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Inleiding
De vestboeken en het notarieel archief van Breda noemen veel personen met de fami-
lienaam Crillaerts. Een poging om al deze personen te 'vangen' in één genealogie is
mij niet geheel gelukt. Afgaande op de voornamen, moeten de 16de en 17de-eeuwse
naamdragers Crillaerts wel aan elkaar verwant zijn. Sommige stukken leveren inder-
daad het bewijs daarvoor, andere geven slechts verwarrende en onduidelijke gegevens.

De hierna volgende fragmentgenealogie beperkt zich tot de Bredase leden van dit
geslacht, speciaal bijeengebracht ten behoeve van het zogenaamde Breda-nummer van
Gens Nostra '. Echter, omdat er nog de nodige 'puntjes op de i' moesten worden gezet
en de tijd daarvoor ontbrak, en omdat er al een bijdrage van mijn hand in dit nummer
zou worden opgenomen2, is er van publicatie toen niets terecht gekomen.

Wapen
In De Nederlandsche Leeuw van 1920 wordt het familiewapen Crillaerts genoemd3.
Daar wordt gesteld, zonder bronvermelding, dat een geslacht Crillaerts, gevestigd te
Geertruidenberg, Breda en Dordrecht voert: In rood drie zilveren haantjes.

Bloys van Treslong Prins bevestigt dit en meldt de grafsteen te Geertruidenberg van
Johan Crillaerts (lic-1) en echtgenote Elisabeth Snellen, waarop het alliantiewapen:
I drie druiven/duiven 2 en 1 (lees: haantjes = Crillaerts), en II twee honden boven el-
kaar (= Snellen); helmteken een duif (haantje) tussen een vlucht.

Eveneens zonder bronvermelding beschrijft De Brabantse Leeuw van 1961 het
wapen als volgt: van zilver drie krielhaantjes van natuurlijke kleur, geplaatst 2 en 1;
helmteken een krielhaantje4.
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De collectie Muschart tenslotte, beschrijft nog het wapen van Jan Jansen Crillaeris
(He): Doorsneden, a: 3 kleine hanen; b: een zwemmende vis; helmteken: een haan
tussen vlucht.

De eerste generaties
Uit de diverse - in de genealogie genoemde - Bredase archiefstukken blijkt dat aldaar
aanvang zeventiende eeuw woonachtig waren de van Tilburg afkomstige broers Tho-
mas, Peter, Jan, Hendrick en Cornelis Jan Govertszonen Crillaerts. Misschien is
Jenneke Jan Goyaert Crillaerts, die te Tilburg ca. 1580 trouwt met Jan Aerts Cauwen-
berchs, een zuster van deze broers5. De stamvader van de Bredase familie Crillaerts
is een derhalve zekere Jan Govertsz- (Godertsz. of Goijaertsz.) Crillaerts. In de Til-
burgse vestboeken komen verscheidene personen met de naam Crillaerts voor. Ech-
ter, hun onderlinge verwantschap blijkt niet steeds even duidelijk. Genoemde stam-
vader Jan Goijaertsz. Crillaerts zou identiek kunnen zijn met de in 1530 geboren
naamgenoot, genoemd in enkele Tilburgse stukken, ondermeer in een akte uit 15856.
Zijn ouders zijn in dat geval Goyaert Peter Crillaerts en Aleijd Thomas Marten Buc-
kings 7.

Aan het eind van de 16de eeuw woonde te Breda de niet bij de hierna volgende
genealogie aan te sluiten PeeterJan Denijs Crillaerts, overleden ca. september 1600.
Op 21 december van dat jaar8 is Peeter 'omtrent drie maenden geleden vuytgestor-
ven'. Zijn weduwe Jenneken Willem Jasparszdr. Willens, bijgestaan door haar voogd
Sebrecht Joost Peeters van Ghilse 'heuren neve' wil de nalatenschap regelen voor
haarzelf en haar twee kinderen, te weten de 13-jarige Barbara en de 7-jarige Wille-
mijnken. Claes en Denijs Jan Denijs Crillaertszonen zijn voogden, en Peeter Willems
Schuyfhil met Jan Niclaes Godert Eijcx, als aangehuwde ooms, zijn toezienders van
deze kinderen. Peeter Jan Denijs Crillaerts blijkt erfgoederen te hebben gehad in Til-
burg en in Oud en Nieuw Gastel. De weduwe verplicht zich haar kinderen te onder-
houden, met als waarborg haar huis, genaamd 'het Yseren Cruys', te Breda op de Ou-
de Veemarkt. Deze Peeter Crillaerts zal brouwer geweest zijn in 'het Yseren Cruys';
de tweede man van zijn weduwe, Cornelis Jacopsz. van Baerle, wordt als brouwer in
dit pand genoemd9.

Genealogie

I. Jan Govertsz./Godertsz. (Goyaertsz.) Crillaerts.

Kinderen (volgorde onbekend):

1. Thomas, volgt Ha.
2. Peter, volgt Ilb.
3. Jan, volgt lic.
4. Hendrick Jansz. Crillaerts, overl. Breda 1594, tr. Cornelia Gielis Cornelis Gielis-

dochter, overl. kort vóór 14-2-1603. Zij tr. (2) Jan Laureijs Huybrechtszone.
Op 19 september 1595 compareren Cornelia Gielis Cornelis Gielis dochter, geassisteerd door haar
voogd Jan Aertsz. van Loon, en Cornelis Jan Crillaerts zone, als oom en voogd, met Adriaen Henrick
Dyrven als aangehuwde oom en toeziender van haar ongeveer zeven jaar oud zijnde zoon Henrick
Jansz. Crillaerts'0. Vastgesteld wordt dat Cornelia's man Hendrick 'omtrent een jaer geleden vuijtge-
storven' is. Cornelia blijft de nagelaten goederen bezitten tot haar zoon Jan 18 jaar is. Het gaat onder-
meer over oude erfgoederen 'gelegen tot Tilborch'.
Cornelia Gielis Cornelis Gielesdochter hertrouwt met Jan Laureijs Huijbrechts. Op 14 februari 1603
is hij de ene partij bij de verdeling van wijlen Cornelia's nagelaten goederen. De andere partij wordt
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gevormd door haar kinderen. In de eerste plaats is dat Jan Henrick Jan Crillaerts zone. vertegenwoor-
digd door zijn oom en voogd Cornelis Jansz. Crillaerts en door zijn toeziend voogd Adriaen Henrick
Dyrven. In de tweede plaats zijn dat de ongeveer vierjarige Adriaene en de driejarige Maeyken Jan
Laureys Huybrechts kinderen, vertegenwoordigd door hun oom en voogd, de eerder genoemde Adri-
aen Dyrven. en hun toeziend voogden Cornelis Jansz. Verhoeven en Adriaen Laureijs Huybrechtszo-
ne. Cornelia's tweede man behoudt het huis "den Mortier', gelegen aan de Markt. Zoon Jan kan aan-
spraak maken op de goederen van zijn vader "tot Tilborch', met daarbij 300 Car. gld. uit zijn vaders
nalatenschap en 30 Car. gids. uit zijn moeders nalatenschap".
Uit dit huwelijk:
a. Jan Hendricksz- Crillaerts. geb. 1587/88(op 19-9-1595 'out omtrent zeven jaeren'). bakker, overl.

na 26-1-1615.
5. Cornelis Jansz. Crillaerts, bakker te Breda.

Cornelis Jansz. Crillaerts. bakker, heeft op 26 februari 1597 geld te vorderen van Cornelis Anthonis
Dyrven in verband met geleverde broden12.
Cornelis Jansz. Crillaerts is voogd over Jan. wijlen Henrick Jan Crillaertssone (lid-1). In die kwaliteit
moet hij in 1604 nog 216 Car. gld. ontvangen van Thomas Gheert Maeszone". In dezelfde kwaliteit
moet hij in 1605 nog 108 gld. ontvangen van Jan en Elisabeth, kinderen van Berthelmeeus Wal-
schaets14 en eveneens 108 gld. van Peeter Jansz. van Dijck15.
Nogmaals 108 Car. gld. heeft Cornelis Jansz. Crillaerts 'als oom ende voight inden naeme ende tot
behoeff van Jannen wijlen Henrick Jan Crillaerts zone' te vorderen, deze keer van Matheeus Steelaerts
op 25 oktober 160616. In de marge van deze akte verklaart Jan Henrick Jan Crillaerts dat de schuld
op 11 mei 1612 is voldaan.

Ha. Thomas Jansz. Crillaerts, van Tilburg, burger en 'hoirnbeslager', brouwer te
Breda, overl. ald. 28-10-1622, tr. Jenneken Jans, overl. Breda 17-2-1621 '7.

Thomas Jansz. Crillaerts wordt op 27 november 1608 als 'hoirnbeslager' burger van Breda18. Zijn
broer Peter Jansz. Crillaerts treedt hierbij op als borg.
Andries Henricx van Bavel was wegens 'gehaelde bieren' 400 gld. schuldig aan Thomas Jansz. Cril-
laerts. Op 3 april 1613 voldoet hij hiervan 250 gld. en op 10 mei 1621 verklaart Thomas dat de schuld
is afgelost19.
De brouwer Cornelis Weernoutszn. Popta verkoopt op 6 april 1615 aan zijn collega-brouwer Thomas
Jansz. Crillaerts het huis en erf, genaamd 'de Drije Vergulde Eeckelen', inclusief de daarachter op het
erf staande brouwerij en het mouthuis, gelegen op het Gasthuiseinde. De koopsom bedraagt 2850 gld,
te voldoen 'in drye paeyen'. De eerste betaling geschiedt op 19 mei 1615 (waarbij de klerk Jan Jansz.
Crillaerts als getuige optreedt), de tweede op 2 januari 1616, en de laatste op ] 8 april 161720. Thomas
herdoopt deze brouwerij al spoedig in 'de Vijer Ringen'.
Jan Fonteijn 'switser' en Maeijken Jan Jansdochter, weduwe van Aert Anssems, verklaren op 13
maart 1617 'tersaecken van geleenden gelde als geleverde bieren' 125 Rijnsgld. schuldig te zijn aan
brouwer Thomas Jansz. Crillaerts. De schuld wordt op 31 januari 1621 voldaan21.
Jan Wouter van den Meulemans leent 200 Car. gld. van Thomas Jansz. Crillaerts, aldus een akte van
13 november 161822. In de marge van deze akte de verklaring d.d. 8 juni 1630 van Jan Thomasz.

