6-3-1718 met att. naar Sappemeer.
Uit dit huwelijk gedoopt te Sappemeer:
a. Lukkien, ged. 1-10-1719.
b. Harmen, ged. 29-3-1722.
c. Berend, ged. 10-4-1730.

184. Harm Berents, otr. Nieuwe Pekela 19-10-1727
185. Hendrikjen Jans (Cappen), ged. Oude Pekela 6-4-1704.
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Uit dit huwelijk, behalve Jan (= nr. 92). een zoon Berent: hun doop is niet gevonden. Het huwelijks-
contract35 van de zoon Berent Harms d.d. 9-2-1748 te Nieuwe Pekela vermeldt zijn broer Jan
Harms, en verder de ooms en moeis Ebbe Gosens, Gerrit Berents. Margje Geerts, Berent Jans Kap-
pen. Aaltje Jans (Cappen) wed. Jacob Egberts.

186. Claas Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 25-8-1715, tr. ald. 10-12-1739
187. Jantje Jans, van Nieuwe Pekela.

Hun huwelijkscontract36te Nieuwe Pekela van 30-12-1739 vermeldt de namen van de ouders van
beiden; aanwezig aan de zijde van de bruidgom: Jan Takens en Grietje Klasen, stiefvader en volle
moeder. Derk Hindriks en Jacobje Sickes, zwager en volle zuster. Gerrit Everts en Jantje Hindriks,
zwager en volle zuster, Jan Hindriks en Roelef Hindriks, broers. Jan Hindriks Knol en Swaantje
Clasen, aangehuwde oom en halve moy. Beerent Klasen Schurinck. halve oom en diens vrouw
Annegyn Abrahams: aan de zijde van de bruid: haar ouders, verder Grietje Hindriks, grootmoeder,
Jacob Egberts en Aaltje Jans Kappen, aangehuwde oom en volle moei, Beerent Jans Kappen, volle
oom, Grietje Jans, volle zuster.
Uit dit huwelijk, geboren/gedoopt te Nieuwe Pekela:
a. Grietje, ged. I5-1O-174O(= nr. 93).
b. Jantje, ged. 1-6-1744.
c. Jantje, ged. 14-6-1746.
d. Hindrikjen, ged. 3-4-1746.
e. Hindrik. ged. 5-5-1748.
f. /a/i, ged. 1-11-1750.
g. Jantje, ged. 1-1-1753.
h. Claas, geb./ged. 23/28-3-1756.
i. Janna, geb./ged. 15/19-8-1759.

188. Egberts Dercks, ged. Oude Pekela 16-5-1687, tr. ca. 1714
189. Aaltje Hindrix, ged. Oude Pekela 12-2-1693.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
a. Derck, ged. 6-1 -1715 (= nr. 94).
b. Geertien, ged. 25-4-1717.
c. Hindrik. ged. 10-9-1719.

200. waarschijnlijk Albert Egberts (genoemd in Haardstedenregister, te Hijken in
1691, met Jan Egberts; in 1692 niet meer).

224. Petrus Wegman, geb. Heede (Dtsl.) ca. 1660, overl. Dersum (Dtsl.) 23-5-1732,
tr. (2) Steinbild (Dtsl.) 23-11-1723 Anna Wilcken Koek; tr. (1) Steinbild 9-7-
1692

225. Haske Campe, geb. Sustrum (Dtsl.), ged. Steinbild 20-4-1660, overl. Dersum
16-12-1722. Zij tr. (1) Steinbild 9-9-1685 Gerardus Hamer.

226. JanAlberts (Kreij), geb. Vlagtwedde ca. 1666, kuiper, overl. ald. 10-5-1716, tr.
(hc Vlagtwedde 11-4-1690)

227. RixteAbels (Oldigh), geb. Spaan (Dtsl.) ca. 1668, overl. na 1716.
Op 11 april 1690 werd te Vlagtwedde het huwelijscontract37 opgesteld van Jan Alberts (zoon van
Albert Jans sal., en Wubbe Geerts). Aan zijde van de bruidegom getuigen: Jan Jaspers, stiefvader,
Claas Folders voogt, olderlinck Geert Banninck, voormont, Willem Jacobs, voogt; aan de zijde van
de bruid: Abel Oldigh, vader, Coert Berents, swager.

228. Jan Hendricks (Wanmaker), geb. (waarsch. Wedde) ca. 1680, meier te Laude,
overl. na 1635, tr. (waarsch. Sellingen ca. 1705)

229. Elsien Hindricks, overl. na 1734.
230. Hindrick Berents Mepsche, geb. ca. 1675/1680, varkenshandelaar te Laude,

overl. Sellingen vóór 1735, tr. (waarsch. Sellingen ca. 1705/1710
231. Griete Jans, geb. ca. 1680, overl. Sellingen 1748/1752.

Zij woonden te Laude; Griete Jans woonde later te Sellingen in 'Erve Bulder' (in 1748 gekocht van
Derck Bulder)38. Hun kinderen heetten Fenne, Janna, Antke, Berent, Grietje, Hindriktje38.

232. Jan Hindriks, van Langen (Dtsl.), tr. Vlagtwedde 29-4-1703

138 GensNoslra52(1997)



233. Hinderkien Jans, van Vlagtwedde.
In het huwelijksconlract van 5-4-1703 te Vlagtwedde39 is bij de bruidegom vermeld: "naeste vrien-
den wel versocht, maar niemand erschenen:; bij hem getuigt kervoogd Wobbo Sijmens: aan de zijde
van de bruid zijn aanwezig: Jan Jans, vader. Hindrick Jans, broeder, Geert Lammers, zwager. Har-
men Jans, oom, Harmen Sanders, getuige.

236. Harms Edes Huistingh 40, erfgeseten te Weende, overl. 1 -1 -1712, tr. Vlagtwed-
de 20-7-1684

237. Wendelke Roelfs Binders, van Roswinkel.
In hun huwelijkscontract37, opgemaakt te Vlagtwedde op 17-7-1684, verschijnen aan de zijde van
de bruidegom: Richte Laurens Dillingh en Berentje Aisinck; aan de zijde van de bruid: Boelman
ter Haar, stiefvader, en Tamme Luickens; de namen van beider ouders worden in dit contract ver-
meld; het echtpaar gaat wonen in het huis van de bruidegom, n.1. 't Huistinck'.
Reeds op 11 mei 1681 wordt Harmen Huistinck te Weende, onder de klokslag van Vlagtwedde,
genoemd41; hij is dan 300 gld. schuldig aan Feije Arens te Loude. Op 30 november 1683 verkoopt
hij 3 akkers bouwland aan Menno Liefsting en Geertien Bontkes41. Hij is 5 maart 1686 100 gld.
schuldig aan pastoor Simenius en Petrus ter Munt 4I.

250. Lubbertus Römeling, geb. Farmsum ca. 1696, organist-schoolmeester te Noord-
broek, begr. ald. 15-3-1732. Hij stamt af van Karel de Grote42. Zijn voorouders
(de nrs. 500 en hoger) worden hier verder niet vermeld. Hij otr. Noordbroek 5-
12-1718

251. Anje Wibbes, ged. Noordbroek 25-5-1701, overl. 1732/1735.
252. Egbert Vrieze, uit Embden, overl. vóór 13-4-1723, tr. Groningen (NK) 11-11-

1710
253. Hillighjen Christiani, ged. Usquert 23-1-1676.
254. Hindrik Egberts Nieumeijer, van Scheemda, overl. vóór 13-4-1723, tr. Gronin-

gen (Academiekerk) 28-8-1710
255. Lammegijn Gosens Groenewoldt, ged. Groningen (MK) 8-12-1685. Zij tr. (2)

Groningen (MK) 13-4-1723 Albert Seeks, sergeant in de compagnie van kapi-
tein Gerard Georg van Maneel.

IX

260. Jan Jacobs Seven, vervener. landbouwer, tr. Aaltje Arents (Adriaans).
Jan Jacobs Seven wordt op 12-3-1668 te Veendam genoemd43. Hun beider namen worden vermeld
op 18-8-1676 en 18-8-1687 in Veendam44 bij de zoon (nr. 130).
Familie (zonen ?) zullen zijn:
- Hindrik Jans Seven (= nr. 312).
- Roelf Jans Seven, van Giethoorn, tr. Veendam 24-2-1676 Janneken Ottens, van Muggebeet;

Jacobs Jans Seven wordt 7-12-169945 oom genoemd van Geertje Roelfs wed. van Jan Coerts.
Misschien ook:
- Alben Jans, van Veendam, tr. Oude Pekela I-7-1694 Egbertje Harms (huwelijkscontract46 Wil-

dervank 30-6-1694).

272. Harmen Habbes, te Bellingwolde, overl. vóór 2-8-1687 (lijst gezinnen in Bel-
lingwolde 2-8-1687: Harmen Habbes kinderen).

'274. Wamde Harmens, te Bellingwolde, overi. na 2-8-1687 (gezinshoofd op lijst als
vorige).

284. Engelcke Jans Ellersingh, geb. Vlagtwedde ca. 1643, landbouwer op Ellersingh-
erve te Vlagtwedde en op Edingh-erve te Smeerling, overl. Smeerling 1688/
1692, tr. ca. 1663

285. Jantien Frericks Edingh, geb. Smeerling ca. 1638, overl. na 1698.
286. Asse Geerts, geb. ca. 1639, meier op Engels-erve te Vlagtwedde, overl. Vlagt-

wedde 7-2-1710, tr. (hc. Vlagtwedde 14-4-1669)
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287. Jantjen Dercks, geb. Vlagtwedde ca. 1644, overl. ald. 23-8-1703.
Op 14-4-1669 werd te Vlagtwedde het huwelijkscontract47 verleden van Asse Geerts, zoon van
Geert Harms en Swanke Geerts zal. e.1. en Jantjen Dercks, dochter van Derck Jans en Geeske
Dercks, zal. e.1. Aanwezig waren de beide vaders en verder aan bruidegomszijde Hindrick Simens
en aan de zijde van de bruid Jan Jansen.
Derk Jans neemt Asse Geerts tot zich in 't Simens Arve, "meyerwijze gebruikende'. Uit de akte
blijkt voorts dat Derck Jans drie zonen heeft: Jan, Harm en Albert. Met Hindrick Simens is mis-
schien Hindrick Gerrits, van Weerdingh, bedoeld; deze gaat 25-6-1661 wonen op 't Simens arve
van zijn bruid Jantjen Simens47, afkomstig vam Roelf Simens48.

294. Sijger Helmers, ged. Sappemeer 23-12-1666, tr. (1) Sappemeer 28-9-1690 Aef-
ke Haeijes; tr. (2) Westerlee 20-3-1707

295. Aefkes Memmes, bij huwelijk: van Heiligerlee, ged. Scheemda 25-5-1674.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Sappemeer:
a. Wieke, ged. 12-2-1708.
b. Mette, ged. 23-2-1710.
c. Albertje, ged. 27-11-1712.
d. Albertje, ged. 8-4-1714 (= nr. 147).
e. Menne,gtè. 15-3-1716.
f. Geertruir, ged. 24-12-1719.

296. Berend Jacobs Sap, van Veendam, tr. (2) Veendam 10-9-1713 Meneke Hin-
driks, wed. van Schulte Jans, van Farmsum (met wie zij op 16-6-1689 te Veen-
dam was gehuwd); tr. (1) Veendam 21-1-1700

297. Hindrickjen Lubberts, van Wildervank, overl. 11-2-1711.
In het huwelijkscontract9 van het eerste huwelijk, van 2-3-1711 te Veendam (post nuptiale) getuigen
aan de zijde van de man: Geugjen Jacobs, broer, en Wichertje Jacobs, ondertrouwd; aan de zijde van
de vrouw: Mons. Hermannus Giethoorn, die gehuwd was met Ida Nagtglas.
In het huwelijkscontract9 van genoemde broer Geugjen Jacobs d.d. 11 -12-1711 te Veendam waren
aan de zijde van de bruidegom aanwezig: Lammigjen Beerents, moeder, weduwe van Jacob Hin-
driks Sap, Beerent Jacobs Sap, broer, Hindrikjen Lubberts, diens vrouw.
Het huwelijkscontract9 van het tweede huwelijk van Berend Jacobs werd te Veendam opgesteld op
11-8-1713; aan de zijde van de bruidegom zijn aanwezig: Coop Folkerts, stiefvader. Lammigjen
Beerents, moeder, Wychertjen Jacobs, zwagerse, Mons. H. Giethoorn als vorige vrouws broers; aan
de zijde van de bruid: Jan Hoving, schoonzoon, Grietjen Schuiten, diens vrouw, zuster van de bruid,
Commissaris Steenk Franssen en Geesjen Sysen, zwager en zuster.
Hindrickjen Lubberts had een broer Simon Lubberts, van Veendam, tr. ald. 4-11-1694 Lummigjen
Roelfs (blijkt uit het huwelijkscontract van de dochter Jantjen d.d. 7-1 -1713 te Veendam9, en een
broer Hermannus Giethoorn, geh. met Ida Nachtglas.

304. Cornellis Harmens, tr. Sappemeer 16-7-1702
305. Sijtske Foekens, wed. van Luitje Hindriks met wie zij, komend van Hoogezand,

in 1689 te Hoogezand was gehuwd.
306. Thomas Caspers, ged. Groningen (AK) 20-1-1686, tr. ald. (AK) 3-3-1707
307. Jacomina (ook: Jacobje) Lubberts, ged. Groningen (MK) 19-5-1685. Zij otr./tr.

(2) Groningen (MK) 11-10/28-1 l-1732(voor haar: Foeke Cornellis als zwager)
Hindrik Jans, van Dalen; otr./tr. (3) Groningen (MK) 2-1/19-1-1734 (voor haar:
Foeke Cornellis als schoonzoon) Cornellis Hindriks, van Antwerpen.

308. Marten Cornellis te Oostwold, tr. (vóór 1713)
309. Eemke Tjakes.

Uit dit huwelijk, geboren te Oostwold: Tiapke, Cornelis (= nr. 154).

310. Klaas Westenbrink, van Hoogeveen, overl. na 8-11-1747, otr./tr. Groningen
(NK) 19-11/8-12-1701

311. Hinderica Croonholt (Croenholt, Kroonhouds), ged. Groningen (MK) 24-4-
1674, overl. tussen 20-5-1734 en 8-11-1747.

312. Hindrick Jans (Seven) 49, tr. Nieuwe Pekela 1706/1710
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313. Elske Alberts, ged. Oude Pekela 25-11-168350.
Uit dit huwelijk:

a. Griele Hindriks.
b. Alben Hindriks, tr. Nieuwe Pekela (Ie procl. 10-11-1748) Lammegijn Hindriks.
c. Berent Hindriks.
d. Fennechijn Hindriks.
e. Stientjen Hindriks, tr. (1) Nieuwe Pekela (Ie procl. 26-11-1739) Claas Roelefs; tr. (2) Nieuwe

Pekela (ie procl. 2-11-1749) Jan Roelefs.
f. Jan(=m. 156).
g. Jacob Hindriks, ged. Nieuwe Pekela 7-7-1715.

314. Boele Wybes (soms: Wijpkes), van Breinermoor, tr. (2) Nieuwe Pekela 24-2-
1731 Hutje Goosens; tr. (1) Bourtange 15-5-1707

315. Tielke/Teelke Geerts, wed. van Jakob Jakobs met wie zij te Bellingwolde 13-4-
1704 gehuwd was.
Uit dit huwelijk:
a. Geesje, ged. Oude Pekela 25-9-1707.
b. Geert, ged. Nieuwe Pekela 2-2-1710.
c. Trijntje, ged. Nieuwe Pekela 16-9-1714 (= nr. 157).
d. Eetien, ged. Nieuwe Pekela 14-4-1717.

322. Hindrik Coerts, van Wildervank, ged. Veendam 16-4-1671, tr. ald. 26-1-1689
323. Geertruid Berents, van Peize.

Uit dit huwelijk:
a. Grietje, ged. Veendam 6-11-1692.
b. Coert, ged. Veendam 24-1-1695.
c. Grietjen, ged. Veendam 28-11-1697.
d. Stoffer.
e. Meenje, (= nr. 161). v •

328. mogelijk Alben Coops, otr. Veendam eind 1699
329. Claasjen Jans, 'van Nieuwen Veen, dog de proclamaties door sijn vader gestuit,

maar de jonge luiden sijn naar oost Vrieslandt gegaan en hebben daar haar co-
pulatie voortgeset sonder geproclameert te worden'.

332. Wijcher Jans Panneman, van Giethoorn, tr. ald. 8-4-1701
333. Lammighjen Jans Vriese, ged. (geref.) Giethoorn 30-9-1700 'in haar dertigste'.

Beiden waren waarschijnlijk van doopsgezinde afkomst.
Uit dit huwelijk:
a. Jan Wijchers Panneman, tr. Veendam 16-1-1724 Lammechien Jans.
b. Wicher (= nr. 166).

340. Hendrick Alberts, ged. Oude Pekela 28-2-1679, overl. vóór 1714, tr. Oude Peke-
la 1-1-1702

341. Aeltje Hendrikcks, ged. Oude Pekela 22-2-1674, overl. na 19-3-1735, wed. van
Klaas Kiers (ged. Hasselt 16-12-1666, zn. van Kier Klaassen en Jutjen Egberts),
met wie zij op 16-7-1692 te Westerlee gehuwd was. Zij hertr. Nieuwe Pekela
1706/14 Albert Simons.
Het huwelijkscontract51 van Hendrick Aeltjen Hendricks, wed. van Klaes Kiers, werd opgemaakt
te Oude Pekela op 26-12-1701; aan de zijde van de bruidegom: Albert Hendricks en Grietje Alberts
als vader en moeder, aan de zijde van de bruid: Hendrick Jacobs, vader, Hendrick Jans Schuiringh,
zwager.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
a. Reijnder, 1-10-1702.
b. Op 13-1-1704 werd een kind Alben gedoopt als zoon van Hendrick Alberts en Aeltjen Jans;

vermoedelijk moet de naam van de moeder Aeltjen Hendricks luiden en betreft dit kind nr. 170.
c. Lutgert (doop niet gevonden).

342. Claas Hindriks, tr. (Nieuwe Pekela) ca. 1712
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343. Hindrickien Claasens, ged. Oude Pekela 4-10-1685.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Nieuwe Pekela:
a. Jantyn, ged. 21-11-1712.
b. Aremje. ged. 4-12-1714 (= nr. 171).
c. Hinderkien, 6-7-1717.
d. Hbidrik, ged. 14-6-1725.
e. Jan, ged. 31-5-1728.

370. Jan Hindriks Kappen, tr. Oude Pekela (als Jan Hindriks) 26-12-1686
371. Grietje Hindriks, overl. na 25-3-1745.

Uit dit huwelijk gedoopt te Oude Pekela (geen inschrijvingen 1690/1692):
a. Antje, ged. 18-9-1687.
b. Antje, ged. 4-11-1688.
c. Hendrik, geb. 1690/169252.
d. Aeltje, geb. 1690/1692".
e. Klaes, ged. 15-4-1694.
f. Jantjen, ged. 18-4-1697 (= nr. 375).
g. Trijntje, ged. 28-4-1700.
h. Berend, ged. 19-6-1701.
i. Hendrickje, ged. 6-4-1704 (= nr. 185).

372. Hindrik Derks, te Nieuwe Pekela, tr.
373. Grietje Claassen. Zij hertr. Nieuwe Pekela 7-4-1726 Jan Takens, van Nieuwe

Pekela.
Uit dit huwelijk (allen 'van Nieuwe Pekela'):
a. Hillegijn.
b. Derk.
c. Jantje.
d. Claas, ged. Nieuwe Pekela 25-8-1715 (= nr. 186).
e. Jan, ged. Nieuwe Pekela 31-10-1717.
f. Roelef, ged Nieuwe Pekela 17-12-1719.

374. Jan Jans (koster), tr. Nieuwe Pekela 26-12-1717
375. Jantje Jans (Kappen), ged. Oude Pekela 18-4-1697.

Uit dit huwelijk werden geboren: Jan, Hann, Grietje en Jantje (= nr. 187), maar van deze kinderen
werden geen doopinschrijvingen gevonden.
Jans Jans Koster en Jantje Jans Kappen laten op 15-3-1745 te Nieuwe Pekela een beschikking
registreren54 omdat zij destijds geen huwelijkscontract hadden laten maken. Zij ondertekenen zelf
('ijan ijans' en een kruis) en voorts tekenen hun kinderen: 'Jan Jans Koster ijonge', Hl (= Harm Jans
Koster), GI (Grietje Jans Koster) met Kyr Hindriks, een kruis (= Jantje Jans) met Klaas Hindriks;
en verder nog Jantje Kappens moeder (een kruis, = Grietje Jans), A:Y (= Aaltje Jans Kappen) en
Beerent Jans (Kappen).

