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Inleiding
Het Gravensteen1 werd al in de 13e eeuw beschreven als gevangenis van de Graven
van Holland, waar verdachten werden opgesloten en gevonnisten hun executies af-
wachtten; ook diende het gebouw als huisvesting voor personen die tot vrijheidsstraf-
fen veroordeeld waren.

In de loop van een paar eeuwen raakte de grafelijke gevangenis in verval, de gevan-
genen gingen naar Den Haag en in 1463 droeg Philips de Goede het gebouw aan de
stad over; Leiden nam het herstel in de loop van de volgende eeuwen op zich. Het

Het Gravensteen te Leiden in de 19e eeuw
(foto: gemeentearchief Leiden)
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gebouw werd gerestaureerd en met een aantal bijgebouwen uitgebreid. De oude toren
werd afgebroken en een zeskantige traptoren die tot een aantal verdiepingen toegang
gaf, werd toegevoegd. Aan de noordzijde werd een galerij gebouwd, vanwaar eertijds
de terechtstellingen door de rechters werden bijgewoond.

Nog later werden er gedeelten als tuchthuis ingericht. De begrippen gevangenis en
tuchthuis liepen eerst nog in elkaar over; nu kwam er een splitsing tussen misdadigers
en tuchtelingen. De cipier kreeg een woning op het terrein en het hele complex werd
in gebruik genomen als stadsgevangenis en diende al spoedig ook als gevangenis voor
misdadigers uit geheel Rijnland.

In 1886, toen er een nieuw Wetboek van Strafrecht verscheen, veranderden langza-
merhand de inzichten over de strafrechtspleging en werden de gevangenen overge-
plaatst naar modernere gebouwen in andere steden, daardoor ging de betekenis van
dit strafinstituut voor Leiden verloren. Het gebouwencomplex heeft nog een tijdje
gediend als militaire opslagplaats en in de mobilisatiejaren 1914-1918 als militaire
provoost; na die jaren werd het een magazijn van een antiquariaat. In de vijftiger jaren
werd het toen zeer verwaarloosde Gravensteen door het stadsbestuur wederom gereno-
veerd en in gebruik gegeven aan de Rijksuniversiteit van Leiden, waar de juridische
faculteit er thans haar studiecentrum heeft gevestigd.

Wie verbleven in de onderzochte periode van 1812 tot 1862 in deze stadsgevangenis?
Allereerst zij die een misdaad of een overtreding hadden gepleegd en hun straf meestal
hier ondergingen. Er werden echter ook burgers ondergebracht die géén misdaden
hadden begaan: bedelaars, landlopers en zij die de openbare orde verstoorden. Fami-
lies vroegen opname van verwanten waarmede zij problemen hadden, bijvoorbeeld
als gevolg van alcoholisme, losbandigheid, verkwisting enz. Burgers werden gegijzeld
als zij hun boetes niet betaalden, nalatige miliciens en deserteurs uit de kolonie der
Maatschappij van Weldadigheid kwamen vaak ook daar terecht. Al deze mensen
werden daar gedwongen te werken, de mannen in het rasphuis en de vrouwen in het
spinhuis; ook waren er die als gevangenen op doorreis waren naar andere bestemmin-
gen, waar zij hun straf moesten uitzitten. De personen die kleine vergrijpen hadden
begaan, werden veroordeeld door de Rechtbank van Ie Aanleg (1811-1838), voorde
zware overtredingen door het Hof van Assisen (1811-1838); ondanks veel onderzoek
konden latere vonnissen niet worden gevonden.

Tijdens de opsluiting kwam het voor dat delinquenten, vóór zij hun vrijheid weer
terug kregen, overleden. Wellicht door ziekten of epidemieën die niet alleen in de stad
voorkwamen maar ook tot de gevangenis doordrongen. Voeding, verpleging en ge-
neeskundige hulp werden in die jaren verstrekt door het, buiten de stad gelegen, Mili-
taire Detentiehuis en ongetwijfeld zal een aantal ernstige zieken naar het Cecilia Gast-
huis zijn overgebracht. De overlijdensaangifte bij de burgelijke stand werd in de mees-
te gevallen verricht door de cipier. Werden de overledenen niet door hun familie opge-
ëist, dan werd het lichaam 's morgens vroeg door twee knechten van de gevangenis
op de begraafplaats het Grote Bolwerk op de wallen van de stad buiten de Heeren-
poort begraven.

Alle overledenen in het Gravensteen, waaronder ook medewerkers en hun inwonen-
de familieleden, zijn hieronder verzameld. Waar de begraafplaats niet het Grote Bol-
werk is, wordt deze apart vermeld.
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Overleden in het Gravensteen:

Leenden de Bezemer, geb. Dordrecht, overl. 11-3-1828, 25 jr. oud, ongehuwd.

Adrianus Blom, geb. Rietveld en de Bree, boerenknecht, overl. 9-7-1856, 31 jr. oud, ongehuwd, wonende
te Hazerswoude, zn. van Gerrit Blom en Lena Blommenstein. Veroordeeld wegens moord op de 18-jarige
Maria Van Velsen tot de doodstraf door ophanging2 (de laatste voltrokken doodstraf te Leiden).

Denijs van de Blom, geb. Leiden, overl. 6-9-1853, 73 jr. oud, zn. van Wilhelmus van de Blom en Helena
Hennik; man van Catharina (Geertrui) Bekooy.

Cornelis van den Bos, timmerman, overl. 30-4-1813, 30 jr. oud, wonende te Aarlanderveen. Gefusilleerd
door de Fransen op de Vestwal bij de Hoogewoerdspoort wegens misdaad tegen de Staat3-4.

Pieter van der Bijl, geb. Woubrugge, daggelder, overl. 19-11-1813, 50 jr. oud, wonende te Hoogmade.
Veroordeeld wegens diefstal van een ploegijzer, uitspraak 21-5-1813:6 mnd. gevangenisstraf en het betalen
van 32 Fr.77 c. proceskosten5.

Jan van Diest, geb. Koudekerk, schipper, overl. Leiden 13-9-1822,60 jr. oud, wonende te Alphen. Recidi-
vist; veroordeeld wegens veediefstal in vereniging, uitspraak 10-4-1820: geseling, brandmerking en 10 jr.
tuchthuisstraf6.

Natje Ditmers, geb. Middelburg, overl. 8-3-1812, 49 jr. oud.

Abraham Doeven, geb. Aalsmeer, overl. 4-5-1818, 22 jr. oud, ongehuwd, zn. van Barend Doeven en Aafje
van Eyk.

Jacob Dool, geb. Leiden, spinner, overl. 11-1-1817, 59 jr. oud, wedr. van Maria Keereweer.

Frans Joseph Dopmeyer, geb. Delbruck (Pruisen), overl. 22-1-1845, begr. R.K., 42 jr. oud, wonende te
Delbruck, zn. van Johannes Dopmeyer en Maria Dopmeyer.

Abraham van Duuren, schoenpoetser, overl. 30-4-1813, 34 jr. oud, wonende te Leiden. Gefusilleerd door
de Fransen op de Vestwal bij de Hoogewoerdspoort wegens misdaad tegen de Staat3'4.

Johannes Ebbers, geb./overl. 19-6-1838, een onvoldragen kind van Johannes Ebbers en Maria Sophia
Kramer; de vader is gevangenisbewaarder en woont met zijn gezin in het Gravensteen.

Abraham l 'Ecluse, geb. Leiden, spinner, overl. 29-6-1813,26 jr. oud, man van Neeltje de Kier. Veroordeeld
wegens diefstal van kledingstukken, uitspraak 7-3-1812: 2 mnd. gevangenisstraf en het betalen van 15 Fr.
proceskosten7.

Machiel Frankhuyzen, geb. Leiden, spinner, overl. 12-1-1818, 53 jr. oud, wonende te Alphen, zn. van
Machiel Frankhuyzen en Heinderijntje van Eigen; gescheiden van Yda van Maastricht. Veroordeeld wegens
veediefstal, uitspraak 25-8-1815: te pronkstelling gedurende een halfuur en 5 jr. tuchthuisstraf8.

Hendrin(k)a Galtema, geb. Leiden, winkelierster/naaister, overl. 3-9-1824,63 jr. oud, dr. van Abe Galtema
en Hendrina de Rijke; vrouw van Jan Geerlof. Veroordeeld wegens overtreding van de verbanning haar
opgelegd in 1787 en in 1791 te Rotterdam, terzake van overspel, oplichting en ontucht, uitspraak 12-5-
1795: 12 jr. tuchthuis, 12 jr. verbanning uit Holland; n.b. strafvermindering van 6 jr. en 4 mnd. Wederom
veroordeeld op 7-5-1819 wegens oplichting tot een gevangenisstraf van 2 jr. en ƒ 1.25,- boete en het betalen
van ƒ 1.12,75'/2 proceskosten; opnieuw veroordeeld op 6-7-1821 wegens gepleegde oplichting, tot 10 jr.
gevangenisstraf, ƒ 1.25,- boete, een schadevergoeding van ƒ 1.581,95 en het betalen van ƒ1.11,- proceskos-

Jan Burghart van Gent, geb. Leiden, overl. 31 -8-1841, begr. Nieuwe Bolwerk, 58 jr. oud, zn. van Jacobus
van Gent en Elisabeth Maria van Emmerik; wedr. van Henriëtte Frederika Amelia Moltzer.
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John Ginkins, alias Thomas Smit, geb. Cork in Ierland, matroos, overl. 22-8-1815, 30 jr. oud, ongehuwd,
tijdelijk wonende te Amsterdam. Veroordeeld wegens diefstal - 's nachts met braak uit een bewoond huis
— van kostbaarheden en kleding, uitspraak 17-8-1814: geselingen 15 jr. tuchthuisstraf10.

Johannes Hendrik Groen, geb. Delft, kleermaker, overl. 21-11-1821, 22 jr. oud, ongehuwd, wonende te
Delft, zn. van Johannes Hendrik Groen en Maria Soest. Veroordeeld wegens diefstallen met braak in vereni-
ging uit tuinhuizen en nogmaals dezelfde overtreding met behulp van valse sleutels, uitspraak 16-3-1818:
geseling en 7 jr. tuchthuisstraf".

Machiel Gijze, geb. Rotterdam, zeeman, overl. 18-6-1819, 25 jr. oud, ongehuwd, wonende te Rotterdam.
Veroordeeld wegens diefstal met braak en overklimming, uitspraak 9-3-1818: geseling en 6jr. tuchthuis-
straf12.

Paulus Heerings, geb. Den Haag, arbeider, overl. 23-1-1839, 40 jr. oud, zn. van Jan Heerings en Jacoba
Schenkel; man van Jannetje Parlevliet. Veroordeeld wegens diefstal in dienstbetrekking, uitspraak 4-6-
1818: 3 jr. tuchthuisstraf, woonde toen te Rijnsburg; wederom veroordeeld wegens diefstal van een vaatje
boter, uitspraak 3-2-1832: 5 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.12,45 proceskosten; hij woonde toen
te Noordwijk13.

Gerrit Hermans, geb. Bloemendaal, boerenarbeider, overl. 12-11-1820,48 jr. oud, wonende te Rijnsburg,
zn. van Hermanus Hermans, naam moeder onbekend; man van Trijntje Ravensbergen. Beschuldigd van
heling, uitspraak 4-6-1818: te pronkstelling gedurende een halfuur en 5 jr. tuchthuisstraf'4.

George Hersbach, geb. Monster, overl. 10-2-1823, 52 jr. oud, wonende te Leiden, zn. van Pieter Hersbach
en Marijtje van Doorn; man van Jacoba Bronsgeest. Recidivist; veroordeeld wegens diefstal van een vrou-
wenjak, uitspraak 15-3-1822: 5 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.11,34 proceskosten15.

Leenden Johannes van Hesselt, geb. Gouda, schoenmaker, overl. 15-4-1814, 40 jr. oud.

Hermanus Hulshof, geb. Vossenberg, overl. 17-4-1856,29 jr. oud, wonende te Vossenberg, zn. van Hendrik
Hulshof en Jannetje van de Velde.

Jan van der Hulst, geb. Noordwijk/Binnen, alias Jantje Krap, visloper/kruidenzoeker/arbeider, overl. 7-9-
1831,64 jr. oud, zn. van Pieter van der Hulst en Marijtje Zommers; man van Catharina Balkenender wonen-
de te Noordwijk/Zee. Veroordeeld wegens diefstal en stroperij, uitspraak 7-10-1814: 4 wkn. gevangenis-
straf; veroordeeld wegens medeplichtigheid aan diefstal van aangespoelde goederen o.a. vaten wijn van het
kofschip 'Jonkvr. Catharina' die op 13-12-1815 tussen Noordwijk en Katwijk is verongelukt, uitspraak 19-
7-1816: 1 mnd. tuchthuisstraf en het betalen van ƒ 1.21,-en 8 st. proceskosten; veroordeeld wegens mede-
plichtigheid aan veediefstal door heling, uitspraak 10-7-1821: vrijspraak; wederom veroordeeld wegens
diefstal 's nachts in vereniging, uitspraak 20-11-1823: 1 jr. en 6 mnd. tuchthuisstraf16.

Johannes van Hulst, geb. Gorinchem, overl. 18-1 -1847, 29 jr. oud, ongehuwd, wonende te Gorinchem, zn.
van Jan van Hulst en Wilhelmina van der Maaren.

Willem Heijge, geb. Den Haag, metselaar, overl. 22-10-1827, 51 jr. oud, wedr. (naam vrouw onbekend),
geen vaste woonplaats. Veroordeeld wegens diefstal 's avonds van een jas, op een buitenplaats (Orangerie)
te Leiderdorp, uitspraak 8-6-1827: 1 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.1,55 proceskosten".

Catharina de Jong, geb. Leiden, naaister, overl. 6-1-1818, 49 jr. oud, ongehuwd. Veroordeeld wegens
misbruik van vertrouwen, uitspraak 25-7-1817:2 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.10,15 proceskos-
ten18.

Lena Jonkers, geb. Leiden, spinster, alias Lena de Kuyper, overl. 17-6-1818, 40 jr. oud, wed. van Frans
Visser. Veroordeeld wegens waarzeggerij op 11-12-1807, vonnis: te pronkstelling en 4 jr. tuchthuisstraf;
op 11-2-1811 wegens bedrog en wederom waarzeggerij, veroordeeld tot 3 jr. verbanning uit Leiden en
Rijnland; opnieuw in hechtenis genomen wegens diefstal van een halsdoek, uitspraak 31-1-1817, 18 mnd.
gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.3,54 proceskosten19.
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Machiel Joppe, geb. Brielle, arbeider, overl. 27-3-1822, 30 jr. oud, ongehuwd, wonende te Brielle, zn. van
Dirk Joppe en Johanna Bitter. Veroordeeld wegens diefstal 's nachts in vereniging uit een besloten tuin,
uitspraak 25-11-1812: te pronkstelling gedurende 1 uur en 6 jr. tuchthuisstraf; wegens diefstal uit een
woning met behulp van een valse sleutel, uitspraak 23-9-1818: geseling, brandmerking met een strop om
de hals onder de galg en 10 jr. tuchthuisstraf; nogmaals veroordeeld wegens ontvluchting uit de gevangenis
door middel van braak op 6-7-1820, uitspraak 1 -9-1820: verhoging van de gevangenisstraf met 9 mnd. en
het betalen van ƒ 1.7,56 proceskosten20.

Dirk Klerk, geb. Oudshoorn, boer, overl. 14-6-1813,40 jr. oud, wonende te Oudshoorn, zn. van Dirk Klerk
en Aaltje Boot; man van Rachel van Vliet. Veroordeeld door de Fransen wegens misdaad tegen de Staat,
uitspraak 29-4-1813: 2 jr. tuchthuisstraf4'21.

Cornelis de Klerk, geb. Dordrecht, schipper, varende van Dordrecht op Leiden, overl. 24-11 -1812, 37 jr.
oud, wonende te Dordrecht, reder van boot N 17. Veroordeeld wegens verduistering en misbruik van ver-
trouwen, uitspraak 31 -7-1812, 1 jr. gevangenisstraf en ƒ 1.25,- boete en het betalen van 40 Fr. 23 c. proces-
kosten22.

Heintje van der Kley, geb. Loosduinen, overl. 3-6-1812, 29 jr. oud, gehuwd, wonende te Voorburg, sinds
22-10-1810 gedetineerd.

Dirk Klinkenberg, geb. Noordwijk/Zee, overl. 11-9-1846, 16 jr. oud, wonende te Noord wij k/Zee, zn. van
Jan Klinkenberg en Dirkje Kaptein.

Jan Gerrit Koster, geb. Osnabrück, daggelder, overl. 30-11-1812, 23 jr. oud.

Johannes de Koster (Coster), geb. Leiden, overl. 15-5-1847, 17 jr. oud, zn. van Jodocus de Koster en Maria
van der Tuyn.

Cornelis Kruyk, huisknecht, wonende te Alphen, overl. 30-4-1813,26 jr. oud. Gefusilleerd door de Fransen
op de Vestwal bij de Hoogewoerdspoort wegens misdaad tegen de Staat3'4.

Coenraad Ladan, geb. Leiden, schoenmaker, overl. 2-12-1813, 23 jr. oud, ongehuwd, zn. van Abraham
Ladan en Willemina Warms. Veroordeeld wegens het plegen van diefstallen, uitspraak 27-8-1813: 6 mnd.
gevangenisstraf en het betalen van 16 Fr. 41 c. proceskosten23.

Frederik Leedeman, geb. Nieuw-Maarseveen, overl. 29-11 -1833, 46 jr. oud, gedetineerd, zn. van Frederik
Leedeman en Anna Maria Schröder; gescheiden van Johanna Vermeulen wonende te Den Haag.

Hendrik de Leeuw, geb. Haarlem, cipier, overl. 12-11-1844, zn. van Jan de Leeuw en Sophia van der Ne-
derenne; man van Geertrui Koorengel, wedr. van Trijntje van Duijn.

Bernard van der Lelie, geb. Leiden, spinner, overl. 15-5-1813, 20 jr. oud, ongehuwd. Veroordeeld wegens
medeplichtigheid aan diefstallen, uitspraak 31-7-1812: 18 mnd. gevangenisstraf en het betalen van 44 Fr.
23 c. proceskosten24.

Andries van der Linden, geb. Leiden, wever, overl. 1-4-1847, 61 jr. oud, zn. van Andries van der Linden
en Jacomijntje van Oosten; man van Maria de Kier.

Geertrui Luiker, geb. Amsterdam, overl. 20-7-1856, 64 jr. oud, ongehuwd, woonplaats onbekend, dr. van
Fredrik Luikcr en Margaretha Janssen.

Catharina van Maassluis, geb. Leiden, spinster, overl. 22-4-1812, 23 jr. oud, ongehuwd, dr. Willem van
Maassluis en Maria Taverne. Veroordeeld wegens diefstallen van vijzels uit apothekerswinkels op 23-7-
1805, vonnis 6 jr. tuchthuis, ontslagen op 30-8-1808; wederom veroordeeld op 14-7-1809 wegens diefstal,
heling en het verbergen van een banneling (Hendrik Broekhoff) met wie overspel is gepleegd; vonnis: te
pronkstelling, 10 jr. verbanning uit het departement Maasland; op 7-5-1810 opnieuw veroordeeld wegens
overtreding van de haar opgelegde verbanning: vonnis 3 jr. tuchthuis, daarna 10 jr. verbanning uit het
departement Maasland25.

GensNostra52(1997) 441



Johanna Alida Manakker, geb. Leiden, overl. 5-4-1815, 10 weken oud, dr. van Catharina Manakker gedeti-
neerd wegens meerdere diefstallen; bij de geboorte wordt dit kind aangegeven met de achternaam Van
Lonq; er wordt in 1816 nog een zoon geboren met de achternaam du Pon, de moeder is dan inmiddels
ontslagen; Catharina Manakker overlijdt op 26-04-1816, 25 jr. oud.

Maria Marks, geb. Leiden, overl. 25-4-1819, 1 jr. oud, dr. van Jansje Marks, ongehuwd; de grootvader is
agent van politie, wonende bij het Gravensteen.

Arie Mom, geb. Dordrecht, opperman, overl. 16-8-1820, 27 jr. oud, ongehuwd, wonende te Rotterdam, zn.
van Johannes Mom en Elisabeth Klinkman. Veroordeeld wegens diefstal 's nachts in vereniging van een
roeiboot en diefstallen 's nachts met braak uit woningen, uitspraak 18-3-1818: geseling en 7 jr. tuchthuis-
straf26.

Arie van der Mey, geb. Rijnsburg, spinner, overl. 24-8-1814, 26 jr. oud, ongehuwd.

Johannes Bernardus Nietsch, geb. Oberheim, overl. 13-9-1847, zn. van Jacob Nietsch en Francisca Moes-
bakken, wonende te Oberheim in Beieren; man van Sophia (Sara) Hofman. Recidivist; veroordeeld wegens
medeplichtigheid aan diefstal van een lap stof, uitspraak 08-9-1820: 2 jr. gevangenisstraf en het betalen van
ƒ 1.6,60'/2 proceskosten27.

Hendrik van Ooijen, geb. Den Haag, timmermansknecht, overl. 9-2-1814,65 jr. oud, man van Elisabeth van
der Leeuw.

Cornelis Oudshoorn, geb. Roelofarendsveen, daggelder, overl. 5-5-1817, 30 jr. oud, gedetineerd, wonende
te Roelofarendsveen, zn. van Cornelis Oudshoorn en Cornelia Koster; man van Cornelia van Zanten.

Jacobus Pille, geb. Zierikzee, stoelenmatter, overl. 2-3-1821,29 jr. oud, ongehuwd, wonende te Zierikzee,
zn. van Jan Pille en Jacoba Schuins. Veroordeeld wegens poging tot diefstal met braak en verbreking,
uitspraak 25-2-1818: geseling, brandmerking met een strop om de hals onder de galg en 10 jr. tuchthuis-
straf28.

Simon Johannes Pletterich, geb. Meckelenburg, kantoorbediende, overl. 5-6-1817, begr. te Oegstgeest, 43
jr. oud, ongehuwd, broer van de cipier.

Pieter Plomp, geb. Leiden, timmermansknecht, overl. 14-1 -1813,30 jr. oud, zn. van Gerrit Plomp en Maria
Merlijn; man van Catharina Johanna Taverne. Veroordeeld voor ongehoorzaamheid jegens het openbaar
gezag, uitspraak 5-10-1809: 3 dg. hechtenis, water en brood29.

Jan Simon Pugner, geb. Auferloden, arbeider, overl. 20-1-1812, 26 jr. oud.

Frans Ribol, geb. Leiden, schoenmaker/touwslager, overl. 30-4-1813, 42 jr. oud. Veroordeeld wegens
geweldpleging op 23-2-1810, vonnis 3 dg. tuchthuis, op wateren brood, subs. ƒ 1.15,-boete en veroorde-
ling tot het betalen van de helft der door hem toegebrachte schade aan Nicolaas van der Walle; veroordeeld
wegens mishandeling, uitspraak 15-11-1811:3 mnd. gevangenisstraf en het betalen van 10 Fr. 35 c. proces-
kosten; later weer veroordeeld wegens medeplichtigheid aan diefstal en heling, uitspraak 17-4-1812: 4 jr.
gevangenisstraf en het betalen van 22 Fr. 22 c. proceskosten. Gefusilleerd op de Vestwal bij de Hooge-
woerdspoort door de Fransen wegens misdaad tegen de Staat3-4f 30.

Teunis Roos, geb. in Noorwegen, stuurman, overl. 4-10-1817,44 jr. oud, gedetineerd, wonende te Amster-
dam.

Sier (Zier) Rozendaal, geb. Scheveningen, overl. 10-11-1822,26 jr. oud, ongehuwd, wonende te Schevenin-
gen, zn. van Zier Rozendaal, naam moeder onbekend. Veroordeeld wegens diefstal met braak, verbreking,
over-en inklimming, uitspraak 29-2-1816: te pronkstelling gedurende een half uur en 2 jr. tuchthuisstraf;
veroordeeld wegens diefstal met verbreking, uitspraak 4-9-1818: geseling, brandmerking met een strop om
de hals onder de galg en 12 jr. tuchthuisstraf; ontvluchting uit de gevangenis door middel van braak, uit-
spraak 21 -12-1821: verlenging van de gevangenisstraf met 6 mnd. en het betalen van ƒ 1.1,89 proceskos-

31
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Aagje Rijnsburg, geb. Woubrugge, overl. 8-5-1818,49 jr. oud, daggeldster, wed. van Pieter Nieuwenhuizen.

Pierre Samson, geb. Uithoorn, daggelder, overl. 10-3-1813, 65 jr. oud.

Hendrik Johannes Sanders, geb. Den Haag, lijfknecht, overl. 23-6-1829, 30 jr. oud, ongehuwd, wonende
te Den Haag. Veroordeeld wegens diefstal in dienstbetrekking, uitspraak 12-11-1822: geseling en 6 jr.
tuchthuisstraf; wederom veroordeeld wegens diefstal van enige juwelen en oplichting, uitspraak: 19-9-1828:
8 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.13,38 proceskosten32.

Jan Manhijs Schaaff, geb. Nassau Dillenburg, overl. 10-11-1815, begr. te Leiderdorp, 68 jr. oud, wedr. van
Anna Maria Elisabeth Catharina van Serrum; vader van de cipier.

Cornelis van de Schalk, geb. Noordwijk, overl. 17-4-1815, 25 jr. oud, wonende te Noordwijk, zn. van
Jacobus van de Schalk (gedetineerd te Gouda), naam moeder onbekend.

Dirk Schouten, geb. Alphen, overl. 27-1 -1821,54 jr. oud, wonende te Aarlanderveen op de Aardijk, zn. van
Maarten Schouten en Aaltje Dirkse; wedr. van Antje Smit. Veroordeeld wegens diefstal 's nachts bij een
woning, uitspraak 28-8-1815: 2 jr. tuchthuisstraf; wordt op 8-9-1820 veroordeeld wegens landloperij en
verdenking van diefstal van een kruiwagen, tot 1 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.7,67 proceskos-
ten33.

Johanna Cornelia Schouten, geb. Dinsper/Anholt bij Arnhem, spinster, overl. 22-2-1813,52 jr. oud, wedu-
we (naam man onbekend), wonende te Amsterdam. Veroordeeld wegens medeplichtigheid aan diefstal en
overtreding van de haar opgelegde verbanning, uitspraak 2-10-1812, 1 jr. gevangenisstraf en het alsnog
voldoen aan haar verbanning en daarna nog 2 jr. onder toezichtstelling34.

Anna Maria Elisabeth Serrem, geb. Doesburg, hoofdbewaakster, overl. 7-5-1813, begr. te Leiderdorp, 62
jr. oud, vrouw van Jan Matthijs Schaaff, wonende te Leiden; moeder van de cipier.

Lion Simonet, geb. Rotterdam, kies-en tandmeester, overl. 15-12-1814, 26 jr. oud, gehuwd (naam vrouw
onbekend), wonende te Rotterdam. Veroordeeld wegens oplichting en van het onbevoegd uitoefenen der
geneeskunst, uitspraak 5-8-1814: 1 mnd. gevangenisstraf en ƒ 1.50,- boete en het betalen van ƒ 1.14,8.2.
proceskosten35.

Thomas Smit, zie onder John Ginkins.

Petrus Leonardus Smits, geb. Bree bij Maastricht, overl. 12-11-1828, 38 jr. oud, ongehuwd.

Pietervan derToorn, geb. Noord-Waddinxveen (Gouda), rietdekkersleerling, overl. 19-1-1820, 20jr. oud,
ongehuwd, wonende te Noord-Waddinxveen (Gouda). Veroordeeld wegens diefstallen met braak en inkJim-
ming bij een woning, uitspraak 5-9-1815: 8 mnd. verbeterhuis; veroordeeld wegens diefstal 's nachts met
overklimming, uitspraak 19-11-1816: 7 jr. en 6 mnd. verbeterhuis36.

Gerrit Valkenier, geb. Vlaardingen, overl. 26-5-1822,22 jr. oud, ongehuwd, wonende eerst te Vlaardingen,
later te Rotterdam; zn. van Symen Valkenier en Kaatje van der Lee. Veroordeeld wegens diefstal met braak
en verbreking uit een woning, uitspraak 6-1-1814: 4 jr. tuchthuisstraf; veroordeeld wegens diefstal in
vereniging met braak, inklimming en verbreking en nogmaals diefstallen in vereniging met braak en inklim-
ming, uitspraak 10-09-1818: geseling, brandmerking met een strop om de hals onder de galg en 15 jr.
tuchthuisstraf37.

Leenden Vergeer, geb. Oudewater, sjouwer, overl. 8-1-1847,60 jr. oud, wonende te Gouda, zn. van Corne-
lis Vergeer en Maria van Eyk, gehuwd (naam vrouw onbekend).

Pieter Vermeulen, geb. Oudkarspel, daggelder, overl. 22-5-1815, 20 jr. oud, ongehuwd, wonende te Den
Bommel. Veroordeeld wegens diefstal met braak en inklimming, van kledingstukken, uitspraak 8-6-1814:
te pronkstelling gedurende 1 uur en 7 jr. tuchthuisstraf38.
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Willem Thomasse Versteeg, geb. Zoetermeer, overl. 19-11-1824,28 jr. oud, ongehuwd, zonder vaste woon-
plaats, zn. van Floor Versteeg en Johanna Bergakker. Veroordeeld wegens diefstal en oplichting, uitspraak
12-1-1821 8 jr. gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.30,59 proceskosten; wederom veroordeeld wegens
poging tot ontvluchting en mishandeling, uitspraak 31 -05-1822: de vorige straf van 8 jr. en met 1 jr. verlen-
ging van de gevangenisstraf en het betalen van ƒ 1.2,36 proceskosten39.

Nicolaas Verwey, geb. Brielle, spinner, overl. 12-7-1813, 38 jr. oud.

Petronella van Vliet, geb. Bodegraven, daggeldster, overl. 12-5-1817, 42 jr. oud, wonende te Leiderdorp,
dr. van Simon van Vliet en Catharina Veerman; vrouw van Gerrit van Soest, eveneens gedetineerd; hij is
veroordeeld wegens diefstal 's nachts met braak uit een woning, uitspraak 4-6-1817: geseling en 8 jr. tucht-
huisstraf.