• Crillaerts, als erfgenaam van zijn vader, dat hij het geld van de lening heeft ontvangen voor schepenen
van Geertruidenberg op 9 maart 1630.
Op 9 juli 1622 verklaart Adriaen Cornelis Adriaenszn. alias Euyter, dat hij van Thomas Janszn. Cril-
laerts 105 Rijnsgld. heeft geleend. Hij verbindt aan deze schuld zijn twee huizen en schuren, waarvan
hij één juist aan het timmeren is, naast elkaar staande op het Gasthuiseinde, tussen het huis van Antho-
nis Barthelmeeus Meeus en dat van de weduwe en de kinderen van Charles Valet, aan de achterzijde
grenzend aan de weg die naast de stadswallen loopt21. In de marge van deze akte is een verklaring
opgenomen, gedateerd 11 september 1641, waarin wordt verklaard dat de schuld, inmiddels opgelo-
pen tot 197 gld., is afgelost. Onder degenen die deze verklaring afleggen, treffen we Wouter Thomsz.
Crillaerts aan die voor zichzelf spreekt, en een machtiging heeft van zijn te Rotterdam wonende broer
Jan Thomasz. Crillaerts.
Thomas Jansz. Crillaerts testeert op 25 oktober 1622. Zijn kinderen zullen alles erven en moeten alles
netjes onder elkaar verdelen, met dien verstande dat zijn oudste zoon Jan Thomaszn. 200 Carolus gld.
minder zal ontvangen dan zijn broers en zusters, omdat hij 'tegens sijnen wille, oft sonder sijns compa-
rantes danck, gescheijden, ende buijten dese stadt naer Hollandt, tot Rotterdam (soo men verstaet)
vertrocken is'.
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Op 6 juli 1623 registreert de Weeskamer van Breda de nalatenschap van Thomas Jansz. Crillaerts en
Jenneken Jans, overleden op resp. 28 oktober 1622 en 17 februari 1621. Hun kinderen en erfgenamen
worden genoemd 'tezamen negen in tgetael'. met bij de meesten ook de leeftijd (hieraan zijn de
geschatte geboortejaren ontleend). De inventaris was opgemaakt door Peeter Jansz. Crillaerts "oom
van vaders sijde' als voogd, en Johan van Putten als neef.

Uit dit huwelijk (behalve twee niet met naam genoemde kinderen, begr. Breda (Grote
Kerk) resp. 3-6-1612 en 14-2-1617):

1. Jenneken Thomasdr. Crillaerts, overl. tussen 16-12-1627 en 1-9-1641, tr. vóór
18-10-1622 Anthonis Adriaensz. Vermeulen, brouwer te Breda.
Anthonis Vermeulen en Jenneken Crillaerts kopen op 16 december 1627 de brouwerij "de Vijer
Ringen" van de mede-erfgenamen van hun schoonvader resp. vader. Een negende deel van deze
brouwerij was al van Jenneken. als erfgename van haar vader23.
Anthonis en Jenneken hebben een dochter Maeijken Anthonisdr. Vermeulen, die in 1641 te Dordrecht
woont met haar echtgenoot, de schipper Comelis Jansz. Bosman24.

2. Jan Thomasz. Crillaerts, geb. 1600/01, vóór oktober 1622 vertrokken naar Rotter-
dam, waar hij 11 sept. 1641 nog woont25.

3. Adriaentken Thomasdr. Crillaerts, geb. 1601/02, overl./begr. Breda (Grote Kerk)
30-5/2-6-1667, tr. tussen 18-10-1622 en 6-7-1623 Jan Jacob Jansz. Coomans,
overl. na 1-9-1641.

4. Wouter, volgt III.
5. Sara Thomasdr. Crillaerts, geb. 1607/08, overl. na 16-12-1627.
6. Govaerd Thomasz. Crillaerts, geb. 1610/11, overl. na 16-12-1627.
7. Lieveken Thomasdr. Crillaerts, geb. 1613/14, overl. na 16-12-1627.
8. Sanneken Thomasdr. Crillaerts, geb. 1615/16, overl. na 16-12-1627.
9. Abraham Thomasz. Crillaerts, geb. 1617/18, overl. tussen 16-12-1627 en 6-5-

1637.

III. Wouter Thomasz. Crillaerts, geb. 1603/04, woont aanvankelijk te 's-Gravenmoer
(tot ca. 1638), brouwer en moutmaker in 'den Rooster', opziener en buitenvader van
het gereformeerd Armkinderhuis te Breda (1654-1656), overl. tussen 4-9-1671 en 4-8-
1674, tr. (1) Jenneken Adriaensen Block, te 's-Gravenmoer, wed. van Jasper Hertog,
dr. van Adriaen Jansen Block en Yffke Wouter Adriaen Neeringh; tr. (2) ca. 1637
Anneken Quirijnen, geb. te 's-Gravenmoer, begr. Breda29-4-1659 (Grote Kerk), wed.
van Peter Geerts (of Peter Adriaen Vleesch), dochter van Quirijn Anthonissen en
Cathalijn Dielissen; tr. (3) Breda 21-1-1664 Marijke Huijghen Cleijburgh, (mogelijk
ged. Brielle 24-11-1593 als dr. van Hugo Lievensz. en Claertge Jans), wed. van Reij-
nier Claessen Boogaert.

Wouter en zijn tweede vrouw Anneken Quirijnen, testeren te Breda op 13 april 1659 voor notaris
Johan Rijers. Kon nadat Anneken overlijdt, ontstaat er tussen de kinderen uit haar beide huwelijken
onenigheid over de verdeling van de nalatenschap. Bij akte van 14 februari 1661 wordt deze onenig-
heid uit de weg geruimd26. Op die datum is de brouwer en moutmaker Wouter Thomszn. Crillaerts
de ene partij. De andere partij bestaat uit de kinderen van Wouters overleden vrouw. Dat zijn de
ongeveer 37-jarige Lijsbeth Peeters, geassisteerd door haar neef (tantezegger) en voogd, de heemraad
van 's-Gravenmoer Dilis Anthonis Quirijnen, de ongeveer 24-jarige Thomas Woutersz. Crillaerts en
zijn zuster IJken Wouters Crillaerts die wordt geassisteerd door haar man en voogd Corstiaen Mar-
tenssen van Geert. Vastgesteld wordt dat Wouter in eigendom behoudt zijn woonhuis, brouwerij en
mouterij, genaamd 'den Rooster', evenals het huisje daarachter 'over twater' dat bij zijn woonhuis
behoort, en het huisje dat staat aan de oostzijde van het huis van Govaert van Alphen, secretaris van
Breda. Ook behoudt Wouter het hof en erf te 's-Gravenmoer 'aende straete, neffens Adam Adriaenss
[Borstlap] snijder huijs ende erve noortwaerts ende oostwaerts'. De 'moergront achter Merchelis de
Cluijter onder Wasbeeck' (Waspik), die hij samen met Jenneken Crijnen en de eerder genoemde Dilis
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Anthonissen bezit, blijft ook zijn eigendom. Wouter verplicht zich 150 gld. te betalen aan Lijsbeth
Peeters 'voor haer vaderlijck geit. op haer mede bestorven van Peeter ende Cathelijn Peeters haere
overleden broeder ende suster'. Lijsbeth had haar moeder en haar stiefvader Wouter Crillaerts 100
gulden geleend, en de laatste zal dit terugbetalen. Voorts blijken Lijsbeth Peeters en haar halfbroer
en -zuster Thomas en IJken een legaat tegoed te hebben van hun tante Maeijken Quirijnen. dat neer-
komt op een bedrag van 290 gld. voor elk.
Wouter Thomas Crillaerts en Maaiken Huijghen Cleijburch testeren op 22 april 1667 voor notaris
Johan Beens27. Niet lang na het overlijden van Wouter Crillaerts. om precies te zijn op 4 augustus
1674. verklaart zijn weduwe Mariken Huijgen Cleijborgh, die nu in Brielle woont, haar aandeel in de
erfenis te hebben ontvangen, bestaande uit 'de somme van een honden ducatons, sijnde drij honden
en vijfthien guldens'28. Bij haar huwelijk met Wouter was Marijke weduwe van Reijnier Claessen
Boogaert. Het trouwboek van Brielle meldt hun huwelijk: Reinier Claessen. weduwnaar wonende
achter het Begijnhof, trouwt 7 mei 1628 met Maertie Huijge. j.d. wonende aan de zuidzijde van het
Maarland.
Op 22 februari 1675 verkopen de kinderen en erfgenamen van Wouter Thomasz. Crillaerts huis en
mouterij 'den Rooster', op II mei 1638 door hun vader gekocht, aan Cornelis Voeten. Deze kinderen
en erfgenamen zijn: Thomas Woutersz. Crillaerts, mede als voogd van het weeskind van Levijntken
Wouters Crillaerts en Joris Stam, IJken Wouters Crillaerts met haar man Christiaen van Geert, en deze
laatste ook voor Jenneken Wouter Crillaerts, weduwe van Geerit Binnenvest wonende te Leiden29.
Thomas had een dag eerder van zijn mede-erfgenamen het huis 'de Lelie' gekocht30.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jenneken Woutersdr. Crillaerts, woont te Leiden in de Houtstraat (1664), op het
Rapenburg (1675), overl. tussen 28-5-1676 en 1694, tr. (1) Cornelis Cortwille;
otr./tr. (2) Leiden/Wassenaar 5/21-9-1664 Gerrit Gillisz. van Binnenvest, ged.
Leiden 23-6-1634 (get.: Gerrit Jansz. van Kerchem, Jacomijntje Heyndricx,
Weijntje Huychensdr), vleeshouwer, woont Pieterskerkgraft (1664), overl. ald.
14-5-1672, wedr. van Machtelt Jansdr., zn. van Gillis Cornelisz. van Binnenvest,
zeemtouwer, en Sandrina Hermans; otr. (3) Leiden 7-9-1675 Jan Willemsz. Ro-
well, van Oegstgeest, vleeshouwer op het Rapenburg (1675), overl. tussen 28-5-
1676 en 1694.