376. Derk Egberts, tr. Oude Pekela 19-2-1682
377. Aaltjen Jurriens.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
a. Herman, ged. 8-2-1685.
b. Egbert, ged. 16-5-1687 (moeder heet Aaltjen Gerrits) (= nr. 188).
c. Herman, ged. 5-5-1689.
d. Grietje, ged. 4-7-1693.
e. Grietje, ged. 27-3-1698.

378. Hindrick Lammens, tr. Oude Pekela 14-8-1687
379. Geertje Oomkes.

Uit dit huwelijk gedoopt te Oude Pekela:
a. Lambert, ged. 31-8-1688.
b. Aeltje, ged. 12-2-1693 (= nr. 189).
c. Hendrikje, ged. 15-11-1696.
d. Jan, ged. 5-2-1699.

448. Bernardus Wegman, geb. ca. 1630.
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450. Harmannus Campe, geb. Sustrum ca. 1627, overl. na 1685, tr. (Steinbild) vóór
1657

451. Margaretha Aickens, geb. ca. 1632, overl. (Sustrum) na 1678.
452. Albert Jans, geb. Wessinghuizen ca. 1635, landbouwer te Vlagtwedde, overl.

vóór 1674, tr. (hc Vlagtwedde 24-8-1665)
453. Wubbe Geerts, geb. Vlagtwedde ca. 1640, overl. ald. 16-3-1716.

In hun huwelijkscontract37 van 24-8-1665 worden de namen van beider ouders vermeld; aan de
zijde van de bruidegom treden op: zijn vader Jan Alberts, Claes Colters, Geert Banning; aan de zijde
van de bruid: haar vader Geert Warnkes, Warke Geerts. oudste broer, Hans Berents, Harm Harms;
uit de tekst blijkt dat zij ook nog een broer Claes Geerts heeft. Zij gaan wonen in het huis van de
ouders van de bruid.

454. Abel Oldigh, geb. Spaan (Dtsl.) ca. 1635, overl. na 11-4-1690, tr. ca. 1665
455. Stijncke Jans, geb. ca. 1640, overl. na 11-4-1690.
472. Ede Huistinck, te Weende55, tr.
473. Geertruid A isinck.

Edo Huistinck en Geertruid Aijssinck bekennen 22-1-1667 te Vlagtwedde 153 daalder en 28 st.
schuldig te zijn aan Jantien Wubbes 56.
Edo Huistinck, 'erfgeseten tot weende onder de klokslag van Vlagtwedde', is 9 februari 1670 113
daalder en 7 stuiver schuldig aan de erfgenamen van Jacob Claessen (wegens een borgschuld) en
is 3 februari 1672 100 gld. schuldig aan Jan Roelfs Dunne en 25 oktober 1673 100 daalder aan de
diaconen van Vlagtwedde56.
Behalve de zoon Harm (= nr. 236) hadden zij een dochter Wubke, in 1689 gehuwd met Jan Teijnck.

474. Roelef Binders 51, te Roswinkel, overl. 12-11-1666, tr.
475. Wendelke te Wisch 58. Zij tr. (2) Boelman ter Haer.
502. Wibbo Phoebens 59, ged. Noordbroek 16-5-1672, stelmaker, tr. Noordbroek 18-

10-1696
503. Ilben Hermans, gaat 4-12-1692 met att. van Midwolderhamrik naar Noord-

broek.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Noordbroek:
a. OckeEgherts, ged. 18-7-1697.
b. Harm, ged. 18-7-1697 (tweeling met vorig kind).
c. Anje, ged. 21-5-1701 (= nr. 251).
d. Harmannus, ged. 26-10-1704.

506. Johannes Christiani, schoolmeester te Usquert, tr.
507. Meentje Egberts.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Usquert:
a. Aaltjen, ged. 16-9-1666.
b. Jan, ged. 29-8-1669.
c. Frouwke, ged. 16-2-1673.
d. Chrisnaan, ged. 1-1-1664.
e. Hillechien, ged. 23-1-1676 (= nr. 253).

510. Gosen Groenewolt, ged. Groningen (NK) 20-4-1656, woont ald. 'tussen beide
merkten', tr. Groningen (MK, als Gosen Gosens) 23-12-1679

511. Swaentjen Arens, van Groningen, p.q. (bij ondertr.) Lippe Hindricx als swager
(gen. met Lisebeth Arents, van Rowolde).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Stijtien, ged. (NK) 28-01-1680.
b. Goossen, ged. (AK) 7-2-1683.
c. Lammegijn, ged. (NK) 8-12-1685, (= nr. 255).
d. Gosen, ged. 30-3-1688.
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568. Johan Ellersingh, geb. Vlagtwedde ca. 1600.
570. Frerick Olerts Edinck, geb. Smeerling ca. 1600, landbouwer op Edingh-erve,

overl. na 1661.
572. Geert Harms, geb. ca. 1610, overl. na 14-4-1669, tr. ca. 1639
573. Swanke Geerts, geb. ca. 1615, overl. vóór 14-4-1669.
574. DerckJans, overl. na 14-4-1669, tr. (vóór 1650)
575. Geeske Dercks, overl. vóór 14-4-1669.
588. Heimer Sijgers, tr. vóór 1667
589. Trijne Jansen.

Zij werden lidmaat te Sappemeer op 6 maart 1670, tegelijk met Tjipke Eelkes en Talie Sijgers
(gehuwd Sappemeer 9-12-1666) en Derck Sijgers en Geeske Alberts.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Sappemeer:
a. Sijger, ged. 23-12-1666 (= nr. 294).
b. Jan, ged. 24-4-1671.
c. Lammert, ged. 30-11-1673.
d. Stijne, ged. 13-2-1676.
e. Elsche, ged. 23-9-1677.
f. Haije, ged. 29-7-1683.

590. Memmo Arents, ged. Scheemda 1-8-1641, tr.
591. Wijke Martens.

Uit dit huwelijk:
a. Arend, ged. Scheemda 8-10-1667 (vader: Menne Arents).
b. Geertruijdt, ged. Scheemda 22-8-1669.
c. Albertje, ged. Scheemda 13-10-1672.
d. Aafke, ged. Scheemda 25-5-1674 (= nr. 295).
e. Alske, geb./ged. Eexta 7/11-3-1677 (doopboek: 'doof).

592. Jacob Hindriks Sap, doopsgezind, overl. vóór 11-2-1711, tr.
593. Lammigjen Beerents. Zij tr. (2) vóór 11-8-1713 Coop Folkerts.

Uit dit huwelijk:
a. Berend (= nr. 296).
b. Geugjen, 'bejaard' ged. Veendam 2-3-1714.

612. Casper Hollaker (Holmak, Koelnacher, Kodnacker, Nafnager, Nasnacker, enz),
van Carol, woonde te Groningen: Costersgang, tr. ald. (MK) 23-2-1677

613. Catharina Jansen, wed. van Jan Jansen, van Steenwijk.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Lamme, ged. (NK) 6-12-1676.
b. Herman, ged. (AK) 13-9-1682.
c. Maria, ged. (NK) 14-10-1684.
d. Thomas, ged. (AK) 20-1-1686 (= nr. 306).
e. Maria, ged. (NK) 8-11-1688.

614. Lubbert Popkes, woont te Groningen aan het Damsterdiep (1672), bij de Ooster-
poort (1674), aan de Rademarkt (1677-1684), tr. Groningen 6-12-1670

615. Aeriaentjen Jacobs, mogelijk ged. Groningen (MK) 14-6-1643 als dr. van Jacob
Derx en Teuntien, in Oosterstrate.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Fennechjen, ged. 26-8-1672.
b. Fennichjen, ged. 6-10-1674.
c. Claesjen, ged. 14-8-1677.
d. Toebichjen, ged. 14-8-1677.
e. Aeltjen, ged.28-3-1682.
f. Jacobus, ged. 30-3-1684.
g. Jacomona, ged. 19-5-1685 (of Jacobje, = nr. 307).
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622. Lucas Arents (Croonholt)60, lieutenant in de stedelijke burgerwacht, woont bij
de Poelepoortenbrug te Groningen, overl. tussen juni 1682 en juni 1687, otr./tr.
Groningen 13-7/14-9-1650 (waarbij voor hem mr. Arent Timmerman als vader
en voor haar Harmen Roerinck als vader)

623. Hindrikje Roerinck, geb. ca. 1630, overl. tussen 10-8 en 11-11-1695.
624 = 260? 6I

626. Albert Hendriks, van Oude Pekela, tr. ald. 9-7-1676
627. Grietje Reinders, van Winschoten.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
a. Reiner, ged. 17-6-1677.
b. Hendrik, ged. 28-2-1679 (= nr. 340).
c. Geertjen, 4-4-1681.
d. NN, ged. 25-11-1683; vermoedelijk is dit Elsche = nr. 313.
e. Grietjen, ged. 29-8-1686.
f. Geesjen, ged. 6-10-1689.
Bij het opstellen van hun huwelijkscontract62 op 16-6-1676 te Winschoten verschenen aan de zijde
van de bruidegom: Reindt Hindricx, broeder, en twee dedigsmannen; aan de zijde van de bruid:
Aijsse Reijners, volle zuster, Hindrick Reijners, halfbroeder, mr. Roelff Jans, mr. Alben Jans en mr.
Geerdt Jans, glasemakers, neven.

644. Coert Hindricx, van 't Ampt Rane, tr. Veendam 23-5-1670
645. Meenje Geerdts, wed. van Simon Pieters.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Veendam:
a. Hendrick, ged. 16-4-1671 (= nr. 322).
b. Anna Margrieta, ged. 14-3-1673.
c. Stoffer, ged. 25-4-1675.

664. Jan Wichers, geb. Giethoorn 16-6-1636, tr.
665. waarschijnlijk Marrigjen Gerrits.

680 = 626
681 =627

682. Hendrick Jacobs, tr. (2) Oude Pekela 15-3-1695 Jutjen Egberts, van Rouveen,
wed. van Kier Klasen (vergelijk nr. 341), met wie zij na procl. te Vollenhove
op 11-2-1666 te Zwartsluis getrouwd was; tr. (1) Oude Pekela 6-6-1669

683. Lutgert Thomas (Tonnis).
Uit dit huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
a. Lummechjen, ged. 17-4-1670, tr. Oude Pekela 25-1-1691 Hendrik Jans Schuiring.
b. Aaltjen,(=m. 341).
Op 14-3-1695 wordt te Oude Pekela het huwelijkscontract51 van Hendrick Jacobs en Jutjen Jans
opgesteld; aan de zijde van de bruidegom is zijn 'zwager' (= schoonzoon) Hendrick Jans aanwezig,
aan de zijde van de bruid haar zoon Klaes Kiers.

686. Claas Jans, van Hoorn onder Wedde, tr. (2) Oude Pekela 12-11-1693 Elske
Berents; tr. (1) Oude Pekela 27-11 -1681

687. Arentje Egberts.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
a. Hendrikje, ged. 4-10-1685 (= nr. 343).
b. Egbert, ged. 29-1-1688.
c. Aaltje, ged. 3-11-1689.
Claas Jans en zijn tweede vrouw laten op 13-10-1693 te Oude Pekela een huwelijkscontract51 op-
stellen; aan de zijde van Claas jans verschijnen Derck Egberts en Roelf Egberts, zwagers en aan de
zijde van de Elske haar stiefvader Hendrick Otthes en verder Klaes Geerts als sibbevoogd.
Uit dit tweede huwelijk, gedoopt te Oude Pekela:
d. Berent, ged. 2-8-1696 (= de halve oom van nr. 171 in haar huwelijkscontract van 1735).
e. Aaltjen, ged. 14-8-1698.
f. Geertjen, ged. 9-9-1703.
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746. Klaas Jam Schuringh, tr. (2) Oude Pekela 3-12-1693 Fenne Berents, tr.( 1)
747. NN Pieters.

Uil dit huwelijk: Peter, Jan en Grietje (= nr. 373).
Het huwelijkscontract63 van het tweede huwelijk werd opgemaakt op 30-1-1694 te Oude Pekela.
Aan de zijde van de bruidegom zijn aanwezig Pieter en Jacob Jans Schuirinck, broeders en Jan
Pieters. zwager; aan de zijde van de bruid verschijnt niemand. Achterop het contract staat een aante-
kening d.d. 12-1-1719 dat Klaas' voorkinderen Peter, Jan en Grietje de beloofde 500 gld. hadden
ontvangen.
Uit het tweede huwelijk van Klaas jans Schuringh, gedoopt te Oude Pekela:
d. Hendrikje, ged. 29-4-1694.
e. Marrichje, ged. 7-11-1697.
f. Jantje, ged. 10-3-1700.
g. Berent, ged. 24-9-1702 (zie huwelijkscontract van nr. 186).
Daarna nog kinderen te Nieuwe Pekela, o.a Swaantje.

748. JanNN64.
750 =370
751=371

900. Wilckinus Camp, geb. Sustrum ca. 1595, begr. ald.r 20-5-1674, tr. (Steinbild)
ca. 1625

901. Haske Cock, geb. ca. 1600, begr. Sustrum 23-7-1665.
902. Aiconis Roelffs, geb. Sustrum ca. 1600, begr. ald. 27-11 -1653, tr. (Steinbild) ca.

1625
903. Martha Bussings, geb. ca. 1605, begr. Sustrum 4-12-1653.
904. Jan Alberts (Raemaecker), geb. Wessinghuizen ca. 1605, landbouwer aldaar,

overl. Wessinghuizen 1665/1674, tr. ca. 1635
905. Jantjen Wubbes, geb. ca. 1610, overl. vóór 1665.
906. Geert Warneckes, geb. ca. 1605, landbouwer te Vlagtwedde, overl. (ws. te

Vlagtwedde) na 24-8-1665, tr. ca. 1636
907. Alke Claessens, geb. ca. 1610, overl. tussen 1665 en 1693.
946. Detmar Coylers 65, later Aeisinck, geb. ca. 1587, landbouwer op 't Aisingh in

Ellersinghhuizen, overl. na 10-12-1656, tr. (1) Anneke Henricks uit Oostfries-
land; tr. (2) ca. 1620/1625

947. Wupke Aisingh 66, geb. Ellersinghuizen ca. 1590/1595.
Detmar Aisinck was op 9 juni 1654 getuige in het dubbelhuwelijk van Edo Koijlers en Adde
Koijlers, de oudste zonen van Harmen Koijlers en Albertje, als hun oudoom37. Deze Harmen
Koijlers was waarschijnlijk een zoon van Detmars broer Ede Koijlers, gehuwd met Naencke Eel-
singh. Op 10 december 1666 ontvangen Detmaer Harweringe en Wilt Polling 1000 gld. van Dett-
maer Aijsinge, kerkvoogd van Vlagtwedde, in verband met de nalatenschap van Wilcko Aijsingh
68

950. Detmar ter Wisch, overl. vóór 23-1-1660, tr.
951. Hille Binders.

Hun kinderen heetten Boelo, Jacob, Wendele en Hendrik; Boelo erfde de arve ter Wisch, gelegen
onder Sellingen69.

1004. Phebo Wibbens, geb. vóór 1640, overl. na 10-11 -1681, tr. (1) Noordbroek 2-11-
1666 Trijntje Gerrits; tr. (2) Noordbroek 21-2-1668

1005. Anje Roelfs, mogelijk ged. Noordbroek 19-1-1645 als dr. van Roelf Geerts,
timmerman, en Trijne Jansen, die in Noordbroek tr. 12-2-1631 (hij is dan wedr.
van Asse NN).
Phebo Wibbens en Anje stellen 1 juni 1668 een 'dispositie' op in plaats van een huwelijkscontract70.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Noordbroek:
a. Menje, ged. 30-8-1667.
b. Menje, ged. 8-1-1671.
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c. Wibbo, ged. 16-5-1672 (= nr. 502).
d. Stijne, ged. 13-12-1674.
e. Egbert, ged. 23-9-1675.

1020. Goesen Groenewolts, tr. Groningen (AK) 12-6-1655
1021. Lammetien Herman, (p.q. bij otr. Herman Jansen).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groninge (NK):
a. Gosen, ged. 20-4-1656 (= nr. 510).
b. Hindrik, ged. 7-6-1659.
c. Henricus, ged. 11-6-1661.
d. üsabeth, ged. 12-7-1663.
e. Tonnis, ged. 11-8-1665.
f. Harmen, ged. 19-3-1667.
g. Erasmus, ged. 28-7-1670.
h. Annighjen, ged. 24-8-1675.

1022. /\re«r Claessen Strijckerts (Strickes), woont aan het Schuitendiep, bij ter Aa en
over 't Aadiep, otr. Groningen 4-7-1640

1023. Stijntjen Geerts.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Swaentje, ged. (GK) 3-4-1657 (= nr. 511).
b. Geert, ged. (AK) 7-4-1659.
c. Hillejen, ged. (AK) 6-8-1661.
d. Chistina, ged. (AK) 28-7-1663.

XI

1140. OlertNN, geb. ca. 1575, landbouwer op Edingh-erve, overl. Smeerling na 1660,
tr. ca. 1600

1141. Wubbe Eclinck, geb. Smeerling ca. 1580, overl. na 1600.
1180. Arend Memmes, overl. na 2-4-166271, tr. vóór 12-8-164072

1181. Alske (Tiaarts), overl. na 2-4-166271.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Scheemda:
a. Memmo, ged. 1-8-1641 (= nr. 590).
b. Hille, ged. 25-2-1644.
c. Hille, ged. 25-10-1646.
d. Claes, ged. 2-1-1653.

1228. Popke Entes, te Groningen, woont op 't Damsterdiep (1643/44), Steentilpoorte
(1647), 't Rechthuis (1648), tr.

1229. ClaesjenNN.
Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Popke, ged. (NK) 4-1-1643.
b. Aechte, ged. (NK) 23-6-1644.
c. Jantien, ged. (AK) 5-1-1647.
d. Lubbert, ged. (AK) 29-12-1648 (= nr. 614).

1230. Jacob Tonnis, te Groningen, woont in de Prinsenstraat, tr.
1231. Heiltien Antoni.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Groningen:
a. Ariaentien, ged. 27-9-1669 (= nr. 615).
b. Betjen, ged. 27-9-1669.

1244. ArentJans (Timmermans), waarschijnlijk otr. (2) Groningen 24-2-1638 Wibbe
Lamberts, wed. van Berent Geerts; otr./tr. (1) Groningen 30-4-1620

1245. Jantien Luitiens.
1246. Harmen Roerinck, geb. Anlooca. 1600, kruidenier te Groningen, otr./tr. Gronin-

gen 11-4/10-5-1629
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1246. Marrichjen Egberts, geb. Roden vóór 1600. Zij otr./tr. (1) Groningen 14-11/6-
12-1618 Meinert Wessels, bleker buiten Poelporte.

1254. Reiner Hindriks te Winschoten, tr. (2) h.c. Winschoten 11-11-1645 Martje Ger-
rijts, wed. Reinder Oomkes.
Het huwelijkscontract73 van 11-11-1645 te Winschoten vermeldt aan de zijde van de bruidegom
Jacob Reinders als zoon. Deze wordt ook vermeld als neef van Geert Jans Glasemaker op 20-5-
166674 (zie bij nr. 627). Voorts zijn bij de bruidegom aanwezig Jan Geerts, Frans Tiackes en Luitjen
Alberts als zwagers en Koene Christiaans als neef; aan de zijde van de bruid: Tonnijs en Peter
Gerrijts. broeders, Nanno Reenkes, zwager, Cebo Ockens en Haicko Egberts.
Jan Geerts, de vader van de 'glasemakers' (zie bij nr. 627) en zwager van Reiner Hindriks, was
gehuwd met Imcke Hindricks, Imcke was blijkens haar huwelijkscontract75 van 22-5-1625 te Win-
schoten een dochter van Hindrick Peters en Elsche NN.