Pieter de Vogel, geb. Nieuwkoop, timmerman, overl. 8-11-1813, 32 jr. oud.

Evert Vruggink, geb. Ruurlo, overl. 14-12-1827, 27 jr. oud, ongehuwd.

Pieter van der Waal, geb. Charlois, daggelder, overl. 31 -12-1815,25 jr. oud, ongehuwd, wonende te Baren-
drecht. Veroordeeld wegens diefstal in dienstbetrekking, uitspraak 7-6-1814: te pronkstelling gedurende
een half uur en 5 jr. tuchthuisstraf40.

Hendrik Walger, geb. 's Hertogenbosch, smid, overl. 4-12-1817, 46 jr. oud.

Lambertus Wallard (Wallaart), geb. Leiden, sjouwer, overl. 12-9-1822, 59 jr. oud, man van Maria van
Duuren. Veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen, uitpraak 1-6-1821: 2jr. gevangenisstraf, ƒ 1.12,-
boete en het betalen van ƒ l.2,59'/2 proceskosten41.

Andries de Wolf, geb. Den Haag, overl. 12-05-1814, 40 jr. oud, wonende te Leiden. Veroordeeld wegens
diefstal en mishandeling, uitspraak 8-4-1814: 1 jr. gevangenisstraf42.

Clara Margaretha van Wijk, geb. Alkmaar, overl. 31-1-1848, bijna 64 jr. oud, dr. van Maarten van Wijk
en Femmetje Wierse; verlaten vrouw van Willem Schipper.

Dirk van Wijk, geb. Nieuwkoop, spinner, overl. 5-3-1813, 59 jr. oud, ongehuwd.

Jan van Wijk, geb. Noord-Waddinxveen, kuiper, overl. 21-11-1814, 24 jr. oud, ongehuwd.

Arie Zwel, geb. Rotterdam/Maassluis, koopman in poppengoed, overl. 25-11-1833,50 jr. oud, zonder vaste
woonplaats. Veroordeeld wegens diefstallen, uitspraak 24-11-1826: 10 jr. gevangenisstraf en het betalen
van ƒ 1.3,60 proceskosten43. •

Noten
ARA = Algemeen Rijksarchief Den Haag; GAL - Gemeentearchief Leiden;
kw. - kwartaal.

1. Literatuur over het Gravensteen: H. A. Diederiks, D.J. Noordam en H.D. Tjalsma, Armoede en Sociale
Spanning (hfdst. 7 door P. Spierenburg); Hollandsche Studiën 17.
S. Faber e.a., Criminaliteit in de negentiende eeuw, pag. 13; Holandsche Studiën 22.
GAL, Gemeenteraadsverslagen 1812-1862. Gemeente-politie.
Groenesleeg, geschiedenis van een Leidse begraafplaats, onder red. van I.W.J. Moerman en R.C.J.
van Maanen; Leidse Historische Reeks 10.
H. Kleibrink en R. Spruyt, Hollandsche Erfenis 2, pag. 61 e.v.
H.A. van Oerle, Leiden, binnen en buiten de stadsvesten.
G.P.M. Pot, Arm Leiden, levensstandaard, bedeling en bedeelden, 1750-1854.
N.J. Swierstra, Het tuchthuis, in: Leidsch Jaarboekje 30 (1938), pag. 171-193.

2. Moord en Doodslag 1560-1885, tentoonstellingscatalogus van 13 mei-10 juli 1977 van het Stedelijk
Museum de Lakenhal, met tekst van Ingrid Moerman en Rudi Ekkart.
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3. Apriloproer. Code Pénal, art. 91.
4. GAL, Volk in Opstand, dagboek van een dorpeling, Bibl. 82499/183. P.J. Blok, Geschiedenis ener

Hollandsche stad, dl. 3, pag.94-97.
5. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 2, fol. 72.
6. ARA, Hof van Assisen, dl. 16, akte 1, 2e kw.
7. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 1, fol. 64.
8. ARA, Hof van Assisen, dl. 8, akte 5, 3e kw.
9. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken van Leiden 1533-1811, in: Rijnland, tijdschrift voor

sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken 14-15 (1977-1978), reg. 62, fol.
29. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 5, fol. 105, dl. 6, fol. 98v.

10. ARA, Hof van Assisen, dl. 6, akte 4, 3e kw.
11. Idem, dl. 13, akte 26, lekw.
12. Idem, dl. 13, akte 19, lekw.
13. Idem, dl. 13, akte 19, 2e kw. Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 11, fol. 149v.
14. ARA, Hof van Assisen, dl. 13, akte 19, 2e kw.
15. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 6, fol. 149v.
16. Idem, dl. 2, fol. S-8, dl. 3, 122v. Hof van Assisen, dl. 18, akte 3, 3e kw., dl. 22, akte 19, 4e kw.
17. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 8, fol. 77.
18. Idem, dl. 4, fol. 98.
19. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken 1533-1811, reg. 66, fol. 151, reg. 68, fol. 129.

ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 4, fol. 40.
20. ARA, Hof van Assisen, dl. 3, akte 6,4e kw., dl. 14, akte 25, 3e kw. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg,

dl. 6, fol. 50v.
21. Apriloproer. Code Pénal, art. 211.
22. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 1, fol. 102v.
23. Idem, dl. 2, fol. 101.
24. Idem, dl. l.fol. 100.
25. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken 1533-1811, reg. 66, fol. 59, reg. 67, fol. 115, reg.

68, fol. 67.
26. ARA, Hof van Assisen, dl. 13, akte 28, Ie kw., dl. 13, akte 29, Ie kw.
27. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 6, fol. 52v.
28. ARA, Hof van Assisen, dl. 13, akte 6, Ie kw.
29. H.M. van den Heuvel, De criminele vonnisboeken 1533-1811, reg. 68, fol. 4v.
30. Idem, reg. 68, fol. 60v.; zie noten 3 en 4. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 1, fol. 49, dl. 1, fol. 70v.
31. ARA, Hof van Assisen, dl. 9, akte 8, Ie kw., dl. 14, akte 9, 3e kw. Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 6,

fol. 135v.
32. ARA, Hof van Assisen, dl. 20, akte 4, 4e kw. Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 9, fol. 13v.
33. ARA, Hof van Assisen, dl. 8, akte 8, 3e kw. Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 6, fol. 55.
34. Idem, dl. 1, fol. 113.
35. Idem, dl. 2, fol. 165v.
36. Idem, dl. 8, akte 15, 3e kw., dl. 10, akte 4, 4e kw.
37. Idem, dl. 5/6, akte 15*, 4e kw., dl. 13, akte 12, 2e kw., dl. 14, akte 14, 3e kw.
38. Idem, dl. 6, akte 11, 2e kw.
39. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 6, fol. 73v„ dl. 7, fol. 2.
40. ARA, Hof van Assisen, dl. 6, akte 10, 2e kw.
41. ARA, Rechtbank van Ie Aanleg, dl. 6, fol. 95v.
42. Idem, dl. 2, fol. 143.
43. Idem, dl. 8, fol. 40v.
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a
ADRIAAN

HAGENAARS

zn. van Cornelis
Hagenaars en

Johanna Verkaard

landbouwer

geb. Oud Gastel
11-11-1850

overl. Oud Gastel
27-11-1925

tr. Oud Gast

9

MARGARETHA
ROCKX

dr. van Christiaan
Rockx en Adriana

de Rooy

geb. Oud Gastel
3-6-1854

overl. Oud Gastel
16-4-1920

1 19-5-1883

CHRISTIAAN
HAGENAARS

douanebeambte

geb. Oud Gastel 23-6-1885
overl. Maastricht

24-10-1969

tr. Maastricri

10

JAN MICHIEL
CUSTERS

zn. van Jan
Wijnand Custers
en Maria Agnes

Demoilin

landbouwer

geb. Banholt
27-4-1853

overl. Banholt
9-3-1928

tr. Banholt

MARIA
PHILOMENA

LACROIX

dr. van Jan Willem
Lacroix en Maria

Elisabeth van Laar

geb. Banholt
4-4-1858

overl. Banholt
2-6-1944

14-1-1881

5

MARIA ELISABETH
CUSTERS

geb. Banholt 24-9-1886
overl. Maastricht 30-4-1956

t 30-4-1914

2

CONSTANT FRANCOIS HAGENAARS

leraar aardrijkskunde
geb. Maastricht 23-11-1925

12

FRANCISCUS
IGNATIUS
CORNELIS
BRUNING

zn. van Johannes
Henricus Bruntng

en Francisca
Maria Knaapen

boekhouder

geb. Geldrop
17-10-1861

overl. Bergen op
Zoom 3-1-1922

tr. Haarlem

t3

JACOBA
KLAZINA

KOPS

dr. van Hendrik
Petrus Kops en
Gerhardina van

der Zwaan

geb. Haarlem
2-4-1867

overl. Groot
Bijgaarde (B)

8-10-1959

27-8-1891

6

GERARDUS JOHANNES
MARIA BRUNING

textielagent

geb. Geldrop 11-7-1896
overl. Geldrop 16-7-1964

tr. Geldrop

14

JOHANNES
HUGO

JOSEPHUS
ÖREILLY

zn. van Jacobus
öReilly en Anna

Maria Sevens

meelhandelaar

geb. Geldrop
3-8-1866

overl. Geldrop
25-11-1905

tr. Geldrop

15

MARIA
MECHTILDA
HENDR1KA

HOUBEN

dr. van Franciscus
Petrus Houben en

Margaretha
Chrislina Baetsen

geb. Horst
28-10-1868

overl. Geldrop
18-1-1956

20-4-1896

MARIA ANNA
ANTONIA FRANCISCA

ÓREILLY

geb. Geldrop 13-5-1897
overl. Geldrop 23-12-1978

27-7-1921

THÉRÈSE ANNA FRANCISCA

BRUNING

geb. Geldrop 6-2-1935
overl. Tilburg 27-3-1996

tr. Geldrop 25-5-1964

3

MARIA

FRANgOIS CHRISTIAAN HENRY HAGENAARS

fysiotherapeut

geb. Tilburg 27-4-1972

Nummer 18
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OTTEN, COES, (DE) BOER, HARMSEN (DROST)

(een Vriezenveens/Petersburgse familiegroep)

door dr. D.J.H, VAN ELDEN

(vervolg op Gens Nostra 52 (1997), pag. 395)
Vlld. Derk Gerhardus Harmsen, geb. Vriezenveen 21-7-1816, vertrok naar St. Pe-
tersburg 2-10-1830, werkzaam in de linnenhandel ald. (1830-1840), oprichter firma
Harmsen & Co. (13-10-1840), linnenhandel (linnenwaren en manufacturen) gevestigd
in de Gostinij Dvor no. 128, naderhand uitgebreid met de nrs. 138,144 en 131, koop-
man van het 2e gilde te St. Petersburg (betaalt gildebelasting vanaf 1840), woont eerst
Sadowaja Oelitsa no. 16, later no. 22 ald.191, lid kerkeraad Nederlandse Hervormde
Kerk te St. Petersburg (1868-1874), in 1874 teruggekeerd naar Vriezenveen, woon-
achtig ald. op het Westeinde, gemeenteraadslid (1884-1893), overl. Vriezenveen 10-
11-1893, tr. Vriezenveen 13-9-1843 Derkdina Winter (zijn volle nicht), geb. ald. 26-7-
1824, overl. Vriezenveen 1-5-1884, dr. van Jan Winter, zaadkoopman en linnenhande-
laar te Vriezenveen, en Leena Aman (vgl. VI-6).

Derk Gerhardus Harmsen (Vlld; 1816-1893), grondlegger van de firma Harmsen & Co.
linnenkooplieden te St. Petersburg

Geschilderd portret als jongeman omstreeks 1840 (Oudheidskamer Vriezenveen)
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1874: Derk Gerhardus Harmsen (Vlld; 18 16-1893)
en echtgenote Derkdina Winter (1824-1884)

In 1830 vertrok Derk Gerhardus Harmsen op 14-jarige leeftijd naar St. Petersburg, een jaar later
gevolgd door zijn oudere broer Gerhardus Derk. Hun veel jongere broer Jan Jacob voegde zich pas
omstreeks 1850 bij hen, evenals nog wat later Gerhardus Derk's oudste zoon Wicher. Na een leertijd
van ongeveer tien jaar bij een van de bestaande Vriezenveense zaken, Jansen, Joost & Co. of Harm-
sen, Langhans & Co., richtte Derk Gerhardus, nauwelijks 24 jaar oud, in 1840 een eigen zaak op
onder de naam Harmsen & Co., gevestigd in een gehuurd pand, Gostinij Dvor no. 128. Samen met
zijn broers en andere medewerkers wist hij deze zaak tot grote bloei te brengen.
Als voorname medewerkers had hij al in de vroegste jaren in zijn firma opgenomen de eveneens uit
Vriezenveen afkomstige halfbroers Comelis en Wicher Companjen, die ook door diverse familieban-
den nauw in deze clan betrokken zouden raken. De uitbreiding met deels gehuurde, deels gekochte
nieuwe panden geeft aan dat het winkelbedrijf een steeds grotere vlucht nam; herhaalde splitsingen
onder de familieleden waren hiervan het gevolg. Het centrale punt van de hoofdfirma bleef no. 144,
waar de omstreeks de eeuwwisseling tot een klein miljoenenbedrijf uitgegroeide linnenhandel tot aan
de revolutie (1918) met succes standhield.
Derk Gerhardus Harmsen, een bekwaam en soliede koopman, maar niet het type 'captain of industry'
van de Twentse fabriekmagnaten, trok zich in 1874192 uit de zaak terug en liet de leiding over aan zijn
zoons Jan, Leonard, Herman en Barend. Hij keerde terug naar Vriezenveen waar hij zijn levensavond
doorbracht in een door hem in de jaren 1879/1881 nieuw gebouwd herenhuis aan het Westeinde, de
zgn. 'Harmsenvilla', met gevelsteen DGH 1880 DW193. Vóór die tijd, tussen 1867 en 1874, had hij
zijn hele gezin naar St. Petersburg over laten komen; na zijn terugkeer naar Nederland bleven uitein-
delijk alleen zijn drie middelste zoons, steeds met tijdelijke onderbrekingen, de belangen in St. Peters-
burg behartigen. Ook de gezinnen van Barend en Herman keerden echter al in resp. 1897 en 1898 in
verband met de in Rusland veelvuldig voorkomende kinderziekten terug naar Nederland, waarmee
het 'pendeleffect' in de ondernemingsvorm zich in deze Vriezenveense firma tot aan het einde hand-
haafde.
Vanuit sociologisch oogpunt bezien, kan men vaststellen dat in de generatie van Derk Gerhardus,
diens broers en hun zoons, zich definitief de reeds omstreeks 1800 ingezette verschuiving voltrok van
de boerenstand naar de burgerstand, op den duur met rijke-bourgeoisie allures. Ook voor de eigen
vorm van bedrijfsfamilisme (zoals ook bestudeerd voor andere Twentse familiebedrijven, vgl. het in
de Inleiding geciteerde nummer Genealogie van Spiegel Historiael, blz. 492) kan men in deze periode
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(generatie VI-VIII) menig karakteristiek voorbeeld vinden van de samenhang en het familieverband
binnen de Vriezenveense firma's in het algemeen. Duidelijker dan het skelet van de in de genealogie
gebruikelijke diachronische patrilineaire opsomming (de lengtedoorsnee in mannelijke lijn), geeft een
synchronisch en tevens matrilineair schema (een dwarsdoorsnede waarin ook de vrouwelijke linies
betrokken zijn) de verkluwing weer van huwelijken, familiebanden en deelgenootschappen in de
vorming van deze uit oude compagnonschappen voortgekomen en kleinschalig gebleven ondernemin-
gen. Het zijn onderdeeltjes van een grotere groep-ook wel aangeduid als 'convivium', het totaal van
de Vriezenveense (of, zo men wil, de gehele Nederlandse) kolonie in St. Petersburg. In onderstaand
tableau (Jan Harmsen x 1815 Johanna Aman, gen. VI, met hun vier gehuwde kinderen) vindt men
een voorbeeld van de 'connubiale' verwevenheid (de veelvuldige en ingewikkelde huwelijksbanden)
die in dit alles een dominerende rol speelt (A1 is hier een broer of zuster van A2, B1 van B2, C1 van
C2, Dl van D2, terwijl D3 derdegraads familie van deze laatsten is):

Generatie VI
Jan Harmsen [Al] x Johanna Aman [BI], hieruit acht kinderen, waarvan vier ongehuwd overleden
jonger dan 30 jaar en de drie hieronder volgende gehuwde zoons en dochter.

Generatie VII
1. Derk Gerhardus Harmsen x 1843 Derkdina Winter [Cl], dr. van Jan Winter en Leena Aman [B2];

uit dit huwelijk o.a. Barend Harmsen tr. (1) 1886 Julia Gezina Companjen [D3] en tr. (2) 1907
Lamberta Companjen [D3].

2. Gerhardus Derk Harmsen x (1) 1845 Juliana Hendrika Harmsen, dr. van Wicher Harmsen [A2]
en Leena Derks; uit dit eerste huwelijk o.a. Wicher Harmsen x 1874 Julia Jacoba Companjen [Dl].

6. Berendina Johanna Harmsen x 1856 Barend Winter [C2].
8. Jan Jacob Harmsen x 1865 Olga Louise Companjen [D2].

Foto uit 1895 van 'Villa Harmsen' Westeinde 374 te Vriezenveen, gebouwd in 1879/81 door D.G. Harmsen.
Op de voorgrond, centraal in de tuin, Nanette Harmsen-Moorrees (VIId-4; 1863-1925) en haar neefje Derk
Hoek (zn. van VIld-11); daarachter, voor de gevel, v.l.n.r. Truus Moorrees (1846-1917, ongehuwde zuster
van voorgaande), ds. J.C. Eykman (1846-1917, een aangehuwde oom), Jan Harmsen (1844-1922), vier
dames waaronder Bé Eykman-Plaat, Gé van Gunst en Anna van Gunst-Dijkman; geheel rechts Bernard
Harmsen (1862-1926, met hond); tenslotte drie onbekenden achter het venster
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Soortgelijke dwarsdoorsneden met conglomeraties (aaneenklonteringen) van namen en steeds dezelf-
de autochtone families kan men samenstellen voor zowel de 18e eeuw (Scholl, Brouwer, Otten, Har-
wigh) als de 19e eeuw (Kruys, Winter, Smelt, Engberts).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Harmsen, geb. Vriezenveen 23-7-1844, in 1858 vertrokken naar St. Peters-
burg, lid firma Harmsen & Co. ald., terug in Vriezenveen in 1884, wethouder ald.
(1905-1907)194, overl. Vriezenveen 6-2-1922.

2. Johannes Harmsen, geb Vriezenveen 19-2-1845, in 1860 vertrokken naar St.
Petersburg, lid firma Harmsen & Co., later rentenier en antiekverzamelaar te
Vriezenveen195, overl. ald. 1-2-1922.

3. Leonard Johan Harmsen, geb. Vriezenveen 19-12-1849, in 1863 vertrokken naar
St. Petersburg, lid firma Harmsen & Co., overl. St. Petersburg 19(29?)-11-1915
(begr. Luthers Volkov Kerkhof ald.).

4. Hermannus Harmsen, geb. Vriezenveen 6-11-1850, vertrokken naar St. Peters-
burg in 1866, lid firma Harmsen & Co. ald. (1868-1908), woont deels te St. Pe-
tersburg Sadowaja Oelitsa no 22, deels te Sjoewalowo (district St. Petersburg) in
een datsja (houten buitenhuis) hoek Elisawetinskaja - Warwarinskaja, overl.
Baarn (huize Troïka) 6-4-1908, tr. Aalst/Poederoijen 14-9-1893 Nanette Johanna
Moorrees, geb. Ommen 6-5-1863, overl. 's-Gravenhage 27-1-1925, dr. van ds.
Jan Gerrit Gabriël Moorrees, NH-predikant achtereenvolgens te Kockengen,
Ommen, Maasland, Uithuizermeeden en Aalst, en Christina Elizabeth Plaat.

Hermannus Harmsen (Vlld-4; 1850-1908), lid firma Harmsen & Co. linnenkooplieden te St. Petersburg,
met pelsjas en berenmuts (foto ca. 1885) en echtgenote Nanette Johanna Moorrees (1863-1925)
(foto ca. 1893)
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De tweeling Dieta Harmsen (laterD. van 't Hoff-Harmsen, 1896-1979, links), Tuus(R.G. Zeydnèr-Harm-
sen, 1896-1973, zittend, met poedel), met hun oudere zuster Tinie (CE. Gerretson-Harmsen, 1894-1973).
Hun vader Hermannus Harmsen (Vlld-4) had de door hem in het begin van deze eeuw gebouwde huis aan
de Piet Heinlaan (nu Cantonpark) te Baarn genoemd naar zijn drie dochters 'Villa Troïka'. Foto Else
Weissenborn, La Haye, omstreeks 1912

Uit dit huwelijk:
a. Christina Elisabeth Harmsen, geb. Sjoewalowo (district St. Petersburg) 18-6-1894, archiefambt.

2e klasse Bureau voor 's-Rijks Geschiedkundige Publicatiën te 's-Gravenhage (-1941), overl.
Utrecht 9-12-1973, tr. Epe 12-11 -1941 prof. dr. Frederik Carel Gerretson, geb. Rotterdam (Kralin-
gen) 9-2-1884, phil. doet. (promotie Heidelberg, 1917), ambt. Departement van Koloniën (1913-
1917), gemobiliseerd als res. Ie luitenant Infanterie (1914-1916), directie-secretaris Bataafse
Petroleum Maatschappij (BPM) afd. Algemene Zaken (1917-1925), hoogleraar in de ethnologie
en de geschiedenis van Nederlandsch-Indië aan de Bijzondere Faculteit voor Indologische Studiën
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (1925-1951), tevens buitengewoon hoogleraar in de Constitutio-
nele Geschiedenis van het Koninkrijk in Europa en Overzee ald. (1939-1954), lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal voor de CHU (1951-1956), bekend dichter onder het pseudoniem
Geerten Gossaert (Experimenten, 1911), Constantijn Huygensprijs (1950)196, overl. Utrecht 27-10-
1958, gesch. echtgen. van Christina Elisabeth van Daalen, zn. van Bartholomeüs Johannes Gerret-
son, verffabrikant en lid gemeenteraad te Rotterdam, lid Prov. Staten van Zuid-Holland en Tweede
Kamer voor de CHU, en Anna Gezina van den Heuvel197.

b. Derkdina Harmsen, geb. Sjoewalowo (district St. Petersburg) 18-6-1896, behaalde dipl. LO teke-
nen en archief-examen 2e klasse, bestuurslid Voogdijvereniging Tot Steun te 's-Gravenhage
(1955-1965), overl. Hardenberg 11-7-1979, tr. 's-Gravenhage 15-10-1929 mr. Bert van 't Hoff,
geb. Rotterdam 28-5-1900, bibliothecaris Atheneum-Bibliotheek (1929-1945) en Gemeente-archi-
varis (1930-1945) te Deventer, Rijksarchivaris Algemeen Rijksarchief (3e afd., Zuid-Holland) te
' s-Gravenhage (1945-1965), mede-oprichter en voorzitter Vereniging Zuid-Holland, officier Oran-
je-Nassau, overl. Hardenberg 22-5-1979, zn. van dr. Lambertus van 't Hoff, medisch doctor, ge-
neesheer te Rotterdam, en Albertine Wesselina Henny.
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5.
6.

Christina Elisabeth (Tinie) Gerretson-Harmsen (Vlld-4a; 1894-1973)
Olieverfportret door de Duitse societyschilder Erich Körner, Braunschweig 1920

en
Prof. dr. Frederik Carel (Carel) Gerretson (Geerten Gossaert) (Vlld-4a; 1884-1958)

Olieverfschilderij door (zijn neef) Sierk Schröder 1950 (Coll. Rijksuniversiteit Utrecht)

c. Roeloffina Geertruida Harmsen, geb. Sjoewalowo (district St. Petersburg) 18-6-1896 (tweeling
met voorgaande), overl. Wassenaar 7-4-1973, tr. 's-Gravenhage 7-12-1918 ds. Willem Andries
Zeydner, geb. Vollenhove 4-12-1890, NH-predikant achtereenvolgens te Uithuizen,' s-Heerenberg,
Dedemsvaart en Rotterdam, praeses Generale Synode (1945-1948), ridder Oranje-Nassau, overl!
Rotterdam 25-9-1965, zn. van ds. Henricus Zeydner, NH-predikant achtereenvolgens te Hemmen,
Vollenhove en 's-Gravenhage, en Berendina Cornelia Hoek (oudere zuster van ds. Willem Hoek
vgl. hierna Vila-11).

Barend, volgt VIIIc.
Derk Gerhardus Harmsen, geb. Vriezenveen 9-8-1854, overl. ald. 15-12-1854.

7. Johanna Julia Harmsen 198, geb. Vriezenveen 10-11 -1856, overl. ald. 16-2-1944,
tr. Vriezenveen 6-9-1895 Hendrik van Gunst, geb. Steenwijk 11-6-1852, koop-
man ald., overl. Steenwijk 3-5-1897, zn. van Hermannus Spanjaard van Gunst en
Jakobje Kurman.

8. Derk Gerhardus Harmsen, geb. Vriezenveen 21-2-1859, als volontair werkzaam
in de handel te London, later te Königsberg, overl. Vriezenveen 5-3-1883.

9. Julius Bernardus Harmsen, geb. Vriezenveen 26-9-1860, overl. ald. 21-1-1864.
10. Bernardus Johannes Harmsen, geb. Vriezenveen 4-7-1862, aanvankelijk koop-

man in de houthandel in Finland, later koopman in ijzerwaren en directeur-eige-
naar van een technisch bureau te Amsterdam, overl. ald. 13-2-1926.
Derkdina Harmsen, geb. Vriezenveen 27-8-1864, overl. Ukkel (bij Brussel) 11-
11-1921, tr. Vriezenveen 12-8-1886 ds. Willem Hoek, geb. Schiedam 8-2-1863,
NH-predikant achtereenvolgens te Rotterdam (Hoogvliet), Steenwijk en Brussel
(1892-1926), overl. Ukkel 10-2-1926, zn. van Willem Andries Hoek, manufactu-
rier te Schiedam, en Jacoba van Zon.
Ook de familie Hoek stamde van oorsprong uit Vriezenveen. Jan Johannes Hoek, een zoon van het
echtpaar ds. Willem Hoek en Derkdina Harmsen, geb. Brussel 25-12-1895, laatst bijgekomen lid van
de firma Harmsen & Co. te St. Petersburg (1913-1918), zou pas twee jaar na de machtsovername
Rusland ontvluchten; hij repatrieerde naar Nederland met de 'Lingestroom' in 1920.
Voor een oudere dochter van het echtpaar Hoek-van Zon, zie hiervóór VIId-4c.

11
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VIIIc. BarendHarmsen, geb. Vriezenveen 11-1-1853, vertrok in 1866 naar St. Peters-
burg, lid firma Harmsen & Co. ald. (1870 tot aan de nationalisatie door de Russen in
1918), vertrok in 1916 via Finland en Zweden naar Nederland, vestigde zich eerst te
Deventer, later te Zutphen, overl. ald. 4-11-1938, tr. (1) Vriezenveen 27-10-1886
Juliana Gezina Companjen, geb. ald. 10-6-1866, overl. Deventer 26-4-1905, dr. van
Wicher Companjen, lid firma Harmsen & Co., sinds 1865 Jan Harmsen & Co. te St.
Petersburg, en Aaltje Kruys199; tr. (2) Vriezenveen 2-10-1907 Lamberta Companjen,
geb. ald. 10-5-1868, overl. Zutphen 1-4-1947, dr. van Jan Companjen, lid firma Jan-
sen, Joost & Co., groothandel in textiel te St. Petersburg, en Gerritdina Aleida ter
Brake.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aaltjen Harmsen, geb. St. Petersburg 23-8-1887, overl. ald. 28-1-1897.
2. Derk Gerhardus, volgt DCc.
3. Derkdina Harmsen, geb. St. Petersburg 20-5-1892, overl. Batavia 27-7-1942, tr.

Deventer 17-9-1913 mr. Engbert Wilmink, geb. ald. 27-11-1886, Indisch rechterl.
ambtenaar, lid (1932), vice-president (1938) en president Raad van Justitie (1942)
te Batavia, RONL, overl. Deventer 23-4-1973, zn. van dr. Jeremias Hendrikus
Wilmink, litt. class. doet., leraar Oude Talen gymnasium te Deventer, en Louise
Henriette Bussemaker. Hij hertr. Woudenberg 26-2-1948 Maria Post.

4. Johanna Julia Harmsen, geb. St. Petersburg 27-1-1894, overl. ald. 15-4-1896.
5. Wicher, volgt IXd.

Uit het tweede huwelijk:

6. Bertha Gerardina Harmsen, geb. Deventer 4-7-1908, tandarts te Zutphen, overl.
ald. 17-12-1985.

\-<3t SIPETEKSBOURG. SIPETERSBOURG.

Barend Harmsen (VIIIc; 1853-1938), lid firma Harmsen & Co. te St. Petersburg (tot 1918) en echtgenote
Juliana Gezina Companjen (1866-1905); foto A. Pasetti Nevsky no. 24 St. Pétersbourg, eind I9de eeuw
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IXc. Derk Gerhardus Harmsen, geb. St. Petersburg 22-3-1889, in 1896 met het ou-
derlijk gezin teruggekeerd naar Nederland, woont vanaf 1898 te Deventer, Lübeck
(1905), Parijs (1907), daarna weer St. Petersburg (1908), lid firma Harmsen & Co.
(1908-1918), keerde 10-4-1919 terug naar Nederland, naderhand procuratiehouder
firma Reesink & Co., Ijzerhandel te Zutphen, auteur van Vriezenveners in Rusland
(1966)200, overl. Almen 20-6-1967, tr. Zutphen 19-4-1927 Maartje Olrée, geb. Kudat
(N.-Borneo) 14-10-1901, overl. Apeldoorn 27-7-1990, dr. van Jan Olrée, tabaksfabri-
kant te Zutphen, en Maartje Meermans.