2. Livijntken (Levina) Woutersdr. Crillaerts, van 's-Gravenmoer, woont te Leiden
op het Rapenburg (1663), overl. Leiden 29-8-1667, otr./tr. Leiden/Alphen aan den
Rijn 9-10/7-11-1663 Joris Joosten Stam, van Ketwich, lakenwerker op de Mid-
delstegracht (1663) te Leiden, overl. ald. 22-12-1670.
Zij hadden een dochter Jenneken Stam, bij haar eerste huwelijk 'van Leiden', overl. na 6-9-1726, tr.
(1) Breda 3-5-1693 Jan van Riel, van Geertruidenberg; tr. (2) Breda 10-5-1699 Johannes Chrysti,
overl. vóór 6-9-1726.
Jenneken Stam is op 20 december 1672, oud ca. 8 jaar, in het weeshuis van Breda opgenomen; zij
bracht 275 gld. in. Driejaar later, op 26 september 1675 werd zij voor drie maanden 'besteed' bij
Susanna de Momper. Zij kreeg daar 20 gld. voor. Precies een jaar later werd zij voor een jaar besteed
'op 't spelwercken' bij Dingena Baeij, nu tegen een vergoeding van 12 gld.

Uit het tweede huwelijk:

3. Thomas Woutersz. Crillaerts, geb. ca. 1636/37, schoenmaker te Breda, overl.
tussen 28-5-1676 en 3-6-1677, tr. (1) Breda juni 1663 Maijken Adams, overl.
1664/65; tr. (2) Breda juli 1665 Sibylla Basüaansen Elias, overl ./begr. ald. (Grote
Kerk) 29-8/2-9-1686, dochter van Sebastiaen Elias, kwartiermeester, en Bertken
Janssen Loijen.
Thomas Wouters Crillaerts verklaart op 29 mei 1665 van de broers van zijn overlijden vrouw Maeij-
ken Adams, zijn erfdeel te hebben ontvangen31. Die broers zijn Pauwei Adams, Pieter Adams, Abra-
ham Adams, Cornelis Adams, Adriaen Adams en (Jan?) Adams.
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Uit het tweede huwelijk, gedoopt te Breda:
a. Beerde, ged. 15-8-1666. begr. Breda 14-9-1666.
b. Anna. ged. 22-7-1667.
c. Elias. ged. 14-2-1670.
d. Bartha. ged. 7-9-1672. overl./begr. Breda (Grote Kerk) 16/18-9-1672.

4. Iken Woutersdr. Crillaerts, ged. Breda 4-12-1639, overl./begr. ald. 29-6/2-7-
1705, tr. Teteringen 26-9-1660 Corstiaen (Christiaen) Maertensz- van Geert (van
Ghert), overl./begr. Breda 12/15-10-1693, zoon van Maerten Joosen van Geert
en Elisabeth de Vuijst.

5. NN, overl./begr. Breda (Grote Kerk) 4/10-3-1640.
6. dochter, begr. Breda (Grote Kerk) 13-2-1655.

Hb. Peeter Jansz. Crillaerts, van Tilburg, brouwer te Breda, overl. (mogelijk te Ze-
venbergen) tussen 29-11-1631 en 4-4-1658, tr. Cathelijn Thomasdr. Maes, dochter
van Thomas Henricksz. Maes en Cornelia Adriaen Jansdr. Lodder.

Op 17 maart 1597 koopt Peeter Jan Godertsz. Crillaerts 'van Tilborch' voor 800 Carolus gld. 'de
huijsinge ende erffenisse genaempt den Rooster, mette mouterije ende hovinge daer achter, ende met
alle heure toebehoorte', staande op de Oude Veemarkt, van Jan Godert Cornelis Godertszone, 'van
Ghilse'32.
Peeteren Cathelijn kopen op 19 december 1601 van hun schoonvader, resp. vader. 5/6 deel van het
huis 'Sint Marten' dat voor het resterende zesde-deel al eigendom was van Cathelijn33.
Peeter Janszn. Crillaerts koopt lOjanuari 1602 voor400 Car. gld. de helft van het huis 'De Lelie' op
de Havermarkt van de erfgenamen van wijlen Willem Jansz. van Ghiffen34 en op 17 april 1602 koopt
hij 'een half huijs ende erve' van Godert Cornelisz. van Sassen. Dit huis grenst aan de westzijde aan
Peeters brouwerij 'den Rooster'35.
Peeter Jan Crillaerts brouwer, treedt 4 april 1602 op als borg voor zijn zwager Jacop Jans Wage-
maeckers die getrouwd is met Jenneken Michiel Sebastiaen Cristusdochter36.
Samen met haar man en voogd Cornelis Thomas Henrick Maes zone, verkoopt Marie Adriaen Corne-
lisdr. op 3 januari 1606 aan 'Peeteren Jan Crillaerts sone brouwer, een stuck beemden groot omtrent
anderhalff buijnder gelegen inde Vucht aenden Cruysvaert oostwaert aenden selve Cruysvaert, suyt-
waert aen Jan van Hoodongs erffgenamen erve, westwaert aen Jan Wouter Bouwens erve ende noort-
waert aen Cornelis Jacops tot Baerll erffgenamen erve, ende noch een stuck lants groot omtrent drye-
vierendeel buynders gelegen inde Heusenhoutsche Acker, oostwaert aen Cornelis Put erffgenamen
erve, suytwaert aenden Heusenhoutschen wech of pat, westwaert aen Dinge Jacop Schuermans erffge-
namen erve ende noortwaert aen Jacop Adriaen Cornelis Belgiaerts erffgenaemen erve'37.
In 1609 blijkt Peeter Jan Crillaerts, brouwer te Breda, nog 50 gld. schuldig te zijn aan Jan Meeus
Lauren, verband houdende met de koop van 'een huis en erf te Gilze'ter Biestraten'38.
Peeter Jan Crillaerts verklaart 8 februari 1614 'thienhondert' gld. schuldig te zijn aan Francois en
Anna Beens inzake de koop van een stuk land van anderhalf bunder, gelegen 'inden Teteringscher
dijck'. Op 15 november 1615 is de koopsom afgelost39.
Op 2 september 1619 verklaart Peeter Jan Crillaerts dat de 150 Car. gld. schuld van de linnenwever
Cornelis Wilboortszone van Chaam aan hem. is voldaan. Cornelis heeft het geld bij elkaar moeten
krijgen door verkoop van een huis en erf in de Keizerstraat aan zekere Peeter Vingerhoets40.
Diverse malen treedt Peeter Jansz. Crillaerts op als geldschieter. Zo leent hij op 24 juli 1612 de som
van 250 Car. gld. aan Jacop Corneliszn. van Meerl, wonende te Zundert41. Voorts op 17 april 1613
driehonderd gld. aan Cornelis Godertsz. Beljaerts42 en op lOjanuari 1614 125 gld. aan Jan Joostsz.
Cocq43, die hij 3 augustus 1611 al eens 150 gld. had geleend44. Op 29 mei 1615 leent hij 200 Car. gld.
aan de lakenkoper Cornelis Goden Cornelis Belgiaerts: op 29 november 1631 verklaart mr. Ghijs-
brecht Beckers als gemachtigde van Peeter Jansz. Crillaerts, die dan te Zevenbergen woont, dat de 200
gld. is terugbetaald45. Op 20 juni 1615 leent Peeter 1000 Car. gld. aan Jan Anthonis Swaen, wonende
te Terheijden46.
En op 16 mei 1616 blijkt Caspar Jans Sonck 'corporael van de compagnie des ritmeesters Wageman,
aan Peeter 100 Rijnsguldens schuldig te zijn ter zake van geleend geld'als gehaelde en geleverde
bieren'. Pas op 4 april 1658 is deze schuld voldaan aan de erfgenamen van Peeter Crillaerts, te weten
mr. Govaert Crillaerts, advocaat te Zevenbergen, en David van Bonckelwaert. secretaris van Fijnaart
die getrouwd was geweest met Adriana Crillaerts, voor hemzelf en zijn kinderen, en als executeur van
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het testament van Anna Crillaerts. weduwe van Johan van Lanschot. beiden zaliger47.
Zekere Peeter Lenaertszn. Oomen, wonende onder de Hage' (Princenhage). verklaart op 27 april
1617 een schuld van 59 Rijnsgld. te hebben uitstaan bij Peeter Jansz. Crillaerts48.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Adriana Peetersdr. Crillaerts, overl. vóór4-4-1658, tr. ca. 1628 David van Bonc-
kelwaerd, leerling van de Latijnse school te Breda (1616), secretaris van Fijnaart,
overl. na okt. 1658, zoon van Adriaan Davidsz. van Bonckelwaerd en Geertruid
Ariens (van Strijen?)49.

2. Anna Peetersdr. Crillaerts, overl. tussen 17-5-1657 en 13-4-1658, tr. Johan Pe-
tersz. van Lanschot, overl. vóór 13-4-1651, zn. van Peter Jansz. van Lanschot,
schepen en weesmeester te Breda, en Anna van Hoeck.
Als weduwe leent Anna Crillaerts verschillende keren geld aan diverse personen, zoals op 13 april
1651 aan Pieter Jansz. Scheeren 200 gld.50, en op 21 maart 1656 aan Bartholmeeus Comelisz. 350
gld.51.
Op verzoek van Anna verkoopt de heer officier op 17 mei 1657 het "placxken plantsoen gelegen aan
de Clundertse weg op den Gijnen Sandberg', dat toebehoort aan Pieter Pels, die haar 250 gld. schul-
dig is52.
Oktober 165853: mr. Govaert Crillaerts betaalt coll. succ. over 3 bunder land 'hem aanbestorven bij
wijlen Anna Crillaerts' (taxatie per bunder 400 gld.). Ook betaalt hij coll. succ. 'over seekere obligatie
op 't land' (groot 3350 gld.). David van Bonckelwaert betaalt coll. succ. over enige obligatiën (t.w.v.
3064 gld.) die zijn kinderen van Anna Crillaerts hebben geërfd; hij doet dat ook m.b.t. diverse geërfde
stukken land en een hoeve met een totale waarde van 11.495 gld.