1328. Wijcher Jans, woont. ca. 1636 in Giethoorn.
1374. EgbertNN, tr.
1375. Hendrikje Jans. Zij tr. (2) Oude Pekela 18-5-1679 Jan Hermans.

Het huwelijkscontract76 van Hendrikjes tweede huwelijk werd opgesteld op 12-4-1679 te Oude
Pekela; aan de zijde van de bruidegom waren geen vrienden aanwezig, aan de zijde van de bruid:
Jantje Egberts en Arent Egberts (= nr. 687).

1492. Jan Schuiring.
Kinderen: Pieter, Jacob, Hendrik en Klaas (= nr. 746), vanaf ca. 1685 allen wonend te Oude Pekela.

1831. Ebela Kampers, geb. ca. 1570, begr. Sustrum 27-11-1650.
1812. Waernecke Holschemacher, geb. ca. 1540, keuterteJipsinghuizen en Vlagtwed-

de, overl. 1590, tr. (1) Wobke, op 17-9-1589 te Wedde als heks verbrand; tr. (2)
ca. 1595

1813. AW.
1900. Boelo ter Wisch, overl. na 23-1-1660, tr. (2) Jantien Sterrenborch; tr. (1)
1901. NN.

Uit dit huwelijk Detmar (= nr. 950). Uit het tweede huwelijk van Boelo: Albert, Eelke, Engel en
Rixte.

1902. waarschijnlijk Hindrik Binders, genoemd te Roswinkel tussen 1630 en 167277.
2008. Wibbo Gebels, woont te Meeden (1626) en te Schildwolde (1632), overl. tussen

1-5-1647 en 27-3-164978, tr. vóór 27-4-1616
2009. Menye Jurriens, overl. na 19-4-165379.

Zij testeren 17-2-1626 te Noordbroek80.
Uit dit huwelijk: Tetie, Jurien (ged. Noordbroek 17-2-1633) en Pliebo (= nr. 1004).

2042. Herman Janssen, te Groningen, rustmeester onder kapitein Huninga.
2044. Claes Claessen, te Groningen.
2046. Mr. Gerts, stads-steenmetseler te Groningen.

XII

2282. Frerick Edinck, geb. Smeerling ca. 1540, landbouwer op Edingherve, overl. na
1591, tr. ca. 1570

2283. Wendele NN, geb. ca. 1545, overl. na 1630.
2362. Tiaart Roeleffs, woont te Scheemder Lutkezwaag, tr. (2) hc Scheemda 12-8-

1640 Anne Eltiens, wed. van Jan Stevens; tr. (1) hc Scheemda 20-3-1620
2363. Hille Buttens.

Uit dit huwelijk (o.a.?):
a. Alske (= nr. 1181).
Uit het tweede huwelijk van Tiaart Roeleffs. gedoopt te Scheemda:
b. Swaanne, ged. 17-7-1641.
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c. Roeleff, gei. 8-1-1643.
d. Swaantien, ged. 14-4-1644.
e. Roeleffjen, ged. 30-3-1646.
f. Eltien, ged. 18-2-1649 (een dochter).
In het huwelijkscontract81 van 20-3-1620 te Scheemda worden de wederzijdse ouders vermeld. Aan
de zijde van de bruidegom getuigen: de vader, Benno Roeleffs, broeder, Albert Drewes en Egbert
Sickes, swageren (= ws. schoonzoons); aan de zijde van de bruid: haar vader, Willem Cornelis,
zwager, Siabbo en Benno Buttens gebroederen. Bij het opstellen van het huwelijkscontract82 van
12-8-1640 te Scheemda getuigen aan de zijde van de bruidegom: Benno Roeleffs, broeder, Arent
Memmens zwager (= schoonzoon), Pieter, Sicko en Jan Egberts, neven, Claas Alberts neef; en aan
de zijde van de bruid: Oncko Eltiens, broeder, Riewen, Diuwo en Wibbo Aijpckens, neven.

2488. Jan Arents, overl. vóór 8-4-1620, tr.
2489. Hindrickien AW, wonend 'buten Botteringe poerte' te Groningen (8-4-1620).
2490. Luitien Jans, wonend 'buten Botteringh poerte' te Groningen (8-4-1620).
2492. Hindrick Schomaker, 'tott Anlo', overl. tussen 1611 en 1621, tr. (vóór 1600)
2493. Petertien NN. Zij tr. (2) (vóór medio 1621) Hayke Ebels, te Kropswolde.
2494. Egbert Jansen, te Roden.
2508. Hindrick Peters te Winschoten, overl. vóór 12-7-1618, tr.
2509. Elsche Krins, overl. na27-4-161983. Zij tr. (2) hc Winschoten 12-7-1618 Eltie

Hayckens, zn. van Haycke Boels.
In het huwelijksconract83 van 12-7-1618 is bij de bruidegom diens vader Haycke Boels aanwezig,
aan de zijde van de bruid haar broeders Krin en Reinth Hinrichs.

4016. Gebel Frericks, overl. 14-12-1602, tr.
4017. Fockien (Harckes ?).
4018. Jurrien Ockens.

XIII

4724. RoeleffPieters, tho Suitwolde, overl. na 20-3-1620, tr.
4725. AlsckeNN.
4726. Butto Siabbens, up 't Lutke Swaech, overl. na 20-3-1620, tr.
4727. TiackeNN.
8032. Frerick Phebens, te Noordbroek. •

Noten
Tenzij anders vermeld, zijn de archivalia aanwezig op het Rijksarchief te Groningen.
'Gron. Kwst, I' = Groninger Kwartierstatenboek /, Red. R.H. Alma en F.J. Ebbens,
Groningen 1988.

1. O. Drenth in Wesierwolde, Tijdschrift voor 5. Niet te verwarren met Harm Jans Kappen, die
Genealogie en Historie, 4 (1984), pag. 53-60. op 1-6-1794 te Nieuwe Pekela trouwt met

2. C.J. Wegman, Westerwolders en hun Woning- Marijke Hindriks en die ook een dochter Aal-
bezit van 1568 tot 1829, Het kerspel Sellingen tje (geb. 1804) had; dit was een zoon van Jan
pag. 100. Jansen en Aaltje Harms Kappen; zie Gron.

3. De nrs. 30/31 zijn de nrs. 12/13 in de kwar- Kwst. I 135-30/31.
tierstaat Van der Veen door P. Brood, in: Gru- 6. Zie Wegman, als noot 2, blz 101/102.
oninga 18 (1973), pag. 100. 7. Voor deze ouders van nr. 29 is gekozen om-

4. De nrs. 42/43 zijn de nrs. 25-26, 27 in de dat over de kinderen van de nrs. 28/29 Hin-
kwartierstaat Westerbeek, door J.H. Geertsma, drik Jans te Hoorn optrad als voogd; deze zou
in: Groninger Kwartierstatenboek 1 (hierna een broer van nr. 29 kunnen zijn. Te Wedde
aan te duiden met Gron. Kwst, I), red. R.H. (Morige) overlijdt Hindrik Jans Huls 9-2-
Alma en F.J. Ebbens, Groningen 1988; daarin 1813, ged. 29-12-1765 als zoon van de hier
overl. van nr. 43 Stadskanaal. genoemde ouders.
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8. Voor fraaie bijzonderheden, zie P.Brood. noot
3.

9. Recht. Arch. V II 6.
10. De nrs. 76/77 zijn de nrs. 131-20/21 in de

kwartierstaat De Jonge door J.H. Geertsma,
in: Gron. Kwst. I.

11. De nrs. 78/79 zijn de nrs. 131-22/23 in kwar-
tierstaat De Jonge door J.H. Geertsma, in:
Gron. Kwst. I.

12. De nrs. 80/81 zijn de nrs. 43-14/15 in de kwst.
Bouwman door P. Bos, in: Gron. Kwst. I.

13. Zie voor 83 en de hogere nrs. 166/167.
332/333.664/665,1328: Kwartierstaat van en
door T.H. Westerink-Meijer, Veenendaal
1990, sub 392,2,2.

14. Recht. Arch. VII 18.
15. Zie Geus Nostra 28 (1973), pag. 318 (Ant-

woord 423. Lindeman).
16. Recht. Arch. IV x 2, fol. I8v.
17. De nrs. 112/113 en hoger (d.w.z 224-227, enz.

zijn ontleend aan de nrs. 256/256 en hoger
van de kwartierstaat Wegman door C.J. en
R.M.A. Wegman, in: Westerwokle 2 (1982),
nr. 3, pag. 5 e.v. Dezelfde kwartieren komen
ook voor in de kwartierstaat Gelling (nrs.
1004/1005 en hoger) door H. Gelling, in: We-
sterwolde 2 (1982), nr. 4, pag. 18, in de kwar-
tierstaat Luth-Engelkes (nrs. 268/269 en ho-
ger) door G. Luth, in: Westerwohie 3 (1982),
nr. 1, pag. 8, en in de kwartierstaat Steenhuis-
Wubs (nrs. 428/429 en hoger) door F.H.
Steenhuis, in: Westerwolde 3 (1982), nr. 2,
pag. 13.

18. De behuizing werd gekocht in 1737, zie Weg-
man als noot 2, pag. 143.

19. De nrs. 114/115 en hoger zijn ontleend aan de
kwartierstaat Wegman, zie noot 17, daarvan
de nrs. 264/265 en hoger.

20. Het trouwboek van Sellingen begint in 1735.
21. Zie Wegman, als noot 2, pag. 102.
22. Recht. Arch. VI z 2.
23. Zie Gruoninga 20 (1975), pag. 91.
24. De nrs. 124/125 zijn de nrs. 24/25 in kwst.

Feringa door W.F. Vogel, in: Gron. Kwst. I,
87: daarin is eveneens geen doop van nr. 124
vermeld.

25. Voor meer bijzonderheden zie kwst. Van der
Veen, zie noot 3.

26. Recht. Arch. VI z 1.
27. De nrs. 142/143 zijn indentiek aan de nrs.

1086/1087 in de kwartierstaat Wegman, zie
noot 17: de hogere nummers (284/285, enz.)
zijn aan deze kwartierstaat ontleend. Zie ook
de kwartierstaat Luth-Engelkes, nrs. 390/391
en hogere, eveneens noot 17.

28. Recht. Arch. V 11 20, Veendam, 26-11-1771,
huwelijkscontract van de dochter Lumme-

chien met Bene Christiaans Beuker.
29. Op deze datum verkoopt Albertje Sijgers,

wed. van Berent Jans een huis met land van
een veenplaats bij de Omlanderwijk No. 12,
aan Jan Derx en Lysbeth Jacobs; Recht. Arch.
Vil 14, Veendam.

30. Recht. Arch. V nn 2. fol. 264v.
31. Recht. Arch. V nn 3, nr. 208.
32. Recht. Arch. V nn 6, pag. 74.
33. Recht. Arch. Vil 9. 8-9-^1732.
34. Recht. Arch. V nn 3.
35. Recht. Arch. V nn 6, pag. 95.
36. Recht. Arch. V nn 4.
37. Recht. Arch. VI z I.
38. Zie Wegman, als noot 2, pag. 103.
39. Recht. Arch. VI z 2.
40. Zij zijn de nrs. 528/529 in de kwartierstaat

Lups door H.M. Lups, in: Westerwolde 6
(1985), nr. 4, pag. 97.

41. Recht. Arch. w 3.
42. Gens Nostra 23 (1968), Karel de Grote num-

mer, pag. 357, eindreeks 37a; zie ook kwar-
tierstaat Van der Veen (zie noot 3).

43. Gens Nostra 24 (1969), pag. 239.
44. Recht. Arch. V II 2 en 3.
45. Recht. Arch. V mm I, Wildervank.
46. Recht. Arch. V mm 1.
47. Recht. Arch. VI z 1.
48. Recht. Arch. w 1, 10-3-1659.
49. A.C. Zeven, Klappermakers opgelet: 7 is Ze-

ven, in: Gens Nostra 24 (1969), pag. 239.
50. Zij zijn de nrs. 40-56/57 in de kwartierstaat

Bouman door P.J.C. Elema, in: Gron. Kwst. I.
51. Recht. Arch. VI D 1.
52. Blijkt uit Recht. Arch. V nn 1, 12-2-1712.
53. Blijkt uit Recht. Arch. V nn 3, 16-8-1736.
54. Recht. Arch. V nn 5.
55. Westerwolde 6 (1985) nr. 4, pag. 97.
56. Recht. Arch. VI w 2.
57. Zie voor de familie Binders: E.G. Schrage,

Band met Roswinkel, in: Westerwolde 6
(1985), nr. 4, pag. 89.

58. Op 23-1-1660 waren er twee Wendelkes ter
Wisch (Recht. Arch. VI w 1): (I) een dochter
van Boelo ter Wisch d'olde en diens eerste
vrouw; (2) een dochter van Dettmaer ter
Wisch (zoon van deze Boelo te Wisch en
diens tweede vrouw Jantien Sterenborch) en
Hille Binders.
Schrage (zie noot 57) kiest voor de laatstge-
noemde dochter; wij namen dat over. In de
kwartierstaat Lups (zie de noten 37 en 40) is
echter ten onrechte Hille Binders als vrouw
van Boele ter Wisch opgevoerd.

59. Zie Gruoninga 1965, pag. 46, 47.
60. P.J.C. Elema, Genealogie Roering(h)/Roe-

rin(c)k, in: Gruoninga 14 (1989), pag. 36-61,
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waaraan ook beider voorouders zijn ontleend;
daarin staan ook de kinderen en vele bijzon-
derheden.

61. Niet zeker omdat niet gebleken is dat de Ze-
vens te Veendam verwant waren aan die van
Nieuwe Pekela.

62. Recht. Arch. V dd 12.
63. Recht. Arch. VI V 1, fol 40v.
64. Van de nrs. 374/375 was de dochter Grietje

genoemd naar haar grootmoeder van moeders
zijde: wanneer de andere dochter (Jantje) ge-
noemd was naar haar grootmoeder van vaders
zijde, was nr. 749 een Jantje. Vóór 1704 moe-
ten personen te Nieuwe Pekela worden ge-
zocht in Oude Pekela. In het trouwboek van
Oude Pekela komen van 1670 tot 1700 drie
echtparen Jan/Jantje voor:
- Jan Jansen ('soone van Jannes Hen-

dricks'), tr. 2-12-1696 Jantjen Jans; dit
echtpaar liet 20-11-1701 te Oude Pekela
een zoon Jan dopen, maar deze was in
1717 te jong voor een huwelijk met Jantje
Jans Cappen (nr. 375);

- Jan Geerts, van Keulen, tr. 8-8-1680 Jantje
Abrahams; dit echtpaar liet vijf kinderen
dopen, maar geen Jan;

- Jan Hendriks, tr. 3-11-1678 Jantje Ever-
wijns; dit echtpaar liet geen kinderen do-
pen (behalve misschien Jan op 12-11-
1682, als zoon van één der velen met de
naam Jan Hendriks, maar zonder vermel-
ding van de naam van de moeder), althans
in Oude Pekela niet. Dit stemt overeen met

het feit dat ook 374/375 geen kinderen lieten
dopen. Bovendien werd er een (deze?) Jan
Hendricks 'bejaard' gedoopt te Oude Pekela
op 26-2-1697. zodat we hier vermoedelijk
weer met een doopsgezinde familie te doen
hebben.

De derde mogelijkheid is derhalve de
meest waarschijnlijke.

65. Voor meer bijzonderheden zie W. Hiskers,
Coylers. in: Westerwolde 1, (1981), nr. 3, pag.
42 e.v. waaraan deze en de hogere kwartieren
zijn ontleend.

66. Voor erve en familie Aijsingh zie G.P.I. His-
kes-Knigge, Aijsingh, in: Westerwolde 1
(1981), nr. 4, pag. 67 e.v.

68. Recht. Arch. VI w 1, 28-12-1657 en Wester-
wolde 7 (1986), nr. 4, pag. 98.

69. Recht. Arch. VI w 1, 23-1-1660.
70. Recht. Arch. V ij 10.
71. Recht. Arch. V z 6.
72. Recht. Arch. V z 4; zie ook idem 21 -3-1641.
73. Recht. Arch. V dd 5.
74. Recht. Arch. V dd 10.
75. Recht. Arch. V dd 3.
76. Recht. Arch. VI D I, fol, 6v.
77. E.G. Schrage, in: Westerwolde 6 (\9%5),nrA,

pag. 89.
78. Recht. Arch. V ij 7.
79. Recht. Arch. V ij 8.
80. Recht. Arch. V ij 2.
81. Recht. Arch. V z 2.
82. Recht. Arch. V z 4.
83. Recht. Arch. V dd 2.

UIT ANTWERPSE BRON (17)

4-6-1579; Jan Boets Laureyssone i.n.v. Mechtelt Hermans, Herman Hermans van
Berghen dochter, met den eervesten Jacob van [der] Haghen Heere van Gottem eius
marito en i.n.v. Elisabeth Hermans syns comparants huysvr[ouw] en der voorn. Mech-
telt suster ... om goed, gesuccedeert van voors. Herman Hermans en Elisabeth Pel-
groms heur vader en moeder wylen, te verkopen (procuratie Wesel 16-5 lest].), ver-
knocht] Hans Hermans der voors. Mechtelt en Elisabeth broeder de tweederde van de
helft van een huys (een derde bezit hij zelf) geheten De Witten Sleutel in de Zierick-
strate tusschen het huys De Mispelboom en het huys De Vogel Phenix,verstorven van
hun vader.