Derk Gerhardus Harmsen (IXc; 1889-1967), laatste fir-
mant Harmsen & Co. te St. Petersburg, naar Nederland
gevlucht in 1919; auteur van het boek 'Vriezenveners in
Rusland' (1966)

Uit dit huwelijk:
1. Maartje Juliana Harmsen, geb. Zutphen 27-8-1928, litt. rom. cand., tr. Zutphen

10-9-1955 mr. Cornelis Adrianus Knook, geb. Amsterdam 19-10-1927, specialist
consumentenbescherming bij Unilever te London, zn. van dr. Pieter Cornelis
Knook, litt. class. doet., leraar Oude Talen laatstelijk aan het Amsterdams Ly-
ceum te Amsterdam, en Grietje Aalberta Eikendal.

2. Mr. Juuke Harmsen, geb. Zutphen 28-9-1929, jur. adviseur ANWB te 's-Graven-
hage, tr. 's-Gravenhage 9-9-1961 mr. Henri Dorpema, geb. ald. 20-6-1926, plv.
hoofd afd. civ. recht dir. juridische zaken Ministerie van Defensie, zn. van Henri
Marie Dorpema, binnenhuisarchitect, en Erna Herman.

3. Derk Gerhardus Harmsen, geb. Zutphen 18-9-1934, binnenhuisarchitect, tr. 's-
Gravenhage 7-4-1962 Anna Soeteman, geb. Bergambacht 12-12-1935, dr. van
Jacob Hendrik Soeteman, bedrijfsarts PTT te 's-Gravenhage, later te Apeldoorn,
en Adriana Petronella Lodder.
Uit dit huwelijk:
a. Marieke Harmsen, geb. 's-Gravenhage (Scheveningen) 21-10-1962, secretaresse.
b. Ham Harmsen, geb. Velp (gem. Rheden) 11-3-1966, in opl. MTS autotechniek te Apeldoorn.
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IXd. Ir. Wicher Harmsen, geb. Deventer 13-4-1899, elektrotechnisch ingenieur, ach-
tereenvolgens werkz. Ingenieurs Bureau Gans te Arnhem (1924-1928), chef van het
IJklaboratorium van de KEMA NV te Arnhem (1928-1948), adj. dir. Stroomdistributie
Bedrijf De Berkelstreek en directeur Centrale IJkinrichting van Elektr. Meters te Bor-
culo (1949-1953) en hoofdingenieur van de Rijksgebouwendienst te 's-Gravenhage
(1953-1956), overl. ald. 21-2-1956, tr. 's-Gravenhage 25-1-1926Derkiena WillyAlei-
da Knaap, geb. Umuiden (gem. Velsen) 4-8-1901, overl. 's-Gravenhage 25-7-1990,
dr. van Jacob Johannes Knaap, marine-officier, hoofd Rijks Elektrische Centrale te
Umuiden, en Maria Kuijk.

Uit dit huwelijk:

1. Barend Jan Harmsen, geb. Arnhem 17-12-1928, uitgever, eigenaar uitgeverij
Media Exploitatie Bureau, eerst gevestigd te Oosterland (Zeeland), later te Ede,
tr. (1) Rotterdam 27-6-1953 Catharina Knape, geb. ald. 22-8-1923, jeugdleidster,
later verpleegster, assistent-röntgenologe, overl. Rotterdam 27-3-1963, dr. van
Jacobus Knape en Teuntje Aleida Riemer; tr. (2) Osnabrück ca. 1963 Inge Flo-
rentine Heatfeld (uit welk huwelijk een dochter); tr. (3) Voorschoten 8-5-1967
Maria Christina Cornelia Goulooze, geb.'s-Gravenhage 28-4-1942, gesch. echt-
genote van John van Ardenne, dr. van David Hendricus Goulooze, uitvoerder, en
Marie Wühelmina Geradts.
Uit het derde huwelijk:
a. Wicher Maxim Harmsen, geb.' s-Gravenhage 26-7-1965, ing. IHBO Informatica, vaandrig Inlich-

tingen Dienst.
b. Thimo Manten Harmsen, geb. Voerendaal 8-3-1971.
In het derde huwelijk geadopteerd:
c. Robert John Harmsen (naamswijziging Van Aardenne in Harmsen bij KB 7-9-1977, no. 31), geb.

's-Gravenhage 30-7-1961, kleurenlaborant, aanvankelijk bij Vroom & Dreesman te Breda, later
bij Capilux te Amsterdam, tr. AW.

2. Wicher Harmsen, geb. Arnhem 10-8-1931, aanvankelijk student biologie, later
projectmanager Ruimtevaart project Van der Heem Noordwijk (1962-1974),
laatstelijk personeelschef buitenland American Telephone and Telegraph (AT &
T) / Philips telecommunicatie te Hilversum (1974-1989), oud-bestuurslid VVD
afd. Hilversum, bestuurslid Stichting Engelstalig Onderwijs Midden-Nederland,
bestuurslid Asthmacentrum Heideheuvel te Hilversum, penningmeester bejaar-
dentehuis Gooiers Erf ald., tr. Naarden 31-8-1958 FemkeJoyce Maurenbrecher,
geb. Modjokerto (Java) 5-9-1931, physiotherapeute, dr. van Louis Lucien Angèle
Maurenbrecher, ambtenaar Binnenlands Bestuur in Nederlandsch-Indië, laatste-
lijk resident van Sorong (prov. Vogelkop, Nieuw-Guinea), en Joyce Lucie Brain.
Uit dit huwelijk:
a. Sonja Femke Harmsen, geb. Utrecht 28-5-1963, doktersassistente OLV Gasthuis te Amsterdam,

tr. Naarden 15-3-1990 Jan Hendrik Huizing, geb. Hilversum 27-5-1962, verkoper Carsport Hol-
land te Weesp, zn. van Albert Hendrik Huizing, administrateur Ver. Veilig Verkeer, en Grietje
Smit.

b. Heleen Louise Harmsen, geb. Leidschendam 21 -6-1965, drs. psychologie VU en communicatiewe-
tenschappen UVA, eindredactrice RTL te Hilversum.

VUe. Gerhardus Derk Harmsen, geb. Vriezenveen 3-5-1818, in 1831 vertrokken naar
St. Petersburg, enkele jaren lid van de firma Harmsen & Co. ald., grondeigenaar te
Vriezenveen (1878, 1886), woonde Wijk 3 no. 223 (het zgn. 'Harmsenhuis' op het
Oosteinde) waar hij een landbouwbedrijf exploiteerde, overl. Vriezenveen 24-7-1890,
tr. (1) ald. 24-7-1845 Juliana Hendrika Harmsen (zijn volle nicht), geb. Vriezenveen
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Gerhardus Derk Harmsen (Vlle; 1818-1890),
lid firma Harmsen & Co. te St. Petersburg,
later landbouwer en grondeigenaar te Vrie-
zenveen
Geschilderd portret als jongeman omstreeks
1840 (Oudheidskamer Vriezenveen)

24-5-1820, overl. ald. 7-4-1856, dr. van Wicher Harmsen en Leena Derks (zie Vd-2);
tr. (2) Vriezenveen 15-8-1857 Aaltje Meijer, geb. ald. 1-9-1832, overl. Vriezenveen
24-7-1890, dr. van Jan Fredriks Meijer, winkelier, en Alberdina Holland.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wicher, volgt VlIId.
2. Johanna Lena Harmsen, geb. Vriezenveen 3-9-1848, tr. (1) ald. 5-10-1867 Jasper

Smelt, geb. Vriezenveen 3-6-1835, lid firma F. Smelt & Co., kooplieden in linnen
en manufacturen te St. Petersburg, overl. ald. 10-6-1870, zn. van Hendrik Smelt,
lid firma Smelt, Engberts & Co., linnenhandelaren te St. Petersburg, en Hendrika
Johanna Engberts; tr. (2) St. Petersburg 22-4-1872 Egbert Eduard Smelt °, geb.
Vriezenveen 9-12-1831, lid firma F. Smelt & Co., kooplieden in linnen en manu-
facturen te St. Petersburg, overl. ald. 26-7-1918 (broer van haar eerste echtge-
noot).

3. Lena Johanna Harmsen, geb. Vriezenveen 25-12-1851.

Uit het tweede huwelijk:

4. Jan Harmsen, geb. Vriezenveen 9-3-1859, vertrok in 1869 naar St. Petersburg,
ald. werkzaam in de firma handelsagenturen van zijn oom Albertus Harmsen
(VIIc), vervolgens bij de Petersburgse Wagonconstructiefabriek (1903) en bij de
Russisch-Baltische Wagonfabriek te Riga, commercieel directeur Baltische Wa-
gonfabriek te St. Petersburg (1913-1917), overl. ald. (eind) 1919, tr. Sophia Jan-
sen, geb. 187320'. Uit dit huwelijk een dochter: Olga Harmsen.
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5. Juliana Hendrika Harmsen, geb. Vriezenveen 8-5-1861, overl. Apeldoorn 25-1 -
1916, tr. Vriezenveen 13-7-1886 Jan Hendrik Willem ten Bokkel Huinink, geb.
Oud-Alblas 26-1 -1861, koopman te Zwolle, later sigarenhandelaar te Apeldoorn,
overl. ald. 29-1-1916, zn. van ds. Jan Adam ten Bokkel Huinink, NH-predikant
achtereenvolgens te Doornspijk, Ee, Oud-Alblas en Waspik, en Louise Anna
Maria Eijkman.

6. Alberdina Harmsen, geb. Vriezenveen 29-3-1863, overl. Apeldoorn 11-10-1938.
7. Anna Gerharda Harmsen, geb. Vriezenveen 22-7-1865, overl. Apeldoorn 2-6-

1940.
8. Janna Femia Harmsen, geb. Vriezenveen 7-3-1868, overl. Baarn 2-1-1945, tr.

Vriezenveen 8-5-1896 Adriaan FrederikMeijer, geb. Retranchement 17-12-1852,
officier KNIL, later burgemeester achtereenvolgens te Wijk en te Meppel, overl.
's-Gravenhage 23-8-1919, zn. van ds. Willem Cornelius Meijer en Frederica
Soetje Hillegonda van Walt.

9. Gerhardus Derk Harmsen, geb. Vriezenveen 7-12-1870, aanvankelijk een jaar
werkzaam te St. Petersburg, vervolgens mede-oprichter (1896) en firmant Harm-
sen & Nieuwenhuis rijwielfabrikanten te Heerenveen, later oprichter (1905) en
directeur Automobielbedrijf G.D. Harmsen NV te Arnhem, overl. ald. 2-1-1953,
tr. Deventer 10-11-1897 Reintje Looman, geb. Hellendoorn 6-11-1874, overl.
Arnhem 1-4-1939, dr. van Dirk Jacob Looman en Catharina Maria Richmond.
Uit dit huwelijk:
a. Johanna Hendrika Harmsen, geb. Heerenveen 20-8-1898, verpleegster aan het St. Elisabeth's of

Groote Gasthuis te Haarlem (tot 1926), overl. Velp (gem. Rheden) 16-10-1973, tr. Rheden 22-7-
1926 Johan Juliaan Schoo, geb. Amsterdam 2-2-1884, juwelier te Arnhem, overl. ald. 28-12-1969,
zn. van Johan Juliaan Schoo, huis- en decoratieschilder, en Hendrika Brands.

Harmsenhuis Dorpsstraat Oosteinde te Vriezenveen, gelegen tegenover café Bramer (de Piep 'n). Dit huis
is in het dorp beter bekend als 'de pastorie van ds. Van Oost', die hier woonde van 1946 tot 1968; nader-
hand in bezit van de familie Hoeflaak (1983). De villa werd in 1864 gebouwd door de Vriezenveens-Peters-
burgse koopman Gerhardus Derk Harmsen (Vlle; 1818-1890); het erachter staande koetshuis werd ge-
bouwd in 1869
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b. Anna Calharina Maria Harmsen. geb. Rheden 16-9-1905, overl. Amsterdam 3-10-1974, tr. (I)
Rheden 7-3-1927 (echtsch. uitspr. 18-9-1934) Adolf Johan Groen. geb. Alphen aan den Rijn 16-
12-1901. automobielhandelaar, zn. van Arie Johan Groen, arts. en Klaaske Veldman; tr. (2) Arn-
hem 31-7-1935 Marius George Schrijver, geb. Utrecht 4-6-1900, eerst inspecteur Algemene
Brandstoffenhandel Arnhem, vervolgens firmant Garage G.D. Harmsen ald., laatstelijk secretaris
Autofabriek Renault/Nederland te Amsterdam, overl. Renkum 28-4-1977, gesch. echtg. van Flora
Aebi, zn. van Hendrik Poulos George Schrijver, algemeen procuratiehouder Steenkolen Handels
Vereniging te Utrecht, en Ottolina Sophia Elisabeth Everse.

10. Bernard Johannes Harmsen, geb. Vriezenveen 23-7-1874, overl. Soerabaja 22-
11-1905, tr. ald 22-2-1905 Suzanna Maria Johanna Pohl, geb. Soerabaja 7-12-
1880, overl. waarsch. ald. in 1926.
Uit dit huwelijk:
a. Bernard Johannes Harmsen, geb. Soerabaja 17-3-1906, in 1934 employé Onderneming Djoewi-

ring te Delangoe. in 1950 inspecteur van het Bureau Tabakinspectie te Soerabaja, tr. Soerabaja 19-
10-1948 Elly Henriette Cornelia Facee Schaefer, geb. Fort de Koek 24-10-1905, wed. van Frede-
rik Floris van Hattum, dr. van Eduard Ferdinand Facee Schaefer en Johanna Elisabeth Broeker.

11. Jan Frederik Harmsen, geb. Vriezenveen 10-11 -1876, geëmigreerd naar Austra-
lië.

12. Levenloos kind, geb. Vriezenveen 27-3-1878.

VlIId. Wicher Harmsen 2O2, geb. Vriezenveen 26-5-1846, vertrok naar St. Petersburg,
vanaf 1865 met zijn oom Jan Jacob Harmsen lid firma Jan Harmsen & Co., vervolgens
vanaf 1875 (onder eigen naam, na afsplitsing) lid firma Wicher Harmsen Gostinij
Dvor no. 128, in manufacturen, opgeheven 1906, tevens eigenaar van een bloemisterij
(tot 1891), geregistreerd als koopman van het 2e gilde (1880, betaalt gildebelasting
sinds 1873), wonend Karavannaja Oelitsa no. 26 te St. Petersburg (-1884), no. 16
(-1891) en Nevskij Prospekt 22 (-1906), overl. St. Petersburg 3-1-1907, begr. ald.
(Luthers Volkov Kerkhof) 15-1 -1907, tr. St. Petersburg 1 -1 -1874 (huw. gesloten door
de consul)/(bekrachtigd door de NH-Kerk ald.) 3-1-1874 Julia Jacoba Companjen,
geb. St. Petersburg 21-8-1851, overl. Parijs (60ruede laTourelle) 23-5-1937, dr. van
Cornelis Companjen, linnenkoopman te St. Petersburg, lid achtereenvolgens van
Harmsen & Co. ald. (-1865), Jan Harmsen & Co. (1865-1875) en Wicher Harmsen
& Co. (1875-1887), kerkeraadslid NH-Kerk ald. 1860-1870), en Wilhelmina Zwerner
(vgl. Vllf).

Uit dit huwelijk:

1. Gerhardus Harmsen, geb. St. Petersburg 7-10-1874, vertrok in 1901 (1904?) naar
de Oeral, vestigde zich te Tagil, later te Jekaterinenburg (Swerdlowsk, Rusland),
eigenaar van een machinehandel ald., vluchtte in 1919 voor de Boljewieken naar
Mantsjoerije (NO-China), werkzaam bij de firma Kunst & Albers te Charbin
(Mantsjoerije), overl. ald. 1937, tr. Sofie Olga Grube.
Uit dit huwelijk:
a. Gerard Wicher Harmsen, geb. St. Petersburg 24-1-1900, door de Japanners geïnterneerd in het

concentratiekamp bij Moekden (1942-1945), via Java naar Nederland gerepatrieerd in 1946, na
beenamputatie en langdurig verblijf in ziekenhuizen en sanatoria (wegens tuberculose) overl.
Haarlem 25-10-1954, tr. Charbin (Mantsjoerije) 1925 Wera Abramowna El (echtsch. uitgespr.
1941; huwelijk kinderloos).

b. Nicolai Eugene Harmsen, geb. St. Petersburg 19-1-1904, werkzaam bij de firma Kunst & Albers
te Charbin, eveneens door de Japanners geïnterneerd in het concentratiekamp bij Moekden (1942-
1945) en via Java gerepatrieerd naar Nederland, overl. Arnhem 28-6-1971, tr. Charbin (Mantsjoe-
rije) 5-2-1928 Olga Hyazanowa, geb. Jekaterinenburg (Swerdlowsk) 19-7-1909. penningmeester
Russchisch Orthodoxe Kerk te Arnhem, dr. van Nicolai Ryazanoff, gemeente-ambtenaar te Jekate-
rinenburg, en Ljonja Jacowlena.
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2. Wicher Cornelis Hannsen, geb. St. Petersburg 31-12-1878, bewindvoerder van
het kantoor van de Zweedse Nobelfabriek te St. Petersburg, in 1917 door de Bol-
sjewieken gevangen gezet, in 1922 ter dood veroordeeld (doodstraf omgezet in
tien jaar dwangarbeid), in 1927 vrijgelaten vertrokken naar het buitenland, werk-
zaam voor de firma Nobel eerst in Bulgarije, later in London en tenslotte in Pa-
rijs, overl. Parijs 27-7-1941, [tr. (1?)° Lidia Toemilo-Denisovic, Russchisch-or-
thodoxe, geb. Bakoe 1871, waaruit vier kinderen: Sergej, Vadim, Nataliaen Ve-
ra]203; tr. (2?) St. Petersburg 30-1 -1916 (Russchisch-orthodoxe Vladimirkerk ald.
31-1-1918) Maria Dimitrijevna Proesowa, geb. St. Petersburg 25-1-1895, overl.
Zeist 15-7-1975, dr. van Dimitrius Proesow, Astrakans koopman (1ste gilde) te
St. Petersburg0 en Katharina Goerbunowa. Zij tr. (2) Amsterdam 4-6-1955 Jan
Willem Wenckebach.

3. Olga Harmsen °, geb. St. Petersburg 13-6-1879.
4. Cornelia Harmsen °, geb. St. Petersburg 2-8-1881, tr. NN Wiedemann (een Rus

van Duitse afkomst), uit welk huwelijk een jong-overleden dochter.
5? Agnes Harmsen, geb. St. Petersburg 1886 (?)°, overl. in Rusland (enkele jaren

vóór de tweede wereldoorlog).

Vllf. Jan Jacob Harmsen, geb./ged. Vriezenveen 13/15-9-1837, omstreeks 1850
vertrokken naar St. Petersburg, lid firma Harmsen & Co. ald., na afsplitsing lid Jan
Harmsen &Co. (1865, opgeheven 1887), koopman gilde 2 (1880, betaalt gildebelas-
ting vanaf 1864)°, woont Vasiljevskij Eiland 14e linie no. 1, na 1887 administrateur
o.a. firma Roesanof Parfumerieën te St. Petersburg, kerkeraadslid NH-Kerk ald. 1875-
1879), overl. St. Petersburg 24-12-1913 (begr. Luthers Volkov Kerkhof ald.) 26-12-
1913°, tr. St. Petersburg 16-6-1865° Olga Louise Companjen, geb. ald. 28-7-1846,
overl. St. Petersburg 16-1-1878 (begr. Luthers Volkov Kerkhof ald.) 28-1-1878°, dr.
van Cornelis Companjen, linnenkoopman te St. Petersburg, lid achtereenvolgens firma
Harmsen & Co. (-1865), Jan Harmsen & Co. (1865-1875) en Wicher Harmsen & Co.
(1875-1887), kerkeraadslid NH-Kerk ald. (1860-1870), en Wilhelmine Zwerner (vgl.
VUIe).

Uit dit huwelijk:

1. Jan Cornelis, volgt VHIe.
2. Johanna Harmsen, geb. St. Petersburg 1871, vermoedelijk jong overleden.
3. Cornelis Herman Harmsen, geb. St. Petersburg 17(29?)°-10-1873, aanvankelijk

werkzaam Crédit Lyonnais (1894), later employé bankiershuis Gebr. Meyer &
Co. te St. Petersburg (1897-1905), repatrieerde met zijn gezin in 1920 met het
schip de Lingestroom naar Nederland, vestigde zich te Hilversum, vertrok vervol-
gens naar Berlijn, employé bankiershuis Gebr. Meyer & Co. ald., overl. Berlijn
26-9-1927, tr. St. Petersburg 9-2-1905 Emma Katerina Bosse, geb. St. Petersburg
31-5-1885, overl. Düsseldorf 24-2-1957, dr. van Heinrich Bosse, koopman te St.
Petersburg, en Alina Jantzon (beide ouders waren reeds vanuit Duitsland naar
Rusland geëmigreerd).
Uit dit huwelijk:
a. Olga Aline Harmsen, geb. St. Petersburg 29-12-1905, tr. Berlijn 1-4-1935 dr. Friedrich Krahe,

geb. Aken 11 -6-1902, jur. doet., advocaat en procureur te Berlijn, vanaf 1945 te Düsseldorf, overl.
ald. 15-8-1989, zn. van Engelbert Hubert Damian Krahe, administratie-directeur, en Sophia Geub.

b. Else Harmsen, geb. St. Petersburg maart 1907, overl. Berlijn maart 1927.
c. Mary Bosse Harmsen, geb. St. Petersburg 25-7-1909, directie-secretaresse firma Singer te Ham-

burg, later te Frankfurt.
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4. Olga Julia Harmsen °, geb. St. Petersburg 28-12-1874, vermoedelijk jong overle-
den.

VHIe. Jan Cornelis Harmsen, geb. St. Petersburg 6-12-1869, directeur/beheerder
kantoor firma A.W. Rothermundt Import & Export Suikerhandel te St. Petersburg
(1902-1917), woonde vanaf zijn geboorte Vasiljevskij Eiland 14e linie no. 1 en bezat
een datsja (buitenhuis) in Sjoewalowo (district St. Petersburg, o.a. vermeld 1916),
vluchtte in 1918/1919 via Charkov, de Krim en Griekenland naar Nederland, vestigde
zich te Hilversum en richtte met zijn aangetrouwde oom Wicher Kunst op de firma
Harmsen, Kunst & Co. te Amsterdam, export en agentuur voor de Oostzeestaten en
Finland (opgeheven 1940 in verband met de annexatie van deze landen door Rusland),
overl. Hilversum 30-5-1949, tr. St. Petersburg 6-5-1897 Wilhelmine Sophie Lang, geb.
St. Petersburg 8-1-1873, overl. Hilversum 16-4-1953, dr. van Friedrich Heinrich Lang,
leerfabrikant te St. Petersburg, en Agnes Bertha Andresen.

Uit dit huwelijk:

1. Georg Wilhelm, volgt IXe.
2. Frederic Cornelis, volgt IXf.

Jan Cornelis Harmsen (VHIe; 1869-1949), koopman te St. Petersburg, later te Hilversum,
en echtgenote Wilhelmine Sophie Lang (1873-1953)

Foto door Knorring Nevskij Prospekt no. 10 te St. Petersburg, omstreeks 1897
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Huis bewoond door het gezin van Jan Cornelis Harmsen (VIHe). De ruime villa, met grote tuin, was gele-
gen in Kamennyi Ostrow, een buitenwijk van St. Petersburg. Naast of op de drie sleden v.l.n.r. vijf kinderen
Harmsen: Olga (geb. 1905), Else (1907-1927), Georg (1903-1981), Frederik (geb. 1906) en Mary (geb.
1909), d.w.z. de drie dochters van Cornelis Harmsen (Vllf-3) en de beide zoons van Jan Harmsen (VIHe).
Foto 1915

IXe. Dr. ir. George Wilhelm Harmsen, geb. St. Petersburg 20-6-1903, landbouwkun-
dig ingenieur, gepromoveerd tot doctor in de landbouwkunde op een proefschrift
getiteld Onderzoekingen over de aërobe celluloseontleding in den grond (Wageningen
1946), als microbioloog werkzaam bij het Laboratorium Zuiderzee Inpolderingswer-
ken Directie van de Wieringermeer te Andijk (1928-1930), bij de Rijksdienst voor de
IJsselmeerpolders te Medemblik (1930-1940) en bij de DienstNoord-Oost-Polderwer-
ken te Kampen (1940-1947), vervolgens bij het National Research Council of Canada
te Ottawa (1947-1950) en bij de Koninklijke Gist en Spiritus fabriek te Delft (1950-
1951), hoofd Afd. Microbiologie Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut
TNO, later Rijksinstituut voor Bodemvruchtbaarheid te Groningen (1951-1968), bij
de mobilisatie 1939-1940 1ste luitenant-adjudant Infanterie (ingezet bij Opheusden
in de Betuwe, mei 1940), districtscommandant Nederl. Binnenl. Strijdkrachten (NBS)
1943-1945, lid noodraad Kampen 1945-1946; bestuurslid in diverse commissies Ver-
eniging Behoud Natuurmonumenten en Ned. Ver. tot Bescherming van Vogels (o.a.
voor het behoud van het eiland Griend in de Waddenzee) en in de Internationale Raad
voor de Vogelbescherming ICBP/CIPO, overl. Hilversum 2-6-1981, tr. Hilversum 6-
5-1930 Marie Clara Louise van Houten, geb. Krommenie 25-10-1906, dr. van Gideon
van Houten, directeur Verenigde Blikfabrieken NV te Amsterdam, en Willemina
Hermine Obreen.

Uit dit huwelijk:
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1. Ir. ArvidHarmsen, geb. Medemblik 29-6-1931, elektrotechnisch ingenieur, eerst
werkzaam PTT Zweden en IBM Zweden en Nederland, later automatiseringsad-
viseur, directeur-eigenaar Automatisering en Adviesbureau (A & A BV) te Hil-
versum, tr. Haelsingborg (Zweden) 13-8-1959 (echtscheiding uitgesproken juni
1987) Inga Birgitta Damsberg, geb. Stockholm 25-5-1938, free-lance vertaalster
Engels, dr. van Oscar Everts Damberg en Birgit Artberg.
Uit dit huwelijk:
a. Cristian Philip Harmsen, geb. Stockholm 11-4-1960, systeemanalist Centrum Voor Informatiever-

werking (CV1, dochteronderneming Nederlandse Spoorwegen) te Utrecht, tr. Breukelen 31-8-1985
Marijke Jacoba Sluman, geb. Weesp 24-5-1960, dr. van Jacob Sluman, logistiek planner Duphar
te Weesp, en Tonny van der Monde.

b. David Nicolaas Harmsen, geb. Stockholm/Bandhagen 21-5-1962, werkzaam grafisch bedrijf afd.
marketing te Almere, tr. Amsterdam 21-10-1983 (echtsch. ingeschr. ald. 6-11-1986) Cynthia
Bianca Agnita Monpellier, geb. 24-8-1958, dr. van Johan Amold Willem Monpellier en Mary
Eliza Tower.

c. Ewa Clara Birgit Harmsen, geb. Vlaardingen 10-3-1966.
d. Filippa Birgitta Marie Harmsen, geb. Bussum 17-10-1968. studente psychologie VU.

2. Prof. dr. Rudolf Harmsen, geb. Medemblik 11-3-1933, biologisch doctor, hoogle-
raar (associate professor) entomologie Queen's University te Kingston (Canada),
tr. Toronto 28-6-1960 Alice Jerroldine Shortt, geb. Ottawa 5-4-1933, dr. van
Adam Jerold Shortt en Gwendolyn Mary Mounce.
Uit dit huwelijk:
a. Douglas Jan Harmsen, geb. Nairobi (Kenya) 21-2-1965, student toneel aan de Juilliard School of

Arts te New York.
b. Lief Alexander Harmsen, geb. Kingston (Canada) 12-1-1967, student.

3. Hermina Sophia Harmsen, geb. Medemblik 19-5-1936, onderwijzeres, tr. Bus-
sum 25-1-1980 ir. Dirk Zuidema, geb. Eenrum 1-4-1931, elektrotechnisch inge-
nieur, docent telecommunicatie Philips International Technical Training Center
te Hilversum, zn. van Garmt Hendrik Zuidema, landbouwer te Eenrum, en Martje
Elizabeth Kalverkamp.

IXf. Frederik Cornelis Harmsen, geb. St. Petersburg 5-12-1906, opgeleid tot apothe-
kersassistent, in commerciële functies werkzaam achtereenvolgens bij de firma Harm-
sen, Kunst & Co. te Amsterdam, bij de Amsterdamse Chininefabriek ald., en bij de
Albatros Superfosfaat Fabriek te Utrecht (1953-1972), tr. (1) Hilversum 5-4-1939
Gertrud Friederike Schönfeld (geslachtsnaam Seyfried gewijzigd in Schönfeld, als
geadopteerd bij beschikking Bezirksgericht Muran d.d. 28-2-1925 door M. Schönfeld,
d.i. dr. Mauritz Schönfeld), geb. Judenburg (Duitsland) 18-4-1913, overl. Hilversum
15-3-1959, dr. van Eugen Seyfried, fotograaf, en Friederike von Bosio; tr. (2) Hilver-
sum 22-3-1966 Alice Erika Schweiter, geb. Zürich 27-3-1915.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jan Maurits Harmsen, geb. Hilversum 22-2-1940, wetenschappelijk fotograaf
Film en Wetenschap te Utrecht, tr. Hilversum 20-1 -1967 Irene Jeannette Ludert,
geb. Heidelberg (Duitsland) 20-3-1945, secretaresse Van der Kolk Advocaten te
Hilversum, dr. van ir. Jean Ludert, scheikundige TNO Apeldoorn, en Emilie
Beeger.
Uit dit huwelijk:
a. Warner Harmsen, geb. Hilversum 3-6-1971.
b. Maroesja Harmsen, geb. Hilversum 3-5-1973.