3. Govaert Peetersz. Crillaerts, advocaat te Zevenbergen, overl. na 4-4-1658.
15-6-165454: Namens Josina van de Kerckhoven, wonende te Rotterdam, verkoopt mr. Govaert Cril-
laerts een huis te Zevenbergen aan Hendrick van Leuven, koopman te Dordrecht.

4. NN, begr. Breda 20-2-1614.

lic. Jan Jansz. Crillaerts, van Tilburg, geb. 1562/63, brouwer te Breda, gasthuismees-
ter ald. (1602,1603)55, pachter van de grote watermolens en andere molens te Breda56,
brouwer in 'De Witte Arend' aldaar, overl. 10-3-1620 (oud 57 jaar), begr. te Geertrui-
denberg, tr. Margrita Martens van Grinsven 57.

Jan Jan Crillaertszn. 'van Tylborch geboren' en Jacop Cornelis Graeuwenszn. verklaren op 14 februari
1582 voor 250 Car. gld. en voor een termijn van driejaar te hebben overgenomen van Cornelis Denys
Claessen 'ende zoo vanden rentmr. slants van Breda in pachtinghe hebben' de molen te Terheijden58.
Jan Jansz. Crillaerts, brouwer, koopt 31 januari 1601 een schuur met woning plus nog twee woninkjes
daarnaast plus hof en erf59.
Op 2 juli 1601 verklaart Jan Jansz. Crillaerts nog 100 gld. in vordering te hebben op Dyrck Anthonis
Dyrcx terzake van geleend geld60. Cornelis Godert Willem Aertszone te Terheijden verklaart nog 89
Car. gld. 7 stuivers en 2 oort schuldig te zijn aan Jan Jan Crillaertszone61.
Jan Jansz. Crillaertszone brouwer koopt 12 mei 1609 'een stuck beemden groot omtrent anderhalff
buynder, gelegen onder de buerschare van Breda inde Hooge Vucht62. Twee weken later, op 29 mei,
koopt hij 'schuere koye, hovinge ende erffenisse met alle heure toebehoorte ende metten erve daer
aen liggende', groot 3 bunder, met nog een stuk land van 3 bunder en l!/2 bunder weiland 'genaemt
den Bogaertbeemt', alles te Breda63.
Jan Jansz. Crillaerts brouwer koopt op 20 januari 161064 van Jan Embrecht Stoffels van Dongen, de
kinderen van Hendrik en Jacob Embrecht Stoffels van Dongen en Lenaert Laureijsen van Bavel man
en voogd van Jenneken Embrecht Stoffels van Dongen 'een stuck beemden genaemt De Mollen groot
omtrent een buynder, gelegen onder de vierschaer van Breda inde [Hoge] Vucht, oostwaert aen Anna
Wouters ende Peeter van Alfen erven suytwaert aen Marten Denys Janszn. erve, westwaert aen Antho-
nis vanden Kieboom erffgen. erve, ende noortwaert aen Henrick Dingman Dirven met zijne huysvrou-
wenerve'.
Op 19 januari 161365 verkoopt Jan Jansz. Crillaerts stukken land 'indeCroechten' bij Breda aan mr.
Ghijsbrecht Eelkens, apotheker, en aan mr. Anthonissen Lips, landmeter 'inden naeme ende tot behoef
vanden doorluchtigen hoochgeboren vorst ende prince Philips Willem bijder gratie Godts Prince van
Oraengien Baron van Breda etc' .
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Uit dit huwelijk (voor zover bekend, en behalve twee kinderen begr. te Breda op resp.
9-9-1603 en 29-9-1603):

1. Jan Jansz. Crillaerts 57, geb. Breda 27-2-1599, brouwer en poorter te Geertrui-
denberg, schepen, burgemeester, burgerkolonel, overl. Geertruidenberg 15-6-
1677, tr. Breda 8-5-1622 EHsabeth Snellen, geb. Breda 12-11 -1601, overl. Geer-
truidenberg 7-11-1670, dochter van Bartholomeus Peter Willemszn. Snellen en
Maria Willem Janszndr. van Giffen. Uit dit huwelijk nageslacht.
Wanneer op 16 december 1624 Anthonnis Adriaens Vermeulen en zijn vrouw Jenneken Thomas Jan
Crillaertsdochter van de mede-erfgenamen de brouwerij " voormaels de Drije Vergulde Eeckelen ende
nutertijt de Vijer Ringen genaemt' kopen (zie IIb-1). treedt Jan Jan Crillaertssone "de vaederlijcke
neve' als toeziend voogd van de minderjarige broers en zusters van Jenneken op66.
16-7-1654: Jan Huyberden. van Geertruidenberg, verkoopt Vi bunder zaailand 'gelegen in de Elde-
renspolder' aan Jan Crillaerts. oud-burgemeester van Geertruidenberg. voor de helft, en Adriaen
Crillaerts voor zichzelf en als t.b.v. het weeskind van Abraham Crillaerts. voor de andere helft67.

2. Adriaen Crillaerts, overl. na 16-7-1654.
3. Abraham Crillaerts, overl. vóór 16-7-1654, tr. Machtel Schufflrill. Zij hertr. Jo-

hannes Gruyters.
Hieruit:
a. weeskind, genoemd 16-7-1654.
7-4-1662: Johannes Gruyters, gehuwd met de weduwe van Abraham Crillaerts, wonende te Geertrui-
denberg, leent 700 gld. van Cornelis Swaen, oud-secretaris en regerend burgemeester van Geertrui-
denberg. Als borg stelt hij eenderde part van 11 bunder land gelegen 'in de Moerdijk', dat aan de
oostzijde grenst aan land van David van Bonckelwaert. Met hetzelfde stuk land als borg leent hij op
7 april 1662 van kapitein Willem Schuftil 1200 gulden68.
19-3-1663: Johannes Gruyters te Geertruidenberg, gehuwd met Machtel Schuffhill, de weduwe van
Abraham Crillaerts, leent 1300 gld. van Anna Uyttenbroeck, weduwe van Steven Coop 'in sijn leven
gouverneur tot Geertruydenberg'. Als borg stelt hij het derde deel van 11 bunder weiland gelegen in
de Rooyalen polder 'onverdeeld met Sr. Johan Crillaerts'69. •

Met dank aan de heren G.J.M. Blom te Zevenbergen, C. de Graaf te Leiden, B.J.
Koolstra te Ede, A.J. Stasse te Utrecht en H.L. Stasse te Hellevoetsluis, die waarde-
volle aanvullingen verstrekten.

Noten
1. Gens Nostra 49 (1994), april/mei-nummer

(pag. 145-252).
2. C.H. van Wijngaarden, De oudere generaties

van het geslacht Van Ghert, in: Gens Nostra
49(1994), pag. 153-172.

3. DeNederlandsche Leeuw 37 (1920), kol. 119.
4. Antwoord op veaag Crillaerts. in: De Bra-

bantse Leeuw 10 (1961), pag. 32.
5. A.J.G. Kouwenberg. Vijf eeuwen ofwel der-

tien generaties van het geslacht Kouwenberg,
in: Gens Nostra 30 (1975), pag. 317-326, m.n.
pag. 320.

6. GA Tilburg, o.a. R332, fol lOv. In deze akte
uit 1585, waarin een huis en hof aan zoon
Adriaen worden verkocht, worden de kinde-
ren van wijlen Goijaert Peter Crillaerts en
Aeligen zijn vrouw genoemd: Adriaen, Jan
geboren 1530. en Catharina geboren 1529.

7. Goijaert en Aleijd hadden zeker nog twee kin-
deren (zie voorgaande noot). Dochter Catha-
rina Goijaert Crillaerts was gehuwd met Le-
naert Laureijs Jan Spijkers. Zoon Adriaen
Goijaert Peter Crillaerts, op 30-8-1616 is hij
58 jaar (GA Tilburg, R349, fol. 3O5v), tr. (1)
Catharina Michiel Willem Laureijssen; tr. (2)
Jenneken Hendrick Ansems de Canter (Mut-
saerts). Kinderen uit Adriaens eerste huwe-
lijk: a. Jenneken tr. Jan Henric Jan Denijs
Meijnaerts, b. Anna tr. Jan Adriaen Jan
Veldekens; c. Willem; d. Catharina tr. Jan Jan
Goijaert Crillaerts; e. Aleijd, f. Marij tr. (otr.
25-1-1611) Pieterjan Jan Willem Verschue-
ren (Cannenberch). Kinderen uit Adriaens
tweede huwelijk: g. Catharina tr. (otr. 10-2-
1608) Gijsbert Jan Willem van de Biestralen,
h. Aleijdt tr. 13-5-1608 Cornelis Huijbert
Adriaen Jan Mutsaerts (de Canter), i. Hen-
drik.
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8. Gemeente-archief Breda (GAB). R499. fol. 40.
254-255. 41.

9. GAB. R500. fol. 88. d.d. 26-5-1601. 42.
10. GAB. R496. fol. I48v. 43.
11. GAB, R502. fol. 27v-29. 44.
12. GAB. R498. fol. 22v. 45.
13. GAB. R5O3. fol. 162v. 46.
14. GAB. R504, fol. 104. 47.
15. GAB. R504. fol. 136v. 48.
16. GAB. R505. fol. 135. 49.
17. Beide overlijdensdata blijken uit de registratie

van de nagelaten boedel van dit echtpaar 50.
(Weeskamer Breda).

18. Volgens de veel later gemaakte klapper op het 51.
burgerboek was hij 'hoomblazer'. maar het 52.
burgerboek zelf spreekt duidelijk van 'hoirn- 53.
beslager'. 54.