(GA Antwerpen, Schepenregister 359, fol. 28 verso) [M.V.-K.]
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ADRIANUS
HAKKER

zn. van Jan Bakker
en Hendrina de

Bruyn

geb. Dubbeldam
9-2-1842

MARIA
LEENHEER

dr. van Willem
Leenheer en Lena

Dussenbroek

geb. Strijen
22-4-1841

TEUNIS VAN
DONGEN

zn. van Gerrit van
Dongen en
Bastiaantje
Barendrecht

vrachtrijder,
kolenhandelaar

geb. Dubbeldam
27-7-1845

overl. Dordrecht
31-3-1902

MARIA
D1RK1NA DE

KONING

dr. van Cornelis de
Koning en

Petronella Maria
Loeff

geb. Dordrecht
14-4-1849

overl. Dordrecht
27-2-1882

KLAAS
MARTENS

STILMA

zn. van Marten
Rientses Stilma en
Eelkjen Sjoerds de

Jong

boer. slachter

geb. Rauwerd
12-4-1813

overl. Sneek
12-2-1861

GEERTJE
SYBES REEN

dr. van Sybe
Klasen Reen en
Janke Ybes de

Vries

geb. Sijbranda-
buren 11-9-1820

overl. Sneek
5-12-1888

tr. Rauwerderhem 234-1838

HEIN THEUN1S
ALBERDA

zn. van Theunis
Gerrits Alberda en

Grietje Heins
Wiersma

boer. werkman

geb. Ysbrechtum
6-9-1833

overl. Sneek
22-8-1907

KLAASKE
EYBERTS VAN

POPTA

dr. van Eybert
Wypkes van Popta

en Hesseltje
Taekes Takoma

geb. Pingjum
3-6-1832

overl. Dordrecht
26-5-1920

tr Wymbritseradeel 5-5-1855

WILLEM BAKKER

smid

geb. Dubbeldam 25-5-1870
overl. Dordrecht 6-8-1943

PIETERNELLA MARIA
VAN DONGEN

geb. Dordrecht 8-9-1872
overl. Dordrecht 7-1-1954

RIENTS STILMA

veekoopman, slager

geb. Sneek 9-7-1856
overl. Sneek 25-5-1903

GRIETJE ALBERDA

geb. Koudum 10-6-1860
overl. Dordrecht 3-2-1943

tr. Dubbeldam 19-2-1897 tr. Sneek 9-5-1880

Ds. TEUNIS BAKKER

gereformeerd predikant
geb. Dubbeldam 9-5-1897
overl. Nunspeet 8-10-1968

EELKJE STILMA

geb. Sneek 28-1-1898
overl. Nunspeet 25-3-1976

tr. Dordrecht 21-8-1924

PIETERNELLA MARIA BAKKER
geb. Dordrecht 14-7-1926, tr. 's-Gravenhage 10-9-1952 ir. Titus Hendrik van der Veen,

geb. 's-Gravenhage 5-11-1925, overl. Amsterdam 12-12-1987,
zn. van Jan van der Veen en Gijsbertha Hillegonda Salomons

Nummer 12
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e

TJEERD NOOIJ

zn. van Cornelis
Nooij en Anije

Rinses

peldersknecht.
kleermaker

geb. Oosthuizen
7-3-1810

overl.
Nieuwendam

24-9-1853

tr. Nieuwend;:

9

ANTJE QUAK

dr. van Maarten
Quak en Jannetje

Hoogstra

geb. Nieuwendam
23-1-1807

overl.
Nieuwendam

6-12-1844

m 30-8-1835

4

MAARTEN NOOU

kuiper, koopman, varend
groentehandelaar

geb. Nieuwendam 18-5-1840
overl. Broek in Waterland

20-3-1917

tr. (2) Broek in Wa

10

DIRK OUDT

zn. van Pieter
Oudt en Hieltje

Schiere

brigadier-majoor
der Rijkspolitie,

stadsbode

geb. Medemblik
18-4-1813

overl. Purmerend
3-6-1902

tr. (1) Medemb

ELISABETH
RUS

dr. van Frans Rus
en Aaltje Smit

naaister

geb. Medemblik
22-10-1813

overl. Purmerend
4-2-1869

ik 18-11-1838

s

AALTJE OUDT

dienstbode

geb. Medemblik 27-6-1845
overl. Delft 28-5-1940

terland 19-5-1872

2

WILLEM NOOIJ

slagerspatroon
geb. Broek in Waterland 21-2-1888

overl. Zaandam 1-9-1949

tr. Zaandam

12

AART BUIJS

zn. van Pieter
Buijs en Grietje

Heimering

sjouwerman,
slachtersknecht

geb. Uitgeest
9-6-I843

overl. Zaandam
8-5-I922

tr. Zaandar

13

MA RIJTJE
SCHOEN

dr. van Dirk
Schoen en Trijntje

van Besten

dienstbode

geb. Buiksloot
27-1-1848

overl. Zaandam
10-5-1921

n 4-8-1867

6

PIETER BUIJS

bierhandelaarsknecht,
stuurman salonboot

geb. Zaandam 24-10-1867
overl. Zaandam 26-1-1934

tr. Zaandarr

14

JAN FRIELING
SCHORTING-

HUIS

zn. van Willem
Frieling

Schortinghuis en
Aafje Bosman

landman

geb. Zaandam
11-4-1839

overl. Zaandam
7-2-1922

tr. (1) Zaanda

15

GEERTJE
DOES

dr. van Klaas Does
en Jannetje
Offenberg

geb. Zaandam
8-10-1844

overl. Zaandam
31-5-1886

m 24-2-1867

7

GEERTJE FRIELING
SCHORTINGHUIS

geb. Zaandam 21-8-1877
overl. Zaandam 11-11-1943

21-4-1895

3

GEERTJE BUIJS

geb. Zaandam 26-2-1897
overl. Zaandam 8-11 -1983

13-12-1917

i

MAARTEN NOOIJ
hoofdcommies van 's Rijks belastingen, geb. Zaandam 6-4-1925

tr. Zaandam 17-2-1954 Albertha Dekker, geb. Zaandam 8-10-1931, administratief medewerkster
Albert Heijn (Zaandam) en VARA (Hilversum), dr. van Gerrit Dekker en Elisabeth van Vaalen

Nummer 13
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nr. 24

r WEGWIJS

VERDWENEN EN GEVONDEN

Oproep
Waren mensen vroeger weliswaar niet zo mo-
biel als tegenwoordig, toch werd het er toen
ook al veel verhuisd. Economische of gods-
dienstige motieven lagen veelal ten grondslag
aan een verhuizing, die niet zelden een defini-
tieve breuk met de familie betekende. Deze
verhuizingen kunnen we nu nog terugvinden
in de archieven. Immers, wie is er bij zijn on-
derzoek nooit een 'verdwaalde' vreemdeling
tegengekomen? De redactie wil proberen in
de rubriek 'verdwenen en gevonden' deze
vreemdelingen weer met hun familie te vere-
nigen. Zij stelt zich voor dat u uw gevonden
vreemdeling voor deze rubriek opgeeft, waar-
na één van de lezers deze vreemdeling moge-
lijk als een verdwenen lid van een familie in
zijn genealogie kan inpassen.

De spelregels
Voor de periode na ca. 1850 staat het Bevol-
kingsregister ons ten dienste om een verloren
zoon of dochter aan zijn of haar familie te
koppelen. U dient zich daarom te beperken tot
vóór ca. 1850.

De plaats van herkomst van de persoon in
kwestie moet bekend zijn. Het is dus niet de
bedoeling dat deze rubriek gebruikt wordt als
een vragenrubriek. Het tegendeel is eerder het
geval: het antwoord is als het ware al bekend,
de vraag moet alleen nog gesteld worden. Die
(denkbeeldige) vraag zou kunnen luiden: Wie
is er bij zijn onderzoek een persoon met die en
die naam tegengekomen ?

De plaats van herkomst en de plaats waar
u de persoon heeft aangetroffen moeten in
verschillende provincies liggen. Van de per-
soon in kwestie moet meer bekend zijn dan
alleen het feit waar hij vandaan komt. Bijzon-
derheden als een huwelijk, kinderen, beroep
e.d. met bijbehorende bronvermeldingen zijn
ook noodzakelijk. De denkbeeldige vraagstel-
ler moet de verloren zoon of dochter compleet
in zijn genealogie kunnen inpassen, of in ie-
der geval met de bijzonderheden van de per-

soon een heel eind op weg worden geholpen.
Van de lezer die een gevonden persoon

heeft herkend als zijn of haar verdwenen fa-
milielid horen we graag welke bijzonderheden
in de plaats van herkomst over de persoon in
kwestie al bekend waren.

Als voorbeeld volgen hieronder twee perso-
nen met hun gegevens. De redactie hoopt dat
dit voorbeeld veel navolging zal krijgen en
natuurlijk ook dat veel lezers geholpen zullen
zijn met de gevonden personen.

Gillis van Geerdingen huwt als j.m. afkomstig
van Maastricht te Utrecht (otr. 13-6-1646)
voor huwelijkscommissarissen met Huybert-
gen Henricx (van Ockhuysen) wonende op
Themaet (Vleuten). Hij huwt (2) te Utrecht
wonende in de Lange Smeesteeg (otr. 2-4-
1670) voor huwelijkscommissarissen met
Evertgen Stevens van Wageningen en huwt
(3) te Utrecht (otr. 26-9-1680) voor huwe-
lijkscommissarissen met Johanna van Eek
weduwe van Egbert Frans.

Hij machtigt tweemaal een procureur om
zaken voor hem te regelen. De eerste maal op
4-10-1678 (GA Utrecht Stadsarchief II 3254
Procuraties (1676-1694)) en de tweede maal
op 9-9-1679 (RA Utrecht Hof van Utrecht
236-2 (Procuraties)) en woont dan ook in de
Lange Smeesteeg.

Hoewel de reguliere r.-k. doopinschrijvin-
gen in de stad Utrecht pas in het begin van de
18e eeuw beginnen en op die manier dus geen
kinderen van hem zijn te achterhalen, schijnt
hij kinderen uit zijn tweede huwelijk gehad te
hebben. Op 10-3-1691 (GA Utrecht Stadsar-
chief II 3257 (Allerlei aktenboek)) is namelijk
sprake van de voogden van de onmondige
nagelaten kinderen van Gillis van Geerdingen
en Evertgen Stevens van Wageningen. Dit
i.v.m. de afwikkeling van een schuldbekente-
nis van het echtpaar. Gillis van Geerdingen is
dus kennelijk vóór 10-3-1691 overleden.
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Op 29-3-1679 gaat Maria Ybencks weduwe
van Jan Cardeliers de Sanlever voor huwe-
lijkscommissarissen te Utrecht in ondertrouw
met Christiaen Rovers weduwnaar van Maria
Peters de Vrees. 7jt wonen beiden in Utrecht.

Waarschijnlijk is Maria Ibinghs/Ybencks
afkomstig van Amsterdam of heeft haar fa-
milie daar gewoond. Haar man is namelijk de
gemachtigde van de kinderen van haar zuster

Christina Ibingh weduwe van Wessel Hen-
drix, die in Amsterdam woonden (GA Utrecht
Stadsarchief II 3254 Procuraties (1676-1694)
d.d. 9-7-1680). In dezelfde akte wordt ook
een zuster Catharina Ibinghs genoemd. Maria
Ibinghs is vóór 13-6-1685 overleden want op
die datum gaat Christiaen Rovers voor huwe-
lijkscommissarissen te Utrecht in ondertrouw
met Johanna de Ridder weduwe van Lamben
Pauw.

GELEZEN IN ...

HET ONTSTAAN VAN OVERLIJDENSADVERTENTIES

* ... * Heden overleed tot mijne bittere droefheid mijn har-
telijk geliefde Echtgenoot JAN VAN INGEN, aan eene be-
vige rhumatique Ziekte, in den ouderdom van bijna 52 Jaren.

JANNIGJE VAN OS.
Weduwe JAN VAN INOEN.

Utrecht den 22. October 1814.

Wie is niet op die manier begonnen en wie
doet het bij wijlen niet nog steeds? Het raad-
plegen van overlijdensadvertenties. Maar
wanneer en waarom is het gebruik ontstaan
om het overlijden van onze dierbaren door
middel van een advertentie bekend te maken?

Het wanneer is vrij eenvoudig te achterha-
len: in de loop van de jaren negentig van de
achttiende eeuw verschijnen in de kranten de
eerste rouwadvertenties. Eerst nog met een
soort excuus dat men 'deze tans in gebruik
zynde wyze' had gekozen, maar al snel ko-
men rouwadvertenties veelvuldig in de Neder-
landse kranten voor.

Hoewel misschien bij toeval ontstaan, past
het gebruik van rouwadvertenties zeer goed in
de laat achttiende eeuwse samenleving. Voor-
heen werd het overlijden bekend gemaakt
door middel van rouwbrieven die door aan-
sprekers werden rondgebracht. Aan het einde
van de achttiende eeuw werden echter ten ge-
volge van veranderde maatschappelijke ge-
woonten meer oppervlakkige relaties aange-
knoopt, die minder gemakkelijk door de aan-

sprekers waren te bedienen. De overlijdensad-
vertentie was bovendien een vereenvoudiging
van de wijze waarop sterfgevallen konden
worden bekend gemaakt en daar was behoefte
aan op het einde van de achtttiende eeuw na
een periode van overdadige rouw- en begra-
fenisrituelen. Dit gevoegd bij het feit dat in
dezelfde periode de krant in koffiehuizen en
(lees)gezelschappen uitvoerig werd gelezen
en besproken, had tot gevolg dat het gebruik
van rouwadvertenties zo snel en veelvuldig
opgang kon doen.

Wie meer wil weten over het ontstaan van
rouwadvertenties moet beslist het artikel le-
zen: De eerste overlijdensadvertenties in de
Nederlandse kranten door drs. P.D. 't Hart in
Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie,
deel 37 (1983). Wie geïnteresseerd is in de
ontwikkelingen van de rouwadvertentie tot op
heden, is het boek aan te raden: De dood in
het leven van alledag, rouwadvertenties en
openbare strafvoltrekkingen in Nederland,
door Herman Franke, uitgegeven door Nijgh
en van Ditmar ('s-Gravenhage 1985).
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ALLE BEGIN IS ...

NAMEN
Iedere aankomende genealoog krijgt vrijwel
vanaf het begin van het onderzoek te maken
met naamregisters.

Het begint al met de 1 O-jaren tafels, waar-
mee de akten van de Burgerlijke Stand wor-
den ontsloten. Het zoeken op naam in deze
tafels (d.w.z. registers) zal over het algemeen
weinig problemen opleveren omdat de fami-
lienaam na 1811 min of meer vastligt (al zijn
er natuurlijk voorbeelden te over van spel-
lingsvarianten van familienamen in de 19e en
20e eeuw, zelfs binnen één en hetzelfde ge-
zin!).

Tijdens het verloop van het onderzoek
krijgt men ook te maken met de toegangen op
de Doop-, Trouw-, en Begraagregisters (DTB-
registers), waarmee voorouders vóór de in-
voering van de Burgerlijke Stand kunnen
worden opgespoord. Veel archieven kennen
nog de zogenaamde Leidse boekjes, waarmee
gegevens uit de DTB-registers toegankelijk
zijn gemaakt. Op langwerpige kaartjes zijn
namen, data, plaatsen e.d. van dopen, trouwen
en begraven genoteerd, die vervolgens in alfa-
betische volgorde op naam tot boekjes zijn
geklapperd, veelal per periode. De wijze
waarop geklapperd, gealfabetiseerd en onder-
ling verwezen wordt, verschilt nogal per ar-
chief. Sommige archieven (zoals het Rijksar-
chief in Utrecht) zijn bezig de Leidse boekjes
(die onhandig heten te zijn, maar dat valt in
de praktijk reusachtig mee!) te vervangen
door gebundelde toegangen op A4-formaat.
Uiteraard zijn er ook andere systemen (zoals
op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag
voor de DTB-registers over 1695-1811 in de
provincie Zuid-Holland), waarmee deze pri-
maire genealogische bronnen worden ontslo-
ten. En laten wij ook het toenemend aantal

bronontsluitingen op diskettes en andere ge-
automatiseerde systemen niet vergeten!

Het is natuurlijk van belang goed na te
gaan in welke klapper men moet zoeken. Be-
treft het dopen, trouwen of begraven? In wel-
ke plaats, regio, periode? En op welke naam
ga ik zoeken?

Die laatste vraag lijkt overbodig, want ie-
dereen zal zoeken op de naam, waarvoor op
dat moment interesse bestaat. Toch lijkt het
goed de beginnende genealoog te wijzen op
een paar addertjes onder het gras, even los
van spellingsvarianten en wijze van alfabeti-
seren. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat iemand
zoekt naar de naam Van der Woert. Natuurlijk
kijkt men in de toegang onder de W (van
Woert), maar in dit verband is het ook niet
vreemd om onder de V te kijken (van Ver-
woert). Bij namen als Van der Kuijl/Cuijl,
Van der Pomp, Van der Haar kwamen vroe-
ger varianten voor als Vercuijl, Verpompen
(en) of Verhaar, die naast elkaar gebruikt
worden. Overigens bestaat dit verschijnsel
nog steeds. Een mijnheer Van Beek moet niet
verbaasd zijn om aangesproken of aange-
schreven te worden als mijnheer Verbeek!

Iedere regio kent in dit opzicht zo zijn ei-
gen ontwikkeling in naamsvormen. Het ligt
niet in de bedoeling om een overzicht te ge-
ven van alle mogelijke naamsvarianten. Het
gaat in dit stukje uitsluitend om het signaleren
van het verschijnsel. Voorts leent de ene
naam zich meer voor variatie dan de andere.
Mocht u vastlopen op een bepaalde naam, ga
dan na of een andere schrijfwijze tot de moge-
lijkheden behoort en zoek op die naam verder.
Vraag eventueel aan de archiefambtenaar of
er typische streekgebonden naamsvarianten
zijn.
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INDEX TROUWGELD 1704-1706 IN ZEELAND

In Wegwijs nr. 16 (Gens Nostra december
1995), werd melding gemaakt van het trouw-
geld als bron voor het achterhalen van de on-
dertrouw van voorouders in Zeeland. Reeds
vele jaren is de index over de periode 1763-
1805 in de studiezaal van het Rijksarchief
beschikbaar. De periode 1704-1706 was nog
niet geïndiceerd.

Over de periode tussen 1707 en 1762 zijn
de kohieren niet aanwezig, omdat de inning
van deze belasting in handen was van particu-
liere pachters. De index op het trouwgeld over
de eerste periode is thans gereed en beschik-
baar in de studiezaal van het Rijksarchief van
Zeeland.

(Bron: Nieuws uit het Rijksarchief in Zeeland, nr. 38, september 1996)

CHRONOGRAMMEN IN DOOPBOEKEN

De puzzelminnende lezer was het natuurlijk al
opgevallen: in het artikel met de bovenge-
noemde naam in Wegwijs nr. 22 (november/
december 1996) zijn enkele storende fouten
geslopen:
- In het chronogram van het jaar 1747 staat

'de geDoopten', dit moet zijn 'De geDoop-
ten'.

- In de chronogrammen van 1736 is in de
eerste zoekzin 'JesUs chrlstl' in plaats van

'JeslJs Chrlstl' vermeld en in de tweede
'In bUDe/' in plaats van i n bUDeL'.

- In het chronogram van 1750 moet voor
'bUef 'bUeL' gelezen worden.

- Tot slot in de zoekzin aan het eind van het
artikel dient voor 'bUDe/' 'bUDeZ.' gele-
zen te worden.

Met deze correcties moeten de chronogram-
men nu goed op te lossen zijn.

r
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 NG V,
Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. Er worden geen boeken uitgeleend.

Genealogie
A.M.P. Nederend-Goris, Het geslacht Goris. Vijf eeuwen op de Rijnwaarden, Amsterdam [ 1994] (inlichtin-
gen bij de auteur, Veldweg I. 6961 CX Eerbeek).

De genealogie Goris wordt gepresenteerd in twee delen. De vroegste geschiedenis van ca. 1485 tot 1800
is het onderwerp van deel I, terwijl in deel II de gegevens behandeld worden van 1800 tot heden. Na'enkele
hoofdstukken over familiewapen en de geslachtsnaam Goris begint in hoofdstuk IV de eigenlijke genealogie
met als stamvader Wolter Ghorys, die rond 1485 geboren moet zijn. Hij wordt vermeld als vader van Rut-
gher in de Ghorys- of Gelderse waard, gelegen aan de Rijn bij Oud Zevenaar. De auteur besteedt ook
aandacht aan bijzonderheden uit het leven van verschillende familieleden. Beide zeer verzorgde delen zijn
in één band gebonden en voorzien van talloze illustraties, schema's en registers op naam. W.S.

J.C. Comis en A.M. Comis-Mol, 200 jaar Comis 1796-1996, Haarlem 1996 (inlichtingen bij: J.C. Comis,
Diakenhuisweg 105, 2033 AR Haarlem).

'De naam Comis is vrij uniek in Nederland. Een vondeling Jan Andries kreeg in 1796 in het Aalmoeze-
niersweeshuis in Amsterdam de achternaam Comis. Hij werd de stamvader van alle nakomelingen in Neder-
land, in totaal 60 personen tot 1995'. Aldus de inleiding. Hoewel er meer families Comis bleken te bestaan,
is met Jan Andries echt een nieuw geslacht begonnen, waarvan de auteurs een keurig overzicht hebben
samengesteld met aandacht voor persoonlijke wederwaardigheden. Met name over de stamvader waren
nogal wat gegevens te vinden in het archief van het Aalmoezeniersweeshuis. Een eenvoudige uitgave,
voorzien van illustraties, tijdtafel en een naamregister. W.S.

A. Oosterbroek (met medewerking van J.J. Oosterbroek te Hengelo), Genealogie Oosterbroek. Nakomelin-
gen van Aert Hendriks en Geertje Jans, Arnhem 1996 (inlichtingen bij de auteur: Ulenpaslaan 47,6825 EE
Arnhem).

Deze genealogie vangt aan met Aert Hendriks Oosterbroek (geb. verm. te Epe vóór 1700 en verm. overl.
te Epe na 28-5-1746). Hij trouwt in 1715 met Geertjen Jans. De familie was aanvankelijk woonachtig op
de Veluwe (met name in Hattum) en verspreidde zich later over ons land. De uitgave, die voornamelijk
primaire genealogische gegevens bevat, bestaat uit drie delen: de eigenlijke genealogie (die uitdrukkelijk
gepresenteerd wordt als een voorlopge uitgave), de tabellen (schema's) en het naamregister. W.S.

Kees Schilder, De Gelders/Overijsselse familie Schilder, Kampen 1992.
Deze kloeke uitgave met tekeningen van Bert Schilder, kaarten, plattegronden, schema's en maar liefst

560 foto's is gewijd aan het geslacht Schilder, dat zijn oorpsrong vindt in het plaatsje Veessen, een Gelders
dorp aan de IJssel. Daar moet omstreeks 1670 Roelof Teunis Schilder (ca. 1692 gehuwd met Jenneke
Hendriks) geboren zijn. De familie blijft daar echter niet wonen. De auteur geeft in zijn inleiding onder
meer een uitgebreid overzicht van plaatsen waar de oudste generaties gewoond hebben (behalve in Veessen
ook in Zalk en Veecaten, Kamperveen, Wilsum, IJsselmuiden, Mastenbroek en Kampen). Voorts bevat het
boek een overzicht van de verwante families Van de Brink en Van de Hoek (sommige nakomelingen heb-
ben deze twee namen aangenomen). Voorzien van index op persoons- en plaatsnamen. W.S.