2. Pieternel Harmsen, geb. Hilversum 24-7-1944, overl. (auto-ongeval) Lauterbrun-
nen (Zwitserl and) 24-4-1972. •
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Groepsfoto van de dan zeven nog in leven zijnde kinderen van Derk Gerhardus Harmsen (Vlld), genomen
in de tuin van 'Villa Harmsen' te Vriezenveen omstreeks 1912. V.I.n.r. Jo van Gunst-Harmsen (1856-1944),
Johannes (1845-1922), Barend (1853-1938), Leonard (1849-1915), Bernard (1862-1926), Dien Hoek-
Harmsen (1864-1921) en Jan (1844-1922)

Noten
Voor de gebruikte afkortingen, zie Gens Nostra 52 (1997), pag. 123/124.
191. De Sadowaja Oelitsa (de Tuinstraat) lag in de directe omgeving van de Gostinij Dvor; op no. 22

bewoonde de familie Harmsen de twee tegenover elkaar liggende appartementen nrs. 31 en 32 die een
gehele etage besloegen, met in totaal veertien kamers voor familie en bedienden.

192. Het is niet onwaarschijnlijk dat een conflict met de rest van de kerkeraad en de toenmalige predikant
over het al of niet verhogen van de huur van door de kerk beheerde winkelruimten en andere panden,
van invloed is geweest bij zijn vertrek uit St. Petersburg. In tegenstelling tot de anderen, huldigde
D.G. Harmsen het standpunt dat deze huren opgetrokken moesten worden, ondanks het nadeel dat de
winkelhouders, in dit geval dezelfden als de kerkeraadsleden, daarvan konden ondervinden. Een
'egodocument' van de eerste orde is naar aanleiding van deze kwestie bewaard gebleven in de vorm
van een 'memorandum' dat het dissidente kerkeraadslid opstelde en liet circuleren om zijn menig te
verdedigen (gepubl. in J. Hosmar, De Ruslandvaarders, pag. 144-154).

193. Dit herenhuis kwam te staan op dezelfde plaats als een eerder door hem aangekochte en bewoonde
boerderij, waarvan het voorhuis werd afgebroken en het achterhuis als boerenbedrijf in gebruik bleef,
vlg. J. Hosmar, Graven in Vriezenveen 's verleden, pag. 91-93. De aannemer was de Vriezenvener
Hermannus Jansen (Schips Mans). De familie bracht hier naderhand de zomermaanden door of sleet
hier haar oude dag. Ook nu nog kan men vernemen dat deze in hun geboortedorp teruggekeerde
Harmsens bij voorkeur plat Vriezenveens bleven spreken.
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194. Als wethouder was J. Hannsen lid van het comité tot Hulpverlening aan de Slachtoffers van de brand
van Vriezenveen in 1905 en medeondertekenaar van de 'Oproep tot Steuiv (zie De grote brand van
Vriezenveen in oude ansichten, Europesche Bibliotheek. Zaltbommel 1980, pag. 9, 225 woningen,
2 kerken en het toenmalige gemeentehuis waren hierbij in vlammen opgegaan, met een groot gedeelte
van de plaatselijke archieven), de Nederlandse Hervormde kerk te St. Petersburg schonk ƒ 5000.-,
Hare Majesteit de Koningin ƒ 1000.- enz. enz.: de totale opbrengst van de geldinzameling bedroeg
ruim ƒ 70.000.-.

195. Johannes Harmsen werd niet geschikt voor de handel bevonden en bracht het grootste deel van zijn
leven in Vriezenveen door. Hij verzamelde o.a. tin en antieke Vriezenveense kasten (de oude eiken
"speene" of broodkast, waarvan er nog enkele overgebleven zijn). Getuige een advertentie d.d. (I
maart) 1916 stond hij onder curatele van zijn aanverwante familielid R. van Gunst te 's-Gravenhage.

196. Zie over hem o.a. F.C. Gerretson, Verzamelde Werken, dl. VII hfdst. 2 Korte levensloop door dr. G.
Puchinger, pag. 12-78. uitg. Bosch & Keunig N.V. Baarn 1987. en dr. J. de Gier, Stichtelijke en On-
stichtelijke Experimenten. Een onderzoek naar Geerten Gossaerts dichterlijke ontwikkeling en de
samenstelling van zijn poëziebundel, H&S Publishers, Utrecht 1982.

197. Tussen de kunstschilder en tekenaar Sierk Schröder en prof. Gerretson bestonden niet verre familiebe-
trekkingen. De bij de totstandkoming van het portret 46-jarige kunstenaar was een (achter)neef(je)
van de geportretteerde, en wel op de volgende manier. De grootouders van Gerretson waren Bartholo-
meüs Johannes Gerretson (1811-1900, koopman in verf en lak) x 20-08-1845 Constantia Wilhelmina
Hazelager (1815-1878), waaruit o.a. een zn. Bartholomeüs Johannes Gerretson (1856-1930, verffabri-
kant, christelijk-historisch politicus, lid Tweede Kamer) x 16-08-1879 Anna Gesina van den Heu-
vel( 1851 -1936). uit wie als oudste zn. de dichter-historicus-politicus Carel Gerretson. Sierk Schröder
en zijn vrouw Maria Johanna Ottevanger, getr. 11 -03-1934, waren volle neef en nicht van elkaar en
beiden kleinkinderen van een zuster van voornoemde B.J. Gerretson (jr), namelijk van Maria Johanna
Gerretson x Sierk Coolsma (1840-1926, zendeling in N.O. Indië), uit wie o.a. een dochter Saakje
Coolsma x Carl Christian Julius Schröder (ouders van de schilder) en een 16 jaar jongere dochter
Maria Johanna Coolsma x Bemard Ottevanger (ouders van diens echtgenote). Gerretson's portret
werd dus geschilderd door diens 'grand-nephew' Sierk Schröder.

198. In de na de brand (1905) opgestelde Lijst der voor de Slachtoffers binnengekomen gelden (gepubl.
aan het slot van De grote brand van Vriezenveen enz.) staan o.a. vermeld L.J. Harmsen (Vila, 3) -
Petersburg ƒ 250.-, R. van Gunst den Haag ƒ 10.- en de dames Van Gunst Den Haag ƒ 10.—. De na
de verkoop van de Harmsenvilla aan het Westeinde als laatste telg van haar familie op de 'Wicherties'
woonachtige J.J. van Gunst-Harmsen (overl. 1944), sympathiseerde in haar latere levensjaren met de
Nationaal Socialistische Beweging en bekostigde uit dien hoofde in haar woonplaats een verenigings-
gebouw.

199. Uit het echtpaar Wicher Companjen (1826-1894) tr. 1859 Aaltje Kruys (1836-1901, Nederland 's
Patriciaat 65 (1980/'81) pag. 224) werd tevens geboren een zoon Nicolaas Companjen (geb. St.
Petersburg 25-02-1863, overl. Apeldoorn 11-10-1921, tr. Euphemia Clementina Elink Schuurman),
werkzaam in Ned. Indië o.a. als chef Firma Harmsen, Verweij & Co. te Batavia/Semarang, in textiel-
agenturen (later overgenomen door Internatio-Müller). Vgl. Nederland's Patriciaat 1973 pag. 273
en 1968 pag. 237, en DGH pag. 145, 147.

200. Zie de inleiding van dit artikel; het boek, gebaseerd op gegevens verzameld uit resterende bedrijfsar-
chieven en zakencorrespondenties, geeft een commerciële geschiedenis van alle Vriezenveens-Peters-
burgse-firma's. met historische achtergronden, veel genealogische en persoonlijke details, overzich-
ten, data en enkele genealogische tableaux.

201. Volgens Verblijfsvergunning gedateerd St. Petersburg 1911.
202. Aanvullingen en verbeteringen op D.G. Harmsen, op. cit. pag. 144-145.
203. Lidia Harmsen geb. Toemilo-Denisovic enz., verblijfsvergunning St. Petersburg 1917. Bij de huwelij-

ken en data zijn vraagtekens gezet i.v.m. de onduidelijkheden n.a.v. de gevangenname (1917). Het
voor het 1ste huwelijk vermelde berust op een hypothese; het 2e huwelijk wordt als zodanig opgege-
ven door het Centr. Hist. Staatsarchief te St. Petersburg.
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e
HENDRIK
SLATIUS

zn. van Derk
Hendriks Slatius

en Aaltje Hendriks
Fransen

arbeider

geb. Gieten
9-1-1833

overl. Gieten
9-5-1879

tr. Gieten '.

9

JANTIEN
BOUWS

dr. van Berend
Hendriks Bouws
en Hinderkien

Hendriks Adolfs

geb. Gieten
31-8-1831

overl. Gieten
6-1-1892

8-11-1856

4

BEREND SLATIUS

landbouwer

geb. Gieten 17-3-1857
overl. Bonnerveen

30-12-1935

tr. Gieten

10

EGGE
HULSHOF

zn. van Jukob
Eggens Hulshof en
Roelloffien Ottcns

landbouwer,
klompenmaker

geb. Gieterveen
27-12-1820

overl. Bonnerveen
18-6-1890

tr. Gieten

AALTIEN
OTTENS

dr. van Lute
Ottens en Jantien

Koopman

geb. Gtelerveen
1-12-1827

overl. Bonnerveen
7-4-1920

11-5-1850

5

ROELFJE HULSHOF

geb. Bonnerveen 26-7-1859
overl. Bonnerveen

2-10-1934

8-12-1888

2

HENDRIK SLATIUS

landbouwer
geb. Bonnerveen 26-7-1890

overl. Bonnerveen 29-9-1972

tr. Gieten

12

EGGE
HULSHOK

zn. van Jakob
Eggens Hulshof en
Roelloffien Ottens

landbouwer,
klompenmaker

geb. Gielerveen
27-12-1820

overl. Bonnerveen
18-6-1890

tr. Gieten

13

AALTIEN
OTTENS

dr. van Lute
Ottens en Jantien

Koopman

geb. Gieterveen
1-12-1827

overl. Bonnerveen
7-4-1920

1 -5-!850

6

JACOB HULSHOF

landbouwer, klompenmaker

geb. Bonnerveen 6-10-1852
overl. Stadskanaal

9-10-1929

tr. Gieten

14

BOELE
BOELENS

zn. van Geert
Boelens en Aaltien
Anthoniesdr. van

der Wijk

landarts ider

geb. Eext
19-7-1822

overl. Bonneneen
24-7-1913

tr. Gieten

15

HARMTIEN
ZANDVOORT

dr. van Alof
Hendriks

Zandvoort en
Aaltje Jans

Nijveen

geb. Gieterveen
27-10-1826

over!. Bonnerveen
3-3-1918

8-7-1848

7

AAFIEN BOELENS

geb. Bonnerveen 25-9-1853
overl. Stadskanaal

5-12-1932

12-5-1882

3

JANTJE HULSHOF

geb. Bonnerveen 7-7-1893
overl. Bonnerveen 25-3-1982

22-8-1919

BEREND SLATIUS
gemeenteambtenaar, geb. Bonnerveen 25-12-1919,

tr. Katwijk/ZH 20-9-1979 Theodora Antonia Jordens, geb. Amsterdam 30-6-1930,
maatschappelijk werkster, dr. van George Jordens en Christina Martina Elisabeth Maus

Nummer 19
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nr. 27

GW IJS

GENS NOSTRA ALS INSPIRATIEBRON

Waarom wordt iemand lid van de Nederland-
se Genealogische Vereniging?

Een interessante vraag waarop waarschijn-
lijk geen eenduidig antwoord te geven valt.
Een factor van belang is ongetwijfeld de (ont-
luikende) interesse voor genealogie en aan-
verwante zaken als familiegeschiedenis en
heraldiek. En dan is een lidmaatschap van de
NGV geen slechte keus, want daaraan is on-
der andere de toezending van het verenigings-
blad Gens Nostra gekoppeld. Het is niet over-
dreven te zeggen dat Gens Nostra het visite-
kaartje van de NGV is.

Ieder lid ontvangt tien maal per jaar een
nummer met goed gedocumenteerde genealo-
gische artikelen, een mededelingenkatern met
verenigings- en ander actueel nieuws, een be-
ginnersrubriek Wegwijs en andere vaste infor-
matieve rubrieken als Boeken en Tijdschriften
en Vragen en Antwoorden van leden.

Een jaargang van Gens Nostra beslaat in-
clusief de indexen al gauw ca. 700 bladzijden.
Daarbij komen dan nog tientallen pagina's
met de Mededelingen (met een eigen register
en inhoudsopgave). In feite is een jaargang te
vergelijken met een naslagwerk dat in de loop
der jaren zijn diensten blijft bewijzen. De
naamregisters van Gens Nostra bevatten jaar-
lijks ruim 6000 verschillende namen. Dat be-
tekent dat in iedere aflevering gemiddeld 600
verschillende namen voorkomen.

De NGV ontvangt meer dan 500 genealo-
gische en (locaal)-historische periodieken uit
binnen- en buitenland, die in iedere aflevering
uitgebreid worden ontsloten op inhoud en per-
soonsnamen (ook later nog te raadplegen via
het register). Jaarlijks worden tientallen boe-
ken gesignaleerd en vele genealogische vra-
gen gesteld.

Wat verwachten leden van de NGV als lezers
van hun verenigingsblad?

Ook dat is een interessante vraag. De be-
antwoording van die vraag is in hoge mate
afhankelijk van iemands instelling. Iemand
met een open oog, een creatieve geest en een

oprechte belangstelling voor genealogie zal
altijd iets opmerkelijks vinden in vrijwel elke
aflevering van Gens Nostra. Natuurlijk is zo'n
instelling niet ieder van nature gegeven, maar
met een beetje goede wil kan elke lezer leren
hoe hij of zij Gens Nostra kan gebruiken als
inspiratiebron voor eigen onderzoek.

In wezen gaat het om het zoeken naar
bruikbare ideeën, een andere invalshoek of
het raadplegen van onbeproefde bronnen,
waarmee nieuwe impulsen gegeven kunnen
worden aan het familieonderzoek. Essentieel
voor deze benaderingswijze is dat men de
misvatting moet loslaten dat Gens Nostra ei-
gen onderzoek kan vervangen. Een dergelijk
vooroordeel leidt tot verongelijkte (en onte-
rechte) reacties dat men 'nooit wat in Gens
Nostra vindt' of dat men 'niets aan Gens Nos-
tra heeft'. Het is toch niet zo moeilijk te be-
grijpen dat de kans dat over iemands familie
gepubliceerd wordt gering is (bij kwartier-
staatonderzoek is die kans iets groter).

Overigens is het wel zo, dat Gens Nostra
een naslagwerk is (vandaar die goede indexen
op naam). Beginners doen er goed aan oude
jaargangen door te bladeren al dan niet aan de
hand van de totaal-index over vijftig (50)
jaargangen op diskette. Dat geldt trouwens
ook voor gevorderden. Naarmate het eigen
onderzoek voortschrijdt, komen er nieuwe
feiten aan het licht die het regelmatig syste-
matisch doornemen van genealogische tijd-
schriften nuttig maakt.

Ook wordt wel eens vergeten dat Gens
Nostra in de eerste plaats een verenigingsblad
is voor en door de leden van de NGV. De
leden bepalen dus in hoge mate zelf hoe de
inhoud van hun blad eruit ziet. De kans om
over eigen familie iets te vinden wordt aan-
zienlijk vergroot door zelf over die familie te
publiceren, waardoor reacties van lezers los-
komen en nieuwe contacten gelegd kunnen
worden. Uiteraard beoordeelt de redactieraad
van Gens Nostra of een bijdrage geschikt is
voor publicatie; en desgewenst wordt graag
advies gegeven over opzet, nader onderzoek
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en/of tekstuele verbeteringen en zonodig
wordt zelfs actief de helpende hand geboden
bij het redigeren van een artikel.

Hoe gebruik je Gens Nostra als inspiratie-
bron voor eigen onderzoek? Een eerste ver-
eiste is een actieve houding ten opzichte van
de inhoud van Gens Nostra en de medeleden
van de NGV. Ook uit een bijdrage over een
'vreemde' familie kan iets geleerd worden.
Bijvoorbeeld: hoe is het onderzoek opgezet,
welke bronnen zijn gebruikt, worden zaken
vermeld (beroepen, belastingen) die ik voor
mijn eigen familiegeschiedenis kan gebrui-
ken? Zijn er nieuwe boeken verschenen, waar
ik wat aan kan hebben? Wat staat er in de tijd-
schriften die over bepaalde regio's verschij-

nen en die mijn specifieke belangstelling heb-
ben? Zou ik niet eens een vraag kunnen stel-
len? Heb ik niet een antwoord voor een mede-
lid? Heb ik niet een tip voor beginners, die ik
kan insturen voor de rubriek Wegwijs? Deze
opsomming van vragen kan uiteraard naar
believen worden uitgebreid.

Belangrijk is dat de strekking van dit stukje
bij de lezers overkomt. Een passieve lezers-
houding heeft uiteraard bestaansrecht, maar
met name in het verlengde van een actieve
opstelling ligt ook de constructieve en kriti-
sche benadering opgesloten, waardoor de in-
houd van Gens Nostra levendig, gevarieerd en
inspirerend kan blijven!

(MVK en WS)

RECENSIES; UIT DE KEUKEN GEKLAPT (3)

De inhoud van het boek (1)
De vorige keer concentreerden we ons op de
titel van het boek, nu gaan we ons meer op de
inhoud ervan richten.

Allereerst een stukje eenvoudige theorie.
Reeds heel lang geleden heeft men bedacht
om een aantal generaties van een geslacht
voor te stellen in de vorm van een boom. De
'Geslagts boom'. Een al in de Middeleeuwen
bekende en nogal vaak afgebeelde stamboom
vinden we in de Boom van Jesse, die de voor-
spelling van de profeet Jesaia van de komst
van de Messias uit de stam van Jesse tot on-
derwerp heeft en de genealogie van het 'Huis
van David' weergeeft. Of we hier echt met de
originele, de eerste in boomvorm vertoonde
genealogie van doen hebben, durf ik niet te
zeggen, vaststaat dat de boomvorm de genea-
logen heeft gefascineerd en dat het woord
stamboom het woord genealogie in de om-
gangstaal naar de kroon is gaan steken.

Wanneer wij nu collectief aan deze boom
blijken te hechten, dan moeten we het beeld
natuurlijk ook correct hanteren. We stellen -
naar de natuur - vast, dat een boom een stam
heeft, met takken en twijgen en dat er in een
bos of zelfs in een klein stadsparkje meer bo-
men staan. Dat lijkt een simpele waarheid.
Die eenvoud echter raakt bij genealogische
publicaties wel eens verloren. Hoe vaak las ik

bij het recenseren niet: deze tak van de fami-
lie, waarmee vermoedelijk geen verwantschap
zal kunnen worden aangetoond, kon nog niet
worden aangesloten! Maar 'een tak', die ken-
nelijk tot een ander geslacht behoort, is geen
tak van de stamboom waar we mee bezig zijn.
Dat is een losse, overgewaaide tak van een
andere (stam)boom.

Ik schrik altijd als een inleiding begint te
vertellen dat er zes families X zijn vastgesteld
en het boek dan verder hoofdstuksgewijs Tak
A (de Edese familie), Tak B (de Groninger
tak), Tak C (de Joodse familie) etc. aankon-
digt. Al deze takken zijn stammen of mis-
schien stammetjes, maar geen takken!

Iets anders dat telkens tot verwarring leidt,
zijn de begrippen genealogie (of stamboom)
en parenteel. Bij een genealogie gaan we uit
van een echtpaar in het verleden en zoeken
we uit (en publiceren we daarna eventueel)
alle nakomelingen in de mannelijke lijn, in-
clusief de dochters in de manslijn, maar niet
verder. Bij een parenteel gaan we uit van dat-
zelfde echtpaar als zojuist, maar nu richten we
ons op alle nakomelingen ervan, ongeacht of
hun afstamming via zonen of dochters loopt.

Levert de stamboom in het tot nu toe in
Nederland geldende achternaamgevingssys-
teem meestal een overzicht op van mensen
met dezelfde naam (afgezien van aangehuw-
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den), de parenteel eindigt in de laatste genera-
ties doorgaans met zeer veel verschillende
achternamen. Helaas neemt niet een ieder die
een boek schrijft kennelijk de moeite om deze
kennis in praktijk te brengen. Zo ziet men
parentelen verschijnen die eigenlijk stam-
boom zijn en omgekeerd stambomen die best
parenteel mogen heten.

Een modern verschijnsel is dat aan een
overigens reguliere stamboom de gezinnen
van de dochters worden toegevoegd. Men ziet
dan naast de stamboom een aantal wèl opge-
starte, maar niet verder uitgewerkte parenteel-
stukjes verschijnen. Ik vermoed dat deze
weergavevorm van genealogische informatie
een uitvloeisel van de vrouwenemancipatie
mag heten. Dat wij genealogisch worden in-
gelicht omtrent het leven en de kinderen van
de dochters is natuurlijk pure winst. Maar hoe
moeten we die tussenvorm tussen parenteel en
stamboom nu noemen. Een eerste voorstel:
'een geknot parenteel'.

De wens om toch zo ver mogelijk terug in
de tijd te gaan, een streven - laat daar geen
misverstand over ontstaan - dat ik volstrekt
legitiem acht en zeker niet van enig ongunstig
adjectief zou willen voorzien, wakkert onze
creativiteit aan. Zo zijn er families die hun
geslachtsnaam ontlenen en te danken hebben
aan een voorvader die zich naar zijn moeder
is gaan noemen. De opeenvolgende generaties
vormen dan als men tot vóór die bewuste
voorvader gaat een naamreeks. Daar is niets
mis mee, tenzij ... men die reeks een stam-
reeks noemt, want een stamreeks loopt steeds
strikt via de mannelijke lijn en zet zich slechts
in die lijn voort, ook en zelfs als in de loop
van de generaties de naam van het geslacht
drie keer verandert. Als recensent kan ik zeg-
gen, dat naam- en stamreeks wel eens (geluk-
kig niet vaak) in verkeerde zin wordt ge-
bruikt.

Vér teruggaan met je stamboom, dat staat
deftig! 'Hoever ben jij al terug?', vraagt de
buitenstaander vaak aan zijn in de genealogie
belande kennis? Een indrukwekkend oud jaar-
tal is dan toch wel nodig om het prestige te
redden. Daar zit men dan niet mee. Hoe dik-
wijls al hoorde ik dan biedingen als 1400,
1200 of nog verder terug, soms met de eerlij-
ke toevoeging dat er nog een gat zat van on-
geveer tweehonderd jaar. Dat gat zal er in de
meeste gevallen wel blijven! Als men gaat
publiceren, vullen praatjes geen gaatjes en zal
het ware jaartal voor de draad moeten komen.
Edoch, wie niet gewoon verder komt, moet
slim zijn. Heel wat genealogieën die ik heb
gezien, plakken rustig twee generaties boven
op de echt-bewezen oudste generatie.

Stel: men heeft met pijn en moeite kunnen
aantonen dat het geslacht afstamt van Jan Wil-
lems. Deze heeft in 1610 meerderjarige kin-
deren en overlijdt rond dat jaar. Jan Willems
kan dan omstreeks 1560 zijn geboren, maar
de genealogie gaat liever uit van 'geboren ca.
1540'. De stamboom komt er nu als volgt uit
te zien:
I. NN, geb. ca. 1490, tr. NN. Hieruit:
II. Willem NN., tr. ca. 1530 NN. Hieruit:
III. Jan Willems, geb. ca. 1540. Uit een on-

bekende vrouw:
IV. ...
Zo is een familie, waarvan de oudste sporen
in 1610 te vinden zijn (en dat is echt geen
slecht resultaat), uitgemond in een geslacht
dat teruggaat tot het eind van de 15e eeuw en
daarmede nog net uit de Middeleeuwen stam-
mend. Mijn advies luidt echter: begin alstu-
blieft bij Jan Willems, noem het jaartal 1610
en wat er toen aan de hand was en laat het
voorafgaande over aan het logisch inzicht van
de lezer.

R.F. VULSMA

IMMIGRATIE DOOR DE ACHTERDEUR

In het onder deze titel in de rubriek 'Wegwijs' van het juni-nummer (pag. 339-340)
verschenen artikel is de Naamlijst der Equipage ... enz. dusdanig verminkt, dat de
gehele naamlijst hierna nog eens wordt weergegeven. De auteur van dit artikeltje is
de heer RL. Bakker (Van Hoeylaan 21, 2594 CN Den Haag).
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Naamlijst der Equipage van de driemastbark Veronica (gebouwd 1837 te Alblasserdam) bij
vertrek uit het Nieuwediep (Den Helder) op 15 juni 1852

K. Weiger, kapitein, woonplaats (wpl.) Am-
sterdam.
L.E. Nahmens, Ie stuurman, wpl. Amsterdam.
Schil, 2e stuurman, wpl. Amsterdam.
J. Weiger, 3e stuurman, wpl. Amsterdam.
B.H. Loopwijk, scheepsarts, wpl. Zaandam.
W. Gorter, bootsman, wpl. Amsterdam.
W. Wol, timmerman, wpl. Amsterdam.
H. Zuiderhout, zeilmaker, wpl. Terschelling.
C. Gorter, kok, wpl. Amsterdam, van boord
gegaan te San Francisco (SF) 20-9-1853.
H.M. Ubbens, hofmeester, wpl. Leeuwarden,
van boord gegaan SF 25-8-1853.
P. Troost, matroos, wpl. Amsterdam, van
boord gegaan SF 25-8-1853.
J. Wheda, matroos, wpl. Amsterdam, van
boord gegaan SF 19-9-1853.
H. Schuur, matroos, wpl. Amsterdam, overl.
26-5-1853, begr. Hong Kong 27-5-1853.
J. Kleinbudde, matroos, wpl. Amsterdam, van
boord gegaan SF 25-8-1853, weer aan boord
gekomen SF 17-9-1853.
F. Boon, matroos, wpl. Nieuwediep.
A. Demmer, matroos, wpl. Amsterdam, van
boord gegaan SF 19-9-1853.
P. Dam, matroos, wpl. Amsterdam, van boord

gegaan SF 19-9-1853.
W. Miles, matroos, wpl. Amsterdam, van
boord gegaan SF 25-8-1853.
R. v.d. Tuin, lichtmatroos, wpl. Amsterdam,
van boord gegaan SF 19-9-1853.
D. Kessler, lichtmatroos, wpl. Amsterdam.
F. Landman, lichtmatroos, wpl. Amsterdam,
van boord gegaan SF 19-9-1853.
J. Zeeger(s), jongen, wpl. Amsterdam, van
boord gegaan SF 19-9-1853.

In San Francisco gemonsterd:
P. van Yperen, hofmeester, 20-9-1853.
T. Johnson, matroos, 21-9-1853.
W.M. Millart, matroos, 21-9-1853.
W Dear, matroos, 21-9-1853.
Hans Houtsma, kok, 21-9-1853.

Reders en andere gezagvoerders van de Veronica
(uit J. van Sluijs, Nederlandse Koopvaardijschepen
1600-1860):
Gebr. Hendrichs te Amsterdam, reder.
D.G. Doeksen, kapitein 1837-1839.
K. Weiger, kapitein 1840-1845.
G. Groenewoud, kapitein 1845-1851.
K. Weiger, kapitein 1852-1855.

X*****»»*!

DE BRON

DE ARCHIEVEN VAN DE NASSAUSE
Het huis Oranje-Nassau bezat reeds vanaf het
begin van de vijftiende eeuw omvangrijke
goederen in de Nederlanden. Tot het eind van
de achttiende eeuw werd door vererving,
schenking of aankoop dit goederenbezit nog
vermeerderd. Zo behoorden de Nederlandse
Nassaus tot de aanzienlijkste heren in onze
streken. Zij bezaten o.a. Het Loo, Buren, Bre-
devoort, Dieren, Culemborg, Borculo en Lich-
tenvoorde, IJsselstein, Leerdam, Liesveld, en-
kele plaatsen in het Westland, Veere en Vlis-
singen, Zevenbergen, Geertruidenberg, Breda,
Oosterhout, Steenbergen, Roosendaal, Prin-
senland, Bergen op Zoom, Cranendonk en
Eindhoven, Diest, Zichem, Grimbergen en
Vianden.

DOMEINRAAD
Het beheer en bestuur van deze goederen

was in handen van een vaste 'Raad en Reken-
kamer', later Nassause Domeinraad geheten.
De raad controleerde de rekeningen van de
rentmeesters van de verschillende domeinen,
de hofhouding en de rentmeester-generaal.
Ook het houden van verpachtingen en de jaar-
lijkse inspectie van de domeinen was een be-
langrijke taak. De Domeinraad had ook een
rechtsprekende bevoegdheid. Het archief is
dus beslist een rijke bron voor onderzoekers
die zich met lokale en regionale geschiedenis
bezighouden.

Als onderdeel van het archief verdient het
zogenoemde Ambtboek een speciale vermel-
ding. Het Ambtboek geeft een overzicht van
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alle functionarissen die in de zeventiende en
achttiende eeuw benoemd zijn door de prins
van Oranje. Het gaat hierbij om ongeveer 700
verschillende functies, verspreid over 4000
personen, bij elkaar zo'n 10.000 benoemin-
gen. Voor de hand liggende functies als dros-
saard, griffier, kastelein, rentmeester, schout
en secretaris zijn daarbij uiteraard aan de or-
de. Maar ook benoemingen van de plaatselij-
ke boomsluiter en havenmeester, hovenier,
houtvester, koster, metselaar, notaris, orga-
nist, schoolmeester, turfmeester, veerman en
vroedvrouw komen in het Ambtboek voor.

Het Ambtboek is ingedeeld per domein.
Onder elk domein volgt een opsomming van
de door de prins van Oranje te vergeven func-
ties en ambten. Per functie volgen dan in chro-
nologische volgorde de benoemde personen.
Behalve de datum van de benoeming is ook
vaak een verwijzing naar een ander register
opgenomen, waarin de complete benoemings-

akte of het benoemingsbesluit te vinden is.
Incidenteel kan men ook aantekeningen over
ontslag, overlijden, erfgenamen, salarissen,
reglementen en instructies aantreffen.

Het omvangrijke archief (ca. 635 meter)
van de Nassause Domeinraad bevindt zich
grotendeels op het Algemeen Rijksarchief in
Den Haag. Het archief is de afgelopen jaren
opnieuw geordend en beschreven. Dit heeft
geresulteerd in een inventaris die per domein
is ingedeeld. Ook zijn verschillende bijlagen
opgenomen, zoals een catalogus van het aan-
wezige kaartmateriaal, een bibliografie van
artikelen en publicaties betreffende de Nas-
sause Domeinraad en natuurlijk een index op
persoons- en plaatsnamen. Het Ambtboek is
in de computer ingevoerd en een uitdraai hier-
van is te raadplegen op de studiezaal van het
Algemeen Rijksarchief. Een index op per-
soonsnamen is toegevoegd.