19. GAB. R512, fol. 64. 55.
20. GAB. R514. fol. 42v-43. 56.
21. GAB. R5I6. fol. 37v. 57.
22. GAB. R517. fol. 189.
23. GAB, R523. fol. I32v-I34.
24. GAB. R521. fol. 79-80.
25. Idem. in de marge.
26. GAB, R537. fol. I I3v-114v. 58.
27. GAB, NI30. fol. 146. 59.
28. GAB, N2O8, fol. 129. 60.
29. GAB. R54l.fol.30v. 61.
30. GAB. R541.fol. 30v-31. 62.
31. GAB, N239, fol. 56. 63.
32. GAB. R498. fol. 32-33v. 64.
33. GAB, R500. fol. 142v. 65.
34. GAB, R501.fol.4v-5. 66.
35. GAB. R501.fol. 153v-154. 67.
36. GAB. R50l,fol. 52v.
37. GAB. R505. fol. 3v. 68.
38. GAB, R5O8. fol. 62-62v. 69.
39. GAB. R5I3. fol. 23-23v.

GAB. R517. fol. 47 i.m. en fol. 204.
GAB. R511. fol. 88.
GAB. R512. fol. 69.
GAB. R513. fol. 7.
GAB. R510, fol. 95v.
GAB. R514. fol. 82v.
GAB. R514. fol. 92.
GAB. R515. fol. 133.
GAB, R516, fol. 57.
DeNederlandsche Leeuw 72 (1955). fol. 134-
135.
Zevenbergen, oud recht. arch.. nr. 314. pag.
30v.
Idem. pag. 95.
Idem. pag. 11 1 v.
Idem. pag. 123v-124.
Idem. pag. 70.
GAB. R501. fol. 149-149ven R5O2. fol.40v.
GAB. R512, fol. I27v-128v.
Kwartierstaat Onderwater-Brandwijk van
Blokland, in: Kwarüerstatenboek 1983 (t.g.v.
het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Ne-
derlandsch Genootschap voor Geslacht- en
Wapenkunde). 's-Gravenhage 1983. pag. 44.
GAB. R500. fol. 5-5v.
GAB. R500. fol. 20v.
GAB. R500. fol. 100.
GAB. R501.fol. 43.
GAB. R508. fol. 90.
GAB, R508, fol. 104.
GAB. R509. fol. 13v.
GAB. R512, fol. 17.
GAB. R523. fol. I32v-134.
Zevenbergen, oud recht. arch.. nr. 314. pag.
71v.
Idem. pag. 174v.
Idem. pag. 186v.

UIT ANTWERPSE BRON (22)

17-7-1550; Dierck Thomaessoon van Amsterdamme ende Sas Peeiers van Amster-
damme wylen meester Peeters dochter syn wettige huysvr[ouw] tot Amsterdam in de
Calverstrate wonende debent [= zijn schuldig] Jacob Habbys coopman van Londen
151 pond grooten vleems toecomende van wullen saken dat zy van hem gecocht ge-
hadt en tot heuren dancke ontfangen hebben.

[SA Antwerpen, notaris Zeger sHertogen sr.. N. 2074. f. 145|[M.V-K]
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B

JAN' BREUK1NK

zn. van Getril Jan
Breukink en

Hendrika Kuipers

telegrambesteller

geb. Markelo
6-2-1833

overl. Almelo
11-3-1890

tr. (2) Alme

9

JOHANNA
ELDERS

dr. van Hendrikus
Eilersen

Berendina Broens

geb. Uel.sen (D)
16-4-1849

overl. Almelo
31-3-1932

o 3-11-1874

HENDRIKUS JOHAN
BREUKINK

timmerman, aannemer

geb. Almelo 2-11-1879
overl. Almelo 29-11-1967

tr. Almelo

10

JAN
SCHOPPERT

zn. van Hendrik
Schoppen en

Berendina
Steenhagen

timmerman

geb. Almelo
5-5-1853

overl. Almelo
17-6-1888

ir. Almelo

n

AALTJEN
KIPPERS

dr. van Gcrrit
Kippers en Gezina

Nijhoff

geb. Wierden
23-12-1848

overl. Almelo
22-12-1934

4-10-1877

5

HENDRINA
SCHOPPERT

geb. Almelo 14-6-1881
overl. Almelo 23-11-1958

2-6-1906

2

JAN BREUKINK

timmerman
geb. Almelo 23-9-1907

overl. Almelo 16-12-1968

tr. Groningen 26-S

12

KGIDIUS
NICOLAUS
MADI.IOI.

zn. van Jacob
Madijol en Anna

Maria Josee

schilder

geb. Groningen
23-9-1843

overl. Haren
1-7-1888

tr. Groninge

13

CATHARINA
MARIA

TIJNAGEL

dr. van Johannes
Witmer Tijnagcl
en Trientien ten

Hove

geb. Groningen
23-5-1845

overl. Groningen
9-12-1924

n 9-12-1866

6

HENDRIK MADIJOL

schilder, vertegenwoordiger in
verfwaren

geb. Groningen 12-8-1887
overl. Groningen 8-11-1964

tr. Groningt

14

E1LDERT DEEN

zn. van Hiirm
Deen en Lamke
Eilts Comdeur

stuurman in de
zeil vaart,

caféhouder

geb. Hoogezand
10-4-1837

overl. Groningen
21-2-1920

tr. Hoogezan

15

SIEBENTJE
PRAKTIJK

dr. van Jan Harms
Praktiek en Martje

Vos

geb. Hoogezand
9-10-1851

overl. Groningen
22-7-1932

d 22-4-1871

FREDERIKA
SIEBENDINA DEEN

geb. Ten Boer 11-5-1888
overl. Oosterwolde

7-6-1969

n 7-4-1910

3

SIEBENDINA CATHARINA FREDERIKA
MADIJOL

geb. Almelo 23-7-1912
overl. Assen 12-8-1977

tr. Groningen 12-9-1938

HENDRIKUS JOHAN BREUKINK
IC-verpleegkundige, geb. Almelo 9-3-1946

-1976 Anna Helena Dijkstra, geb. Emmen 8-2-1949, fysiotherapeute,

dr. van Hendrik Dijkstra en Geertje Hadders

Nummer 20
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EEN VERRASSENDE BRON
IN HET ARCHIEF VAN DE STATEN VAN HOLLAND

door A. STIERP-IMPINK

Een aardige bron waarmee men iets aan de weet kan komen over onze voorvaderen
uit een periode dat dit heel moeilijk gaat, ligt in het archief van de Staten van Holland
in het Rijksarchief te Den Haag.

In het archief van Raadspensionarissen is een lijst te vinden van personen die in het
leger hebben gediend tijdens de Tachtigjarige Oorlog'. Het betreft personen die over-
leden zijn, met paspoort vertrokken, of 'verlopen zijn uit de vendelen' tussen de mon-
stering van 28 juni 1576 en 27 oktober 1576 en wanneer zij wederom zijn aangeno-
men. Deze lijst is gemaakt door de commissarissen Aelbert van Loisen en Ambrosius
Crinsz- Op de voorkant staat: 'Namen dewelcke in die platze von die dode pasporthen
genhommen hebbende und verlauffene soldathen wedderumm angenhommen'. Op de
achterkant staat: 'nr. 143. Verklaring van Aernhem wanneer zijn soldaten gegaan en
anderen in hun plaatse aangenomen zijn'.

Hieronder de transcriptie van de lijst (behalve de plaatsnamen en/of familienamen
is de tekst enigszins aangepast naar hedendaags Nederlands). De gebruikte afkortingen
zijn: vertr. = vertrokken; verl. = verlopen; aang. = aangenomen.

Hendrick Catre luitenant vertr. met paspoort 26 juli.
Lichthart corporael vertr. met paspoort door een fout van 'crencte' [ziekte, kwaalj 15 december.
Andris van Rossum landtspesaet met paspoort 3 augustus.
Willem Goyvaerts van Sintruyden adelborst 15 juli.
Roeloff Haenen 25 oktober.
Hans Darden van Berchloon adelborst, tot zijn verbeteren 1 juli.
Hans Henckel, 2 juli.
Jan Kessel van den Berch, tot zijn verbeteren I september.
Hendrick van Borchuysen, verl. 6 augustus met hopmans geweer 76 roer.
Adolf van Guyllick verl. 10 september met hopmans geweer 76 roeren flesse schuld 3 gld.. 4 st.