Geschiedenis
Jochem Kroes, De Gietersen in Friesland. De migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het
Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18e eeuw. Ljouwert/Leeuwarden 1996 (Fryske Akademy;
prijs ƒ 30,-; leden FA ƒ 27,50).

Migratie is van alle tijden. Veel landen, streken of grote steden kennen het verschijnsel van nieuwko-
mers. Mensen verhuisden in grotere of kleinere groepen naar elders omdat zij betere toekomstmogelijkhe-
den zochten voor zichzelf en hun kinderen. Dat gebeurde vroeger en dat gebeurt nu. Aanleidingen tot
migratie waren meestal van sociaal-eonomische, politieke of godsdienstige aard. Ook binnen onze eigen
landsgrenzen kennen we opvallende migratiestromen, zoals die van de Gietersen, het onderwerp van het
proefschrift van Jochem Kroes, dat nu in een handelseditie is verschenen. De Gietersen ontlenen hun naam
aan Giethoorn. Vanuit die plaats trokken rond het midden van de 18e eeuw de eerste verveners naar Fries-
land om daar de 'natte' turfgraverij op commerciële wijze aan te pakken. Zij vestigden zich in Haskerland
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en Schoterland en vormden de voorhoede van een grote groep Gietersen. Hun nakomelingen hebben zich
laterover het hele Friese laagveengebied verspreid. De auteur besteedt ruime aandacht aan de sociale positie
van deze groep migranten, hun herkomst, mobiliteit, familierelaties, hun namen en hun taal. Het boek biedt
niet alleen achtergronden van een specfieke beroepsgroep, maar belicht ook de genealogische aspecten van
deze migratie. In deel 2 is een uitgebreid biografisch en genealogisch overzicht opgenomen van 700 verve-
ners-immigranten in Haskerland en Schoterland in de 2e helft van de 18e eeuw (zowel op familienaam als
op patroniem toegankelijk). De auteur publiceerde eerder over dit onderwerp in het Jaarboek van het Cen-
traal Bureau voor Genealogie uit 1993 (deel 47). W.S.

Hugo en Leo van der Vlist, Sien 'Dat zijn van die dingen, die onthouje nog hel beste eigenlijk', Utrecht/
Amsterdam 1995 (inlichtingen bij: L. van der Vlist, Olympiaweg 80-3, 1076 XD Amsterdam).

Genealogen houden zich bezig met voorouders en zijn (helaas) nogal eens geneigd om hun eigen recente
familieverleden te verwaarlozen. 'Sien' gaat over het leven van de moeder van de beide samenstellers en
is een schitterend voorbeeld van 'oral history', waarmee het familieleven uit de 20e eeuw vastgelegd kan
worden. Het boekje is tot stand gekomen ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Josina Frederika van
der Stok. Zeven avonden lang interviewden de twee zoons hun moeder en namen de gesprekken op. 'Zeven
onvergetelijke avonden', schrijven zij in hun voorwoord. Op basis van dit 'marathon'-interview groepeer-
den zij herinneringen tot een levensgeschiedenis. Een greep uit de onderwerpen: school, kaasmaken, verke-
ring, buren, televisie, lezen, dagboek, wensen, zon. Tot slot van dit keurig verzorgde boekje zijn twee
beknopte overzichten opgenomen van de families Van der Stok en Van der Vlist. Familiefoto's ontbreken
uiteraard niet. Een voorbeeld, dat beslist navolging verdient. Doen voor het te laat is! W.S.

Dominicusdag 1245-1995. 750 jaar Dominicaanse aanwezigheid in Leeuwarden, Leeuwarden 1996 (in-
lichtingen: Comité Dominicusdag 1245-1995, B. van Haersma Buma, Diaconessenpark 36, 8917 GA
Leeuwarden, tel. 058-2128982; prijs ƒ 17,50, bankrekening: 340833742 (girorek. bank: 940701)).

Roomkatholieke geestelijke orden zijn van groot belang geweest bij de ontwikkeling van ons land (denk
bijvoorbeeld aan ontginningen). Op 7 oktober 1995 werd feestelijk herdacht, dat in 1245 de Dominicanen
in Leeuwarden een klooster stichtten. In dit boekje zijn de voordrachten gebundeld, die op deze Dominicus-
dag gehouden zijn. Speciaal van belang voor (locaal)historici zijn de artikelen over 'Het Leeuwarder Domi-
nicanenklooster in de Middeleeuwen' (door J.A. Mol), 'Martin Bucer, Dominicaan als reformator' (door
H.J. Selderhuis) en 'Oud bezit nader belicht' (door J.P. Jorna). Het boekje is geïllustreerd. W.S.

Volkstelling van Harderwijk 1830 (uitgave van de werkgroep genealogie van de Oudheidkundige Vereni-
ging 'Herderewich', Postbus210,3840 AB Harderwijk), Harderwijk 1995 (prijs/ 30,-,eventueel vermeer-
derd met ƒ 7,50 verzendkosten).

Voor de invoering van het bevolkingsregister in 1850 zijn in Nederland in de eerste helft van de 19e
eeuw enige volkstellingen gehouden. De telling van 1830 van Harderwijk is getranscribeerd en uitgegeven.
In de telling worden voor de stad 730 en voor Hierden 87 nummers (dat wil zeggen huizen) genoemd. De
lijst is geordend op straatnaam. Per huis worden de inwoners vermeld (familienaam, voornamen, leeftijd,
geslacht, geboorteplaats, burgerlijke staat, religie en beroep). Een alfabetisch naamindex op burgers ontsluit
de telling. Voorts is een index op kolonialen opgenomen (in Harderwijk was het koloniaal werfdepot geves-
tigd). Met deze publicatie is een belangrijke I9e-eeuwse bron beschikbaar geworden voor een breed pu-
bliek. W.S.

Jan J.A. Elsenaar, Negentiende eeuwse geneeskundigen en hun tarieven. Twee momentopnamen, Utrecht
1995 (inlichtingen bij de auteur: Van S windenstraat 127,3414 XR Utrecht; prijs ƒ 5,-exclusief verzendkos-
ten).

De Provinciaal-Bladen van Utrecht vormden de bron voor deze uitgave. Na een inleiding over de organi-
satie van de 19e-eeuwse geneeskunde worden uit de Provinciaal-Bladen een aantal aardige (en informatie-
ve) lijsten afgedrukt over tarieven, de geneeskunstoefenaren in de provincie Utrecht, geneesmiddelen en
werktuigen. Zo komen wij bijvoorbeeld te weten dat een gewone visite in steden van de eerste rang maxi-
maal 1 gulden en minimaal 50 cent mag kosten en dat Joseph Gewaltig heelmeester is te Maartensdijk vanaf
1808. Een aardig boekje dat ons een kijkje gunt in de dagelijkse medische praktijk in de vorige eeuw aan
de hand van eigentijdse bronnen. 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
De Brabantse Leeuw, jg. 45 (1996), nr. 4. G.J.A. Schampers: De joodse familie Hartog te Tongelre, Woen-
sel, Eindhoven [parenteel van Hartog Jacobs, 1717-1812, geh. met Bloemke Joris Israël; Jessen, Braaf,
Hartog, Van Straten, Thuring]; Verv. Smulders; Verv. Commissaris; Schaking of een huwelijk uit vrije wil?
[Aert Adriaenssen van Gorcum, te Enschot, 1634; Aleyt Jan Peters]; L.F.W. Adriaenssen: Een Bredase tak
van de familie Sweens uit Diessen [16e-17e eeuw]; Verv. Van Puijenbroek.

Caert-Thresoor, I5ejg. (1996), nr. 3. Ch. van den Heuvel: Een atlas voor Gilles de Berlaymonl, baron van
Hierges. Belegeringscenes, stadsplaltegronden en fortificatie-ontwerpen voor een soldat-gentilhommé,
1570-1578. Beschrijving van de Berlaymont-atlas.

Idem, nr. 4. P.J.C, van der Krogt: De Mercatorjaren 1994 en 1995: een terugblik [op de publicaties over
Gerard Mercator (1512-1594)]; C. W. Hesseünk-Duursma: De kaartencollectie in het streekarchief Hollands
Midden te Gouda; H.A.M, van der Heijden: De minuutkaart van Middelburg in Vlaanderen van Jacob van
Deventer teruggevonden.

Drents Genealogisch Jaarboek, jg. 3 (1996). H.J. Hummel: Verandering en continuïteit. De invloed van
de bijeenkomst van een aantal vooraanstaande Drenten in 1804 [initiatief van mr. Petrus Hofstede; dienden
rekwest in tot herstel van Drenthe als zelfbesturend gewest; onderlinge familieverhoudingen, o.a. Carsten,
Kniphorst, Oosting, Kymmell]; B. Jonker: Asser parentelen (3). Parenteel van Willem Jansz Hofstede
[1652-1717, predikant te Beilen; Ram, Van Lier]. Parenteel van Wolter Sichterman [midden 17e eeuw;
Ellents, Kymmell, Meisterlin, Schroeder, Linthorst Homan]; H.M. Luning: De provinciale voetboden (1806-
1850) [met kwartierstaatQe) (max. 15 kwn.) van Anneus Andreae (1784-1852), Carl Gustav Bremer (1802-
1886), Jan van Dalen (1782-1832), Jan Everts Driessen (1801 -1868), Albert Griemink (1793-1832), Carel
Walraven Hessels (1772-1858), Hendrik Huizing (1788-1832), Roelof Huizingh (1770-1839), Michiel
Michiels (1812-1861), Willem Naber (1789-1855), Remmelt Remmelts (1810-1894), Sjouke Sjoerds (ca.
1771 -1811), Andries Jans Stavast (1798-1873), Jan Stevens (1749-1829), Willem Harms Stevens (1755-
1819), Roelof Tebbertman (1785-1852), Jan van der Veen (1792-1866), Jan Willem Veeze (1802-1884),
Pieter Weber (1778-1826)]; R. Harens: Genealogie Harens [nageslacht van Herman Hermans, ged. Gronin-
gen 1656; o.a. te Zuidwolde]; C. de Graafjr.: De verwantschap tussen de families Westerhuis en Pepping.
Parenteel Pepping te Gieten [met o.a. Comduur, Hogen Esch, Oortwijn]; E.R. Krijthe: Cornelis Kriet en Jan
Krijthe [te Groningen; 18e-19e eeuw]; H. Pol: Het Drentse geslacht Hiddingh (tot plm. 1600) [de oorsprong
van 'het' geslacht H., en andere Hiddingh's in fragmenten].

Gelders Erfgoed, 1996-5. Drukker van hertog Karel van Gelre te Zutphen. Tyman Petersz. Os van Breda;
De eerste volksvertegenwoordigers van Gelderland in 1795; De tol van Arnhem van de graaf van Gelre
[eind I2e-begin 13e eeuw].

Idem, 1996-6. Bijdr. betr. Dearreslee, Aanspanning met bellentuig, Schaatsen in Gelderland [schaatsen-
makers], Gelderse voedingsgewoonten, Luidklokken en beiaarden [onderhoud].

Genealogie zonder grenzen, nr. 32, dec. 1996. Verv. Transcriptie Registers Walen Dragonders in Staatse
Dienst; Verv. Register Familiearchieven ... RA Hasselt [Eynatten t/m Mopertingen; met o.a. De Geloes,
Gielkens, dossiers van notaris H. Goyens te Montenaken (eind 19e-begin 20e eeuw), Haywegen, Van Hilst,
(Van) Hinnesdael, Landtmeters, Van der Meeren]; Verv. Namen en signalementen van verdwenen perso-

Genealogische Bijdragen Leiden e.o.Jg. 11, nr. 3, maan 1996. H.M. Aben-NederpelaVP.J.M. de Baar. Zij
kwamen uit Leiden in het Weselse land; P.J.M, de Baar: Vragen over de afkomst van het geslacht Lau-
rier/Louwrier [was Gabriel Laurier (tr. 1706 Francijn van de Wijngaerd) zoon van Gabriel Oury (tr. 1678
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Mary Gillis)?]; Verv. Rinse penningen. Kohier 200e penning van Rijnland 1646; J.G. Endhoven: Leidse
Van Alphens van de schoenmakerstak [oudst bekende: Dirk Jansz van Alphen, poorter 1479; met uitvoerige
documentatie].

Idem, nr. 4, sept. 1996. Verv. Leidse Van Alphens [ 16e-17e eeu w]; J. B. Glasbergen: De eerste generaties
van het geslacht Van der Sleet te Rijnsburg [Gerbrand Jans van der Sleet (tr. Rijnsburg 1697) mogelijk zoon
van Jan Pietersz Sledonij].

Idem, nr. 5, nov. 1996. Doop-register Noordwijk [ 1668-1811; vermeld per gezin alfabetisch op vaders
achternaam; o.a. Bronsgeest, Duyndam, Kruyswegh, Langeveld, Van der Mij/Vermij, Oosterbaen, Steger-
hoek, Swanendrift, Uitenbos, Warmenhoven, Westerbaen]; J.P. Jongejan: Leidse matrozen bij de Zeeuwse
Marine [uittreksel uit de klapper op de Monster- en Betaalsrollen van bemanningsleden 1710-1800 (RA
Zeeland)].

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabanl en de Bommelerwaard, jg. 20 (l996)-5. P.
van Eeten: Het geslacht Van der Graef uit Woudrichem (met een episode uit de geschiedenis van Rijswijk)
[Tierck Jansen van der Graef (van Delft) tr. (2) 1636 Agatha Fraterma; zoon Hendrick tr. 1673 Maria van
Nederveen, vrouwe van Rijswijk]; R. Voeten: Kwartierstaat van Marinus Jacobus Voeten [geb. Sprundel
1933; - , Van Koulil, Van d.(de, den, den?) Sande (te Sprundel), Moomaerts]; Verv. Repertorium lenen
Hofstede Altena [o.a. Spiering van Well, Van Riebeek, Van Uitwijk, Van der Goes]; Verv. Aalburgse
geslacht Van Wijk; Verv. Genealogie Bax/Baks; Verv. Genealogie Disco; Verv. Trouwen Oosterhout
[geref. 1685-86]; Verv. Kwsl. Damen; Aanv./Corr. Biestraten, Van Helden, Van de Kieboom, Van der
Kolk, Leest, Ottevanger, Pharo; Aanv./Corr. Kwstn. Van Hassel, Van Dongen [o.a. Cloot, Nobel], Van der
Waals [o.a. De Leeu, Van Clootwijck].

Historische Kring Loosdrecht, nr. 109, 23e jg., sept. 1996. C.G. Bogaard: Vraag en aanbod van het Loos-
drechts porselein; R. Loenen: Uit de rechterlijke archieven. Gerrit met het losse mes [Gerrit Hendriksz
Gijsen (ged. Nieuw Loosdrecht 1683); 1715, 1724]. De zorgen van een kroegbaas [Jens de Groot, 1736,
1745, 1749/50].

Idem, nr. 110, dec. 1996. Ds. De Mol en de porseleinloterij;/?. Loenen: Zomaar een Loosdrechtse familie
[Willem Jacobsz Loenen; 2e helft 16e eeuw]; F. Brand: Ruzie in de porseleinfabriek [Hendrik Alborn en
Jan Kruijf; 1781; met gegevens van enige porseleinarbeiders]; R. Loenen: Uit de rechterlijke archieven. Een
onplezierig einde aan 13 jaar trouwe dienst als schepen [Gerrit Cornelisz de Graaf, schepen 1747-60; dief-
stal van zijn geldkist].

Historische Kring West-Betuwe, Med., 24e jg., no. 2, aug. 1996. Van Tuil naar Bommel, en terug [onder-
houd dijken en haven, schets situatie voor de schippers, kaartmateriaal enz.]; De geschiedenis van de St.
Catharinakerk te Asch; De Nederlandse Meubelfabriek 'De Ster' te Geldermalsen 1918-1943.

Idem, no. 3, dec. 1996. P.F. Elbers: Jan van Goyen in Tuil [beschrijving van landschapselementen om
een beeld te krijgen van Tuil in de 17e eeuw]; N. Berghuijs: St. Catharina te Asch. Verzamelde begraaf-
gegevens [1656-1810]; Verv. Meubelfabriek; R.H.C, van Maanen: De moutwijnbranderij 'De Hoop' van
Van Hoytema c.s. te Culemborg (I) [1839].

Historisch geografisch tijdschrift, 14e jg. (1996), nr. 2. Nederlandse badplaatsen tot 1930; Akkernamen in
de Baronie van Breda; De historische ecologie van het Bos t' Ename (Vlaanderen) [bij Oudenaarde].

Idem, 96.3. B. W. Braams: Uithoven en ander geestelijk bezit in Noord-Brabant ten noorden van de Oude
Maas, 1100-1300; D.M. Bunskoeke: Oudeschoot. Ontstaan en indeling van het dorpsgebied; A.C. van
Oorschot: Veenlandschap op de schop in Drenthe en het Eemsland.

Kronieken (Gen. Ver. Prometheus), 5e jg. (1996), nr. 4. H.T.M, de Raad: Van (den) Oever (Gameren)
[nageslacht Willem Ariensz van Oever, vermeld 1551, 1557]; D. Korbee: Stamreeks Korbee (Rotterdam
- Wassenaar — Noordwijk) [oudst bekende: Jannis Gillisz Corbé, tr. Rotterdam 1662 en 1671]; Verv. Wa-
pens van de regenten van Den Haag [Van Kinschot t/m Van Wouw]; A.J. Stasse: Hardenbol [aanv.]; Idem:
Vlieguyt alias Damsteeg [aanv.].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXIII, nr. 7-9, juli-sept. 1996. M.R. Doortmont: Ambtenaren, planters en
predikanten: het geslacht Lix-Raaven (Lixraaven) op Curacao en in Nederland [ 18e-19e eeuw]; J. de Jonge:
Geslacht De Rouck. Vervolg op een artikel uit 1883 [te Bergen op Zoom; 16e-17e eeuw; met Lieffringh
(Sebastiaen Liefrinck werd ged. Keulen (Hollands) 7-11-1626 als zoon van Hans L. en Cornelia van Brugh
(/van Bruck), zijn broer Nicolaes ald. op 16-7-1629) en Houckgeest. Als generatie II wordt opgevoerd
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Antonie Willemsz. de Rouck, won. Antwerpen, tr. N.N. Een Anihoni de Roeck otr. Antwerpen (sint Jacob,
PR 214, f. 91) 7-6-1556 Amoldijn Grammeye, Hochstraten (= behorende tot de parochie Hoogstraten).
Anlhonis de Rouck, koopman en vrouw Arnolda Gramaye zijn schuldig Cornelis Gramaye en Franchoys
Gualteroth; verbinden huis 'De Clock' op de Katalijnevest (SA Antwerpen. SR 377, f. 209, 20-10-1584)]:
H. Th.M. de Raad: Genealogie Hoevenaar (Vianen 15de-16de eeuw, Culemborg 16de-17de eeuw) [ en o.a.
te Amsterdam; verwantschap met Jan van Riebeeck en Anthony van DiemenJ; M.N. van Loon: De eerste
generaties van de familie Van den Molengrave alias Van Loon [te Venloen/Loon op Zand e.o.; uittreksels
Bossche schepenprotocollen; I4e-I6e eeuw]; B.M. Kamp: Een eerder huwelijk van Hertog Willem van
Gulik? [vondst van een afbeelding in een wapenboek bracht licht in probleem van niet kloppende jaartallen;
Van Schoonvorst]; /. Sewandono: Bewijs van Javaanse adeldom; H. Oosterhof: Het wapen Oosterhof,
Oosterhoff en Van Gybland Oosterhoff; Adelsgunsten, Beroep Taets van Amerongen afgewezen. Uitspraak
Raad van State in de zaak Sewandono; LM. van der Hoeven: Begraven te Buurmalsen [uit kerkrekeningen;
1695-1733]; Antw. Amalry.