Bron: De Archieven van de Nassause Domeinraad, informatiefolder van het Algemeen Rijksarchief.

MILITARIA

Van de heer M. Lerk uit Maarn ontvingen wij
een tip voor lezers, die militairen (officieren)
onder hun voorouders tellen.

Hij verwijst naar een boek van F.H.A. Sa-
bron getiteld: Geschiedenis van het 124ste
Regiment Infanterie van Linie, onder Keizer
Napoleon I (2e herz. druk, Breda (Koninklijke
Militaire Academie) 1910). Als bijlage 5 is in
dit boek een lijst opgenomen bevattende de
'Namen der officieren welke gediend hebben
bij het 124ste Fransche Regiment Infanterie
van Linie, tusschen 10 September 1810 en 1
Juni 1814'.

De heer Lerk schrijft voorts dat dit regi-
ment grotendeels was samengesteld uit Ne-
derlandse militairen en dat ook de meeste of-
ficieren van Nederlandse afkomst waren. In
de lijst zijn 187 officieren opgenomen, van

wie achtereenvolgens vermeld worden (voor
zover bekend): naam, voornamen, geboorte-
plaats, geboortedatum, rang en toelichtingen.
Ridders van het Legioen van Eer worden aan-
geduid met een * en bovendien wordt aange-
geven of de betrokken officier de veldtocht
van 1812 naar Rusland heeft meegemaakt.
Ter illustratie een drietal willekeurig gekozen
voorbeelden:
- Frans Joseph Antonius Baerken, geboren

te Doesburg, in 1783, 2e luitenant, overge-
plaatst naar Java, 4 januari 1811.

- Willem van Gendt, geboren te Amsterdam,
in 1787, beleg van Wittenberg.

- Jan Hendrik Leicher * [= Legioen van
Eer], geboren Hulst 20-6-1783, Ie luite-
nant, kapitein, RV [= Russische Veldtocht
1812], beleg van Wittenberg.

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.

Genealogieën
B.J.W. van Heusden, Familie aan de rivier. Voorlopige familiegeschiedenis 'Van Heusden'. Generatie I-Ill
(inlichtingen bij de auteur: Hertogenstraat 4, 6584 AN Molenhoek).

Rond 1650 vestigt Hendrick (Hans) Pietersz. van Heusden zich te Lith. Hij laat in dat jaar een kind
dopen in de geref. kerk. Van beroep is hij maasvisser. Eén zoon zet het geslacht voort; zijn kinderen worden
r.-k. gedoopt. Het gezin leeft op de grens van armoede. De derde generatie omvat twee gezinnen Van
Heusden. De auteur heeft met gebruikmaking van gevarieerd bronnenmateriaal een minitieus onderzoek
gedaan naar deze drie generaties Van Heusden en de aangetrouwde families. Er "zijn nog leemtes en daarom
spreekt hij van een 'voorlopige' familiegeschiedenis. Of ze ooit opgevuld worden? Een degelijk en goed
verzorgd werk.

G.B. Sanders, Genealogie Crousen-Crouzen, Maastricht 1994. Idem, Genealogie Ramaekers, Maastricht
1996 (inlichtingen bij de auteur: Bar. de Rosenstraat 40, 6223 EB Maastricht).

Deze twee publicaties kunnen hier samen besproken worden, omdat de auteur in beide uitgaven dezelfde
opzet heeft gehanteerd. De auteur weet beide geslachten terug te voeren tot in het midden van de 17de
eeuw: Ramaekers te Klimmen en Crousen/Crouzen te Geleen. Hij heeft geen gebruik gemaakt van secun-
daire bronnen en dat is met name voor Ramaekers jammer. De naam komt in de 17de eeuw frequent voor
in Klimmen, zonder dat het met behulp van de doopgetuigen mogelijk is de vermoedelijke onderlinge
verwantschap te bewijzen. De schepenregisters hadden hier wellicht uitkomst kunnen bieden. In de 'Histori-
sche Studies Geuldal 1992' worden op pag. 33 in een artikel over het geslacht Kicken de data van het
huwelijk en het overlijden van een zuster van de oudste stamvader Ramaekers vermeld.

Beide uitgaven zijn verlucht met foto's, bidprentjes, krantenannonces en kopieën van acta uit de DTB-
registers en van de burgerlijke stand. De auteur heeft met enthousiasme en zorg de boekwerken samenge-
steld.

M. Mieras, Familie Mieras 1650-1996, Breezand 1996 (inlichtingen bij de auteur: C. Colijnstraat 14, 1764
EX Breezand).

De betekenis van de familienaam is nog steeds onbekend. Mogelijk is hij afgeleid van een Spaanse
meisjesnaam of van de voornaam Jeremias. De oudst bekende voorvader van dit geslacht is Cornelis Mie-
raarts die in het laatste kwart der 17de eeuw in Yerseke woont. Hij heeft vier zonen, waaruit een omvangrijk
nageslacht is ontstaan, dat hoofdzakelijk in Zeeland zijn domicilie heeft. Het is jammer dat in een groot
aantal gevallen de ouders van de aangetrouwden niet genoemd worden, ook niet in de periode van de
burgerlijke stand. De auteur is heel bescheiden over zijn 'boekwerkje', maar het verdient zeker het predikaat
degelijk en goed verzorgd.

A. van Mazijk, Kouwe is de naam, Hilversum 1996 (inlichtingen bij de auteur: A. van Mazijk, Fabritiuslaan
19, 1213 CS Hilversum).

De oudste generatie van dit Zeeuws-Vlaamse geslacht leeft in de tweede helft der 17de eeuw in St. Anna
ter Muiden (bij Sluis). Het nageslacht blijft merendeels in Zeeuws-Vlaanderen wonen. Deze korte samen-
vatting doet nauwelijks recht aan het boek. De speurtocht naar de mogelijke voorouders van de stamvader
moet de auteur heel wat tijd, energie en inventiviteit hebben gevraagd. Er zijn namelijk diverse aanwijzin-
gen dat het geslacht afkomstig is uit Langemark bij leper in de Vlaamse Westhoek. Helaas zijn er door WO-
I nogal wat archivalia verloren gegaan, waardoor met de weinige vermeldingen een sluitende bewijsvoering
(nog) niet lukt. Met de voorhanden zijnde gegevens doet de auteur op een zorgvuldige en verantwoorde
wijze pogingen tot het opstellen van heel aannemelijke hypothesen. Ondanks de complexiteit van de stof
is het een boeiend en heel leesbaar boek geworden. Alleen de gescande foto's zijn niet duidelijk afgedrukt,
jammer. Dit boek is beslist een waardevolle aanwinst voor de Zeeuwse genealogie.

H. Tak, Tak. Nazaten van Adrianus Tax uit Etten-Leur, vanaf 1739 tot 1996 (ƒ 27,- (incl. verzendkosten)
over te maken op postbankrekening 892598 t.n.v. H.J.C. Tak, H. Dunantlaan 27, 1111 ZG Diemen).

De stamvader, Adrianus Tax, had slechts één zoon en één kleinzoon, die kinderen kregen. Het nageslacht
is derhalve niet zo uitgebreid. De auteur heeft zich vooral gebaseerd op gegevens van de burgerlijke stand
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en de bevolkingsregisters. Een tweetal kritische opmerkingen: in navolging van P.C. Labrijn die in 1916
het boekje 'Het Brabants-Zeeuwse geslacht Tak' publiceerde, spreekt hij het vermoeden uit dat dit geslacht
om geloofsredenen uit de Oostenrijkse Nederlanden is gevlucht. In 'Ettens Voorgeslacht I' (in: Mensen van
Vroeger, jrg. 7 (1979). pag. 138-140) van de hand van mr. J.L. van Rijndorp, wordt evenwel melding
gemaakt van Thonis Willem Lam Tacksz, die al in 1471 binnen de grenzen van de Ettense jurisdictie woont.
Ook zijn nageslacht is daar bekend. Ten tweede heeft de auteur een wapen op de voorpagina afgedrukt,
zonder aan te geven wie het heeft gevoerd en of zijn familie van de wapenvoerder afstamt. De uitgave ziet
er helder en overzichtelijk uit met index en een fraai afstammingsschema. TR

P.F. Olieman, De familie Olieman, Heiloo 1995 (inlichtingen bij de auteur: Laan van Zeeman 10, 1851 SC
Heiloo).

Deze prettig ogende en goed verzorgde uitgave biedt meer dan de titel aangeeft. Vooraf aan de eigenlijke
genealogie besteedt de auteur ruime aandacht aan de naam Olieman, de wortels van de familie, de sociale
en godsdienstige achtergrond en een lezenswaardig hoofdstuk met anekdotes over leden van de familie. De
stamvader is Pieter Pietersz., die op 1 januari 1673 in Zoetermeer trouwt met Maartje Maartens. Uit beschei-
den van later datum blijkt dat Pieter de naam Olij of Olijman gaat voeren. De meeste leden van dit geslacht
waren van protestantse huize en woonachtig in (Zuid)-Holland. De auteur rekent natuurlijke kinderen met
de naam Olieman tot de stamboom, terwijl in dergelijke gevallen volgens de regels van de kunst een nieuw
geslacht ontstaat. De état-présent (huidige generaties) is goed uitgewerkt. Tot slot zijn ook enige kwartier-
staten (met drie parentaties) van enkele stammoeders opgenomen: Alkemade, Bak, Beek, Dam, Doelman,
Gouwentak, Heus, Houwaard, Koning, Kooij, Neeleman, Revet, Roos, Schippers, Slootweg, Spierenburg,
Staalduinen, Vis. Het boek is rijk voozien van familiefoto's en andere illustraties en bevat schema's en een
index op de naam Olieman en op die van de aangetrouwden.

H. den Boer (met medewerking van H.J. Luth en M.A. Struijs), Vlaardingse geslachten II, van circa 1500
tot 1750, Vlaardingen 1996 (verkrijgbaar bij Boekhuis Den Draak, Veerplein 33, Vlaardingen, tel. 010-
4358822, prijs ƒ 49,95, bij toezending ƒ 59,95).

De heer Den Boer is geen onbekende voor wie zich bezighoudt met genealogisch onderzoek in Vlaardin-
gen. Al eerder in 1986 verscheen deel I in deze reeks. Bij het samenstellen van de genealogieën heeft de
auteur gebruik gemaakt van de oudste bronnen in het Stadsarchief van Vlaardingen. De genealogieën zijn
uitgewerkt tot ca. 1750. Onderzoek na dat jaar zal voor velen vrij moeiteloos verricht kunnen worden. Van
al het gevonden bronmateriaal is een korte samenvatting opgenomen en dat verhoogt de wetenschappelijke
waarde van deze uitgave. Op basis van de vele bijeengebrachte gegevens is het nu mogelijk om een goed
gedocumenteerde familiegeschiedenis te schrijven van een tiental oude Vlaardingse geslachten. In deze
waardevolle bundel worden de volgende families behandeld: Admirant, Boogaard/Boomgaard, Clinckert,
Clinckenberg, Goch, Hartog/Hertoch, Heubing, Marckenburg, Van der Starre/Schoonhout, Wol/Verwol/
Doggenaar. Met index op achternamen en voornamen en genealogische tabellen.

A.J. Nipius (red.), Stamboom van het geslacht Nipius, Weesp 1995 (inlichtingen bij de auteur, Jan Campert-
plein53, 1382 SV Weesp).

Het samenstellen van de stamboom Nipius is het werk geweest van drie generaties van dit geslacht.
Zowel de vader als de zoon van de eindredacteur hebben veel materiaal verzameld. Het boek bevat uitslui-
tend primaire gegevens en de samensteller is zich ervan bewust dat deze uitgave een momentopname is,
waaraan nog veel kan worden toegevoegd. De naam van de familie is in de loop van de tijd op verschillende
wijze gespeld: Nypieus, Nipjes, Niepius. Geografisch is de familie aanvankelijk geconcentreerd op de Zuid-
Hollandse eilanden. De stamouders zijn Pieter Jansse Nypieus (overl. Sommelsdijk 1650) en Suzanna Ja-
cobsdr. van Monden. Een eenvoudige uitgave met indices op voornaam (Nipius) en familienaam (aange-
trouwden).

W.G. Boswijk, Boswijk, Groningen enz. (1977) 1996 (te bestellen door overmaking van ƒ 105,- (incl.
verzendkosten) op girorek. 3031179 t.n.v. W.G. Boswijk, Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum-Tree-
beek).

Deze publicatie kan gerekend worden tot de categorie van fraai uitgeven familieboeken, rijk voorzien
van illustraties (waarvan enkele in kleur). Het boek beoogt een inzicht te geven in de familierelaties tussen
de inmiddels talrijke Boswijken, maar pretendeert nog geen complete genealogie te zijn. De auteur behan-
delt drie onderscheiden families Boswijk. Het grootste deel van het boek is gewijd aan Deerck Alber(t)s,
die in 1675 te Veendam huwt met Grietje Peters Sickinge en hun nageslacht, dat in 1811 de naam Boswijk
aanneemt. Het tweede geslacht begint met Hindrik Eertwijns, die in 1706 te Oude Pekela trouwt met Gees-
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jen Kiers. Deze twee Groningse families voeren een wapen. De derde familie komt uit Heerde en vangt aan
met Hendrik Stevens Boswijk (tr. Heerde in 1760 met Anna/Annigjen Jans). De auteur gebruikt een afwij-
kende nummering, waarvan het voordeel mij ontgaat. Bij de Groninger genealogieën maakt hij een onder-
scheid tussen de periode voor de naamsaanneming in 1811 en die ema. Bevat schema's en index.

C.E.G. ten Houte de Lange, Het Alkmaarse regentengeslachl De Lange. Een geschiedkundige, geneaologi-
sche, sociaal-economische, heraldische en iconografische beschrijving van hel geslacht De Lange, Ten
Houte de Lange, Stuyling(h) de Lange, Tigier de Lange, uitgewerkt in de vrouwelijke lijn met kwartiersta-
ten, uitgave onder auspiciën van de Familievereniging De Lange te Alkmaar, Rotterdam/Zeist, 1996 (te
bestellen bij Barjesteh, Meeuwes & Co Historische Uitgeverij, Postbus 42518, 3006 DA Rotterdam).

De auteur van dit lijvige (761 blz.) en rijk geïllustreerde werk is geen onbekende in genealogisch Neder-
land. Van zijn hand verschenen inmiddels talloze artikelen (ook in Gens Nostra) en monografieën (o.a. over
het Familiefonds Hurgronje en het geslacht Collot d'Escury). Toch lijkt het mij toe dat ik deze studie over
zijn eigen familie als zijn magnum opus mag betitelen, waarop hij terecht trots kan zijn. Het is onvoorstel-
baar hoeveel gegevens van genealogisch, heraldische en andere aard in dit boek zijn bijeengebracht. De
eigenlijke genealogie van het geslacht De Lange wordt gelardeerd met (fragment)parentelen van vrouwelij-
ke leden van de familie en kwartierstaten van aangehuwde vrouwen. Het is ondoenlijk om in het korte
bestek van dit boeksignalement een overzicht te geven van alle aan de orde komende families (waaraan ook
heraldisch de nodige aandacht gegeven wordt).

De stamvader van het geslacht is de Delftse kleerma-
ker Abraham Bartholomeusz. (de Lange, de Lanne) die
rond 1565/66 geboren werd en tweemaal in het huwelijk
trad, resp. in 1588 met Marritgen Lenaerts en in 1621
met Susanna Tobiasdr. van den Bosch. De familie komt
met name in Alkmaar tot bloei, waar nazaten van Abra-
ham in de 18e eeuw op het regeringskussen komen. De
auteur vraagt terecht aandacht voor de vooraanstaande
maatschappelijke positie van zijn familie (en aange-
trouwde families), maar de nadruk waarmee dit soms
geschiedt, werkt m.i. contraproductief. De vanzelfspre-
kendheid waarmee de eigen status wordt geaccepteerd,
is immers een wezenskenmerk van de elite. Hoewel
sporadisch de sociaal-economische achtergronden van
de familie belicht worden, mis ik toch een samenhan-
gende beschouwing over de concrete vermogenspositie
van de familie door de eeuwen heen. Ik ben mij er ech-
ter van bewust dat door de keuze voor een ruime behan-
deling van aanverwante families (allianties) de systema-
tische aandacht voor het materiële aspect in het gedrang
is gekomen, mede gezien de omvang die deze studie in de huidige opzet al heeft gekregen. Wellicht kan
ooit aan dit aspect een afzonderlije bijdrage worden gewijd.

In het boek is slechts één schema opgenomen (pag. 100) waarin de samenhang binnen de familie verdui-
delijkt wordt. De opbouw van het boek als ingewikkeld genealogisch netwerk (met parentelen en kwartier-
staten) vereist naar mijn mening voor de overzichtelijkheid meer (deel)schema' s, maar deze kanttekeningen
doen geen enkele afbreuk aan de waarde van dit gedegen (levens)werk, waarin ik met veel plezier heb
gebladerd, gekeken en gelezen, zoals ongetwijfeld nog vele genealogen en andere belangstellenden zullen
doen. Bevat illustraties en wapenkaarten (deels in kleur), literatuuropgave en een index op naam.

H.J.M. Schrader, Genealogie van de familie Schrader, Oegstgeest 1996 (inlichtingen bij de auteur, Jan
Zwartlaan 9, 2343 LK Oegstgeest, 071-5175552; prijs ƒ 49 - op girorek. 2661378).

Een bescheiden, goed verzorgde uitgave over de uit Duitsland afkomstige familie Schrader (Schrader,
Scra(d)er). Voorafgegaan door o.a. een korte schets van de bakermat van de familie - het plaatsje Hopsten
in Westfalen - volgt op pag. 15 de genealogie. Stamvader is Kerstien Schrader, geb. ca. 1640, dagloner te
Hopsten en gehuwd met Suenne NN. De oudste generaties in Duitsland zijn goed uitgewerkt. Omstreeks
1735 vestigt Nicolaus Schrader (ged. Hopsten 13-2-1710) zich te Veur (thans gemeente Leidschendam),
waar hij op Nieuwjaarsdag 1736 in het huwelijk treedt met Aleid Kümpers. Zij worden de stamouders van
de Nederlandse tak van de familie, die zich later ook gevestigd heeft in Nieuw-Zeeland. Het boekje bevat
uitsluitend primaire genealogische gegevens, is geïllustreerd en voorzien van een index.
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G. Speek, Genealogie van een familie Speek. De nakomelingen van Hendriek Coenraetsz enAnneke Pieters,
gehuwd op 31 oktober 1683, Zevenaar 1996 (inlichtingen bij de auteur, Zonegge 16-16. 6903 GN Zeve-
naar).

Anders dan de ondertitel doet vermoeden, is er in deze publicatie sprake van een 'klassieke' genealogie:
alleen nakomelingen in mannelijke lijn worden gevolgd. Het overzicht geeft twaalf generaties Speek.
Stamvader Hendriek Coenraetsz. (wonende te Haarlem) heeft 766 nazaten met de naam Speek (peildatum
1 -8-1996). De familie vestigt zich in de 18e eeuw in Zwolle, waar de Speek-en tot op de huidige dag zijn
blijven wonen. Overigens heeft de familie wel vertakkingen in het buitenland. Voor de duidelijkheid zou
een schematisch overzicht van de familie goede diensten kunnen bewijzen. In de lijst met afkortingen wordt
j.d. 'vertaald' met het eigentijdse jonge dame, terwijl jonge dochter correct is. De keurig uitgegeven genea-
logie maakt een volledige indruk. Met index op naam.

J.H. Smallenburg, Het geslacht Van Haaften in het Land vanAltena 1660-1996, Malden 1996 (inlichtingen
bij de auteur, Jachthoorn 9,6581 BC Malden, 024-3580741; prijs ƒ 70,- (excl. verzendkosten) op bankreke-
ning 618537074).

Dit boek is een familieboek: 'Een boek in eerste instantie voor mijzelf en naaste verwanten plus neven,
nichten en hun kinderen', aldus een zin uit Voorwoord 2 (alleen voor genealogen), waarin de samensteller
uitlegt wat hem heeft bezield. Hij heeft bij het schrijven niet te zeer willen letten op 'genealogische wetten'.
Zijn uiteenzetting komt sympathiek over, evenals Voorwoord 1 (alleen voor de familie). Bovendien mag
het resultaat van zijn inspanningen er zijn (ook in genealogisch opzicht!). Ik heb in ieder geval met veel
plezier in dit familieboek gebladerd. De oudst bekende voorvader is Jan Willemsen van Haaften (geb. ca.
1630 ) die afkomstig was uit Dalem. Hij trouwt in 1660 met Jenneken Joosten en vestigt zich in Rijswijk
(NB). De genealogie wordt deels ook uitgewerkt in vrouwelijke lijn. Tal van gegevens zijn ontleend aan
secondaire bronnen. Het boek is rijk voorzien van illustraties, bevat schema's, bijlagen en indices.

F. de Wit, Van Hadelen naar Mijdrecht. Geschiedenis van een familie De Wit, Mijdrecht 1984 (inlichtingen
bij de auteur: Maarschalkstraat 9, 3641 HL Mijdrecht, tel. 0297-283167).

Een al wat oudere uitgave over een Amsterdamse familie De Wit. De auteur geeft op een verhalende
wijze een genealogisch overzicht van zijn voorgeslacht, waarbij ook onderzoeksproblemen aan de orde
komen. Stamvader Willem Jansz. is afkomstig uit het land van Haedlen (Hadelen gelegen in Noord Duits-
land). Hij huwt te Amsterdam in 1639 met Neeltje Cornelis. Aanvankelijk wordt Willem Jansz. 'Wijt' ge-
noemd, dat later veranderd wordt in (De) Wit. In feite geeft de samensteller een beredeneerde stamreeks
(over elf generaties).

N. A. Kosters, Genealogie van het geslacht Schaddenhorst, Sleen 1994 (inlichtingen bij de auteur, Heirweg
8, 7841 AP Sleen, tel. 0591-361328).

'Uw stamboom is van minder belang dan het hout waaruit u bent gesneden'. Met dit relativerende motto
opent de auteur dit boek, waarin het geslacht Schaddenhorst centraal staat. Deze familie is afkomstig uit
het Gelderse Lochem, waar Jan Hendricksen Schaddenhorst tussen 1683 en ca. 1698 negen kinderen laat
dopen (uit twee huwelijken). De naam Schaddenhorst is waarschijnlijk afgeleid van de naam van een boer-
derij. Behalve een genealogie is ook een stamreeks opgenomen van Albarta Willemina Schaddenhorst (geb.
Harderwijk 11-3-1900), de moeder van de samensteller. Deze uitgave (met uitsluitend primaire genealogi-
sche gegevens) ziet er prachtig uit, waarbij de fraai gereproduceerde familiefoto's een opvallende plaats
innemen. Index op familienaam Schaddenhorst.

N.A. Kosters, Het voorgeslacht van Johannes en Rinske H. Kosters, Sleen 1995, 6 delen (inlichtingen bij
de auteur, Heirweg 8, 7841 AP Sleen, tel. 0591-361328).

In zes schitterend uitgegeven delen (in de inleiding (te) bescheiden 'boekwerkjes' genoemd!) behandelt
de auteur de kwartierstaat van zijn kinderen. Deze staat is het resultaat van dertig jaar onderzoek en verdient
niet alleen lof voor de uiterlijke verzorging maar ook vanwege de voorbeeldige uitwerking en verantwoor-
ding. In het eerste deel komt de eigenlijke kwartierstaat aan bod over 21 (steeds kleiner wordende) parenta-
ties. In de vierde parentatie komen de volgende familienamen voor: Kosters, Verschoor, Papo, Verhoeven,
Schaddenhorst, Broek, Gerards, Hempenius, Terpstra, Gorter, Germeraad, Braak, Seldenrust, Weersma,
Jaasma en Bast. De kwartierstaat wordt gevolgd door gezinsbladen, waarin per kwartierpaar nadere gege-
vens volgen over gezin en andere biografische bijzonderheden (veelal ontleend aan secondaire bronnen),
afgewisseld met fraaie reproducties. In zeker opzicht zijn met name deel 1 en 2 ware familiealbums gewor-
den. Deze wijze van redigeren van een kwartierstaat lijkt mij een inspirerend voorbeeld voor kwartierstaat-
onderzoekers.
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C.J. van Goor-Doom, Adrianus Bouwman (1810-1849), het verhaal van een visser te Maassluis en zijn
voorouders op Voorne Putten, Boyl 1996 (inlichtingen bij de auteur, De Brink 15, 8392 MB Boyl, tel.
0561-421885; prijs ƒ 30,- (incl. verzendkosten) op bankrek. 692108513 o.v.v. Boek Bouwman).

Centraal in deze uitgave staat het (deels geromantiseerde) levensverhaal van Adrianus Bouwman, haring-
en kabeljauwvisser te Maassluis. Deze levensgeschiedenis wordt voorafgegaan door een hoofdstuk over
zijn voorgeslacht, waarbij ook (in schemavorm) aandacht voor verwante families De Labije en Pakvis. De
biografische benadering levert een lezenswaardig verhaal op vol bijzonderheden over het vissersleven in
de eerste helft van de 19e eeuw. De oudst bekende voorvader van Adrianus is Leenden Lauwerens (Bouw-
man), afkomstig uit Piershil, die zich te Spijkenisse vestigt, waar uit zijn tweede huwelijk met Maertie
Pietersdr. tussen 1632 en 1648 zes kinderen gedoopt worden (onder wie een drieling). De uitgave is ruim
voorzien van illustraties.

A. Groen en A.M.C. Groen-Westerhout, Cornelis Paulus Westerhout (1823-1881) en zijn voor- en nazaten
over450jaar, opgenomen in de Ceneaologie Westerhout, Soest 1996 (inlichtingen bij de auteurs, Poststraat
340, 3762 VV Soest).

Het eerste deel van dit boek is - zoals de titel al aangeeft - geheel gewijd aan de lotgevallen van Cornelis
Westerhout, die zich na een bewogen leven als beroepsmarinier in Voorburg vestigt. Voor het biografische
gedeelte werden enkele bijzondere bronnen aangeboord, zoals de scheepsjournalen behorend tot het archief
van het Min. van Marine 1813-1869 (op het ARA in Den Haag). In het tweede deel komt de genealogie
Westerhout aan bod. Het is niet duidelijk waaraan de familie rond 1680 zijn naam heeft ontleend. De baker-
mat van de familie ligt in het Lage Veld van Culemborg, waar de eerste vier generaties hebben gewoond
en gewerkt. Stamvader is een Jan Goijertss, die waarschijnlijk kort vóór 1583 is overleden. Opvallend is
het beroep van watermolenaar in deze familie. Het genealogische gedeelte is eveneens goed gedocumen-
teerd. De samenstellers hebben een open oog voorde omstandigheden, waarin hun voorouders leefden. Tot
slot is een kwartierstaat opgenomen van Anna Maria Catharina Westerhout (geb. 1930). In de derde paren-
tatie komen voor: Westerhout, Zuijderwijk, Bertram, Van der Meijden, Neervoort, Vrolijk en Knoester. Een
mooi verzorgde uitgave met veel illustraties en indices.

Harm Kuper, Genealogie van de familie Kuper van Veele. Een boerenfamilie uit Westerwolde, Exloo 1996
(inlichtingen bij de auteur, Meidoornlaan 1, 7875 BM Exloo, 05919-49694; prijs ƒ 75,-, excl. ƒ 6,- ver-
zendkosten).

Het Groningse geslacht Kuper woonde en woont in het noorden van Westerwolde, in de dorpen Veele,
Vlagtwedde en Bourtange. De familie is klein. In het boek worden zeventig naamgenoten beschreven.
Daarnaast vindt men informatie over aanverwante families als Halmingh, Ten Have, Huls, Bossen, Aeilke-
ma en Edens. De stamvader Harm Harms (geb. Blijham 1772) nam begin 19e eeuw de naam Kuiper (later
gewijzigd in Kuper) aan. Hij was een zoon van Harm Hinderiks en Mientje Siwers Klugkist en huwde
Aaltje Jans. Van dit echtpaar is een parenteel opgenomen, gevolgd door een kwartierstaat van de kinderen
van Harm Kuper en Geertruida Halmingh (in derde parentatie: Kuper, Velema, Sextro, Bossen, Halmingh,
Volders, Wubs en Wessels). Een zeer gevarieerde, goed uitgegeven genealogische publicatie voorzien van
illustraties en indices.

Kwartierstaten
H. Elfvering, Kwartierstaat van HenkElfvering (Elfvering-Evers), Arnhem 1996 (inlichtingen bij de auteur,
Zwijndrechtstraat 1, 6843 LJ Arnhem, tel. 026-3815514).

De proband is Hendrik Elfvering, geb. Tolkamer 29-6-1959 als zoon van Dominicus Jacobus (Miei)
Elfvering en Wilhelmina Maria (Mies) Evers. De kwartierstaat is uitgewerkt tot generatie XVIII (waarin
overigens slechts één kwartier is opgenomen). In plaats van het gebruikelijke begrip generatie zou in een
kwartierstaat beter de term parentatie gebezigd kunnen worden (zie Wegwijs nr. 17 in Gens Nostra 1996,
pag. 88-91, 'Nogmaals generatieverwarring'). In de derde parentatie (= vierde generatie) komen de volgen-
de familienamen voor: Elfvering, Kruitwagen. Martens, Vermont, Evers. Reijers, Geurds en Sesink. Voorts
is een stamreeks Elfvering opgenomen (stamvader: Gerardus Elvering, geb. Gross Reecken (Duitsland),
overl. Wehl, 20-5-1758). Met index. WS

Bronnen
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën, Fondscatalogus 1996 (uiteraard heeft de titel
nog een Franse equivalent), Brussel 1996.