Namen van degenen die de open plaatsen hebben ingenomen, wanneer zij kwamen en
weer vertrokken.
Frans Fop van Orsoy luitenant aang. 1 augustus.
Herman van Kuyck schrijver aang. 8 juli.
Hans van Berck adelborst aang. 20 september.
Aventuer van Alcken aang. 5 augustus.
Lubert van Goir adelborst aang. 1 juli.
Ariaen Backer van Gorcum aang. 8 juli. verl. 10 augustus met roer en flesse.
Hendrick van Keynsberghe aang. 8 juli. vertr. wederom met paspoort 1 oktober.
Cornelis Allertsz aang. 7 september.
Hans Stevens van Leeuwen aang. 12 augustus, bleef dood in :t land van Luyck 20 oktober.
Leenaert Schellinck van Maestrich aang. in september.
Lichthart van Bommel 'bleef tsij doot ofte anders tot Leerdam" 28 juni.
Cornelis Houtman verl. in (tijdens) 't vertrekken var. Lovesteyn 11 augustus. 2 gulden schuld.
Sacharias van Attendael bleef voor de vijand 23 juli met roer en fles.
Hans Fiestens van Worms verl. 25 juli.
Koen Aertsz van Delle met een verlofbrief uitgegeven 28 september met een roer.
Aeriaen Jansz van Woirden vertr. met paspoort om zijn ambacht te doen 14 oktober.
Vroechbedorven van Bommel bleef te Woircum bij de vijand 28 juni.
Block van Capel vertr. met een verlofbrief naar zijn moeder op 10 oktober en bleef daar ziek liggen ten tijde
van de monstering, maar 4 november kwam hij weer onder 't vendel zoals blijkt uit de andere monstercelen.
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Hans Sondergelt van Soesteren verl. op Loevesteyn 20 juli inel roer.
Schram van Gelder bleef achter mei een verlofbrief 10 september, "rustinge'.
Steven Hendrickxsen van Lenet verl. 31 juli met roer.
Drincktuut van Soesteren verl. 14 juli.
Ariaen Cornelisz van Grodriel vertr. met paspoort 14 augustus.
Hans Bommel van Braekel aang. 16 augustus en weer verl. 28 augustus.
Jonckbloet van Gendt aang. 28 juli en 3 september verl. met een daalder loopgeld en een roer.
Block van Tienen aang. 26 juli en verl. 17 september met roer en fles.
Gerit van Groeningen aang. 29 september.
Mouthaen van Breda aang. 16 oktober.
Cleyn Onversacht van Hasselt aang. 2 juli en verl. 3 september met roer en fles.
Jonck van Dort aang. 28 juli.
Alixander van Keynsberch aang. 14 september en verl. 27 september.
Hamel van Gangel aang. 17 augustus.
Onversaecht van Guyllick verl. 4 augustus met geweer, roer en flessen.
Schenck van Sittert bleef in Brabant dood 16 augustus.
Jan Stevens van Dulcken verl. 6 september met roer en fles.
Block van Gemen verl. 8 oktober.
Gaert van Opleuwe vertr. met verlofbrief 14 oktober en is achtergebleven met roer fles en schuld.
Jan Cornelis van Rotterdamme verl. 15 augustus.
Lichthart van Vaerick verl. 24 augustus met roer en fles.
Adriaen Vroechbedorven van Gorcum verl. 29 augustus.
Jan Wachin, gestorven binnen Rotterdam, en hopmans geweer verteerd een roer en 36 stuivers schuld
gemaakt en betaald 19 oktober.
Wolf van Rumunt vertr. met paspoort om zijn ambacht te doen 10 oktober.
Sondergelt van Niemegen vertr. om zijn ambacht te doen. met paspoort 13 oktober.
Andries van Eckersberch verl. om een 'vrouwecracht' 10 augustus met roeren fles.
Aert van Solingen achtergebleven met een verlofbrief, met schuld en roer en fles 16 september.
Gaert Scheyl van Roisteren aang. 9 augustus.
Jan Woldersz van Keyenborch aang. 23 augustus en vertr. zonder paspoort 27 september met roer en fles.
Jonckbloet van Oirschot aang. 9 september en verl. 13 oktober met roer en fles.
Jonckbedorven van Netten aang. 14 oktober.
Ariaen Gillis aang. 14 oktober.
Giorien schout van Covelens aang. 21 augustus.
Evegroen van Delft aang. 27 augustus en 28 september verl. met een roer en schuld, voor hem betaald 4
gld. 9 st.
Anthonis van Geeffen is voor Evegroen in de plaats gekomen op 1 september.
Koffen van Breda aang. 14 oktober.
Meynaert van Einden aang. 11 oktober.
Huybrecht Moreveld van Aeken in de plaats aang. 14 augustus en vertr. 26 augustus met een roer en een
daalder loopgeld.
Hans Steevens van Leeuwen aang. 20 september.
Mijnheer de Camp van Diest gestorven in 't schip 10 augustus.
Schaep van Gelmen met verlofbrief naar huis vertr. op 11 september, heeft thuis ziek gelegen tijdens de
monstering zoals blijkt op 6 november, is na de monstering weder gekomen.
Pieter van Essen verl. met "een rustinge en spisse' 4 september.
Pieter van Mulum vertr. met paspoort 2 juli.
Gillis van Horion vertr. 12 augustus met paspoort.
Willem van Sintruyden verl. 12 juli.
Lichthart van Leeuwaerden aang. 16 augustus en verl. met roer en een daalder loopgeld 20 september.
Hans Duer van der Niestadt aang. 7 juli en verl. 'niette' hopman Muschet 30 september.
Willem van Kassei 'contestabel' aang. 18 augustus en verl. met een daalder loopgeld en lening 25 augustus.
Nicolaes van Luyckaang. 12 juli en meteen verlofbrief naar huis zou vertr. bleef dood in 't land van Luyck
20 oktober.
Hans den Soeteler. is in de schans te Auwerkerk gekomen om aldaar te 'soetelen en de hopman grote schuld
voor hem aangereikend wordt zonder nochthans hij onder 't vendel dienste heeft gehad anno '76 betaald
2 gld. 13 st'.
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Namen van de doden en verlopenen en die met paspoort uit de vendelen zijn geschei-
den tussen de monstering van 27 oktober 1576 binnen Geertruidenberg gepasseerd
(naar de tijdsberekening uit die tijd) bij de commandant Jan van Warpen tot de mon-
stering van 9 januari 1577 'stiele comm'.
Truertniet van Dienstslaegen is met paspoort vertr. 17 november.
Hans van Berck is vertr. met paspoort 6 november.
Leenaert Claesz van den Hille is vertr. met paspoort 11 december door 'foute van crenckte' anno 76.
Jonckbloet van Maseick is verl. 12 november.
Koffer van Breda is vertr. met paspoort 9 december door 't bidden (op verzoek) van vrienden.
Meynaert van Emden vertr. met paspoort 28 december om te gaan wonen bij de wachtmeester.
Jan Gillemont gevangen te Delft.
Schram van Sintruyden is vertr. met paspoort 28 december.
Hans Steevens van Leeuwen achtergebleven met een verlofbrief 2 december.

Namen van degenen die de open plaatsen hebben ingenomen en wanneer:
Jacop Claesz, 'tamborin' 29 november anno '76.
Snoeck van Cleynlit 8 november.
Hans de Valchenaer 16 december.
Achillis Geeritsz Geeritsz 14 november.
Hans Nijtens van Tienen 10 december, bleef voor de vijand 24 december twee flessen.
Schoirbier van Oisterhout 29 december en verliep 4 januari met twee flessen en een gulden loopgeld.

Op 1 november zijn zeven knechten 'goedgedaan' bij mijn heren de Staten door certi-
ficatie van de gouverneur van Geertruydenberghe als volgt:
Wolf van Capel verl. 24 november.
Lichfhart van Swolle verl. 2 december met roer en flesse.
Hans Alverdobbelt van Breda.
Jacop Woutersz van Breda.
Pepercoorn van Cleynlit.
Cortleven van Geldorp.
Jacob Hendrickx van Oisterwijck.

De laatste november 8 soldaten goedgedaan bij mijn heren de Staten door certificatie
van de gouverneur van Geertruydenberch:
Spis van Groeningen.
Jan Leenaertsz Roisteren.
Ariaen van Eist.
Truertniet van Bommel.
Joncker Bij.
Derick Tijsz.
Thomas Jansz van Gooi.
Kasteler van Hoichstraeten.

Op 2 december goedgedaan bij mijn heren de Staten 31 soldaten door certificatie van
de gouverneur van de Berch:
Nicolaes van Leeuwaerden.
Jonckbloet van Dueren.
Swarthenborch van Dueren.
Onbehouwen van Maestricht.
Schaep van Rumunt.
Peeter van Dueren.
Giorien van Dampdorp.
Hans Bijl van Maestricht.
Herman van Spaerendonck.
Waechals van Tongeren.
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Jonckhans van Dueren.
Hans van Groeningen.
Leenart van Dueren.
Katt. Vroechbedorven van Gorcum.
Peeter van Berchum.
Hendrick Jansz van Umerick.
Jonckbloet van ...eren.
Jonckbloet van Doesberch.
Jongerhelt van Oldehoven.
Francoys Duboy.
Jan de Veliers. op 4 januari met verlof uitgegaan en bleef achter.
Endt Vogel van den Bosch.
Conrardt Vogeler.
Geerit van Sitven.
Warner van Dueren.
Vroechbedorven van Oldenhoven.
Gillis Claesz van Breda.
Welgelayen met geit.
Elyas Willemsz van Oisterwijck.
Herman Driesz van Oisterwijck.
Kreyn Jansz van ...dert.

Op 6 december aangenomen nog acht soldaten als volgt:
Tack van den Bosch.
Jonckhart van Wassenborch.
Cloot van den Bosch.
Wiltvanck van Mierle.
Lichtvogel van Bavel.
Jonckbedorven van Sintruyden.
Lichthart van Lenich? (niet goed te lezen door uitslijten van de vouw in het papier).
Lichthart van Breda.

Noot
1. ARA. archief Staten van Holland, archief van Raadspensionarissen, toegang 3.01.13. inv. 74.

ANDERS NYET GEMINT

Hanght u hoycke nae de wint
ziet alomme ende zyt blint

gelaet u als een kint
ende weest altyt wel gesint

anders en wordt ghy nyet gemint

(Arch. Secretarie Bergen op Zoom 5169. voorin het tweede gedeelte, anno 1521)
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EEN INTERNATIONAAL GEZELSCHAP
genealogie van een familie Burghard

door F.J. VERMEER

Inleiding
De aanleiding voor het onderzoek naar het geslacht Burghard was een stamreeks als-
mede aantekeningen en correspondentie over dit onderwerp uit de jaren 1924-1950',
die samensteller dezes aantrof in de nagelaten papieren en documenten van zijn oom
Herman Marie Burghard (I Vb-1; 1898-1980).

Dat het resultaat van dit onderzoek eerst thans gepubliceerd kan worden, vindt zijn
oorzaak in het feit dat serieuze naspeuringen pas omstreeks 1990 werden aangevan-
gen, dat de familie veel uitgebreider was dan aanvankelijk verondersteld en dat een
aanzienlijk deel van het onderzoek in het buitenland moest worden verricht.

Voor de hulp geboden bij dit onderzoek is samensteller dank verschuldigd aan het
Gemeentearchief Amsterdam, het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag en
het Indisch Familie Archief te Den Haag (thans te Amersfoort), alsmede aan de heren
A. Burghard te Waverveen en S.F. Burghard in Engeland, zonder wie deze genealogie
niet tot stand had kunnen komen.

De naam
De in Nederland voorkomende achternaam Burghard, alsook Burghardt en Burghart,
is afkomstig uit de Duitstalige gebieden in Europa2 en werd/wordt aldaar gespeld als
Burkhardt, Burchardt, Burchhardt en Burckhardt. De daar ook voorkomende achterna-
men Borchard, Borchart, Borchert en mogelijk ook Birkart zijn verbasteringen hier-
van. De naam is een oud-Germaanse mansvóómaam, waarvan de oorspronkelijke
betekenis 'dappere beschermer' zou zijn. In Duitse familie-advertenties komt men ook
nu nog deze naam af en toe als vóórnaam tegen.