Ons Erfgoed, 4e jg., nr. 6, nov./dec. 1996. Verv. Over schout, schepenen en nog veel meer; H.M. Lups: De
taak van de archivaris [n.a.v. een bericht in de NRC van 1900]; E. van Driesum: Een oud familiewapen,
kans I op 3?; H.M. Lups: Schotse voorouders? [en de hulp die The Caledonian Society kan bieden]; Verv.
Beroepen van toen (hon-hou): J.H.G. te Boekhorst: Op zoek naar Gelderse voorouders [via het Algemeen
Historisch Archief]; JW. Koten: De betekenis van de computer voor de genealogie (I).

Ons Voorgeslacht, no. 475, 51e jg., okl. 1996. K.J. Slijkerman: Een tak van het geslacht der Heren van
Doerne te Rotterdam [Van Doorne; nageslacht van P(i)eter P(i)etersz van D. tr. Rotterdam 1608 Maertgen
AriensJ; Kohier van de 10e penning van Middelharnis, 1542; Verv. Repertorium... Hofstede Gansoyen [o.a.
Vloots, Verhoeven, Millinc]; Antw. o.a. (Den) Houdijcker, Van Velzen (te Alphen a/d Rijn), Hogendorp.

klem, no. 476, nov. 1996. M. ZaaijerC.B.zn.: Enige nakomelingen van Frans NN [uit archief St-Adolphs-
land (Ooltgensplaat, Den Bommel); eind 16e-17e eeuw; Van Metere,Crijnen, Mosselman, SpaensJ; Kohier
van de Tiende Penning van Hekelingen en Vriesland(1542);/C Kort: Repertorium op de grafelijke lenen
in Friesland ten westen van het Vlie, 1254-1649 {Noord-Holland].

Idem. no. 477, dec. 1996. J.H. van der Boom/K.J. Slijkerman: De geslachten Sloof(f) en Sloof alias van
der Up (van der Rijp) te Poortugaal, Pernis, Rhoon en Hoogvliet [eind 16e-18e eeuw; gezinnen van dochters
werden zo mogelijk mede opgenomen; Hans, Suijcker, Kranenburg, Koster, Groenendijck; fragment Stoop,
met Goffa, Ossekoper, Mels]; 200e penning van de Alblasserwaard over 1667; Verv. Repertorium ... Fries-
land; J.C. Lagendijk/K. J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Van Eijck uit Barendrecht [met
Driedijck, Lagendijck, Leegendijck].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 13, nr. 4, nov. 1996. Obbink: van
'bouwman' tot professor [verhalenderwijs overzicht]. Lucassen: van kippeveer tot vrachtschip [idem;
nageslacht van Lucas Jansen tr. 1700 Jantien Garritsen]; Verv. Genealogie Hemink [19e-20e eeuw; met
naamdragers Hemink te Zelhem met wie (nog) geen verwantschap is aangetoond]; W.J. Ouweneei. Kwar-
tierstaat Johanna Wilhelmina Nijhof [geb. Zutphen 1886; Nijhof (te Vorden en Laren), Haarman (v/h
Brummelman), Draaijer (oorspr. Timmerman; te Holten), Velderman (v/h Op Kleijne Antink); Deelkwar-
tierstaatje Weenink [te Voorst; 18e eeuw]; H. Sinkeldam-Buschman: Genealogie van Het Geslacht Ratel-
band in de Achterhoek [generaties I t/m IV stamreeks te 's-Gravenhage; gen. V t/m VII te Hummelo]; R.
Bobbink- Ubink: Kwartierstaat Johannes Jacobus Bobbink [geb. Zutphen 1915;-, Teunissen (te Zutphen),
Kruitbos, Kassenberg]; Aanv./Verb. Wymelinck (Wiemelink), Schepers/Dierkinck Schepers (te Aalten; 17e
eeuw), Kwst. Olthof [o.a. Enserink].

Oud Hoorn, 18e jg., nr. 3, sept. 1996. Museumstoomtram als industrieel erfgoed; Het Hoornse glasbedrijf
Pels en Joosten; De veelzijdige J.J. Bilhamer, bouwer van de Oosterpoort [Joost Jansz B. alias Beeldsnijder;
1577-78]; Verv. Kermis ... 1861-69.

Wem, nr. 4, dec. 1996. 'Uit de schemer van Hoorns verleden', de jaren 1300-1536; A. vanZoonen: Een
380 jaar oude rebus aan kerkgevel Grote Oost; L. Hoogeveen: Het belang van Velius en Centen [Velius,
1572-1630; Sebastiaan Centen, rem. predikant]; P. Boon: 'Bouwers van de zee: zeevarenden van het West-
friese platteland'; J.H.N.W. Raat: De Hoornse Koekfabriek en het levensverhaal van Jo Wigmans [geb.
Wervershoof 1896]; J. Toes: Hoorn raakte rechtbank kwijt [1877].

Oud Rhenen, 15e jg., no. 3,sept. 1996. HE. Dekhuijzen: Het oude raadhuis te Rhenen [bouwgeschiedenis];
A.J. de Jong: De dichteres Anna Maria van Schurman (1607-1678) en Rhenen; H.P. Deys: De stadsmuur
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van Rhenen tegen het eind van de 16e eeuw [met vermelding van posten uit de stadsrekening van 1594/95:
namen, bedrag, werkzaamheden]; Verv. Straten- en wegennamen.

PRO-GEN-eralia, jg. 2. nr. 3, sept. 1996. J. Mulderij: (Met) PRO-GEN op het Internet: F. Manche: Genea-
logie a la carte [een werklijst maken met gebruik van het kladveld]: F. van Heest: Sorteren van een PRO-
GENdatabase op basis van relaties [beschrijving programma SorF]; /. Gilisen: Zoeken naar dubbele relaties
en dubbele personen.

Idem, nr. 4. dec. 1996. M.J. Frouws: Tweelingen; D. Arnoldus: Genealogie a la carte [reactie; suggestie
voor selectie]: H. Unij: Kwartierstaat naar WordPerfect. Index uitdraaien in WP; J. Simons: Addendum
('Hebt u ook zo'n moeite met Nederlandse plaatsnamen?'); Foutje in SorF; W.J.M. Nelis: Datumconversie
in informatievelden.

Scarpenzele,)g. IV [1996], nr. III. J.C. Klesser. Gerrit Palick en zijn generatie in Gelre [tocht in 1519 zijn
echtgenote Elisabeth van Marckolf]; W.H.M. Nieuwenhuis: Alle alsulke manne ende tynsguede, een intrige-
rend leencomplex [o.a. percelen in Woudenberg en Scherpenzeel; eigenaars: Van der Zevender, Van Rij-
nenstein, Van Culemborg; 14e eeuw]; Watersnood te Woudenberg [1595]; J.C. Klesser: Namen uit de regio
op een veertiende-eeuwse namenlijst; W.H.M. Nieuwenhuis: Verhoef of Van Wittenberg? [te Amersfoort
en Woudenberg; 17e-18e eeuw].

Idem, nr. IV [dec. 1996]. J.C. Klesser: Willem Palick Gerritszoon en zijn broers [16e eeuw]; Idem: Van
Scadewijck/Van Geytenbeeck [in de middeleeuwen was 'Scade' een persoonsnaam; wapen-varianten Van
Schayck; Van Geitenbeeks mogelijk van oorsprong Van Scadewijcks]; Idem: Het oudste stukje Gelre van
Scherpenzeel; W.H.M. Nieuwenhuis: Twee 'Van den Heuvels' te Woudenberg [tweemaal een DirkTheu-
nisz; een smid (geb. ald. 1730) en een landbouwer (geb. Amerongen 1762; = Van Langelaar)].

Van Zeeuwse Stam, nr. 95, dec. 1995 [=1996]. f! Fraanje: In 300 jaar van 't ene kabinet in 't andere [schrift-
je met handschrift van Cornelis, Cornelia en Joanna Heernisse en Elisabeth Pieters Duyvewaarde; 18e
eeuw; onderzoek naar herkomst; Jacob Hoekman(geb. Hoedekenskerke 1819) en de familie Fraanje]; L.P.
van Oppen: De Zeeuwse romantische schilder Levinus Petrus van Oppen (1764-1837) [met stamreeks en
stamboom (in schema)]; Deumis, waar zitje? Reacties op artikel van PA. Harthoorn, door T. Hoek van
Dijke en C.J. Los [fragment (De) Mol, te Baarland; 17e- begin 18e eeuw]; K. van Berghem: Geslachtsregis-
ter van burgemeester Jan de Klerk [te Wemeldinge; geb. 1798, tr. 1823 Agatha Westveer; notities over
beider families t/m hun grootouders]; Aan het Residentieboek vam Mr. A. Duijck, periode 25.04.1605/
5.09.1606, ontleende data betreffende Zeeland en Goeree-Overflakkee (A.R.A. Hof van Holland, nr.
01705); Antw. Erasmus, Van Die.

Veluwse Geslachten, jg. 21 (1996), nr. 5. Verv. Schuur, Van Schuur en Verschuur; A.M. Pieke: Kwartier-
staat Pieke (de Veluwst kwartieren hiervan) [Pik, Van der Ziel, Oonk, Schipper (te Epe)]; B.J. van den Enk:
Genealogie Ter Hoeven; E. de Jonge: Steven van Rhemen, een 17e eeuwse genealoog [fragment Beumer,
Boemer]; W.H. Vosselmcm: Kwartierstaat Mol, een voornamelijk Nunspeets onderonsje [ - , Hofman,
Bakker, Pater]; E. de Jonge: De Van Dompselers: een 'kosmopolitische' familie [inventarisatie takken en
stammen]; T. Doornebosch: Kwartierstaat Doornebosch [Teunis D., geb. Voorst 1960:-, Fukkink, Dene-
kamp, Wuestman]; A.C. Zeven: Een request uit ca 1783 aan de magistraat van Wageningen ondertekend
door 100 personen; Idem: Familiewapens op archiefstukken van Harderwijk (coll. Muschart) 1; A. ter
Maten: Genealogie Van Meerveld [nageslacht van Theunis Jacobs tr. Grietjen Francken, 1643 weduwe op
erve Meervelt; te Scherpenzeel e.o.].

Vosholkroniek (Cultuur Hist. Ver. Ter Aar), sept. 1996. Werkgroep Archief & Genealogie: Touwtrekken
om M. Valentijn (1) [Martinus V, geb. Ter Aar 1807; kwestie tussen Oudewater, Moordrecht en Ter Aar
om zijn alimentatie]; 21 mei 1875 een feestdag? [zes bruidsparen].

Idem, dec. 1996. Een bijzondere enveloppe [gestempeld Gouda 4.5.1863; geadresseerd aan J. van der
Meer, Dijkgraaf van den Vier ambachtspolder te Langeraar; geb. Leiderdorp 1799]; Verv. Valentijn; Het
gezin W. Uijttewaal [geb. Papenveer 1858, tr. 1892 Cornelia M. van den Dobbelsteen].

IJsselakademie, 19e jg., nr. 3, sept. 1996. Sporen van de vroegste geschiedenis van de St. Michaëlskerk in
Zwolle; J. ter Steege: Ds. Johannes Voskuil ca. 1565-1645 [predikant te Epe (1598-1604) en Steenwijk
(1604-1645)].

Idem, nr. 4, dec. 1996. O.A. Klumpje: Een hachelijke tocht in maan 1945 [Wilhelmina Klumpje-Kamp
en dochter Jantina op de fiets van Kampen over de grens naar Lingen]; E.D. Eijken: Overijsselse leenman-
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nen en lenen. Het repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen.

Zicht op Haringcarspel, 4e jg., nr. 10, nov. 1996. W.L. van Schoneveld: Uit het leven van (West) Frieslands
Heer. Floris V, 1256-1296: Industrieel erfgoed. Wind-Stoom-Motor-Diesel-Elektriciteit voorpolder-
bemaling door de jaren heen; R.C. Posthuma: Herinneringen aan het leven in Warmenhuizen in de periode
tussen de beide Wereldoorlogen; Oude en nieuwe gemeentewapens van Harenkarspel.

Uit onze afdelingsbladen:
Amstelland, nr. 24, nov. 1996. R. Voonman: Lutheranen in Amsterdam (II); Verv. Vreemde namen [frag-
ment Grincour; te Leiden en Amsterdam; 17e eeuwj.
AchterhoekbuUeiin, 4e jg., 1996-3. Onderhandse acte [Klaas Wouters en Johanna Klijse/Kleise, won.
Apeldoorn en hun zoon Hendrik Merten Wouters; 1861]; Kwartierstaatnummering [voorbeeld (6 gen.)
kwst. Gerrit Rijsdorp, geb. Apeldoorn 1933; - , Breman, Frech, Kramer (te Groningen)].
Delfland, jg. 5, no. 5, dec. 1996. A.T.M, van der Nat-Ruygv. Van koude winters, Delftse Spoeling en de
firma Ruygt [spoeling: 'afvalproduct bij de winning van alcohol uit zetmeel houdende producten'; het gezin
van Johannes Ruijgt tr. Pijnacker 1858 Geert[?r]uida StarreveldJ; Delftenaren elders (Frans van der Goes
tr. Engter 1801 Louisa Smidts].
1340 (Rotterdam), jg. 10, no. 3, sept. 1996. B. Blommers: Genealogie Blommers [nageslacht PieterBlom-
mers x Agatha van Beest, won. Dordrecht 1746-54]; P. de Ridders: Flarden uit kwartierstaat De Ridders;
J.G. Verbeek: Fragment-genealogie Lit [te Oud-Zuilen, Woerden, Rotterdam, 1792-1908]; Corr. Wisselaar.
Idem, no. 4, dec. 1996. Speciale Hillegersberg-aflevering, geheel verzorgd door R.K. Vennik: De regering
van H. [lijst van schouten en burgemeesters, secretarissen, predikanten]; De vervening in Hillegerberg;
Quohier van veenlanden (1688) [transcriptie]; Protocol veenlanden (1690-1692) [idem]; Requesten en
consenten slagturven H.; De oudste generaties Geneug(e)lijk [eind 16e-begin 18e eeuw]; Militaire zaken
in het archief van Hillegersberg.
Friesland, jg. 2, nr. 1 Jan. 1997. H. de Haan-Klijnstra: Hoofdpijn [Jan Pieter Klijnstra, overl. Harich 1829];
J. CA. Schokkenbroek: Ontstaan en geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie [samenvatting
lezing].
Genealogica (Flevoland), jg. 12, no. 4, nov. 1996. H.M. Supheert: Genealogie van Gerrit de Bont [nage-
slacht Gerrit de Bondttr. Geertruy Zeeling, won. Alphen a/d Rijn 1769-70]; T. enJ. van Doren: Van Doren,
D.O.R.E.N, met ene O en een E tussen de R en de N [afk. uit Werkendam; Verdoorn]; Idem: Parenteel Bernt
Jacobsz de Vries [won. De Werken, leeft 1631, tr. Sijke Adriaens van den Heuvel; De Vries van Helden,
Van Helden, De Gelder].
Gens Gelriae, jg. 6, no. 3, dec. 1996. Index Gens Nostra [installatie tip]; Uitwisseling kwartiergegevens
[opgave namen 16 kwn. per lid om contacten te bevorderen].
Gooi en Eemland, 7e jg., nr. 4, dec. 1996. Verslagen lezingen: 'Het gebruik van audio-visuele middelen ter
ondersteuning van familieonderzoek' en 'Wat moesten onze voorouders aan belasting betalen'; /. Thomas-
se: 'Gedenkt te sterven' [grafschriften begraafplaats te Hilversum]; Verv. Herbergen en kasteleins te Hilver-
sum; Verv. Hilversummers in andere plaatsen [Kockengen]; Regio kwartierstaten-4. W.J. Willard: Willard
[Hendrik W. (1870-1947);-, Smit, Smit, GantenbrinckJ.
Hollands Noorderkwartier, 29ste afl.Jg. II,nr. l,jan. 1997. Verv. 'Hoezo wagenmaker?' [zoektocht naar
achtergrond van het nemen van een groepsfoto; Telman]; A.C. Stierp-Impink: Het buurtschap Jan Boyes
(Buyes) waar Sijbeth Pietersz Speelder woonde [17e eeuw; buurtbewoners ontleend aan o.a. schepenrol];
A Koopman: Honderd jaar familie Stikkel in Nederlands-Indië.
HuppelDePup, jg. 4, nr. 1 Jan. 1997. Boedelinventarissen als bron van genealogisch onderzoek [samenvat-
ting lezing]; A Veldhuis/H. Hartog: Onbekende bron: Boedelinventarissen/boedelbeschrijvingen; A. Veld-
huis: En weer was er een boedelbeschrijving... (Bouwina Huninga) [ged. Beerta 1677); K. Hessels: Proble-
men met de totaal-index op 50 jaar Gens Nostra [tips]; G. Bordewijk: Kwartierstaat Grietje Cornelia Bakker
[ 1912-1981; 63 kwn.; Bakker (te Winsum), Bulthuis, Pelker, Munting]; Ommelander adel in de late Middel-
eeuwen [samenvatting lezing],
Kempen- en Peelland, jg. 4, no. 4, dec. 1996. Schakel van Piet van der Helm en Hetty Dils, echtelieden
[gemeenschappelijkeafstamming van Jacob Adam Heynsselmans tr. Elisabeth Pompen]; Kwst. (5 gen.) van
Remkoen Ivettede Keijzer [geb. Geldrop 1975 resp. 1979;-, Vanden Nieuwenhof, Van Tuyl, Meliefste];
Kwst. (5 gen.) van Karen, Bart en Anne Vonk [geb. Tiel 1983 resp. Aalst 1986en 1988;-, Van Ommeren,
Stegehuis, Berger]; Moederslijn van Kim van Leuken [-Rozendal, Wittkamp, Wuffele, Ritmeester,Chris-
ten, Verzijl, Hartkoorn, Van Wijk]; Moederslijn van Femke Anna Rinkel [-Van Berge, Dalmaijer, Van
Oosterhout, De Jong (te Sprang), Roozen, Smallegange, Julien, Hanewinkel]; Verv. Erven [genen, enzymen
enz.]; De naamval als namenval.
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Koggenland. 1996/4. Terschellinger families [naamlijst]; Verv. Kwst. Selie [Buursma, Buitenhof); Verv.
Lutheranen in Noord-Holland.
Kwartier van Nijmegen, ]g. 5, nr. 4, nov. 1996. J. Hekking: Op zoek in Gelderland [Gelders Documentatie
Centrum; selectie titels aanwezige uitgaven]; R. Loth: De schakel tussen de Europese en de Indische Loth?!
[verslag onderzoek naar herkomst familie Loth; afk. uit Liederstedt bij Wohlmirstedt]; J.H. Smallenburg:
Naamsverwisseling? [voorbeelden Smallenburg met kennelijk onjuiste opgaven bij geboorte en overlijden;
Hilversum, 19e eeuw].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 14, nov. 1996. Pastoors van vlees en bloed [Dionysius van den Eisen •
(ged. Gemert 1701) en Anna Maria van den Vossenbergh]; Belasting voor Willem Frans Smits [1858];
Verv. Emigranten naar USA.
NoordKOPstukken, 1 Ie jg., nr. 1, dec. 1996. Uit de kerkarchieven van Wieringen [1716]; Artikelen uit de
Texelse Courant anno 1888 [en 1891]; M. en Th. Klaassen: Dijker uit Oosterend [nageslacht Maarten
Jacobs Dijker, overl. 1618].
Stichtse Heraut, nr. 34, nov. 1996. A.M.L. Hajenius: Genealogisch onderzoek in Vleuten en De Meern
[verslag lezing]; J.J.A. Elsenaar. Het verdwenen mouwvest [Gerrit Hak, overl. 1837]; Antw. Ruysch [te
Leeuwarden; 16e eeuw],
Threant, 7e jg. (1996), nr. 4. Kwartierstaat Koops [Willem Koops, geb. Smilde 1931, tr. 1959 Geertruida
Wilting, geb. Odoorn 1937;-, Kruid,-, Schepers]; P. Kleine: Stamreeks Kleyne/Kleine [oudst bekende:
Reynder Wolters Kleyne tr. Hoogeveen 1698 Aaltien Jans de Weerd]; H. Klooster-Spanjer. Uit de Drentse
en Asser Courant [100ste verjaardag Sjoerd de Boer, geb. Oosterwolde 1814]; Antw. Tissing(e).
Veluwe, 1996, no. 3. Genealogisch onderzoek op de Veluwe (I). E. de Jonge: Primaire bronnen heden -
1811 [toegespitst op de Veluwe; weergave van twee lezingen; met o.a. opgave waar bepaalde verpondings-
kohieren en schattingslijsten zich bevinden]; J. Hamaker: Genealogie is mijn hobby [onderzoek naar Hama-
ker].
West Noord-Brabant, ')g. 6, nr. 4, nov. 1996. Langs de matriarchale lijn [Rombouts, Schouteren, Van Meel,
Stevens, Wuijts, Broos, Mastboom, Van Tilburg]; L.J. Jonkhout: Huwelijksperikelen [tussen Cornelis
Luijsterburg en Maria Wiltens; te Breda, 1757]; Kwst. (5 gen.) Cornelis M.A. van Zwol [geb. Raamsdonk
1963;-, Den Reyer, Kieboom, Van Deursen]; Verv. Akten van indemniteit te Werkendam [1776-78]; Een
jammerlijke verdrinking [Geert Thomassen Melo, 1720]; Een 'soen' geval [Anthonis Adriaen Schouteten
namens familie wijlen Joos Adriaenssen, Roosendaal/Nispen 1604],
Zaanstreek-Waterland, no. 27, dec. 1996. Sj. Bus: Kwartierstaat van Pieter Bus [geb. Velsen 1951;-, Ris,
Schoon, Ruijter (te Graft)]; J. Blanken: De Nauernase vaart [voorbeelden wat te vinden in het archief van
de polder Schermeer]; J.P. Blokker: De herkomst van de naam Klemensia [via Klemensia Rozemeijer (geb.
Wormer 1873) en Mijnsje Cornelis Blank (ged. Zaandam 1792) naar Maaijnsie Gerrits Jager (tr. Assendelft
1758)]; Aanv. Kwst. Simone E. Bes [o.a. kwn. te Nederweert]; G.M.L. Bakker: Kwartierstaat van Floris
Bakker [1898-1981; Bakker (te Usquert/Uithuizen), All, Bruijn (Beemster), Kok (te Monnickendam)].