De Fondscatalogus geeft een overzicht van wat er aan publicaties in de Belgische Rijksarchieven te koop
is. Uiteraard betreffen de meeste uitgaven inventarissen op uiteenlopende terreinen. Een flink aantal heeft
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betrekking op in bewaring gegeven archieven van voorname families. Voorts worden te koop aangeboden
de gedrukte Indices Parochieregisters van plaatsen, gelegen in de provincies Brabant, Luxemburg en West-
Vlaanderen. Tenslotte catalogi en 'dossiers' (monografieën), voortgekomen uit in een van de archieven
gehouden tentoonstellingen.

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën, Bronnen voor de historische geografie in
België. Tentoonstelling 26 april—31 mei 1979 ter gelegenheid van het colloquium georganiseerd door het
Algemeen Rijksarchief en de Vereniging van Archivarissen en Bibliothecarissen van België (25-27 april
1979), Brussel 1979.

Vanuit 27 invalshoeken worden de mogelijkheden van onderzoek naar de historische geografie in België
op deze tentoonstelling belicht. Deze catalogus geeft er korte toelichtingen bij. TR

Inventarissen
R.C.C.M.M. Schaap, Inventaris van het archief van de familie De Lange (1584) 1727-1987 en van het
gedeponeerd archief zeepfabriek 'De Ankers' (1836-1937), Rotterdam/Alkmaar 1996, Regionaal Archief
van het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland i.s.m. Barjesteh, Meeuwes & Co Historische Uitgeve-
rij (adres uitgeverij: postbus 42518, 3006 DA Rotterdam).

Tegelijk met de studie over de familie De Lange verscheen de inventaris van het familiearchief De
Lange. Leden van deze familie hebben archiefstukken van de familie bijeengebracht met als resultaat een
fonds van familie- en bedrijfsarchivalia van een aanzienlijke omvang. Deze collectie is door de familiever-
eniging De Lange ondergebracht bij het Regionaal Archief van het samenwerkingsverband Noord-Kenne-
merland te Alkmaar. Deze inventaris vervangt een eerdere uit 1981 en bevat stukken van genealogische aard
betreffende de familie in het algemeen en van de afzonderlijke leden van de familie en aanverwante ge-
slachten. De aanwinsten uit 1994 en 1995 worden afzonderlijk beschreven evenals het gedeponeerde archief
van zeepfabriek te Alkmaar 'De Ankers'.

Zegels
T.L. Korporaal, Als een lelie onder de Doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Her-
vormde Kerk, Zoetermeer 1996 (prijs ƒ 65,-).

Boeken over zegels verschijnen niet aan de lopende band en daarom is deze publicatie op zich al een
bijzonderheid. Het is altijd boeiend om een werk met zegelbeschrijvingen onder ogen te krijgen vanwege
de vele (kunst)historische en andere aspecten die met zegels gepaard gaan. In het bijgevoegde persbericht
bij deze uitgave wordt terecht opgemerkt dat zegels iets hebben dat ons intrigeert (en dat geldt in hoge mate
voor genealogen). Het gebruik van zegels gaat terug tot de Middeleeuwen. Zij dienden als teken van be-
krachtiging, tot verzekering van echtheid, dan wel als naamteken ter herkenning. Daaraan ontleent het zegel
zijn gezag. Aan protestantse zegels liggen veelal bijbelteksten of zinnebeeldige voorstellingen ten grond-
slag. In deze uitgave zijn beschrijvingen en afbeeldingen opgenomen van alle bekende kerkzegels (vanaf
ca. 1572). De auteur behandelt achtereenvolgens synodale zegels, de zegels van provinciale synodes, kerk-
besturen en kerkvergaderingen, de zegels van classicale besturen en vergaderingen en voorts de zegels van
de hervormde gemeenten in de verschillende provincies. Tot slot de zegels van de Waalse, Engelse en
Schotse gemeenten. In een aantal bijlagen wordt o.a. aandacht besteed aan de symboliek op kerkzegels. Een
gedegen naslagwerk met index op gemeentenamen.

Diversen
W.H.M. Nieuwenhuis, Woudenbergs Verleden, Scherpenzeel 1996 (prijs ƒ 12,50 plus ƒ 2,80 verzendkosten
op girorek. 752816 t.n.v. dr. J.C. Klesser, De Kleine Haar 4, 3925 MT Scherpenzeel.

De heer Nieuwenhuis kennen wij inmiddels als een kenner bij uitstek van de geschiedenis van Wouden-
berg en Woudenbergse geslachten. In deze bundel is een aantal bijdragen van de auteur aan het tijdschrift
Scarpenzele bijeengebracht, waarin de auteur een beknopt maar goed gedocumenteerd overzicht geeft van
de oudste geschiedenis van het dorp Woudenberg. Aan de orde komen o.a. de voorgeschiedenis (Het Wes-
terwoud), het ontstaan van het huis en de heerlijkheid Woudenberg, het oude en nieuwe gerecht en een
aantal anekdotische verhalen uit het wat recentere verleden in het hoofdstuk 'Het verleden in details'. Een
uitgebreide bronvermelding biedt lezers de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de geschiedenis van
Woudenberg. Deze uitgave is beslist een aanwinst voor de regionale geschiedschrijving. Met kaarten en
illustraties. WS
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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
Amstelodamum, jg. 84, nr. 1, jan./febr. 1997. A. Hoogenboom: Het getekende dagboek van Christiaan
Andriessen en de fotografie; M. Schilder. Het Agnietenklooster en andere Amsterdamse kloosters in de
Middeleeuwen; Albert Jansz Vinckenbrinck. Naschrift.

Idem, nr. 2, maart/april 1997. Belangrijke aanwinst voor Gemeentearchief: een blad met twee onbekende
tekeningen van Claes Jansz Visscher [ 1586/87-1652]; Jan de Jager (1879-1950). Een Amsterdams onderwij-
zer en publicist [geb. Krommenie]; M. Eisma: De fonteinmaker Jonas Bargois en het Nieuwe Doolhof 'In
de Orange Pot' [1582/3-1629].

Archievenblad, nr. 3, maart 1997. Interview met H. Vonhoff; S. Plantinga: Openbaarheid van strafvonnis-
sen en artikel 838 Rv: Probleem bij privacybescherming?; Klant in zicht: ARA moderniseert dienstverle-
ning [o.a. commercialisering].

Idem, nr. 4, april 1997. Ch. Noordam: Privacy-bescherming als hinderpaal; Beeldopslag in archieven;
De bron digitaal of de digitale bron?; Historici en computers.

De Bewaarsman (Historische Kring Hoogland; secr.: mevr. R. Hilhorst, Joh. van Oldebarneveltlaan 6,3818
HR Amersfoort; lidm. ƒ 25,-p.j.), 3e jg., no. 1, maart 1997. T. Kok-Lasseur: De Hamseweg rond 1905,
huisje voor huisje. Herinneringen van Marie van Putten-Rooke [1896-1994]; Streekdracht gedragen in
Hoogland; G. Pommer: De vijf huwelijken van Ebeltje Zandhaar [tr. (1) 1664 Jan Jansz Ketel].

Idem, no. 2, juni 1997. G. Raven: Boerderij Bosserdijk sinds 1620 (deel 1); T. Kok-Lasseur: De Hamse-
weg van 1905 tot 1955, huisje voor huisje (deel 1).

De Drie Steden (Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, St. Agnietenstraat 28, Postbus 169, 4000 AD
Tiel), 17e jg. (1996), nr. 4. W. Veerman: Sint Nicolaas in de Betuwe; H.J. Kers: Tiel en de Groote Oorlog
(1914-1918); R.H.C, van Maanen: Een mislukte uitwatering van het Culemborgse gemene land op de Lek
in het begin van de achttiende eeuw.

Idem, 18e jg. (1997), nr. 1. Demografie en statistiek (1870-1925); R.H.C, van Maanen: De mislukte
poging tot stichting van een calicot weverij te Culemborg in 1838-1839; A.H. Klokke: Onderduikers in
Tielse ziekenhuizen in oorlogstijd. Vervolg op de biografie van Dr. C.J.J. Hoogenboom; W. van de Weste-
ringh: Indemniteitsakten als bron voor genealogisch onderzoek in het Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culem-
borg.

Genealogie (CBG), jg. 3, nr. 1, maart 1997. J. Kroes: Chinees porselein [onderzoek naar/inventarisatie van
familiewapens op Chinees porselein]; Y.M. Prins: Het testament van Titus van Rhijn [en zijn vrouw Magda-
lena van Loo, te Leiden 1668].

Idem, nr. 3 [=2], juni 1997. A. Lever. CBG en Internet; R. van Drie: Genealogie en Internet.

Genealogie zonder grenzen, nr. 33, maart 1997. Verv. Transcriptie Registers Walen Dragonders [1785-
1802]; Verv. Register van familiearchieven ... RA te Hasselt [Moumalle t/m Voe; met o.a. d'Oyenbrugge
(16e-18e eeuw), compagnie (Jacques) Tops]; Genealogische Bibliografie voor de Provincie Nederlands
Limburg. Bronnen en toegangen. Idem voor Belgisch-Limburg; Verv. Namen en signalementen van ver-
dwenen personen.

Idem, nr. 34, juni 1997. J. Hoen: Vreemdelingen in het Hervormd huwelijksregister van Gulpen [1729-
1766]; Verv. Register... RA Hasselt [Voesen t/m Wynrox; met o.a. Winters, voorts o.a. Hayweghen, Cruse-
makers, Jongen]; Verv. Verdwenen personen; Anschriften Kommunal-archive unser Region (D.).

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 21 e jg., nr. 2, juni
1997. A.J. Stasse: Bouwstenen vooreen genealogie Slui(j)mers uit Doeveren [17e-19eeeuw]; Verv. Kwar-
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tierstaat Mathijsen-Penders; Verv. Repertorium ... Hofstede Altena; Verv. Genealogie Van der Pluijm uit
Dussen; Aanv./corr./verv. Kwst. Voeten; Verv. Kwst. Verschure; Aanv./corr. Domenie/Domine; H.B. El-
dermans: Reeckeninge Nicolaes Blanckaert, ontfanger van de geestelijke geannoteerde goederen int Quar-
tier van Huesden anno 1587 [transcriptie]; Antw. o.a. Borstlap; Aanv./corr. diverse kwartierstaten, o.a.
Jansen-van der Waals.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant,)g. 12, nr. 2, april 1997. H. van den Brink: De familie Beks
uit Breugel [oudst bekende: Anthonius Josephs, vermeld 1658-87]; Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-
Brabant: Steensel; Verv. Verkuijlen uit Uden; J.P. van den Brink: Huwelijksinschrijvingen te Hoorn en
Enkhuizen; Verv. Genealogie Eekerschot [Van Eke(r)schot]; Aanv. Kwst. Van Hedel; G.J.A. Schampers:
Lombaerts teTongelre [17e eeuw]; S.F. van Wetten: Personen in de strijd rondom de Snelle Loop [grensri-
vieitje; Aarle, Beek en Rixtel tegen Gemert; getuigen 16e-18e eeuw]; P.C. van Koningsbrugge: Marijnen
(aanv. en corr.); F. van Gemert: Een nieuwe aanzet [tot genealogie Marijnen]; Antw. Van der Aa, Equarda,
Verhagen - Vercuijlen, Hollebacke, Pierson.

Gens Germana (Mededelingen van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland; secr: drs. J.F. van
Gemund, P.C. Hoofdlaan 9, 3818 HG Amersfoort), jg. 23, nr. 1, maart 1997. G.H. Paetzel-Veenstra: Zo
ging dat vroeger; A. Schwinger: Holland- und Frieslandganger; die Suche nach Vorfahren aus Westfalen
und Lippe im Staatsarchiv und Personenstandsarchiv Detmold [samenvatting lezing]; M.A.J. van de Sandt:
Dr. Alexander van de Sandt uit Xanten (1663-1721) en zijn familie.

Idem, nr. 2, juni 1997. H. de longh: Kwartierstaat Suyling-Pitlo [aanv. sinds dec. 1994]; R. Muller.
Bezoek aan Mecklenburg/Vorpommern [onderzoek familie Muller]; B. Strater. Rheinische Halfen-
geschlechter [vertaling red.; Halfe-pachter van een grotere boerderij].

Die Haghe, jaarboek 1996. F. van Kan: Het stichten van memoriediensten in middeleeuws Den Haag; Th.H.
von der Dunk: De verbouwing van de Sint-Jorisdoelen in Den Haag. Een poging tot architectonische moder-
nisering in 1774 door landsbouwmeester Cornelis Jacob van der Graaff; Verv. Roddels en rancunes van een
Haagse 'klerk', A.J. Servaas van Rooijen; De gipsafgietsels van het Haags Museum voor Reproducties van
Beeldhouwkunst, het Gipsmuseum; Op zoek naar nieuwe bouw- en woonvormen in Den Haag, 1918-1940;
A. Landheer-Roelants: Villa vall' di Rena, Van Stolkweg 31 [bewoners: Vollgraff, Bouman, Van Beresteyn,
Van Dort]; Ida Peelen, de eerste en enige vrouwelijke directeur van Museum Mesdag, 1929-1934; Het
noodgeld van Den Haag.

Heemkunde Hattem, nr. 68, sept. 1996. G. Veltkamp: De dood in Hattem rond 1900. Lijden en sterven in
oude archieven; Verv. Episoden uit de geschiedenis van de heide van Hattem [als bouwterrein; Jean B.L.
Krooneman]; Verv. Kwst. Jantje Jacoba Agterhuis [o.a. Nagelhout, Gelderman, Stremmelaar, Schuurman];
J. Borst: Het rampzalige jaar 1845 [veerboot sloeg om, 16 personen verdronken: Van Olst (2x), Van Die-
pen, Van Es, Van Rijssen, Mensink, Hofman, Wayenberg, De Haan, Van der Kolk, Tromp, Bredenoort,
Wijnen, Hoogers, Wensink, Ten Katen; met nadere gegevens].

Idem, nr. 69, dec. 1996. 'De Homoet', jaargang 1929. Nieuws- en Advertentieblad voor Hattem en de
Noord-Veluwe; Verv. Kwst. Agterhuis.

Idem, nr. 70, maart 1997. De Hoenwaard te Hattem; Verv. Geschiedenis van de heide; A.A. Bot: Onder-
wijs aan Jonge Dames in vorige eeuwen; Verv. Kwst. Agterhuis; Klapper op de begraafplaatsregisters 1829-
1879 vervaardigd.

Heraldisch Tijdschrift, jg. 3, no. 1, jan/febr/maart 1997. A.C. Zeven: De kunstschilder Johannes Vermeer
en heraldiek: een aanzet; E.B. van Rijn: Wapen Studiegroep Genealogie Westland; JA. de Boo: Vergelij-
kende heraldiek (Héraldique comparée) [beknopte samenvatting van paragrafen uit het handboek van M.
Pastoureau, Traite d' Héraldique; commentaar]; J.P.C. Hoogendijk: Blazoeneringen.

's-Hertogenbosch,)%. 4 (1996) -3. Het Bossche smedengilde in de negentiende eeuw; Een Bosch' geslacht
in schilderijen en schepenzegelstempels [Van Breugel]; Een vergeten pionier. Boekdrukker Henri Bogaerts
(1842-1902).

Idem, 1996 -4. Themanummer Rosmalen. Rosmalen in de 19e eeuw; Geweld in Rosmalen [o.a. Arien
H. van den Dungen - Jacob Corsten, 1705; Jan Aert Stense - Peter Peters Herreton, 1707; Arnoldus van
Hasselt- Adriaan Schuppens, 1724; Gerrit Pennings-Jan Grovendonk, 1732; enz.; herbergen]; De stan-
derdmolen van Rosmalen gerestaureerd; De Tolbrug.

Wem, jg. 5 (1997) -1 . Wisselkantoortjes aan de Pensmarkt [o.a. Roesmont]; G. van Gurp: Dirck Dircks
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Aerts, 'eertijts borgermeester der stadt van Tshertogenbossche' [geb. ca. 1530/35, levensloop; met schema
familie Aerts]; Orthen in oorlog [2e helft 16e eeuw],

Historia & Informatica, jg. 4, nr. 1, april 1997. Collectie Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam.
Scannen of typen?; Viermiljoen titels vooreen prikje [centrale catalogus van de Belgische wetenschappelij-
ke bibliotheken op CD-Rom],

Historische Kring Eemnes, jg. 18, nr. 4, dec. 1996. B. van der Meer. De Eemnesser Torens. Schaakstukken
in het politieke spel van Bisschop David van Bourgondië of niet? [copieè'n van de domtoren van Utrecht?];
H. van der Voort: Een korte geschiedenis van de familie Bieshaar in Eemnes [oudst bekende: Jan Woutersz
(Bieshaar) alias Schimmel, won. Soest, tr. (1692) Marritje Willemse].

Wem, jg. 19, nr. 1, mei 1997. H. van Hees/B, van Wijk-Blom: Korte geschiedenis van de families Koele-
wijn en Manten in Eemnes [Coelewijn afk. van Bunschoten. Manten afk. van Nieuw Loosdrecht; 17e-20e
eeuw]; W. Fecken: Perikelen betreffende de gerechtskamer [1818].

Historische Kring Laren NH (abt. ƒ 25,- p.j.; aanmelding bij penningmr. B.J. Vos, Caliskamp 24, 1251 XJ
Laren), no. 59, jg. 16, april 1997. Muziekvereniging Sint Jan; Het Larens carillon; De boerderij op het
Oosterend [Calis].

Idem, no. 60, juni 1997. G.L de Boer: De architect Elzinga (1877-1949); Harmen Vos en zijn nazaten
[1844-1918; rijksveldwachter]; De boerderij van Bartus van Maans Majoor [brand in 1924, die Meins
(Clement) Majoor het leven kostte]; Anna en William Singer.

Historische Kring West-Betuwe (contr. ƒ 35,- p.j. op postrekening no. 265.1698 t.n.v. de penningmeester
J.H. Boogaard, Oude Waag 12, 4153 BV Beesd), 25e jg., no. 1, febr. 1997. A. Dekker: Peter Dirk van
Beusighem 'Den Boer' uit Tricht [geb. 1879; drank en vrouwen, muziekvereniging, onterfd]; Verhaal van
een Buurmalsense hooiberg; Verv. Moutwijnbranderij 'De Hoop' van Van Hoytema c.s. te Culemborg.
Nieuwsbrief, maart 1997.

Historische Kijk op Weesp, 12ejg.,no. 2, maart 1997. C. Draijer: Papieren uit een oude kist met de geschie-
denis van een pand [Groote Plein nr. 4, vanaf de verkoop in 1749 door Arent Bley aan Daniel d'Arrest;
eigenaren: Weyher, Noordink, Papegaay, Raave, Beyer(s), Van Gijn, De Vries, Wartena]; G. Meulmeester.
Hendrik de Jong, de vrouwenmoordenaar uit Weesperkarspel [geb. 1877]; D. Bouhuijs: Vechtwijk [buiten-
plaats].

Historische WerkgroepArcen-Lomm-Velden(vooTZ.:mej. J.G.M. Stoel, Maasveldstraat 1,5943 ATLomm),
Cahier Nr. 27, jaarverslag 1995. Heemkundige bijdragen over het land tussen Roobeek en Venkoelen.
J.G.M. Stoel: Deomwallingvan Arcen. Een opgravingsverslag; Lijfgewinboek Arcen e.o. [transcriptie; 16e
eeuw; met naamlijst]; Het schepenbankarchief van de Gemeente Arcen en Velden. Schatlijst 1627 [met
naamlijst].

Historisch Jaarboek Hoogvliet (Historisch Genootschap Hoogvliet; secr.: Kardoenhof 57, 3193 JD Hoog-
vliet; ƒ 27,50 op postbankrekening 74.12.091 t.n.v. de penningmr. van de Stichting Hist. Gen. Hoogvliet;
indien men zich meldt als donateur, dan ƒ 25,- o.v.v. donatie 1996), 2 (1996). J.H. van der Boom: Zoo is
het zaak, in 't Overmaas den tijd wat ruim te nemen. Beschrijvingen en vermeldingen van Hoogvliet in de
diverse literatuur; A.A. Knegt: De overkant. Beknopte geschiedenis van ruim zes eeuwen verkeer tussen
Hoogvliet en Spijkenisse; J. van den Berg: Wie schrijft, blijft. Enige extracten van persoonlijke notities uit
het aantekenschrift van Willem Joosten Meindert en zijn opvolger Gommert Arijsz. Noordzij (diakenen van
de hervormde kerk van Hoogvliet) 1740-1782; A. van der Tuijn: Vermogensheffingen te Hoogvliet en Oud-
Engeland 1622-1652; H.C. Milius: Het stadscentrum van Hoogvliet (Wat is ervan terecht gekomen?); J.H.
van der Boom: De dingtaalrol van Hoogvliet 1806-1808 (met genealogische aantekeningen) [Knegt, Pons,
Van Galen]; Idem: Familienamen voorkomende te Hoogvliet in de periode voor 1700; Oude foto's; Kro-
niek.

Hollands Historisch Magazine, 2e jg., nr. 2, april 1997. Verslag van het symposium Dorpsgeschiedenis in
Maasland; Dorpen in de polder. Een gesprek met prof. dr. A.Th. van Deursen; De index op de notariële
archieven in Noord-Holland [indiceerproject]; Een heer met mooie beloften ontmaskerd [Jan van den
Burgh, makelaar te Amsterdam, deed 1697 trouwbelofte aan Margaretha van der Horst].
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In de Gloriosa (Historische Kring Ankeveen - 's-Graveland - Kortenhoef; secr.: mevr. G.V. van Vliet,
Postbus 31, 1243 ZG's-Graveland), 14ejg.,nr. l,febr. 1997. A.D. Wumkes: Ijsclub 's-Graveland; B.J. van
der Kolk: Zouaven in Ankeveen [een teruggekeerde zouaaf (wie?) besmette in zijn omgeving 19 personen
met dysenterie; vier overleden]; Kortenhoef, een dorpsbeschrijving uit 1759; D. Buitenhuis: Theekoepels
en tuinhuizen in onze omgeving; Voer voor genealogen [bestanden uit Streekarchief beschikbaar op compu-
ter]; Uit de krant van toen [1939 inbraak inwoning van jhr. C. Dedel te 's-Graveland; opgelost in Amster-
dam m.m.v. rechercheur Blonk].

Idem, nr. 2, mei 1997. Verv. Ijsclub; Het Kortenhoefse gemeentehuis; Ankeveen, een dorpsbeschrijving
uit 1759.

De Indische Navorscher, jg. 10(1997), nr. 2. P Kal: Een aanzet voor het opstellen van een genealogie van
het Indische geslacht Voorneman [oudst bekende Barent Gijsbert Jan V, 1768-1776 te Amsterdam]; Antw.
Van Waardenburg, De Pruyssenaere de la Woestijne; RA. Christiaans: Von Balluseck [nader beschreven;
gen. III en IV]; M. Spaans Azn: Scheveningse geslachten in de Oost I. Hoogenraad/Hogenraad [17e-20e
eeuw]; LM. Janssen: Het Rooms-Katholieke doopregister van Salatiga 1896-1918 (I) [transcriptie; met
notities]; Verv. Indische fiches [Andries t/m Van Angelbeek; met o.a. Andriesse(n), Androg, Anemaet],

't Inschrien (Oudheidkamer 'Twente' te Enschede), 14e jg., nr. 3, juli 1982. R. Kampman: De R.K. kerk
van de H. Georgius aan de Boddenstraat te Almelo 80 jaar [kroniek van de bouw; losse bijlage: Inscripties
(persoonsnamen) op de westmuur en een steunbeer]; Architectonische aspecten; Luidklokken en beiaarden
in Almelo's Sint Georgiustoren.

Kamper Almanak 1997. F.D. Zeiler: Kampen en de Sont. De ommelandvaart; K. Schilder: Genealogie van
de familie Loose [15e-17e eeuw]; Het stippen van tabak als thuiswerk in de huisindustriële periode van
Kampen, 1890-1911; De Kamper Rederijkers; Het leven van de Kamper stadsboeren 11. Grootburgers waren
kleine boeren.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 25 (1997), nr. l.R.de la Haye: 25 Jaar Sectie Genealogie [terug-
blik, ontwikkelingen]; A.M.A. Maassen: Een familie-kroniek van kleine luyden: de families Groothuysen
(Groothuisen), Cruts en Hendrix uit Geulle en Maastricht; Verv. Familie Ingen Ael/Ingenael/Janssen; N.C.
Seton-Botti: Zomaar een voorvader. Josephus Hubertus Antonius Botti [geb. Harderwijk 1871]; A. van
Wersch: Kwartierstaat Van Wersch-Munnik [Van Wersch (te Heerlen, Aken), Lintjens (te Heerlen), Munnik
(te Den Haag, Amsterdam), Laméris (prov. Groningen)].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 47e jg., nr. 2, febr. 1997. Verv. Cisterciënzerklooster Mariëndonk; H.J.A.
Meijs: Hakken met grote gevolgen [Jillis van Dommelen verwondde zich zelf zó met een bijl, dat hij na
enige uren overleed, 1776; stamreeks Van Dommelen te Nieuwkuijk; 18e-20e eeuw]; Een steekpartij op
Onsenoort in 1749 [Jan Hendriks van Engelen, Goijert Dielisz van Ingen]; Van ruilen komt huilen [paarden-
ruil eindigt met steekpartij tussen Jan Janse de Laat uit Vlijmen en Jan van den Broek uit Nieuwkuijk,
1761].

Idem, nr. 3, maart 1997. Verv. Mariëndonk; Een opgedoken oorkonde betreffende Altforst en de abdij
van Berne [1464]; Een hofoogst met noodlottige gevolgen [1749; Geertruij Willemse van Gammeren].

Idem, nr. 4, april 1997. Familie-drama [Theunis, Claas en Willemijn Jansse Deckers, verdronken 1712,
begr. Nieuwkuijk].

Idem, nr. 5, mei 1997. Herinneringen van een 85-jarige [pater Wilbert de Wit, OFM Cap.]; L. van Loon:
Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging van de H. Elisabeth te Drunen, 1907 [met namen
bestuur en werkende leden]; Een herbergruzie op Onsenoort in 1751 [Wouter Fitters (aanvaller), Peeter van
der Hout (slachtoffer), Jacob Mutsaerts (getuige)]; Een timmermansrekening uit 1850 [Anthony Deenen
uit Haarsteeg].

De Miedbringer (Stichting Ons Schellingerland; donateursadm.: P. Lautenbach, Burg. Van Heusdenweg
25, 8881 ED Terschellingwest), no. 136, jg. 36, maart 1997. Lutineprijs 1996 [met lijst winnaars sedert
1970], nieuwe monumenten, oude feesten en gebruiken, Klaas Wiegman (1907), aankomst postboot 1884,
het barkschip 'Plancius' met kapitein Sies Jan Rotgans [geb. Joure 1805].

Idem, no. 137, juni 1997. T. Schol: Stichters en bouwers van Terschellinger 'nieuwe' monumenten
[Daalder, Eschauzier],
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Misjpoge,]g. 10 (1997), nr. 1.I.B. van Creveld: Opgenomen in het Verbond van Abraham: drie eeuwen
mohaliem in Den Haag [besnijders; besnijdenisregister van Menachem ben Sjemarja Zalman (geb. 1716);
de families Manson en Winkel; met lijst namen en verdere gegevens]; E. van Voolen: Genealogie in beeld:
de familie De Castro in de negentiende eeuw.

Idem, nr. 2. W. Vleeschhouwer. Het Internet & de (amateur)genealoog; I.B. van Creveld: De Haagse
familie Boas tijdens het ancien régime [afk. prov. Poznan; 17e-18e eeuw; bankiershuis, kille Den Haag].

De Mothoek,]g. 12 (1995/96), nrs. 2 t/m 10. Vierhoutens verleden (in nr. 2); Martin Monnickendam. Een
Amsterdamse schilder op vakantie naar de Veluwe [geb. 1887; 1920-21] (4); Bruynzeel, een vergeten
kunstenaar (10).

Idem, jg. 13 (1996/97), nrs. 1 t/m 7. Huismerken (1,2); Een en ander uit Nunspeets verleden (2, 4/5);
Elspeet 1954 [postbestelling] (4/5).

Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 12 (1995). P.J.V. Dekkers: Brandend zand. Hoe de hertog van
Brabant zijn heerschappij op de Kempense zandgronden verwierf ten koste van de lokale en regionale adel;
M.E. Hiemstra/B.C.M. Jacobs: Criminaliteit en jurisdictiemacht in het grensgebied van Staats-Brabant en
Holland in de achttiende eeuw [o.a. Otto Juyn, drossaard Loon op Zand]; R.G.P.J. Wasser: De Bredase
rederijkerskamer Vreugdendal in de tweede helft van de negentiende eeuw; R.H.M, van Breukelen: Coen-
raad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902.

Ons Erfgoed, 5e jg., nr. 2, maart/april 1997. JW. Koten: Ridderorden, voorheen en in de toekomst (1);£.C
Geerdink van der Worp: Het Huisarchief van de borg Nienoord en wat men er mee doet!; H.M. Lups: Zo
maar een bron (2). Boedelinventarissen ['globale groepsgewijze oriëntatie']; Verv. Op zoek naar een fami-
liewapen [bronnen o.a. grafzerken en rouwborden; interpretatie]; Verv. Beroepen van toen (ijk-ivoor); W.H.
Morel van Mourik: Twee geloven op een kussen ....; L.J. de Beer: Kerkelijke tijdrekening; JW. Koten: 'Irish
roots' (1). Een kentering ten goede [kerkelijke documentatie schaars].

Idem, nr. 3, mei/juni 1997. Verv. Ridderorden; Speuren in het Algemene Rijksarchief te Brussel; JW.
Koten: DNA - De beantwoording van vragen van lezers; Verv. Op zoek naar een familiewapen [overheids-
archieven]; Verv. Beroepen van toen (kaa-kaf...); H. van Brussel-Spook: Merkwaardigheden in Haarlem
[kindren van Hendrik Spook en Marie Fris; begin 19e eeuw]; Verv. 'Irish roots'. Documentatie rond grond-
bezit; Romeinse cijfers.

Ons Voorgeslacht, no. 480, 52e jg., maart 1997. B. van Dooren: Genealogie van een geslacht Middelkoop
uit de omgeving van Leerdam [16e-18e eeuw; met verduidelijkende schema's]; K.J. Slijkerman: Lijst van
de overlevering van de duizendste penning van Charlois anno 1660; J.C. Kort: Repertorium op de lenen
van de hofstede Brederode, 1264-1803; Lenen van de hofstede Eemstein, 1391-1568.