Het wapen (zegel)
Verschillende takken van het hier behandelde geslacht Burghard hebben in het verle-
den en ook nog heden-onafhankelijk van elkaar-als wapen gevoerd: een rood schild
met vijf aaneengesloten ruiten van goud, van onder vergezeld van een everzwijnskop
in natuurlijke kleur, heraldisch naar rechts gewend; de dekkleden zijn rood en goud
en het helmteken is de gouden ruit. Dit wapen werd door samensteller dezes in Neder-
land, Duitsland en Zwitserland helaas niet teruggevonden.
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Genealogie
I. Fred(e)rik Burghard (zoon van Christophorus Burchhardt 3 en Dorothea Meulen-
kamp 4), geb. Haren (Ems) ca. 1768, overl. Amsterdam 5-9-1837, collegiebediende,
kolfballenmaker, otr. Amsterdam 14-4-1797 Catharina Weegenhuyzen, ged. Doesburg
24-10-1770, overl. Amsterdam 15-11-1845, dr. van Johannes Wegenhuysen, militair,
en Comelia van der Sleesen.

14 april 1797: ondertrouw van Fredrik Burghardt 'van Emmelenkamp in 't Bentheimse'5. hervormd.
28 jaar oud. wonende op de Keizersgracht, ouders overleden, geassisteerd door Jan Ditmar. wonende
in de Kerkstraat en Catharina Weegenhuyzen 'van Zutfen'. hervormd. 26 jaar oud. wonende op de
Heerengracht, geassisteerd door consent van haar vader Johannes Wegenhuysen 'woont in Zutfen'.
Het gezin Burghard-Weegenhuyzen woonde te Amsterdam op de Overtoomseweg6.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes Christoffel Burghard, ged. Amsterdam 25-2-1798 (Amstelkerk), kan-
toorbediende, werkman (1834), overl. Amsterdam 18-2-1858, tr. (1) ald. 27-12-
1820 Gerritje Craner, geb./ged. Amsterdam 12-2/2-3-1797, overl. ald. 14-11-
1834, dr. van Jan George Craner en Gerritje Ratting; tr. (2) Amsterdam 17-10-
1838 Maria Sophia van Staferen, geb. Amsterdam 1-2-1813, overl. ald. 26-4-
1901, dr. van Jan van Staferen en Fijtje Brinkman.
Uit het eerste huwelijk (het tweede huwelijk bleef kinderloos):
a. Catharina Burghard. geb. Amsterdam 19-5-1821. overl. ald. 1-11-1834.
b. Johcm George Burghard. geb. Amsterdam 26-1-1823. overl. ald. 30-7-1831.
c. Comelia Dorothea Jacobina Burghard. geb. Amsterdam 17-11-1824. overl. ald. 12-4-1885. tr.

ald. 12-4-1854 Gerardus Urbanus Oosterheek.
d. Henriétte Burghard. geb. Amsterdam 17-11 -1829. overl. ald. 12-7-1866. tr. ald. 29-10-1856 Chris-

tiaan Mönch.

2. Comelia Dorothea Burghard, geb./ged. Amsterdam 12/16-2-1800 (Amstelkerk;
get.: Johannes Wegenhuysen en Dorothea Burghard), overl. vóór 17-12-1804.

3. Johannes Frederik, volgt Ha.
4. Comelia Dorothea Burghard, geb./ged. Amsterdam 17-12-1804/6-1 -1805, tr. ald.

28-12-1825 Jacob L. van der Haagen.
5. Catharina Sophia Burghard, geb./ged. Amsterdam 2/18-1-1807, overl. vóór 15-6-

1814.
6. Gerhard Cornelis, volgt Ilb.
7. Hendrik Burghard, geb./ged. Amsterdam 17-2/8-3-1810, begr. ald. (Leidsekerk-

hof) 30-3-1810.
8. Catharina Sophia Burghard, geb. Amsterdam 15-6-1814, tr. ald. 30-5-1844 Ba-

rend Willem Carel Briedé.

Ha. Johannes Frederik Burghard, geb./ged. Amsterdam 3/10-1-1802, kolfballenma-
ker, makelaar, overl. Amsterdam 19-5-1867, tr. ald. 12-2-1834 Fransina Wilhelmina
van der Tee, geb./ged. (Luthers) Amsterdam 2/9-12-1807, overl. ald. 6-5-1873, dr. van
Frans van der Tee, kantoorbediende, en Christina (Stijntje) Tekkop.

Het beroep van kolfballenmaker. eertijds een lucratieve bezigheid, hield in het midden van de vorige
eeuw a.g.v. het grotendeels verdwijnen van de kolfsport als vrijetijdsbesteding, op een voldoend
zekere broodwinning te zijn: vermoedelijk is Johannes F. zich toen. met hulp van of mogelijk in
associatie met zijn broer Gerhard Cornelis. op de makelaardij gaan toeleggen.
Het gezin Burghard-van der Tee woonde van 1834 tot 1851 te Amsterdam aan de Raamstraat I en van
1851 tot 1873 op de Keizersgracht II 346".

Uit dit huwelijk:
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1. Frederic, volgt lila (Engelse tak).
2. Frangois Théodore, volgt Illb (Hollandse tak).

lila. Frederic Burghard, geb. Amsterdam 3-3-1835, koopman, wine merchant, overl.
Stockwell, Lambeth (Surrey)7 ca. 1886, tr. St. Mary Newington (Surrey)8 11-2-1864
Eleanor Boddy, geb. Wallvorth (Surrey) ca. 18349, overl. (suicide) Stockwell, Lam-
beth (Surrey) ca. 1883, dr. van Thomas Boddy, koopman.

Volgens het bevolkingsregister van de gemeente Am-
sterdam verhuisde Frederic in mei I868(!) van de
Raamstraat naar de Weteringstraat BB 114, vanwaar
hij vóór 1874 met onbekende bestemming is vertrok-
ken. Omdat hij in die jaren in Engeland woonachtig
was. moet hieruit wel geconcludeerd worden dat hij
ook nog geruime tijd een pied-a-terre in Amsterdam
had. Volgens de familie-overlevering was Frederic een
zeer onaangenaam mens. Het huwelijk, waartoe hij
gedwongen werd, moet verre van gelukkig zijn ge-
weest, hetgeen mede een verklaring zou zijn. waarom
zijn echtgenote zich van het leven heeft beroofd (door
verdrinking in een wijnvat!)10.

Frederic Burghard (lila; 1835-ca. 1886)

Uit dit huwelijk:

1. Frederic Frangois Burghard, geb. St. Georges, Lambeth (Surrey) 27-2-1864,
chirurg (Fellow of King's College), senator of London University, overl. Cam-
bridge 31-10-1947, tr. (1) 1893 Mary (May) Dom Pollock, overl. London 9-4-
1919, dr. van A.A. Pollock; tr. (2) Bushey (Hertford) 12-9-1923 Bessie Atkins,
verpleegster, dr. van Henry Atkins.
Beide huwelijken bleven kinderloos.
Opleiding/carrière van Frederic Francois Burghard: Christ's College, Finchley:Guy's Hospital (Prize-
man and Gold Medallist in Surgery), London University, Surgical Registrar, Guy's Hospital 1888;
assistant surgeon to King's College Hospital 1890, surgeon 1898. Tijdens de Eerste Wereldoorlog
diende hij als Colonel A.MS, consultant surgeon BEF van 1914 tot 1916 (eervolle vermeldingen en
CBin 1915)".
Na zijn pensioen en tweede huwelijk in 1923 betrok hij het huis "Craythorne' in Rolleston bij Burton-
on-Trent, waar zijn jongste broer met echtgenote bij hem introkken. Bij zijn overlijden liet hij het
grootste deel van zijn vermogen na aan de twee kleinkinderen van zijn jongste broer12.

2. Charles Henry (Charley) Burghard, geb. St. Georges, Lambeth (Surrey) ca. 1866,
wapenhandelaar ('gun runner in/out China'), overl. (vermoord in het Verre Oos-
ten) ca. 190010.

3. Sidney Groves Burghard, geb. Stockwell, Lambeth (Surrey) ca. 1868, gouddelver
in Zuid-Afrika en in Canada, cowboy en rodeorijder in de USA, toneelspeler in
New York, schrijver, overl. Torquay (Devon) 3-11-1943, tr. ca. 1933 Agnes Wi-
nifred NN.
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Het huwelijk bleef kinderloos.
'in tegenstelling tot zijn broer William heeft Sidney G. in zijn avontuurlijke leven wèl een klein fortuin
vergaard (en soms ook weer verspeeld!). Na zijn terugkeer in Engeland, vermoedelijk omstreeks 1920.
verwierf hij het Cannings Hotel te Torquay (waar hij is overleden) en schreef een tiental avonturenro-
mans, grotendeels gebaseerd op het gouddelvers- en cowboyleven onder de 'nom de plume' Ridge-
well Cullum, waarmede hij veel succes oogste: meer dan vier miljoen verkochte exemplaren, voorna-
melijk in de VS. President F.D. Roosevelt was een van zijn meer beroemde, trouwe lezers10.

4. William Godsell (Willy) Burghard, geb. Stockwell, Lambeth (Surrey) ca. 1869,
gouddelver in Zuid-Afrika, overl. London (Holborn) 20-5-1949.
Willy ging samen met zijn broer Sidney naar Zuid-Afrika: na het vertrek van laatstgenoemde naar
Canada bleef hij nog geruime tijd in Afrika en zwierf hij zonder vaste woon- of verblijfplaats door
het zwarte continent. Daarna is hij naar de Zuid-Europese landen getrokken (Spanje en Zuid-Frank-
rijk). In laatstgenoemd land is Willy in begin 30-er jaren een aantal malen gesignaleerd in het vacan-
tiehuis van zijn oudste broer, waar hij - overigens zonder toestemming-af en toe verbleef. In 1939
kwam hij berooid in London aan. Nadat dit aan zijn broers bekend werd, hebben deze hem tot aan zijn
dood in 1949 financieel ondersteund10.