Uit Familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 129, maart 1996; nr. 131,sept. 1996;nr. 132, dec. 1996. Nakomelingen van Botte Romkes
Schotanus [geb. Mirns en Bakhuizen 1869, overl. Libertyville (111.) 1937].
Buis Varia, jg. l,no. l,jan. 1992; no. 3, jg. 2, juli 1993. Parenteel 4 [fragment nageslacht Cornelis Claasz
Buysman te Bovenkarspel, 1672-1680]; no. 5. Albert Buisman te Spanga [19-20e eeuw]; no. 9, jg. 5, nov.
1996.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 10,nr.4,dec. 1996. De Heus in Heukelum-II [op de korenmolen; 18e-19e
eeuw]; Verv. Genealogie De Heus.
De Dobbel-beker, 26e jg., nr. 3, 3e trim. 1996. Verv. Tak Dobbelaer(e) van Gent naar Cadzand.
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 5 (1996), nrs. I (maart);
2 (juni). Losse kwst. van Maurice Joseph Merlevede [geb. 1917;-, Inion, Mahieu (te Houtem), Banier];
3 (sept.). Daniel Merlevede (Popering): leven met hout [geb. 1930; stamt af van Antonius M., tr. Poperinge
1671 Joanne Gombert]; 4 (dec). Losse bijlage: Stamreeks Merleveyt/Merlevede [ 17e-20e eeuw] en "Kwst.
nr. 10 van Christine F.M.C. Merlevede [geb. leper 1957; 6 gen.;-, Verriele, Feryn, Matthys; o.a. te Renin-
ge, Westvleteren en Lo].
Familieblad van Suyderhoeff tot Zuiderhoek, Ie jg., no. 6, dec. 1996 [voorlopig laatste aflevering]. Voor-
ouders van Bos Zuiderhoek [geb. 's-Gravenhage 1916; 31 kwn.;- , De Jonge (te Sliedrecht), Marchen,
Keyser (te Amsterdam)]; Overzicht van de Zuiderhoeken die in Pijnacker hebben gewoond, zijn gehuwd
en overleden [Suyderhoeck],
Familie-tijdschrift van de familie Verbeem(en), nr. 4, dec. 1996. Verv. Genealogie Verbeem(en) [te Goes;
19e eeuw].
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Genealogisch familie-blad Olijvc, 6e jg., nr. 3, sept. 1996. L Olijve: Aangehuwden verwanten in paremeel
[Frens(e). Oliva/Olive/Olijve].
Gens-Dunia, 33e jg. (1996), nrs. I, 2, 3; nr.4 (nov.). Pieler Adriaensz Verdui(j)n (ca. 1635-1707) [ontwik-
kelde bruikbaar onderbeenprothese].
Helm-Nieuws, no. 49, 13ejg., nr. I, winter 1996. Gerechtshof van Holland anno 1562: weigerende weduwe
Vd. Helm alsnog in het gelijk gesteld! Ruzie rond erfenis [Liesbeth Jacobs wed. Cornelis Willemsz van der
Helm, won. Benthuizen]; Doopacte Cornelis van der Helm zorgt voor andere voorouders! [ged. Bergschen-
hoek 1715]; Neef huwt nicht te Waddinxveen anno 1785 fPieter Ariens van der Helm x Maria Pieters
Berkelaar].
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 35 (1996), no. 2 (sept.). Verslag van onderzoek in Duits-
land [o.a. te Bielefeld]; Aanv. genealogie Kikkert; no. 3 (dec). H. Overtoom: In de voetsporen van Eilerts
de Haan [leider Corantijn-expeditie, overl. 1910]; Verv. Genealogie.
Informatieblad over families Van Dasselaar, 1 ste jg. (1995), nrs. 1 t/m 4 [zal voorlopig niet verder verschij-
nenj. Red.: W.J. Klok-van Dasselaar, Postbus 125, 3860 AC Nijkerk. In no. 3: Oudst bekende voorvader
Jan Dirkse tr. Putten 1752 Geertrui Willems; fragment Van Dasselaar. No. 4: Kwst. (4 gen.) Willempje
Jacoba van Dasselaar [geb. Nijkerk 1949;-, Van Ramshorst, Vat, Landman], fragmenten Van Dasselaar
alias Vliek (3 gen.) en nageslacht van Goosen Jansen van Dasselaar (5 gen.).
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 39, jg. 12, sept. 1996. Verv. Van der Schuyt te Alkmaar [18e-19e eeuw]; nr.
40, dec. 1996. Schuite/Schuit/Schuitt [in Amerika; afk. van Zuidveen (omg. Steenwijk) via Hengelo].
Jelsumer Hoekstra's, nr. 33, 17e jg., nr. 1, sept. 1996. Nieuws uit de familiekring [vele In Memoria].
Jongens familiebrief, 8e jg. (1996), nrs. 29 (maart), 30 (juni), 31 (sept.) Mijn grootvader de timmerman
[Pieter Jongens, 1862-1928, tr. Dirkje Dusschoten]; nr. 32 (dec). M.C. Schaap-Jongens: Claes Cornelisz
Jonges 1595-12.4.1654, commandeur ter walvisvaart en burgemeester van Jisp.
De Meuinger Weihnachts Zeitung, 5e jg., dec. 1996. Amerikaanse tak ontdekt [Moorman]; Johann Bernard
Conrard Moormann [geb. 1739; zijn snuifdoos].
Het Patertje, jg. 12, nr. 3, sept. 1996. Pater-Nunspeet [Pater te Doornspijk en Nunspeet; 18e-19e eeuw].
Quia nominor Viromandua, 3e jg., nr. 4, nov. 1996. Verv. Familie Vermand, steenbakkers uit de Rupel-
streek; Historiek der Nielse steenbakkerijen.
De Robbenplaat, nr. 2, dec. 1996. Een tak Rob uit Vlieland en Medemblik [17e-18e eeuw].
Sintmaertensdijk nieuws & ouds, no. 31, aug. 1996. Fragmenten, stamreeksen, familieberichten betr. (Van)
Sint(e)maartensdijk, Sint(e) Maartensdijk, Van Suntenmaartensdijk enz.
Stichting geslachten Zijlstra, nieuwsbrief 1996. S. Zijlstra: Luidklokken en klokluiden; Parenteel van Jan
Rienks [tr. voor 1797 Antje Aldriks Visser; Zijlstra].
Stichting Jacobus Laulenbach 1537/'38 tot 1611, familieblad nr. 17, nov. 1997[=6]. Tiemen Lautenbach
(1902-1942); De Lautenbach vierling.
De Stijnman's kroniek, nr. 12, oct. 1996. Familie-album [veel (oude) groepsfoto's].
Thoentertijd, nr. 39, jg. 19, dec. 1996. H. 't Hoen: Een Rotterdamse 't Hoen-tak en de zeevaart [schema
19e-20e eeuw]: E.J. Rollema: Een onbekende 'tHoen/Thoentakte Veuren Leidschendam [oudst bekende:
Jan Pieters of Thijsse 't Hoen, overl. 1763]; J. 't Hoen: Een eerste aanzet tot de uitwerking van de West-
landse omgevings T(h)oen/'t Hoen-tak [eind 18e-20e eeuw].
Tichelpost, nr. 13 (1996). De emancipatie van het geslacht Tichelman.
Timmers koerier, 6e jg. (1996), nr. 2 [aanv. genealogie; o.a. Sittardse stam Timmers].
Tijdschrift vereniging van de familie Van Cotthem, no. 4, okt.-dec. 1996; no. 5, jan.-mrt. 1997. Van Cot-
them [naamgenoten o.a. 15e-17e eeuw].
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k nieuwsbrief, jg. 12, nr. 1, dec. 1995; nr. 2, mei 1996; nr. 3, sept. 1996 [verschillende
spellingswijzen naam, met voorbeelden].
De Veerkamp Krant, jg. 2, nr. 4, dec. 1996. Faillisementen van Veerkampen: Julius Veerkamp (1855) [lijst
schuldeisers]; Stamreeks Julius Veerkamp; Lingerie- en Blousenfabriek Ferd. Veerkamp.
Vegt's chronicle, jg. 10, nr. 3, sept. 1996. Verv. Schiedamse familie Van der Vegt/Van der Vecht; nr. 4, dec.
1996. Friese tak familie Van der Vegt [nageslacht van Johannes van der Vegt x Aaltje van der Werf, won.
1890 Menaldumadeel]; De Friese familie's Van der Vegt (gegevens uit volkstelling 1947 en fragment te
Utingeradeel; 19e eeuw]; Het leven langs de IJssel [Van der Vecht te Mastenbroek en IJsselmuiden].
Vis A Vis, nr. 31, dec. 1996. De familie Vis en de Zaanse molens (slot).
Vortmes, nr. 1 (1990). Vortmann en Voortman, tak Waterland, tak Oldambt [met schema's]; Lijkteksten
van de bewoners van halferf 'Detert Vortmann'; Een eerrovend gerucht [zou in 1810 te Monnickendam
verspreid zijn door Janna Buisman huisvrouw Jurgen Voortman]; Thuis bij Trijntje Berkhout wed. Harmen
Voortman 11867/68]; De nalatenschap van Mejuffrouw Leentje Voortman. Idem, 2e jg. (1991)./G. Voort-
man: Herinneringen ... uit mijn jeugd; C.P. Hinlzbergen/A.J. Hintzbergen-Vortman: Twee Zwaantjes
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[Swaantje Vortmann (geb. 1818) en nicht Zwaantje (geb. 1854)]; Niesenoortsburgwal 86 [te Monnicken-
dam]; Menslage 1772 [schema's Vortmann]. Idem, 3e jg. (1992). J.G. Voonman: Artland; Voornamen in
onze familie; R. Voonman: Familie-register [met gegevens 10 naamgenoten Vo(o)rtman, Voerman, die van
Duitsland naar Nederland trokken].
De Wagenschouw. nr. 21, nov. 1996. H. Wagenvoort: Erfgenaamden [Besseling, Pekkelriet. Wagenvoort,
Aman].

België
Genealogie & Computer, jg. 13, nr. 5, sept. 1996. H. Goegebimr. BRONSCAN op het BBS; BELGACOM
steekt de genealogen een handje toe; Family Tree Creator.

Idem. nr. 6, nov. 1996. Brothers' Keeper voor Windows [vertaald artikel uit Genealogical Computing];
P. Douche: GED-Mate, een handig hulpprogramma.

Heraldicum Disputationes, jg. 1, nr. 3, juli-sept. 1996.7. Goolenaerls: 'Brass rubbing' [het overbrengen
van (bijv.) koperen grafplaten op papier door afwrijven; met voorbeelden van 'gewapende' grafplaten
Draeck-Colibrant, Van de Werve-Van Halmale, Van Leefdael-De Beer]: Heraldische kwartierstaten [sy-
steem volgorde kwartieren]; M. Van de Cniys/R. Buggenhour. De kapel te Heikruis f'obiits', rouwborden
aanwezig in deze kapel, vooml. betr. familie Jolly].

Idem, nr. 4, okt.-dec. 1996. L. Duerloo: Bastaarden, wapenkoningen en rechtbanken [beperkingen erf-
recht, legitimatie, heraldische processen, regels bastaardbreuken enz.].

Mensen van toen, jg. 6, afl. 3, sept. 1996. V. Poolen: Doopsgezinden uit het Land van Nevele en het Meet-
jesland die zich in Zeeuws-Vlaanderen hebben gevestigd [17e eeuw; uit diverse bronnen en publicaties
samengevoegde gegevens].

Idem, afl. 4, dec. 1996. P. Huys: Een kerkrekening uit Alva's tijd als genealogische en toponymische
bron (kerkrekening Vinkt 24.12.1571 -11.01.1573); Brugse poorters (1479-1794) uit het Land van Nevele;
Inwoners uit Landegem gesneuveld in het leger van Napoleon; Kloosterzusters in Zeveren [20e eeuw]; A.
Marlens: Staten van goed in het fonds Ursel van personen uit het Land van Nevele [1700-1795]; Mini-
kwartierstaat van Flor Grammens [1899-1985; - , Cosset, Gelaude, Coddensj; De aankoop van een st.-
Laurentiusbeeld te Poesele in 1629.

Le Parchemin, No. 306, 61 e année, nov.-déc. 1996. Marie-Antoinette Monseu (1774-1860). Douairière d'
Emmanuel Houtart; La familie de Cassina de Boulers [afk. van Milaan]; H. Douxchamps: Pourquoi les
Mormons font-ils de la genealogie?; M. Belvaitx: La familie Baulduin, de Waulsort sous 1'Ancien Régime
[16e-18e eeuw; met stamreeks Minet].

Vlaamse Stam, 32e jg., nr. 10, okt. 1996. F.M.M, van de Velde: Drie eeuwen Waas geslacht 'Sanders' [de
opstelling van de genealogie is niet erg overzichtelijk, men raakt het spoor spoedig bijster. Bij het maken
van een schema kwamen we nogal eens 'vermoedelijk zoon van' tegen evenals enkele onnauwkeurigheden:
op blz. 420 heeft Jan Sanders vier kinderen, op blz. 422 zijn het er vijf; blz. 438, Adriaens dochter Maria
huwde ca. 1586-zij kan dus geen dochter uit zijn tweede huwelijk zijn, daar de eerste vrouw in 1572
overleed (mogelijk zijn de namen van de echtgenotes verwisseld); blz. 437, de moeder van Jacobmijne van
Maer(t)selaer heette Katlyne Schoyt (niet Van S.) en was een dochter van Aert (niet Antoon), zie SA Ant-
werpen, SR 286/233verso, 25-9-1561 en SR 242/91,12-11 -1551 ]; F. Debrabandere: Flamez. Een nawoord;
Zarrens archief te Haasdonk [ruzie te Zarren in 1791 ]; Gentse poorters uit Leuven (1542-1796); P. Donche:
Leeftijd, herkomst, afstamming en signalement van een compagnie voetvolk in de Kasselrij leper (augustus
1605); R. van de Maele: Zuid- en Noordnederlanders in Helsing0r tijdens de tweede helft van de zestiende
eeuw.

Idem, nr. 11-12, nov.-dec. 1996. Gentse poorters uit Antwerpen (1542-1796) [w.o. Jeronimus Coyeman
fs. Cornelis. 1575]; Verv. Staten van goed van de heerlijkheid Oosthove te Nieuwkerke en Niepkerke; R.
van de Maele: Zoeklicht op de voorouders van Louis Paul Boon [geb. 1912; kwst. (7 gen.);-, De Pelsmae-
ker, Verbestel, Van Herreweghe]; G. vanden Berghe: Een genealogie van een familie Vanden Berghe uit
Brugge [oudst bekende: Joannes Baptiste vanden Berghe tr. Anna Maria de Vos; hun zoon werd gedoopt
Brugge 1676]; W. Bossier: Bossiers in Louisiana [18e-19e eeuw]; G. Probst: De Gilsen-studiebeurzen
[Robert Gilsen, priester te Sint-Truiden, testeerde 1490; namen van begunstigden; o.a. Pickaerts, Cruis.
Haubrechts, Plevoets, Morren]; Antw. Smessaert.
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Duitsland
Computergenealogie, Jg. 12 (1996), Heft 35. Landkarten und Ortsverzeichnisse auf CD-ROM; GENprof:
-Version "GP96' -jetzt auch als Quellenverkartungsprogramm einsetzbar; GENISYS (Version 8); Broth-
ers' Keeper contra PRO-GEN -ein Testvergleich; Internet-Adressen für Genealogen.

Familie undGeschichte (Sachsen-Thüringen), Nr. 18, Bd. II, 5. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1996. W. Lorenz: Zur
Heiratspolitik in der Annaberger Oberschicht im 16. Jahrhundert [WeiB, v. Sulgau, Schmidt, Röhling,
Mittelbach; 16e eeuw]; Aus der Geschichte der Familie UBwald (Ausgehend von Auszügen eines verschol-
lenen Stammbuches) [te Weimar, Eisenach en Gera; I7e-19eeeuw; met drie kwartierstaat-fragmenten]; Af.
Krasselv. IstZilleein Otterwischer? [onderzoek Krasselt/Crassel(t), Grassoldenz.]; G-W. Kauffmann: Die
'ungarische Krankheit' -Was war das? [koorts, hoofdpijn, vlekken, waarschijnlijk typhus; verspreid door
kleerluis]; Toter Punkt bei der Familie des Johann Hietzig zu Ortrand/Mark MeiBen; H.-J. Kretschmar (t):
Das Bürgerbuch von Neustadt/Orla ab 1749 (I) [transcriptie]; Rauberbande im Erzgebirge gefaBt und
hingerichtet [o.a. vier broers Freyer, 1755]; 10 Jahre Genealogie in Chemnitz; Geflohener Dieb will zu
Hause sterben [Johan Samuel Queck, overl. Lehesten 1773]; Nachtrage [von RuBwurm; Meese, Tschirich;
Schulmeister Daniel Alberti (overl. 1760)].

Idem, Nr. 19, Heft 4, Okt.-Dez. 1996. Über die Piegler unterbesonderer Berücksichtigung des vogtlandi-
schen Zweiges [ 18e-20e eeuw]; Barbara Uthmann und ihreZeit [Barbara vom Elterlein, 1514-1575, tr. 1529
Christoph Uthmann; zette na diens overlijden in 1553 zijn bedrijf (koperwinning) voort]; Die Försterfamilie
Schick/Schichte in 6 Generationen Förster auf der Heinzebank [16e-18e eeuw; te Wolkenstein; met
BarrwaBer]; R. Berthold: Vorsicht bei Sterbealtern! [voorbeelden Christoph Kotte (overl. 1756) en Johan
Gottlieb Riedel (overl. 1832)]; Verv. Bürgerbuch Neustadt/Orla.

Hessische Familienkunde, Bd. 23, Heft 4, Dez. 1996.EinwohnerlistenausdemKirchspielFrankisch-Crum-
bach (1475-1720) [1475-1502 o.a. Koller, Reide; 1547 o.a.Beul, Seiffridt; 1547-86 o.a. Haist, Lau-
tenschlager; 1614o.a. Arres, Eisenhauer; 1633 o.a. Beyl, Fatzier, Heist, Seyfried; 1676 o.a. Brunner, Heller-
mann; 1700 o.a. Groh, Schmunck, Weber]; Alteste Einwohnerlisten von Ober-Mossau (1454-1668) [o.a.
Lütwin/Ludtwein, Sped, Gegel, Hoffnung, Hörr, Kerber, Kramer, Lammer, Mitsch, Schaf, Scheuermann,
Volck]; Der Waldenserforscher Prof. Lic. Theol. h.c. Daniel Bonin [1861-1933; kwst. (6 gen.);-, Perron,
Guyot, Pra; voornl. te Rohrbach]; Hessische Wappenrolle: Cromm, Mollat, Trautmann [met stamreeksen].