Idem, no. 481, april 1997. A. van der Hoeven/P, van der Hoeven: Van der Hoeven alias Bol, een zeeva-
rende Schiedamse familie [Van der Houve(n); nageslacht van Gillis Danielsz, geb. ca. 1570 tr. Maertge
Cornelis Bol; van dochter Grietje werd het nageslacht drie generaties vervolgd]; S.M. Auwerda-Berghout:
10e Penningkohieren van Nieuwpoort (1553/1554, 1557, 1561); Verv. Repertorium ... Brederode.

Idem, no. 482, mei 1997. K.J. Slijkerman: De afstamming van het geslacht met de takken Van der Lin-
de(n) en Kennis in de Hoeksche Waard [15e-17e eeuw]; M. Zaaijer C.B.zn.: De pachter van de grafelijk-
heidslanden in de polder van Dirksland [16e-begin 18e eeuw]; J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de
hofstede Nijenrode, 1352-1677 [III. Amstellanden Gooiland]; Antw. o.a. (Den) Hartog/Van Wijngaarden,
Hodenpijl [te Vlaardingen].

OudRhenen (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.; secr.: ing. H.B. Gieszen, Bruine Engse-
weg 40, 3911 CL Rhenen), 16e jg., no. 1, jan. 1997. H.P. Deys: Jacob van Campen, predikant te Rhenen
[tevoren te Kedichem en Oudewater; 1774, overl. 1814; gebeurtenissen tijdens zijn ambtsperiode; pastelte-
keningen door Jelgerhuis van hem en zijn vrouw Agatha P. Bloemendaal en zoon Michael Johanl; W.H.
Strous: Het prille begin van de joodse gemeenschap in Rhenen; Verv. Straten- en wegennamen van Rhenen.
Deel V (T-V).

Idem, no. 2, mei 1997. H.P. Deys: Frederik V van de Palts en zijn bezittingen in Rhenen; Idem: Rhenen-
se torenbrand 100 jaar geleden; K. van Ingen: Zomaar een familiegeschiedenis [Van Ingen]; Verv. Straten-
en wegennamen (W-Z).
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Oud-Scherpenieel (Vereniging 'Oud-ScherpenzeeP; secr.: mevr. E. Bitter-Boshom, Eikenlaan 99,3925 VJ
Scherpenzeel; contr. ƒ 20,-p.j.), 9e jg., nr. 1, maart 1997. Verv. En de boer ploegt voort (3). 'Het bouw-
land'; Kent u Scherpenzeel? [windwijzers].

Idem, nr. 2, mei 1997. En de boer ploegt voort (slot). 'De varkens'. 'De kippen'.

Publications de la Sociélé historique el archéologique dans Ie Limbourg, deel 132 (1996). J.G.C. Ven-
ner/J.H.M. Verlinden: Keizer Karel de Dikke en de Noormannen te Asselt 1881 -1882. Regionale geschiede-
nis in een Europees kader; E. den Hartog: Romaans beeldhouwwerk in de Sint-Servaaskerk te Maastricht
en de relatie met Noord-ltalië; A. Drint: Joodse begraafplaatsen en grafstenen in Limburg [met vele voor-
beelden van opschriften van grafstenen en korte beschrijving van de begraafplaats]. Bijlage: Gegevens van
de joodse grafstenen te Limburg [per plaats: Beek, Born/Grevenbicht, Eijsden, Gennep, Gulpen, Heerlen,
Maastricht, Meerssen, Roermond, Sittard, Urmond, Vaals, Valkenburg, Venlo]; Z van Ruyven-Zeman: De
firma Nicolas te Roermond. Glasschilderkunst uit de negentiende en vroeg-twintigste eeuw.

Het Schokker Erf (secr.: C. Smit, Noorderkwelweg 23, 1771 MG Wieringerwerf; contr. min. ƒ 20,- p.j.),
nr. 35, mei 1997. Verv. Beschrijving van Schokland en de Schokkers (1858); Emmeloord rond 1800. W.
Veer: Scheepsregistratie, botvangen en andere kopzorgen van vissers; Kwartierstaat (4 gen.) van Johannes
Diender [ 1865-1948; - , Koek, Kok, Konter; met foto]; De fotogalerij: Geertruida de Jong (1848-1941) en
tweede man Evert Fidder, Johannes Grootjen (1880-1938); Verv. Noodlijdende bevolking van Schokland;
Stamreeks Van der Molen [o.a. te Ens en Enkhuizen].

Speuren en Ontdekken in de historie van Ouder-Amstel (Werkgroep 'Wolfgerus van Aemstel' i.s.m. de
Oudheidkamer, abt. ƒ 10,—p.j.; corr.: J.C. Niesthoven, Swanevelt 22, 1191 PH Ouderkerk a/d Amstel), jg.
13, nr. 1, maart 1997. J. Niesthoven: Rembrandt van Rijn; M. van Dijk: de Oude Prins - herberg-lokaal-
logement-koffiehuis-café-uitspanning-restaurant [vroegst gevonden vermelding 1636; in de 19e eeuw o.a.
Simmer, Moolhuizen, Van Ruiten, Van Loenen; 1957 Van Thienen]; De Omval 4. Amstelhoek-keramiek
[o.a. Hoeker, Van der Hoef, Augustijn, Penaat],

Tabula Batavorum (o.a. Historische Vereniging Kesteren e.O., Postbus 62, 4040 DB Kesteren), jg. XIV
(1996), no. 3. E.J. Horenberg: In lente predium. De vroegste vermelding van Lent [1196; overgedragen
dienstgoederen werden gasthuisgoederen]; S.E.M, van Doornmalen: Een vergeefse poging van katholieke
Liendenaren om een eigen kerk en pastoor, 1838-1840.

Idem, jg. XV (1997), no. 1. K. van Ingen: Enige wetenswaardigheden over het huis Soelen; M. Potjer.
De dominee in het hooi, Kesteren 1695. Historisch verzet tegen ongewenste sexuele intimiteiten [ds. Justus
Heurnius; Willemke Hermans van Kesteren, Cornelia Catharina Geerdink geb. van Lamsweerde, Van
Brenck, Holl].

Tweestromenland, nr. 90, 18.XII.1996. P. Roelofs: Suze Robertson in Batenburg [geb. Rotterdam 1855,
kunstschilderes]; Maas en Waal een eeuw geleden; J. van Os: Wijsbegeerte op Maas en Waalse pastorieën.
Aantekeningen bij een vroeg-negentiende-eeuwse naamlijst [met biografische gegevens].

Idem, nr. 91, 28.111.1997. G. van Tussenbroek: Van Apeltre tot Appeltern, de vroegdte vermelding van
Appeltern;/ van der Zandt (f)//, van Gelder: Chirurgie-Heelkunde-Geneeskunde;/ van Gelder. Alge-
mene begraafplaats in de gemeente Bergharen; P.J. Francissen: Kwartierstaat Jacobus Willems [ 1870-1957;
- (te Balgoij en Wijchen), Van den Anker, Coelen, Lamers (te Overasselt)].

Tijdschrift voor geschiedenis, 109e jg. (1996), afl. 4. /. Bejczy: Drie humanisten en een mythe. De betekenis
van Erasmus, Aurelius en Geldenhouwer voor de Bataafse kwestie; P. Spierenburg: Homoseksualiteit in
preïndustrieel Nederland. Twintig jaar onderzoek; A.W.M. Gerrits: Nieuwe interpretaties van de joodse
geschiedenis van oostelijk Europa.

Idem, 110e jg. (1997), afl. 1. H.A.M. Klemann: De Nederlandse economie tijdens de Tweede Wereldoor-
log; E.M. Janssen Perio: Over kitsch-elementen in onze geschiedschrijving.

Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis (postbus 156, 2300 AD Leiden), 5e jg., nr. 2, dec. 1996. Thema-
nummer: Turfwinning in Laag Nederland voor 1530. G. van de Ven: Turfwinning in Laag Nederland in de
Middeleeuwen. Een inleiding op het thema en enige aspecten uit de geologische geschiedenis van het
kustgebied; PW. van den Broeke: Turfwinning en zoutwinning langs de Noordzeekust. Een verbond sinds
de ijzertijd?; C. Dekker: De moernering op de Zeeuwse eilanden; K.A.H. W. Leenders: Noord-Vlaanderen
en de Noordwesthoek: een vergelijking; B. Ibelings: Turfwinning en waterstaat in het Groene Hart van
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Holland vóór 1530 [met o.a. turfprivilege, problematiek van het buitenpoorterschap, Gouda, Leiden];
P.J.E.M. van Dam: De rol van de turfwinning bij het ontstaan van het Haarlemmermeer in de vijftiende
eeuw; A.L.P. Buitelaar. Turfwinning in het Nedersticht vóór 1530; Verslag discussie studiedag Turfwinning
vóór 1530.

Van Zeeuwse Stam, nr. 96, maart 1997. J. Kaljouw: Het Provinciaal Werkhuis te Veere. Tehuis voor bede-
laars, zwervers en vagebonderenden [officiële opening 1822; ook tewerkgestelden uit o.a. Oost en West
Vlaanderen en Schiedam (1823); exploitatie, werk in de fabriek, onderwijs enz.; gesloten 1827 - bewoners
afgevoerd naar Hoorn (de zieken) en Ommerschans]; PA. Harthoorn: Deumis heeft zich gemeld! [(de)
Mol; Zuid-Beveland]; J. Heemskerk: De familie Polderdijk te Borssele [corr./aanv. op VZS nr. 18 (1976)];
M. ZaaijerC.B.zn.: Aan het Residentieboek van mr. A. Duijck, priode 25.04.1605/5.09.1606, ontleende data
betreffende Zeeland en Goeree-Overflakkee; J. de Jonge: Uit het Oud Archief van Oudelande (gem. Bor-
s[s]ele). Militaire zaken 1811-1814. Lidmaten 's Heerenhoek 1668-1673. Bevolkingsregister 's Heer
Arendskerke 1826; Parenteel Adriaan van Liere [als vraag]; Antw. Soeteweij.

Vosholkroniek (Cultuurhistorische Vereniging 'Ter Aar', secr.: C.A.G.M. Egberts, Lijsterbeslaan 1, 2461
DA Ter Aar), maart 1997. Soldaat van Napoleon. Uit het dagboek van een conscrit [Pieter Esveldt, geb.
Oudshoorn 1792]; De eerste bewoners van het St. Antonius rustoord [eind 1912]; De familie Markman in
Ter Aar; Gemeentehuizen in Ter Aar.

Mem, juni 1997. L. van Kessel: Wanneer begon Hoogeveen 'in het textiel' [Jacobus Cornelis H., geb.
Aarlanderveen 1869, tr. 1894 Emelia J.F. Luijben, uit Uden]; Verv. Familie Markman [20e eeuw]; 'Van
Aardam' en 'Langeraar' als achternaam (1).

Waardeel, jg. 17, nr. 1, Ie kw. 1997. W. Houtman: 't Hof van Rolde. Geschiedenis van een horecabedrijf
[eigenaren: Van der Scheer, Ottens, Schipper, Harms]; J.W. Okken: Gronings land in Drentse hand. Een
beklemming van Oldenhuis Gratama [beklemrecht, bijzondere vorm van erfpacht; Lucas O.G. kocht in
1851 vijf beklemde boerenplaatsen]; De jachtopziener [Derk Scholte, geb. Drijber 1913]; De borgstee te
Peelo; Het huis Ter Hansouwe [Ter Hansouwe, Lewe, Brink].

Idem, nr. 2, 2e kw. 1997. J. Hagen: Turven, klaver en kronen. De vijf oudste Drentse gemeentewapens;
H.J. Versfeit: Ongetemd en goddeloos volk. Soldaten op doortocht in 1623; H. Gras: De notities van Jan
Wanningen (1861-1937).

Usselakademie (Molenstraat 28a, 8261 JW Kampen), 20e jg., nr. 1, maart 1997. F. Pereboom/T. Stegeman:
Herinneringen van een joods meisje uit Steenwijk. Betje Rosette Gokkes [geb. 1931, dr. van Joseph S. en
Amalia M. Vleesblok]; J. ter Steege: Een korte schets van 'den edele en welgeleerde heer' ds Johannes
Aldus (ca. 1647-1696). Bijlage: Beknopt verslag 1996.

Idem, nr. 2, juni 1997. Verv. Herinneringen ... joods meisje; J. van Gelderen: Honderdvijftig jaar syna-
goge aan de IJsselkant.

Uit onze afdelingsperiodieken:
Achterhoekbulletin, 5e jg., nr. 2, mei 1997. G. Rijsdorp: Favoriete voorouder Heinrich Karl Frech [1860-
1932J; /ƒ./. Loor. Kwartierstaat Rudolf Albertus Loor [geb. Gendringen 1888; 4 gen.; —, Salemink, Aal-
ber(t)s, Lieber].
Amersfoort e.o.,jg. 6, nr. 2, apr. 1997. H.J.W. Snel: Manke Appie, een zakkenroller in Amsterdam [samen-
vatting lezing; Albert Houtslag, geb. Alkmaar 1792]; G.J. de Beer-van Asselt: Kerkenraadshandelingen van
de Gereformeerde Kerk van Harderwijk; Kerkelijke tijdrekening.
Delfland,']g. 6, no. 1, maart 1997. Wapenregister-afd. Delfland: Van Tartwijk; W. van Zeeland: De familie
Van Zeeland. Enkele fragmentgenealogieën [te Delft, afk. vanGeldropenGemert];/l.B. Graveland: Gerrit
Weerheim, met de Noorderzon vertrokken? [1829].
1340 (Rotterdam), jg. 11, maart 1997. L. Gijswijt/D. Sonneveld: Genealogie Somieveld [te 's-Gravenzande,
Naaldwijk, Maassluis; werkhypothese]; S. Boef-van derMeulen: Kwartierstaat Susanna Lugten [ 1912-1940;
- , Bor, Reijs, Frölich].
Friesland, jg. 2, nr. 2, apr. 1997. Schema van een inventaris van het administratief archief van een gemeen-
te; Kwartierstaat (4 gen.) Hendrik Keimpena [geb. Groningen 1952; - , Sijnstra, Christerus, Jager (te
Vries)]; P.F. Visser: Stephanus (Steven) Rosier [ged. Dronrijp 1725; als dorpsrechter stelt hij in 1768
problemen omtrent de vacante predikantenplaats te Hantum op schrift].
Genealogica (Flevoland), jg. 13, no. 2, april 1997. J. Wieland: Genealogische gegevens Rijksarchief in
Flevoland volledig ontsloten; B.J. Voskuijl: Onderzoek in Duitsland [naar Vosku(h)l(e) te Borghorst; 18e
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eeuw]; F.H. Boer/W.F. Boer. Aaltjen Zandbergen 1899-1930 [kwst.;-, Heleveld, Voortman, Groot (te
Volendam, Edam, Middelie].
Gooi en Eemland, 8e jg., nr. 2, juni 1997. J.C.G.W. Coenen: Bidprentjes als genealogische bron [verslag
lezing]; C. Misser. Geschiedenis van de locale armenzorg [idem]; K.P. Schaddelee: Ervaring met het Ver-
enigingscentrum in Naarden [citaat laatste zin: De moraal van dit verhaal: "kijk eerst in Naarden voordat
je te ver zoekt"]; Verv. 'Gedenkt te sterven' [grafschriften begraafplaats Hilversum]; Hilversummers in
andere plaatsen -4 [huwelijken te Huizen 1760-181 IJ; 7̂  van der Tweel: Kwartierstaat Teunis van der Tweel
[1876-1955;-, Klaasen (te Naarden en Amsterdam), Vos (te Huizen), Veerman].
Hollands Noorderkwartier, afl. 30, jg. 11, nr. 2, maart 1997. Verv. Honderd jaar familie Stikkel in Neder-
lands-Indië; WA. Verhoeven: Langs de matriarchale lijn [Verhoeven, Bosman, De Groot, Numan, Thies,
Flart, Kreits, De Vries, Brouwer, Hakof; vrijwel geheel in Hoorn]; Genealogisch onderzoek in Duitsland
[door mw. Aben; samenvatting lezing]; A. Groeneveld: Topografische Zoektochten; H. Zonneveld-Aupers:
De Mient [v/h de Meermin; geschiedenis van het huis]; Namen en functies R.K.-Jongens patronaat St.
Franciscus van Sales (1912-1928); G. Telman: Wat doet een conducteur op een fort? [onderzoek in militaire
archieven naar Job Johannes Soukens/Sjouken; 1893].
HuppelDePup, jg. 4, nr. 2, april 1997. A. Veldhuis/H. Hartog: Onbekende bron: Militaire bronnen; A.K.
Kisman: Bronnen voor genealogisch onderzoek naar militaire voorouders [samenvatting lezing]; P. Rotting:
Stamreeks Bilars [5 gen.; te Hoeselt en Groningen]; De krant als genealogische bron [knipsels uit 1797,
1830 en 1878]; R.C.M, van Glansbeek: Een militair onder Napoleon [Melchior van Glansbeek, ged. Gronin-
gen 1765].
Kempen- en Peelland,]g. 5, no. 1, maart 1997. Schakel tussen Jan Rothengatter en Yolande van Helvoort
[Franciscus Stappaerts tr. Merksplas 1826 M.Cath. Charlotte Baetings]; Kwartierstaten (5 gen.): Van der
Heijden [ - (te Den Bosch), Van den Boogaard (te Schijndel), Jansen (te Tilburg), Van de Mortel], Mols
[-, Esfeld, Van de Moosdijk, Verboeket], Pieck [-, Van Dijk (te Rotterdam), Knapen, Dobrindt], Schilder-
man [ - , Korndorffer, Smits (te Den Dungen), Van der Heyden (idem)], Stehouwer [ - , De Jong (te Mijns-
heerenland), Van Eek (te 's-Gravenhage), Stemerding]; Moederslijn van Marjolein Schilderman [geb.
Eindhoven 1976; —, Smits, Van der Heijden, Leijen, Van den Boogaard, Van Grinsven, Van de Vorsten-
bosch, Van de Ven].
Koggenland,)g. 12 (1997), afl. 2. L. Olijve: Grasduinen in de erfgenamen van Jacob Willemszoon Schouten
en Jansje Stuit (deel 1) [aanleiding: akte van publieke verkoping van een huis, 1900 te Wervershoof; o.a.
Laan, Neefjes, Broers, Schouten, Van Eekhout, Van Peperstraten, Kroon, Goeman, Hoogland, Ruijter,
Roosje]; J.P. van den Broek: Genealogie Neuvel [te Wervershoof, 6 gen.; 17e-I9e eeuw].
Kwartier van Nijmegen, jg. 6, nr. 2, mei 1997. E.K. Kam: Een socialist avant la lettre [1830-39 was Nijme-
gen een militaire stad; de zorgen van opperbevelhebber Howen]; Uitgeven van een familieboek [samenvat-
ting van (gratis te verkrijgen) brochure van Krips bv. te Meppel]; Van de Kamp/Smallenburg: Afbeeldingen
reproduceren [retouche, rasters, digitaal enz.].
NoordKOPstukken, 1 Ie jg., nr. 2, maart 1997. Verv. Uit de kerkarchieven van Wieringen [1717]; Verv.
Juridisch taalgebruik; Verv. Dijker uit Oosterend; Register van voogden van den geregte [1739-53].
Stichtse Heraut, 9e jg., nr. 2, mei 1997. J. Leguyt: Broederschapsarchieven [samenvatting lezing]; A.Th.
van Deursen: Een dorp in de polder. Graft in de zeventiende eeuw [idem]; Verv. Nieuwsgeving in vroeger
eeuwen; Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard; Verzameling Buchel-Booth; Antw. Van Veen te Lex-
mond; Enkele huwelijken gesloten in de Doopsgezinde gemeente te Utrecht (en niet voor schepenen!)
[Borsky x 1796 Van Noord; Van Castrop x 1797 Van Delwijne; Van Sittert x 1797 Nieuwenhuizen].
Twente Genealogisch, 13e jaar, no. 2, april 1997. H. Reynders: Zwitserse ervaringen; Kwartierstaat E.
Borsboom-Holstege [ - , Janssen (te Duiven, Huissen), Gieskes, Rökker]; H. Woolderink: 1800 [verslag
lezing]; R.F.A. Rorink: Horigheid en hofhorigheid in Twente [idem]; De Boerrenten van Albergen [1740].
Veluwe, 1997, no. 2. B.J. van den Enk: Een genealogie Wentink [15e-2Oe eeuw]; Verv. Genealogisch
onderzoek op de Veluwe [met als voorbeeld de familie Van Asselt].
West Noord-Brabant,]g. 7, nr. 2, april 1997. F. Buijs: Genealogische fragmenten (deel I). Bruijns [te Breda;
16e-18e eeuw]; /. van Rijn-Broeders: Langs de matriarchale lijn [Broeders, Van Schijndel, Van Vugt,
Severijns, Van Engelen, Van Eijl]; Kwartierstaat (5 gen.) Joh.Joseph Sips [geb. Breda 1930;-, Van Was-
beek, Brocatus, Radix]; Rectificatie genealogie Biestraten; Verv. RK Gedenkboeken in West Noord-Bra-
bant.
IJssellanden, nr. 40, 1 Ie jg., 2e kw., april 1997. J. Donner: Het gesprek ... met H.J. van Beek. Genealogie
Van Beek [oudst bekende: Bernardus van Beeck tr. (I) Hulhuisen (Gld.) 1730 Wilhelmina Gerrits; nage-
slacht voornl. te Bemmel]; Heraldiek [verslag van een info-avond; opmerkelijk was de mededeling, dat in
Nederland de traliehelm alleen zou worden gebruikt voor registratie bij het CBG],
Zaanstreek-Waterland, nr. 28, maart 1997. H.L. Asser: Neeltje Pater, de geschiedenis van een erfenis [overl.
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1789; inhoud van stukken in trommel (familiebezit), afk. van Johannes Thiebout, 1828-1903, advocaat in
Zwolle; archief nu in beheer gegeven bij Streekarchief Waterland];//?. Nienhuis: Kwartierstaat Nienhuis
[ComelisGijsbert N., geb. Monnickendam 1915;-, Visser, Neef (o.a. te 's-Graveland), Swanenburg]; P.M.
Kernkamp: Minder gebruikte archiefbronnen bij het Gemeentearchief Zaanstad [Register van Ingezetenen
Zaandijk 1815-1849; Register van inschrijvingen van geborenen over 1811-1818 = registratie per huis van
alle inwoners]; C.A.E. Groot: Een familie Groot in Waterland [te Monnickendam, Broek in Wld., enz.; 17e-
20e eeuw; met Nagtegaal, Geudink, Genis].

Uit familiebladen:
Blankensteijn bulletin, 8e jg., nr. 3, winter 1996. Verv. Blanckesteijn tussen Doorn en Amerongen, deel 6
[kinderen van Cornelis Thijmansz]. Idem, nr. 4, lente 1997. Verv. Tussen Doorn en Amerongen [de ouders
van Cornelis Thijmansz: Thijman Ghijsberts (vermeld 1616) en Neeltje Jans Quindt]; Afstamming van
Jannetje Blankenstein [geb. Abcoude Proosdij 1898].
De geslachten Zijlstra, 27e verantwoording (maart 1996) [= 1997]. Genealogie FD en FZ [nageslacht
Comelis Zeilstra (geb. Enkhuizen 1854, tr. Andrea Vreugdenhil) en van Hendrik Cornelis Zijlstra (tr.
Dokkum 1777 Marike Louwrens Rademaker); Veenwouden (familie EK) [Tietje Sjoerds Zijlstra tr. Heme-
lum 1767 Anne Woudstra]; Chr. Zielstra: Een nieuwe bron bij het zoeken naar de schepen van de familie
CS [dagregisters van schepen, die de verlaat Boven-Wildervank passeerden 1864-75; gevonden via Genea-
logische Gids NGV-50 jaar-1996]; Genealogie van de familie 'AJ', oorspronkelijk afkomstig uit Jelsum
[oudst bekende: Hoite Simmes tr. vóór 1762 Ytje Douwes; rk-dopen te Leeuwarden]; Genealogie FV
[Zijlstra; Douwe Hoytis tr. Deinum (rk) 1796 Antje Jabex/Jacobs]; Fragmenten Zijlstra te Beetgum en
Burum; Verv. Militairen in de provincie Groningen 1863-1940 [1895-99; Zeijlstra, Zijlstra, Sielstra, Ziel-
stra].
Ouweneel kroniek, nr. 5, mei 1997. Andere Ouwenelen [in Zuid-Holland; 17e eeuw]; De Amerikaanse
Ouwenelen; De tweede Ouweneel-stam [Rotterdam e.o.; 19e-20e eeu w]; Leenden Comelis Ouweneel [geb.
Rotterdam 1908; herinneringen].
De Schakel, 8e jg., nr. 1, febr. 1997. De oorsprong van het geslacht Ratelband [Mathijs Sweers, jm. van
Gendringen, tr. Den Haag 1679 Elisabeth Stevens; gegevens Ratelband te Megchelen]; Kox [notariële acte
betr. Duijff Jansdr. huisvrouw van Claes Cornelisz Kocx, Wormer 1649]; Het voorgeslacht van Comelia
Meijer [geb. Purmerend 1850; — , Daman, Wesseling, Van der Harp]; Is het geslacht Sinkeldam afkomstig
uit Goor?; Kwartierstaat Dirk Beets tr. Jisp 1888 Guurtje de Jongh. Idem, nr. 2, mei 1997. Nogmaals:
genealogie Sluijs [oudste generaties; Albert Jansz Sluijs, begr. Westzaan 1718]; Het sluitend bewijs [Hen-
drick Alderts Bredenroe/Breroe/Brederode, geb. ca. 1680, zoon van Allert Hendricksz]; Internet en genealo-
gie [Sinkeldam in Canada].
De Vloed, nr. 8, jan. 1997. K. Bogaerts: Het proces Jan Vervloet [sloeg in 1712 te Putte Corneel Marien op
zijn hoofd]; J. Meutermans: Gezinsreconstructie Elewijt [Vervloet te Elewijt; 18e eeuw]; W. Hendrickx:
Huwelijken Berlaar 1797-1946; Naamdragers Vervloet te St.Kat.Waver, Mechelen en O.L.V. Waver;
Vervloet e.a. in Humbeek tot 1796; Transcripties uit Oud Rechterlijk Archief Wuustwezel; J. Vervloet: Van
der Vloet [te Zundert, Baarle, Breda enz.; oudst bekende Nuyt Gerrit Nuyts, overl. vóór 1533; een tak
noemde zich Van der Buys]; N.J. Bruyniks: Vervloet [10 schema's nageslacht Jan Goverts Vervloet, tr.
Middelharnis 1716 Pietertje Corstiaans Borstlap],

België
Taxandria (Antwerpse Kempen), Nieuwe Reeks LXVIII (1996). Hierin o.a.: A. Marynissen: Plaats- en
huisnamen in het centrum van Turnhout [15e-20e eeuw]; E. van Autenboer: Joris de Hoze. Turnhouts
rederijker en boekhandelaar uit de 16de eeuw; G. Sels: Spotnamen, spotgebruiken en volkshumor uit de
Turnhoutse Kempen; /. Helsen: De private zegels van de Turnhoutse schepenen (1ste helft 15de eeuw).

Duitsland
Altpreufiische Geschlechterkunde, Band 26, 44. Jg. (1996). Chrnnik masurischer Bauemhöfe vom 16. bis
19. Jahrhundert [als voorbeeld resultaat van onderzoek naar acht boerenhoeven in het Kammeramt Willen-
berg bij de voormalige Pruisisch-Poolse grens]; Neu-Perlswalde: Eine reformierte Kolonie im nördlichen
Masuren [Perlen in het kerspel Engelstein, Amtsbezirk Angerburg]; Die ersten deutschen Kolonisten in
Christianskehmen; Auswanderer aus Ost- und WestpreuBen über Bremen und Bremerhaven; Das Schulleh-
rerseminar in Marienburg in WestpreuBen 1812-1923. Die Zeit von 1866-1886; Herkunft und Werdegang
von Hermann Balk, dem ersten Landmeister des Deutschen Ordens in PreuBen [13e eeuw]; Kirchenbücher
und andere Personenstandsunterlagen aus Ost- und Westpreussen in ausserdeutschen Archiven. Familien-
kundliche Quellen in den Bestanden des Staatsarchivs Bromberg und anderer Einrichtungen; lm Kirchen-

GensNostra52(1997) 485



buch der evang. Pfarrei Pr. Holland vermerkte Hinrichtungen 1628-1665; Die Gründungsmitglieder der
freien evang.-kath. Gemeinde zu Königsberg/Pr. 1846; GröBere ungedruckte private Karteien und Dateien
mit familienkundlichen Daten zu Ost- und WestpreuBen; Altansassige und Nicht-altansassige Familien-
verbande [in den Dörfern der Frischen Nehrung 1700-1930; Mennonitische Trauungen 1805-21 Kunzen-
dorf; Mennonitische Sterbefaïle 1774-76 Graudenz-Land; Mennoniten im Regierungsbezirk Königberg
1810; Das Totenbuch der Schumacherzunftder Neustadt Braunsberg im Ermland 1672-1855; Die altesten
Prastationstabellen des Ermlands [met Mühlenconsignation des Amtes Guttstadt (1776)]. Amt Seeburg
1773-1781.

AltpreufiischeGeschlechterkunde, Familienarchiv, Bd. 18(1996). Nachfahrenliste Romeike [ook: Romeick;
17e-20e eeuw; met Ortsnamenkonkordanz]; Zur Geschichte des Drausensees; Becker aus Thiensdorf [ 17e-
19e eeuw; alfabetisch op voornaam]; Johann aus Thiensdorf [idem]; Ahnenliste der Familien Kausch -
PreuB-Quednau-Lübeck; Nachfahrenliste Pakowski aus Gumbinnen [18e-19e eeuw]; Meine ostpreuBi-
sche Familie [o.a. Kresser, Goronczy, Vandrey, Soth]; Hellbardt aus Gerdauen; Ahnenliste Fox aus Neu-
Passarge; Ahnenliste WeiB aus dem Kreis PreuBisch Holland; Bijdr. betr. Lindner, Liedtke aus Suttrop,
Forster, Hirscher, Faesel/VaBl, Viehofer, Thurner, Sommer, Wagner (met Hermenau); Aanv./corr. o.a.
BoBmann, Deetz, Freytag, Brettschneider, Kolberg; Verv. Aus dem NachlaB Quassowski. Ahnenlisten und
Stammfolgen: Falkenthal, Feyerabend, Filius, Flach, Focking [te Danzig; de drie eerste generaties verbleven
ook te Haarlem en Amsterdam; 18e-19e eeuw], Foltin, Franck, Frank, von Fresin, Friedrich des Stammes
Joseph, Fristrow, Fröhlich, Froelich, Fuchs, FUhrer.