Mitteilungen des Mindener Geschichtvereins, Jg. 66 (1994). Von der Bauerschaft'Aldenthorpe' zur Stadt
PreuBisch Oldendorf; Der Wedigenstein. Untersuchungen zur Geschichte und zum geschichtlichen Alltag
eines festen Hauses und Domanengutes an der Porta Westfalica [Rommel, v. Glabeck, v. Langen, v.
Westphalen, v. Reden, Henze, Rischmüller, Sobbe]; Der HexenprozeB gegen Anneke Blancke und Ilsche
Nording vor dem Mindener Rat 1603-1604; Das Obernfelder Pflegehaus. Under der Leitung von Caroline
von der Reek (1856-1914). Ein Beitrag zur Sozialgeschichte im Lübbecker Land.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV,44. Jg., Heft 3, Juli-Sept. 1996. Die Familien Dieckhoff im Baltikum
und in RuBland [ 18e-20e eeuw]; Kanzelabkündigungen in Nieder Wiesa bei Greiffenberg in Schlesien von
1669 bis 1710; Die Einwohner von Labes, Kr. Mies im Jahre 1921; 10 Jahre 'Forschungsgruppe Grafschaft
Glatz'.

Idem, Heft 4, Okt.-Dez. 1996. Verv. Kanzelabkündigungen; Die Mitglieder der Neisser Müllerinnung
von 1714 bis 1851; Danziger Schneidermeister und ihre Lehrlinge im Jahre 1784; Alte und neue Quellen
zur Personengeschichte der Deutschen in Narva für die Zeit von 1900 bis 1940; Mennoniten im Neumarki-
schen Amt Driessen, Brandenburg [o.a. Voot/Vood/Foth, Buller, Unruh, Dircks, Becker].

Südwestdeutsche Blatterfür Familien- und Wappenkunde, Bd. 21, Heft 9, Sept. 1996. Der markgrafiich
badische Hofschuhmacher Emanuel GroB. Erweiterte Ahnenliste Horn/GroB [Emanuel Horn tr. Sim-
mozheim 1721 Susanne Margarethe Dörtenbach; met Wern, Waltz, Eble, Geissel, Demmler; voornl. te
Stuttgart en Calw]; Blasius Fröschlin und die Herkunft der Familie Fröschle [boer in Plieningen 1650-1706;
16e-18e eeuw]; Die Ettischerin Kemnatund Ruit; Württembergische Auswanderer in die Neumark 1750;
Zwei Dutzend vermiBte EheschlieBungen gefunden [o.a. Eisenmann, Lutz]; Die Sammlung Keiler in der
Württ. Landesbibliothek, Stuttgart [Emanuel L. Keiler beheerde o.a. Familiestichtingen, waarvoor hij
gegevens van de betreffende families ontving en waarvoor hij ook zelf materiaal verzamelde. Opgave van
voorkomende familienamen; ze werden onderstreept wanneer veel materiaal aanwezig is en gevolgd door
'(!)' bij zeer omvangrijk materiaal. Deze laatste zijn: Andreae, Baur (te Reutlingen), Essich, Faber, Faulha-
ber, Fehleisen, Frommann, Hartmann, Hochstetter, Keiler, Liesching, Mögling, Moser, Osiander, Otto,
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Pistorius, Preziger, Reinöhl, Remmelin, Reinhard, Sattler, SchloBberger, Schmidlin, Scholl, Seeger, Sie-
bold, Speidel, Stockmajer, Varenböhler, Wibel. Zeiler]; Verhörte Kundschaft im AmtGöppingen 1558; Die
Hintersassen der Herrschaft Altshausen im Jahr 1667; Zur Mutter von Rebekka Vogel, Tochter des Pfarrers
und Probstes Matthaus Vogel [tr. Hirsau 1588 Felizitas Parsimonius].

Idem, Heft 10, Dez. 1996. W. Ludwig: Nachlese zur Biographie und Genealogie von Johannes Reuchlin
[geb. Stuttgart 1455]; Verwantschaftsbeziehungenzwischen der Familie Zeiler und swabischen Künstlerfa-
milien des 15. und 16. Jahrhunderts [met schema; o.a. Bloss, Daur, Ensinger Holbein, Baldung]; Das Enges-
ser-Wappen [met schema Engesser; 16e-18e eeuw]; Die Familien Kreher, Nachkommen österreichischen
Exulanten. Nachfahrentafel von Oswart und Peter Grojer/Kreher; Der verkannte Marbacher GroBvater von
Tobias Mayer [geb. 1723, o.a. astronoom; met kwartieren, o.a. Fink]; Verbreitung, Erscheinungsform und
Bedeutung des Famileinnamens Spankuch.

Groot-Brittannië
The Coat ofArms, N.S. Vol. XI, No. 174, Summer 1996. The seals of the British Orders of Knighthood;
The tombs of the Tudors and Stuarts, 1485-1649; The significance of the Fleur-De-Lis.

Idem, No. 175, Autumn 1996. Styles of Verbal Blazon in the reign of Edward I [met 42 wapentekenin-
gen]; The Unicom in Canada.

Idem, No. 176,Winter 1996./?./ Malloch: Thecircle, motto and badges of rank; A. Vachon: Innovations
of the Canadian Heraldic Authority; The Camera Picia in the Palace of Westminster; George Edward
Kruger-Gray. An heraldic artist of exceptional ability; Some attributed arms appearing in John Speed's
Theatrum Imperii Magnae Britanniae; The revival of some municipal arms and the grant of a badge.

Genealogisi 's Magazine, Vol. 25, No. 5, March 1996. Telephones, ratepayers and buff books. Some nine-
teenth and twentieth century sources at Guildhall Library; The growth of population in eighteenth century
England. A critical reappraisal; The origins of some seventeenth century migrants to London.

Idem, No. 6, June 1996. The problem of poverty; Migration in the past.
Idem, No. 7, Sept. 1996. Over-registration of births and deaths in the 1840s [fraude ontdekt]; The Nation-

al Burial Index; Verv. Medieval and royal genealogy update [boeken betr. Rusland en Spanje].
i

Proceedings of the Huguenot Society ofGreat Britain & Ireland, Vol. XXVI (1996), No. 4. D. Thompson:
Huguenot watchmakers in England. With examples from the British Museum horological collections; A.
du Boulay: Recent discoveries on Charles Gouyn, Nicolas Sprimont and other 18th-century workers of
Huguenot origin in the English porcelain industry; R. Whelan: Points of view: Benjamin de Daillon, Wil-
liam Moreton and the Portarlington affair [ca. 1702-1705]; voorts bijdr. betr. de familie Galiégue, en Jean
de Bodt (1670-1745).

The Scottish Genealogist, Vol. XLIII, No. 3, Sept. 1996. William Murdoch 1894-1981 [dagboek van-] ;
McDowall and the Lordship of Galloway; Some personalities ... Edinburgh Glasgow and Leith Shipping
Company [1820]; Family of sir John Ogilvy, first baronet of Inverquharity [tr. 1622 Anne Irvine]; Mid
nineteenth century army pensioners in the north of Scotland.

Idem, No. 4, Dec. 1996. The family of Robert Stirling; The search for Marianne [Whitlocke, 1842-1921];
Scottish vessels in Durham Ports on the night of 3rd April, 1881.

M. VULSMA-KAPPERS
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VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

613. VAN DER WAL (XLVIII (1993), p. 615)
Bij de doop van kinderen van Petronella van der Wal waren getuigen van haar kant Cornelia van der Wal
en haar man Pieter van 't Hout, en Cornelis van der Wal met zijn vrouw Catharina de Vette. Deze Cornelis
trouwde met Catharina voor het gerecht van Vrijenban in 1786 als Cornelis Barends van der Wal, geassis-
teerd met zijn moeder Jaapje van der Meer, weduwe van Barend van der Wal. Het echtpaar Barend van der
Wal en Jaapje van der Meer trouwde Nootdorp 29-1 -1736 (r.-k.); zij woonden te Zoetermeer aan de Voor-
weg. Zij lieten hun elf kinderen r.-k. dopen te Nootdorp. Dochter Petronella was het tiende kind en werd
gedoopt 20-6-1755. Het patroniem van Barend en Jaapje is van beiden Gerrits. Zij testeerden Delft 1-11-
1736 Delft (not. arch. 2676, f. 86) als Barend Gerrits van der Wal en Jaapje Gerrits van der Meer. Barend
was bouwman. Zij institueerden ieder hun moeder in de legitieme portie indien de eerststervende van hen
kinderloos zou overlijden. Gegevens van Barends moeder zijn niet te Zoetermeer gevonden. De moeder van
Jaapje was Cornelia Jacobs de Groot, wier overlijden in 1746 te Zoetermeer werd aangegeven door haar
schoonzoon Barend van der Wal. Cornelia werd daarbij vermeld als weduwe van Gerrit van der Meer.
Cornelia werd begr. Nootdorp 9-2-1746 (DTB 4, r.-k. Begraven, f. 181). Barend van der Wal overleed
Zoetermeer 1771 (aangifte 25 maart); Jaapje van der Meer overl. Zoetermeer in 1797 (aangifte 12 novem-
ber, door haar schoonzoon Pieter van 't Hout.

J. HEEMSKERK, Zoetermeer

VRAGEN

963. VAN VEEN
Sijmen Arentzoon van Veen, van de oude Doelen te Hoorn, tr. Hoorn 24-4-1735 Trijntje Cornelis van
Dalen, van de Veermanskay (in de drie Akers) ald. Zij huwen gelijktijdig met haar zuster Maritje Cornelis
van Dalen en Jan Dirksz. Leek, op de Berkerhouter kermis, in het bijzijn van vele getuigen van verschillen-
de afkomst en status. Uit het huwelijk van Sijmen en Trijntje wordt gedoopt op 23-8-1737 Cornelis Sij-
menszoon van Dalen, die dus zowel de voor- als de achternaam van zijn grootvader van moederszijde mee
krijgt, waardoor de naam Van Veen bij hem ophoudt te bestaan. Zijn latere beroep is verver/glazenmaker.
Dopen en trouwen van betrokkenen en familie vinden plaats in de r.-k. statie aan het Agterom (Nieuwe
Noord) in Hoorn, terwijl begraven in de grote kerk plaats vindt. Gevraagd herkomst en voorgeslacht van
Sijmen Arentzoon van Veen.

A.G. VAN DALEN, Huizen

964. VAN PUTTE, VAN OOSDORP/VAN OOSTDORP, VETJES, VETTENS
Gevraagd doop-, huwelijks- en overlijdensgegevens, alsmede voorgeslacht van:
- Cornelis van Putte, schout van Hinkelenoord (1695), en zijn vrouw Cornelia Leendersen van Oos(t)dorp

(verm. gehuwd 1694); zij kwam in 1694 met attestatie van Lillo (B) naar Ossendrecht;
- Boudewijn van Putte, schepen van Hinkelenoord (1695), en zijn vrouw Seijke Cornelisse Vetjes (verm.

gehuwd 1695);
- Willem Boudewijnsz. van Putte, schepen van Hinkelenoord (1744-1804), en zijn vrouw Cornelia Vet-

tens, geb. ca. 1719 (verm. gehuwd 1740).
Cornelis en Boudewijn zijn mogelijk broers; zij waren protestantse landbouwers, die ieder in de periode
van ca. 1694 tot 1716 te Ossendrecht/Woensdrecht/Hinkelenoord tien kinderen lieten dopen (geref.). Op
grond van de namen van deze kinderen zouden de ouders van Cornelis en Boudewijn, resp. hun schoon-
ouders kunnen heten; Lenaert of Passchier van Putte, gehuwd met Maria of Johanna; Cornelis Vetjes/
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Vettens, gehuwd met Catharina en/of Leenden van Oosdorp, gehuwd met Johanna. Bij de doop van deze
kinderen kwamen de volgende doopgetuigen voor: Johanna en Maria Boenders, Cornelis en Adriaan van
Bommel, Pieter Wouters Dronckaert, Johanna Jacobs(en) van der Gijsen, Meerten (van Cauwestein?),
Cornelis en Johanna de Koninck, Abigel en Francois van Oos(t)dorp, Jan van Putte(n), Catharina Stoop,
Maria van Uffelen, Cornelis en Geertrui Vettens. Pieter Wouters Dronckaert was vrijschipper te Liefkens-
hoek en Johanna van der Gijsen, wonend te Lillo, was zijn tweede vrouw. Wie heeft meer informatie over
deze personen, of kan deze gegevens op zinvolle wijze met elkaar in verband brengen? Met name wordt
informatie gezocht over de (protestantse) families van Oos(t)dorp, Vetjes en Vettens van vóór 1700.

Drs. J.M. VAN PUTTE. Amsterdam

965. KRUIJT
Simon Kruijt, verrn. geboren ca. 1787, doopsgezind, tr. vóór oktober 1809 Haasje Swart, geb. ca. 1785,
overl. tussen 1851 en 1859. Zij hadden dertien kinderen, de oudste Dirk, geb. Wormer ca. 1809. Mogelijk
is Simons vader: Dirk Kruijt, geb. Westzaan ca. 1756, zn. van Hendrick Jacobsz. Kruijt en Maartje Pie-
tersdr. Korff, eveneens doopsgezind. Alle gegevens betreffende beide echtparen zijn van harte welkom.

J. KRUIT, Dordrecht

966. CAMPHUIS-HOEKSTRA
Onlangs kwam in mijn bezit het hierbij afgebeelde geschil-
derd portret van Marijke Klazes Hoekstra, geb. Warga
1811, overl. Amsterdam 1885, tr. Grouw 1840 met Tho-
mas Watze Camphuis, geb. St. Annaparochie 1816, overl.
Apeldoorn 1898. Het portret is geschilderd door Jacob
Klay en dateert vermoedelijk van kort voor haar dood. In-
dien er - buiten de mij reeds bekende - afstammelingen
zijn van genoemd echtpaar, die in het bezit willen komen
van een foto van dit portret, kunnen zij zich aan mij be-
kend maken; tegen vergoeding van kosten ontvangen zij de
foto.

S. BOEF-VAN DER MEULEN, Capelle aan den IJssel

967. DOZY-DE JONGE
Anton René Dozy, geb. 9-10-1934, emigreerde in 1955 als golfleraar naar Nieuw-Zeeland en is daarna
gehuwd met een meisje De Jongh, blijkens een annonce van het echtpaar Dozy-de Jongh betreffende de
geboorte van Donna May Dozy te Wellington (NZ) op 29-1 -1957. Hun adres bleek onvindbaar. Mogelijk
verlieten zij Nieuw-Zeeland. Wie heeft inlichtingen m.b.t. dit echtpaar?

St. de Familie Dozy, Amsterdam

968. HINDRIKS/HENDRIKS (ANHOLT)
Op 14-3-1737 wordt er te Coevorden een wettige afkoop gesloten tussen Hindrik Hindriks (Anholt) (overl.
Schoonebeek 10-6-1740, weduwnaar van Geertien Harms, overl. Schoonebeek 22-12-1726) en zijn zoon
Willem Hendriks (op de Anholt). geb. ca. 1705, begr. Coevorden 18-4-1763. In deze afkoop worden nog
drie andere kinderen genoemd: Harm, Jan en Fennichien Hendriks. Gevraagd nadere gegevens m.b.t. deze
drie kinderen.

G. KUIPERS, Edmonton (Canada)

969. HAMER-SCHROEF
1. Catharina Hamer, ged. Nijmegen (Statie der Jezuieten) 6-5-1707
2. Jan Hamer (zn. van Hendrik Hameren Jennetje Goch), ged. Nijmegen 13-10-1665 (geref.), tr. Nijmegen

(Statie der Jez.) 5-2-1696
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3. Joanna Schroef (dr. van Johannes Schroefs en Anneken Lamberts), ged. Nijmegen (Gr. Kerk) 28-1 -1674.
Nrs. 2 en 3 komen ook voor in de kwartierstaat van Mgr. Ferdinand Hubertus Hamer, gepubliceerd in
'Zoeklicht op Nijmegen" (1980). blz. 47. Gevraagd aanvullende gegevens en oudere kwartieren.
(VAN) BLO(C)KPOEL/VAN BARENDREGHT/VAN DER POEL
Op 30-10-1667 otr. te 's-Gravenhage Adam Dirxe van Barendreght, j.m. met Hillelie Ariens van derSijde,
j.d., beiden wonende te 's-Gravenhage. De huwelijksinschrijving te Rijswijk op 13-11-1667 luidt: 'Dirck
van Barendreght, j.m. ende Hilletie van der Sijde, j.d. haar attestatie van 's Gravenhage'. Op 14-1-1671
wordt te 's-Gravenhage gedoopt Dirck, kind van Adam Dirckse van der Hoel en Hillegont Adriaense van
der Sijde, terwijl bij de doop van Anna op 26-12-1675 de vader Adam Dirkse van Blok wordt genoemd.
In een notariële akte van 13-1 -1671 wordt de echtgenoot van Hilgont Ariens van de Sijde genoemd: Adam
Dirkse van der Poel. Zeer waarschijnlijk betreft het hier een en dezelfde persoon, die tussen 1667 en 1675
genoemd wordt met de namen Van Barendreght, Van de Hoel, Van Blok en Van der Poel, terwijl hij verder,
evenals zijn nageslacht tot op heden, de naam (Van) Blo(c)kpoel gebruikt. In 1988 berichtte A.M. Overwa-
ter uit Barendrecht mij dat in de aldaar beschikbare gegevens Adam Dirkse niet kon worden gevonden.
Gaarne nadere gegevens over deze persoon, Adams afstamming en de achtergrond van de beschreven
naamswisseling.
VAN DER BY(E)-JON(C)KER
Op 16-5-1688 huwen te Ter Heide Dirk Leenders van de By, j.m., en Leuntie Cornelis Jonker. Dirk is
vermoedelijk de op 27-12-1661 te Monster gedoopte zoon van Leenden Siren van der By (van Ter Heide,
otr. Monster 11 -6-1651 Apolonia Cornelis(dr.) (van der Meer?) uit Scheveningen). Leuntie Jonker zou een
dochter kunnen zijn van Cornelis Ariens Jonker en Stijntgen Leenaerts. Gegevens verzocht over de afstam-
ming van het echtpaar Van der By-Jonker, event. Van der By-van der Meer.
VAN DER STAEL-DE ROO
In 's-Gravenhage (1681) en in Monster (1682) worden kinderen gedoopt van Christoffel van der Stael en
Jannetje NN. Uit Monsterse bron blijkt dat de vrouw is Jannetje de Roo (Pietersdr.?). Elders blijkt dat de
naam De Roe ook werd geschreven als Derveau, ook Du Fou. Jannetje had een broer Pieter die in 1701 te
Leiden woont. Gevraagd nadere gegevens en afstamming van genoemd echtpaar.

A. VAN OOSTEN, Sidney (BC, Canada)

970. LULOFS
Bernarda Lulofs, geb. ca. 1660, overl. Zutphen 12-11-1689, tr. Zutphen 9-3-1684 Henricus van Sontsvelt.
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Bernarda.
SONNEVIJLLE/YONVILLE
Martha Sonnevijlle otr/tr. Biervliet 23-5/7-6-1693 Jozias Basting. Gevraagd nadere gegevens en voorge-
slacht van Martha.
SNOUCK
Catharina Snouck tr. Middelburg 30-3-1677 Johan Sautijn, geb. 13-10-1650. Dochter Maria Sautijn wordt
gedoopt Middelburg 1-6-1682. Gevraagd bijzonderheden en voorgeslacht van Catharina.
FULLING(S)-SCHUTTERS/SCHETTERS
Joannes Fulling(s) tr. Emmerich, 16-10-1685 (r.-k.) Aldegondis Schutters/Schetters. Zoon Jannes Pullings
wordt genoemd 'jongeman uit Cleeff, Emmerich'. Gevraagd bijzonderheden en voorgeslacht van het echt-
paar.

E.R. STEINEBACH-VAN REUN, Heeze
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