An Niers und Kendel. Historische Zeitschrift für Stadt Goch u. U., Nr. 27, Dez. 1992. Siedler auf der Asper-
heide [ca. 1769-75; namen en gegevens betr. o.a. bebouwde grond]; Verv. Jüdisches Schulwesen in Goch
1822-1839; Aegidius' Sammlungkehrtheim! [/E.Moeselagen; 1779-1874;handschriften,kranten,oorkon-
den enz.].

Beitrage zur Emslandischen und Bentheimer Familienforschung, Band 3 (1995). Status Animarum, bearbei-
tet von N. Tandechi/R. Cloppenburg ['Seelenverzeichnis'; nagenoeg complete opsomming van bewoners
van het Emsland; opgave familieverhoudingen, beroep, leeftijd enz. en huwelijken van het jaar 1749;
naamindexen, verklarende lijst Latijnse woorden]. Teilband 1. Status Animarum 1749 in den Gerichten
Meppen, Haren und Haselünne. Teilband 2. Status Animarum 1749 in den Gerichten Aschendorf, Lathen,
Hümmling und im Patrimonialgericht Papenborg [1740-1750]. Teilband 3. Status Animarum 1749 in den
Kirchspielen Emsbüren, Salzbergen und Schepsdorf [Emsbüren 1709 en 1749; Salzbergen 1715 en 1749,
Schepsdorf 1749 en 1751].

Beitrage zur Geschichte des Dürener Landes, Band 22 (1996). A. Richter/G. Bers: 'Schwach an Wissen,
Gesundheit und Vermogen'. Elementarschullehrer und Elementarschulen des Jülicher Landes im Roer-
Departement um 1814 [in de gemeenten van de Kantons Erkenlenz, Linnich, Jülich, Bergheim, Eschweiler,
Duren, Lechenich, Zülpich, Froitzheim en Monschau],

BlatterdesBayerischenLandesvereinsfürFamilienkunde,59.}g.(\996). H.W. Wurster: Die Bestandsgrup-
pe Pfarrarchive im Archiv des Bistums Passau und deren Bedeutung für die familiengeschichtliche For-
schung; G. Nebinger. Genealogisches aus den Kanzleiprotokollen 1592 bis Anfang 1594 der Reichsstadt
Kempten; Idem: Das evangelische Burtenbach im 16. Jahrhundert; Ahnenlisten um 1800: Jahrstorfer,
Scherer [te Horgau; met DruckmüllerATruckmüïler, Nadler]; Die Ehen 1677-1815 des Pfarrdorfs Obermed-
lingen bei Dillingen; Auswartige, vor allem bayerische, Ehepartner in den Matrikeln des Kath. Stadtpfarr-
amts Niederstotzingen 1740-1808; Die Nothaft in Bayern und die Nothaft von Hohenberg in Schwaben-
eine Herkunft - eine Familie?

Deutsches Geschlechterbuch, Band 204 (1996). Siegerland 7. Stammfolge (Koch gênant) Emsdorf [16e-
begin 19e eeuw; met fragment Eib/Eippe]; Stammfolge (Stahler gênant) Ernsdorf [eind 16e-18e eeuw];
Friesenhagen [stamreeks gen. I/VIII, verder genealogie; 16e-20e eeuw; met fragment Hansmann]; Ahnen-
reihe Roedig [= kwst.; - , Feindler, Mauelshagen, Könemund]; Stahler aus Buschhütten (jetzt Kreuztal)
[oorspr. Busch/Pusch, Stöler gênant Frolich en Stahl].

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 20, Bd. II, 6. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1997. Die alteren Neumeier im Herzog-
tum Sachsen-Weimar [16e-17e eeuw]; Stammliste der vogtlandischen Piegler [ 17e-20e eeuw]; Wolf Thiel
-ein Freiberger Burger des 16. Jahrhunderts; Die Ehefrauen Nickel Pflugs und seines Sohnes Cesar [ 1483-
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1524]; Verv. Bürgerbuch von Neustadt/Orla [1754-58]; Bisher unbekannte Quellen zur Kriminal-, Militar-
und Familiengeschichte in Delitzsch; Spuren eines Leipziger Ehepaares in der Innerschweiz [Christian
Friedrich Morgenstern, 1764]; Verv. Lexikon Genealogie.

Geschichtsblatter des Deutschen Hugenotten-Vereins, Band 25 (1996). J. Desei. Hugenotten in der Litera-
tur. Eine Bibliographie. Hugenotten, Waldenser, Wallonen und ihr Umfeld in Erzahlung, Biographie,
Hagiographie, Drama, Geschichtsschreibung und Gedicht.

HessischeFamilienkunde, Bd. 23, Heft 5, Marz 1997. W. Lüdeke v. Wellzien: AnnaPrinzessin von Mecklen-
burg, Landgrafin und Regentin von Hessen, Grafin zu Solms, 1485-1525; R. Kettler. Die Stammfolge der
Familie Selle-Frhr. v. Sell [te Soest, Marburg, Butzbachenz.; 16e-20e eeuw]; J. Pluns: Die Stammfolge
der Familie Pluns in Viermünden [18e-20e eeuw]; Bürgerverzeichnis der Stadt Lichtenau in Hessen von
1569; W.D. Godsey: Die hessischen Wurzeln des Schriftstellers Heimito v. Doderer [1896-1966; Doderer
(te Weidenbach), v. Greisinger, (v.) Hügel, Vietor]; Kwartieren van Karl Hellriegel [met o.a. Kohier, Gölz,
Denner]; Hessische Wappenrolle: Cromm (Krumm), Berz, DeiBmann (Theismann), Frank, Gröhl, Heusel,
Seum, Waldsmidt.

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV, 45. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1997. Das 'Colberger Wochenblatt' von
1825 als familiengeschichtliche Quelle [met uittrekselsop naam]; Orts- und Personenverzeichnis zum Urbar
der Oppelner SchloBgüter von 1566 mit Erganzungen bis 1618; Die Hausbesitzer in der Stadt Mies im Jahre
1713; Familiennamen in Gombin bei Gostynin an der Weichsel um 1833; Ostdeutsche als evangelisch-
lutherischer Pfarrer in und um Nürnberg.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 13, XLV1. Jg., Heft 10, Marz 1997. H. Herzog: Jean Raquet,
Fliichtling des DreiBigjahrigen Krieges, Burger von Kaiserslautern, SchultheiB in Enkenbach und seine
Familie [ ook Racket; vermeld sinds 1619, tr. Frankenthal 1626; herkomst onbekend. Genoemd wordt o.a.
een broer Stephan/Estienne R. Misschien een spoor?: Steven/Estienne R., poorter van Antwerpen 1583 (afk.
uit het land van Valkenburg), schepen van Antwerpen (1584), koopman en kolonel aldaar (1585), tr. Anna
Messincx, dr. van Francois Messing en Anna van Duysborch; SA Antwerpen, Schepenreg. 380, f. 90,21 -3-
1584]; Erganzungen zum Pfalzischen Pfarrerbuch (Buchstaben Schm) [Schmackh t/m Schmutterer]; Her-
zoglich Zweibrückisches Jagd- und Forstpersonal [Ackermann t/m Fess; met o.a. Cnyriem/Knieriem, En-
gelhardt]; Huldigungs- und Schatzungslisten der Schultheisserei Reichenbach aus den Jahren 1716 und
1721; Ortsfremde im katholischen Kirchenbuch von Lindenberg (Filiale der Pfarrei Grevenhausen) 1785
bis 1798; Computerecke: Windows-Programme. AHNENGALERIE, WIN-ELKE, WIN-AHNEN, PRO-
GEN; Aanv. Verwaltungspersonal im Herzogtum Zweibrücken; Die Familie Eisen aus Weisenheim am
Sand [Zwitserland; 17e eeuw].

Veröffentlichungen der staallichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe B. Archivführer und
Kurzübersichten, Heft 8. Die Zivilstandsregister im Nordrhein-Westfalischen Personenstandsarchiv Rhein-
land(1985).

Idem, Reihe D. Ausstellungskataloge staatlicher Archive, Heft 20. Der beurkundete Mensch. Personen-
standswesen im nordlichen Rheinland vom Spatmittelalter bis zum 20. Jahrhundert.

Verder ontvingen wij:
Aemulatio varietate egel. Algemeen schoolblad op het 's-Gravenhaags Christelijk Gymnasium, Ie jg.
(1935/36), nos. 2, 3,4, 12, 13; 2ejg. (1936/37), nos. l ,2,4t/m 10;3ejg. (1937/38), nos. 1 t/m4,9, 10, 11;
4e jg. (1938/39), nos. 1, 2,4,6 t/m 9; 5e jg. (1939/40), speciaal nr. Bob Stempels, nos. 1 t/m 6, 8, [behalve
schoolnieuws: In Memoria, advertenties].
Almanak van het Nederlands Archiefwezen 1997.
Almanak van het Studentencorps NDDD aan de Vrije Universiteit 1923 [met o.a. leden senaat, naamlijst
van de 225 studenten (met faculteit, studiejaar, (vacantie-)woonplaats), examinandi, leveranciers; In Memo-
ria van Herman Gerrit Doorn (1897-1922) en Gerrit Jan Hendrik Willem Breukelaar (1900-1922)].
Brabant-collectie, Nieuws en Aanwinsten, jan./febr. 1997 [aanwinst: Brabantsche Burgerwachter, 24
afleveringen (1936-1940)].
Bulletin de V Institut Archéologique Liégeois, Tome CVII (1995) [Actes colloque numismatique. L' Histoi-
re par les monnaies de 1' Inde préhellénique a 1' analyse nucléaire].
Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, nieuwsbrief, jg. 7, nr. 4, dec. 1996 [Het archief van het
gemeentebestuur van Utrecht 1814-1967; de fotocollectie van de Dienst Openbare Werken].
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Historisch Kontakt West Brabant, nrs. 1 t/m 4 (1980-82).
Jaarboek voor de Nederlandsche Hervormde Kerk, onder redactie van H.C. Briè't(en in 1920: G.J. van der
Flierjr.),4ejg. (1920), 19e jg. (1935), 2lejg. (1937).
Ryksarchyf 1996 [jaarverslag].
Rijnland, 2e jg., nr. I, april 1997.
Der Schlüssel, Band 6 (1970). Gesamtinhaltsverzeichnis mit Ortsquellennachweisen für genealogische,
heraldische und historische Zeitschriftenreihen.
Stichts historisch contact, nieuwsbrief nr. 19, lente 1997 [S. Weide: Geveltekens als wegwijzers; De bron.
P.T.M. vanHezik: Veldnamen].
Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg, jaarcijfers en persberichten 1996.
Van Alphen 's nieuw kerkelijk handboek. Tevens compleet predikantenboek omvattende alle Protestantse
Kerken en Gemeenten in Nederland, Nederland overzee en de Nederlandse gemeenten in het buitenland
... [enz.], 1922, 1925, 1932, 1940, 1952, 1954, 1958, 1960, 1962, 1967, 1970, 1977, 1982, 1985.
Zuid-Limburg, mei 1997.

M. VULSMA-KAPPERS

GEBOREN TE 'OUDERKERK'

Maria Rutgers Dijsselhof (ged. Zwolle 31-3-1746) trouwde als weduwe van Dirk de
Bes(te) te Zijpe 23 augustus 1778 Jan Kruijsvelt, afkomstig uit Schagen.

Geboorte of doop en overlijden of begraven van Jan Kruijsvelt interesseerden mij.
Hij had belijdenis gedaan te Schagen op 28 februari 1772, maar een doop aldaar vond
ik niet. Mogelijk dat een begraafinschrijving iets zou opleveren, bij voorbeeld een
leeftijd. Het doornemen van de begraafinschrijvingen van Zijpe vanaf 1778 (tot even-
tueel 1811) zou een heel werk zijn. In zo'n geval is het praktischer te kijken of er
kinderen of eventueel kleinkinderen van betrokkene vóór 1839 getrouwd zijn, want
tot dat jaar moesten bij alle huwelijken-ongeacht de leeftijd van partijen-indien de
ouders overleden waren, een extract uit het overlijdens- of begraafregister betreffende
deze ouders en betreffende de grootouders overgelegd worden.

Deze omweg behoefde in dit geval niet te worden bewandeld, want Jan Kruijsvelt
bleek 13 september 1823 te Zijpe te zijn hertrouwd met Trijntje van der Min. De hu-
welijksakte van deze datum begint met 'Jan Kruijsveld, weduwnaar van Maria Dissel-
hof, die in de Zijpe is overleden, van beroep landman, geboren te Ouderkerk doch
wonende in deze gemeente, oud zevenenzestig jaren, zoon van Jacobus Kruysveld en
Josina Kranag, indertijd echtelieden, beide te Schagen overleden,...'.

De geboorteplaats was dus Ouderkerk; in aanmerking zouden in eerste instantie
Ouderkerk aan de Amstel en Ouderkerk aan de IJssel komen, maar gelukkig bespaar-
den de huwelijkse bijlagen mij vruchteloos zoeken in die plaatsen. Het extract uit het
geboorteregister luidt: 'Provincie Holland, noordelijk gedeelte, Amsterdam, uit het
doopregister van de Oude Kerk is geëxtraheerd ..." en eindigt met 'Amsterdam, den
3sept. 1823.'

Mr. O. SCHUTTE
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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.

VRAGEN

995. BLOKLAND-BALFOORT
Gevraagd geboorte-, huwelijks- en overlijdensgegevens van Arie Blokland en zijn vrouw Maria Balfoort.
Zij hebben tenminste één kind: Cornelia, geb. Veur 6-6-1883.
WIRTZ
Gevraagd informatie over maarschalk Paul Wirtz, geb. Hussum 30-10-1612, overl. in Hamburg, laat zijn
nalatenschap na aan de stad Amsterdam, waar intussen geblokkeerde erfenis werd ondergebracht als lening
bij het Burgerlijk Weeshuis.

K.C.H. CRANSVELD, Mechelen (L)

996. HOFSTEDE
Zacharias Hofstede, geb. Alphen (ZH) 13-5-1841, tekende in 1864 voor zes jaar als koloniaal soldaat m.i.v.
zijn inscheping, die op 2-10-1864 plaats vond. Hij overl. Banda 2-6-1870. Volgens familie-overlevering
werd hij vermoord door de familieleden van de inheemse met wie hij samenwoonde, toen hij aan het einde
van zijn diensttijd naar Nederland zou terugkeren. Zijn er journalen e.d. waarin bevestiging gevonden kan
worden van de legende? zo ja, waar zijn die te raadplegen?

J. HOFSTEE, Listowel (Ont.) Canada

997. KOEDIJK-VAN 'T LENDEKEN, KOEDIJK-VAN DE PEPPELE
Gerrit Henrickszoon Koedijk tr. Almelo 22-11-1752 Hendriena Gerritdsr. van 't Lendeken. Hieruit v.z.b.:
Hendrick 15-8-1753, Jan 5-10-1755, Hendrik Jan 23-11 -1757, Jenneken 26-12-1759 en Gerrit 24-10-1762.
Gevraagd geboorte- en overlijdensdata van genoemd echtpaar. Volgens Twentse genealogen zou Gerrit
afkomstig zijn uit Ypelo; DTB-boeken Goor, Rijssen, Wierden en Delden geven geen bevestiging. Volgens
Gen. Afd. Heemkunde museum Almelo waren de ouders van Gerrit Koedijk: Henrick Jansen Koedijk en
(tr. Almelo 27-10-1727) Geertjen Derksdr. van de Peppele. In de DTB-boeken is dit huwelijk niet te vinden.
Gevraagd huwelijksgegevens van laatstgenoemd echtpaar.

G. KOEDIJK, Oostvoorne

998. VOORN
- Cornelis Voorn, geb. ca. 1708, bakker, geref. lidmaat Enkhuizen 1766 (was voordien doopsgezind),

overl. ald. 27-3-1782, tr. Grietje Glandorp. Hieruit te Enkhuizen gedoopt o.a. Frans, oudste zoon, ca.
1751, en Gerbrand 27-6-1755.

- Frans Cornelisz. Voorn, leraar te Enkhuizen, geref. lidmaat ald. 24-4-1760 (was voordien doopsgezind),
tr. ca. 1705 Lijntjen Andries Voorhout. In not. archief Enkhuizen wordt Frans genoemd als vader van
Jannetje en Cornelis.

Gevraagd voorgeslacht c.q. familierelatie Cornelis Voorn en Frans Cornelisse Voorn.
Is er verwantschap tussen genoemde Voorn's en onderstaande tijdgenoten?
- Adriaan Voorn, gehuwd met Willempje Kornelis/Jacobs?; Willempje wordt een aantal malen genoemd

als doopgetuige bij kinderen van Cornelis;
- Gerbrand Voorn, geb. Koog a/d Zaan, ca. 1725 doopsgezind predikant te Enkhuizen (afkomstig uit

Enschede), gehuwd met Jozijntje Outrijve; en
- Jan Voom en Barent Jansz. Voorn, genoemd in not. Archief Enkhuizen, resp. 6-3-1608 en 8-2-1628.
VAN VELD(T)HOVEN
- Huybrecht van Veldhoven 'van Yperen', tr. Vlissingen 30-9-1758 Jacoba van de Griendt, van Vlissin-

gen, overl. Drunen 19-10-1786. Hieruit voor zover bekend twee zonen: Gerardus van Velthoven, geb.
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Vlissingen ca. 1755, kleermaker, overl. Drunen 7-2-1846 (91 jaar), tr. ald. 22-4-1786 Adriana Eeltjes;
en Lambert van Velthoven (1762-1808), gehuwd met Petronella Pijnappel. Gevraagd voorgeslacht van
Huybrecht.

- In de vestbrieven van Breda worden genoemd: Huybrecht Janssen van Velthoven, genoemd te Middel-
burg 1-6-1661 (R537,pag. 157), en Huybrecht van Velthoven, schepen te Steenbergen 6-10-1731 (R586,
pag. 225).

Bestaat er familierelatie tussen genoemde personen?
Th. MEEDER, Lisse

999. DE RICK/DE RIJK
Antonius de Rick/de Rijk, begr. Doesburg 4-4-1740 of 29-7-1737, en Hermina Isebrands, ged. Doesburg
17-5-1674, begr. ald. 31-8-1728, dr. van Evert en Grietje Hindriks, laten tussen 1705 en 1716 te Doesburg
zes kinderen dopen. Gevraagd gegevens van doop en huwelijk van Antonius, alsmede zijn voorgeslacht.

J. DE RIJK, Zoetermeer

1000. HO(O)DENPIJL
Dirk Ho(o)denpijl, geb. ca. 1310, had een halfbroer: Joris van Haemstede. Dirk zou een bastaardzoon zijn,
verm. van een hoog persoon. In 1333 bouwt hij het kasteel bij Delft. Gevraagd inlichtingen omtrent deze
Dirk.
COMIJN
Maria Comijn, overl. Rotterdam 16-8-1853, gehuwd met Christoffel van der Steen. Maria zou uit Gorin-
chem afkomstig zijn, doch aldaar niets gevonden. Gevraagd haar doopgegevens en voorgeslacht.

G. BORDEWIJK, Eelde

001. STEMPEL UIT DE FAMILIE THOMAS
Hierbij afgebeeld de afdruk van een koperen stem-
pel, afkomstig van de familie Thomas uit (Zeeuws-)
Vlaanderen. Wie kan antwoord geven op de volgen-
de vragen: uit welke tijd stamt dit stempel, wat staat
er op en wat is de betekenis er van?

Prof. dr. C.B.A.J. VAN PUYLAERT, Bosch en
Duin

002. VAN BODEGRAVEN
Maria van Bodegraven, geb. Blokland onder Mijdrecht 1819/20, overl. Zevenhoven 2-6-1901 (81 jr, 5 mnd
oud), tr. Zevenhoven 28-9-1843 Willem Splinter. Huwelijksbijlagen zijn niet te vinden. Volgens de huw.ak-
te is Maria dochter van Jacobus van Bodegraven, overleden te Zevenhoven (overl.akte niet te vinden) en
Anna Schreuder. Anna Schreuder overlijdt Zevenhoven 25-11-1857. Een doop of geboorte van Maria te
Blokland is niet te vinden. Gevraagd geboortegegevens van Maria en huwelijksgegevens van haar ouders.

J. SPLINTER, Lelystad

003. SMIT/SMITS-PENNIE/PENNEE
Gevraagd geboorte- en huwelijksgegevens van Philip Smit(s), geb. ca. 1675, en zijn vrouw Annie/Anneke
Pennie/Pennee. Zij woonden omstreeks 1710 in Tiel. Kinderen uit dit huwelijk, voor zover bekend (gedoopt
te Tiel): Elisabeth 28-10-1705, Eltger 6-11-1711, Samuel 13-1-1713, Elisabeth 6-1-1715, Godfried 6-1-
1717, Philippus 4-6-1719, Philippus 26-6-1721 en Carel 17-8-1723. Doopgetuigen zijn Frederik Smits,
Gertrui Schel, Adriana Melis en Catrina Toons. Van Samuel zijn de nazaten bekend; de levensloop van
andere kinderen zou ik eveneens graag willen vernemen.

M.C. SMITS, Naarden
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004. PATUN, HECKENHOEK, HUYSMAN, NELEMAAT
- Christina Huysman, otr. Mathenesse 23-3-1731 en Overschie 24-3-1731, tr. Overschie 15-4-1731 Jan

Patijn.
- Christina's vader, Jan Commerszn. Huysman, j.m. van Overschie, watermolenaar in Kralingen (1741-

1752), begr. Overschie 30-8-1762, otritr. ald. 25-3/10-4-1707 Aagje Nelemaat, ged. Overschie 31 -10-
1683, begr. Kralingen 22-3-1752, dr. van Pleun Nelemaat en Maartje Heckenhoek.

- Huybrecht Leendertsz. Patijn, geb. ca. 1660 (wss. in Schiedam; zn. van Leendert Patijn en Jaepje Huy-
brechtsdr.), tr. vóór 19-6-1689 Jannetje Heckenhoek, ged. Kethel 26-3-1656, dr. van Abram Heckenhoek
en Lijsbeth van Neck (één van de ouders is op 8-11-1661 overleden).

- Jan Arendszn. van Duyn tr. Naaldwijk 26-11-1684 Marietje Jansdr. Patijn.
Gevraagd genealogische gegevens en eventueel familieverband omtrent bovengenoemde personen

Drs. P. ROTHSTEGGE, Wilhelmshaven

005. WINTER
Diepke Jannes Winter, geb. Blijham 1796 (dr. van Jannes Harms Winter en Fenje van Delden), overl.
Winschoten 1864, tr. ald. 28-6-1832 Eppo Gerlof Hilbrandie. Gevraagd geboortegegevens en overlijdensda-
tum van Diepke, alsmede haar voorgeslacht.
VAN OOTMARSUM
Annigje Alberts van Ootmarsum, tr. ca. 1738 Geert Klaas Vos. Zij was dochter van meester Albertus Kiers
van Ootmarsum , geauthoriseerd rechter te Wanneperveen. Wie was haar moeder? Gelet op de naam Kiers
is informatie over de families Van Ootmarsum en Kiers ten Berge zeer welkom.

E.G. TEN CATE, Zwolle

006. VAN ALEN/VAN AALEN
Wie kent de familierelatie die mogelijk heeft bestaan tussen enerzijds: Harmen van Alen en Hendrik van
Alen, die - beiden als militair - resp. in 1650 en 1662 in de vesting Breedevoort in het huwelijk traden, en
anderzijds: Heyndrik Jansz. van Aaien en (zijn broer?) Harmen Jansz. van Alen, die—beiden ook als militair
- in 1679 te Delft en in het nabijgelegen 't Woudt in het huwelijk traden. Te Delft woonde en testeerde in
1669 ook nog Willem Harmensz. van Alen, die toen als onderchirurgijn naar Oost-Indië IS vertrokken.
VAN STUYVENBERG
Warnar Hendriksz. (van) Stuy venberg ging als j .m. van Loenen op 16-12-1707 (21 jaar oud) met consent
van zijn grootvader in ondertrouw in Weesperkarspel. Te Loenen is zijn doop onvindbaar. In twee publica-
ties over de uit Veenendaal e.o. afkomstige familie Van Stuyvenberg komt geen Werner voor. Wie kent zijn
herkomst en voorgeslacht?

J. KROL, Voorburg

Vraagsteller zegt dat de doop van Warnar Hendriksz. te Loenen onvindbaar is; dat klopt niet: ged. Loenen
35[sic!]-4-1686 Werdenaer, zoon van Hendrik Werdenaer en Jacobje Isbrands (get.: Jannetje Aris). Te
Loenen werd voorts gedoopt: 6-8-1684, Fijtje, dr. van Hendrik Weeremaersen en Jacobje Branden (get.:
Jannetje Ariense). Mogelijk is verwant: Feijtje Stuij venberg die als vrouw van Gerrit van der Vliet te Vree-
land 25-5-1727 ('sijnde van Loenen') een zoon Gerrit liet dopen. Misschien is deze dezelfde als Sophia
Stuijvenberg, weduwe te Loenen, otr. ald. 9-10-1735 (tr. Maarsen) Alexander Makke, wedr. te Maarsen.

[M. V-K]

007. VAN VELPEN-VAN OMMEREN, -VAN ECK, -VAN DER KEMP
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van onderstaande personen:
- Willem van Velpen (timmerman), begr. Odijk 28-4-1733, tr. Gerrigje van Ommeren, begr. Odijk 27-7-

1745; hun zoon:
- Elbartus van Velpen, begr. Odijk 2-5-1768, tr. Grietje van Eek, begr. Odijk 13-3-1780. Uit dit huwelijk,

allen gedoopt te Odijk: Hendrik (volgt hierna); Jan 1744-1745: Gerrigje 1746, tr. Odijk 28-2-1768
Willem van Woudenbergh; Jan gebiged. 22/23-11-1747; Jannigje, tr. Odijk 2-12-1770 Lammert Lager-
weij; (doopgetuigen zijn Keuntze de Heus en Thomas van Eek).

- Hendrik van Velpen, geb./ged. Odijk 11/14-5-1743, tr. Anna Maria van der Kemp. Uit dit huwelijk
gedoopt te Bunnik: Grietje 1772; Anna Maria 1773; Elbertus 1775 (jong overl.); Kornelia 1778 (jong
overl.); Elbertus 1784; Cornelis 1786; Nicolaas 1787; Dirkje 1789 en Hendrikje 1793.

H.C.J. VAN VELPEN, Westbroek
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008. LERK/LERGH
- Johannes Lergh, soldaat in de Comp. van de Luitenant Colonel Tülken, otr./tr. Zwolle 21-3/5-4-1750

Hendrikje Leeners, j.d. in de Waterstraat. Zij kregen zes kinderen, waaronder Johannes Lerk/Lerg, ged.
Leeuwarden 4-2-1761 en Wouter Lerk/Lerg, ged. Leeuwarden 4-12-1763. Onderzoek naar de afkomst
van Johannes Sr. leidde naar Bad Salzschlirf in Hessen. Wie kan dat bevestigen? Van Johannes Jr. en
Wouter zijn alleen de dopen bekend. Wie kent hun verdere levensloop?

- Johannes Lerk en Johanna de Vries laten op 25-11-1787 te Bergen op Zoom geref. dopen de tweeling
Johannes en Hendrika. Gezien de voornamen van de kinderen heeft het er alle schijn van dat de vader
de eerder genoemde Johannes Jr. is. Gevraagd huwelijksgegevens, overlijdensgegevens en evt. woon-
plaatsen van Johannes en Johanna. Johannes zou soldaat in het Staatse leger geweest kunnen zijn. Wie
beschikt over militaire gegevens?

M. LERK, Maarn

009. DE KEIJZER
- Jacob Jans de Keijser (belijdenis Gorinchem 1620) noemde twee zonen Zacharias. Te Opijnen e.o.

diverse Zachariassen de Keijser gevonden; oudste vondst 1675. Is er enig familieverband aantoonbaar?
- Diverse Gorinchemse De Keijsers zijn niet aldaar overleden, zij kunnen elders een nieuwe tak hebben

'geproduceerd'. Wie vond iets in die richting?
A.C. DE KEIJZER, Giessenburg

010. BRETHILISCH/BRETHILLISCH
In een vrij korte Internet-notitie in de Finse taal wordt vermeld dat (vertaald) Dorlas een Bretilische man
was, behorende tot de haladin- of baladingroep. Deze man zou samen met Turin en Hunthor ten strijde zijn
getrokken tegen Glaurung. Hij verloor echter de moed en werd gedood door Brandir Ramma. Het lijkt mij
een stuk uit een mythe, sage of legende; Fins, Vikings, Grieks, Keltisch of nog iets geheel anders? Om de
herkomst van de naam Dorlas verder uit te zoeken zou ik graag vernemen of iemand (de namen uit) dit
verhaal thuis kan brengen.

Dr. J.C. DORLAS, Groningen

011. JONKER
Volkert Claas Jonker, werkman, later watermolenaar, overl. Broekermeer 27-11-1846, tr. Nieuwendam
(thans deel van Amsterdam-Noord) 27-4-1794 (r.-k.) Geertje Janse de Jong, ged. Grosthuizen 31-7-1774
(r.-k.), overl. Nieuwendam 19-5-1827. Dopgetuigen bij één van hun kinderen in 1797 is Elizabeth Claasdr.
Jonker. Catharina Claase Jonker otr. Nieuwendam 5-11 -1793 Adriaan Jans Claver. Adriaan is getuige bij
het huwelijk van Volkertin 1794. Gevraagd familierelatie tussen genoemde Jonkers, alsmede hun voorge-
slacht en doopgegevens.

M.Th. FRIENDS-VAN VLIET, Oosterhout
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