5. Alfred Thomas Williams, volgt IVa.

IVa. Alfred Thomas Williams Burghard, geb. Stockwell, Lambeth (Surrey) 21-9-
1871l3, handelsreiziger, later'private secretary' van zijn oudste broer (de chirurg),
overl. Bodmin (Cornwall) 28-1-195814, tr. London ca. 1899 Edith Elsie Sayer, geb.
London 1874, overl. Bodmin 1958 (enige dagen na haar echtgenoot), dr. van William
Sayer en Emma Elizabeth M. Sandford15.

Het gezin Burghard-Sayer woonde tot begin 20-er jaren in Bexley Heath (114 Broadway), Dartford,
waarna zij bij Frederic F. in Rolleston bij Burton-on-Trent gingen wonen. Vanaf zijn 65e woonde
Alfred met zijn vrouw, tot hun overlijden, in het vacantiehuis van Frederic F. in Cornwall ('Ferry
Hill', Bodinnick bij Fowey), tegen een zeer geringe huur.
Gedurende de Eertse Wereldoorlog was Alfred (reserve-officier bij het leger) in dienst als 'recruiting
officer' in Cornwall met de rang van kapitein10.
In zijn jeugd was hij een bekend zwemkampioen.

Uit dit huwelijk:

1. Geoffrey Frederic, volgt Va.

Va. Geoffrey Frederic Burghard, geb. Bexley Heath, Dartford (Kent) 15-10-190016,
officier Royal Navy, laatstelijk 'rear-admiral', over!. Limpsfield (Surrey) 7-5-1981l7,
tr. St. Saviours Church, Shanklin (Isle of Wight) 10-6-1931 Constance Louise Shep-
pard, geb. Brits-Indië 1906, overl. Limpsfield (Surrey) 9-4-1981, dr. van Sidney Shep-
pard, kolonel, en Lovis Dixon.

Opleiding en carrière van Geoffrey Burghard: Royal Navy Colleges in Osborne en Dartmouth, cadet
(1913), adelborst (oktober 1917), luitenant-ter-zee (1920), commandant HMS 'Revenge' (1931),
commandant HMS 'Fury' (1938), bevorderd tot kapitein-ter-zee en benoemd tot captain of Admirality
Signal & Radar Establishment (ASRE), Portsmouth (1942), commandant HMS Troubridge' en van
de 'destroyer flotilla' (Far East) (1944), commandant van de kruiser HMS 'Cumberland' (1946),
bevorderd tot 'commodore' en benoemd tot commandant van Dockyard Singapore (1948), bevorderd
tot 'rear-admiral' en toegevoegd aan het 'Ministry of Supply' als Deputy Controller of Electronics
(1950), met pensioen (1952). Van 1952 tot 1955 werkzaam bij International Computers & Tabulators
(nu ICL), van 1956 tot 1961 bij MIEE18. Onderscheidingen: DSO (1946) en CB (1954).
Zijn grootste, zo niet enige hobby was 'gardening'. Het gezin Burghard-Sheppard woonde achtereen-
volgend in: 'Old Bartons', Stoughton nr. Chichester, 'Sparrow Hill', Twinstead, Sudbury (Suffolk)
en 'Gosfield Hall', Halstead (Essex).

Uit dit huwelijk:

510 GensNostra52(1997>



Huwelijksporlretten van Geoffrey Frederic Burghard (Va; 1900-1981)
en Constance Louise Sheppard (1906-1981)

1. Susan Burghard, geb. Burton-on-Trent (Staffordshire), ged. 28-8-1932, overl.
1935 (nierkwaal).

2. Stephen Frederic, volgt Vla.
3. MarthaElizabethBurghard, geb. Stoughton nr. Chichester9-12-1940, tr. Chelsea

10-9-1977 FrederickAlan Bevis, geb. St. Luke, Finsbury 16-6-1934, solicitor, zn.
van Frederick Cecil Bevis, koopman, en Irene Couston.

Vla. Stephen Frederic Burghard, geb. Stoughton nr. Chichester 8-3-193619, ged. in
'admiral Nelson's cabin on board HMS ' Victory' (Nelson's vlaggeschip, als museum-
schip liggend in Portsmouth), landbouwkundig ingenieur, handelaar in tuinartikelen,
tr. Ilkeston (Derbyshire) 1-5-1959 (huw. door echtscheiding ontbonden Oxford 23-5-
1990) Susan Angela Wood, geb. St. Mary's (Nottingham) 17-9-1936, dr. van Robert
John Charlesworth Wood, fabrikant, en Marjorie P. Smith20.

Opleiding en beroepen van Stephen F. Burghard: cadet bij de Royal Navy (1952): een carrière in dit
kader lag uiteraard voor de hand; kennelijk beviel het hem niet, want in 1958 verliet hij de marine en
ging studeren voor landbouwkundig ingenieur. Daarna werkte hij een aantal jaren als verkoper bij een
firma in tuinartikelen, vervolgens maakte hij zich zelfstandig als importeur/distributeur van speelgoed,
terwijl hij sinds 1991 ('semi-retired') werkzaam is als verkoper/installateur van 'garden water fea-
tures'.
In zijn marineperiode maakte hij kennis met Francois Th. Burghard (IIIb-3) door een (vloot-)bezoek
aan Den Helder en later door een uitnodiging voor een bezoek aan boord van HM 'Tromp' in Ports-
mouth.
Het gezin Burghard-Wood woonde eerst in Wakes Colne 'The Mill House' en vanaf 1967 tot aan de
scheiding op 'Lowegroves Farm', Long Wittenham, Abingdon (Oxfordshire). Na de echtscheiding
woont Stephen in Normandië in het voormalig vacantiehuis, terwijl hij zijn werkzaamheden nog altijd
in Engeland heeft10.
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Uit dit huwelijk:

1. Mark Frederic Burghard, geb. Colchester 17-8-196021, restaurantmanager, finan-
cieel adviseur, recreatie-adviseur ('leisure consultant'), tr. London (Camden)22

4-4-1989 Katia Louzada Correa Netto, geb. Sao Paulo 1964, filmproducente, dr.
van Antonio Carlos Correa Netto.
Uit dit huwelijk:
a. Stimuel Frederic Burghard. geb. London (Hammersmith) I6-3-199023.
b. Kaio Burghard. geb. Oxford 28-6-199324.

2. Caroline Louise Burghard, geb. Colchester 14-11-1962, ongehuwd.
3. Celia Jane Burghard, geb. Sudbury 24-11-1964, overl. (verdronken in een meer-

tje) Halstead 5-9-1966.
4. Sarah Burghard, geb. Wallingford 20-1-1968.
5. Lucy Burghard, geb. Wallingford 30-4-1971, verpleegster.

IHb. Frangois Théodore Burghard, geb. Amsterdam 3-11-1837, koopman (commis-
sionair), winkelier in tabak en sigaren, overl. Amsterdam 12-7-1901, otr./tr. ald.25

11 /25-8-1870 Margaretha Gerardina Elizabeth van der Lingen, geb. Amsterdam 2-6-
1840, overl. Haarlem 30-7-1928, dr. van Johan David van der Lingen, stalmeester, en
Jacoba Wilhelmina Spinhoven.

Het gezin Burghard-van der Lingen woonde vanaf 1870 tot 29-4-1880 op de Keizersgracht 468 te
Amsterdam. Op laatstgenoemde datum verhuisden zij naar Maarssen, van waaruit zij op 28-5-1886
weer werden ingeschreven in Amsterdam op het adres Amstelstraat 49 (sigarenwinkel)6.
Op 22 januari 1896 werd Francois Théodore in staat van faillissement verklaard met een totale schuld
aan crediteuren van ƒ 3243,8026. Na het faillissement verhuisde hij met zijn echtgenote naar de Plan-
tage Badlaan 15 te Amsterdam, alwaar hij overleed. Zijn weduwe verhuisde in 1902 naar het adres
Linnaeuskade 18 (Watergraafsmeer); vanaf 1920 tot aan haar overlijden in 1928 verbleef zij bij het
gezin Burghard-Eijkel te Haarlem27.
Het echtpaar Burghard-van der Lingen liet zich pas op oudere leeftijd, n.1. op 14 augustus 1884,
inschrijven als lidmaat van de Waalse Kerk.

Stephan Frederic Burghard (Vla)
en Susan Angela Wood
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V.l.n.r: Francois Théodore Burghard (lllb-3; 1873-1950),
Julien Claude Nicolas Burghard (IIIb-I; 1871-1920)

en Mari Louis Charles Gérard Burghard (lllb-4; 1877-ca. 1936)

Uit dit huwelijk:

1. Julien Claude Nicolas Burghard, geb. Amsterdam 29-7-1871, bankemployé, on-
gehuwd, overl. Brussel 9-3-1920.
Julien werd vernoemd naar de tweede echtgenoot van zijn grootmoeder Jacoba W. Spinhoven, de
zilversmid Julien Claude Nicolas Lambert. Hij vertrok op 15 juni 1909 vanuit het adres Ceintuurbaan
358 te Amsterdam naar Brussel, waar hij in 1920 ten offer viel aan 'de vliegende tering' (t.b.c).

2. Hermanus Hendrik, volgt IVb.
3. Franqois Théodore Burghard, geb. Amsterdam 25-10-1873, handelsreiziger,

overl. Haarlem 1-10-1950, tr. Haarlem 26-2-1920 Maria Johanna Hendrika Eij-
kel, geb. Amsterdam 13-2-1893, overl. Haarlem 20-2-1972, dr. van Johannes
Gerardus Eijkel en Anna Maria Christina van Os.
Uit dit huwelijk:
a. Maria (Mies/Miep) Burghard, geb. Haarlem 24-1 -1921, verpleegster, ongehuwd.

4. Mari Louis Charles Gérard Burghard, geb. Amsterdam 2-4-1877, koopman,
handelsagent, overl. Parijs ca. 1936, tr. Parijs 30-11-1928 Blanche Guérinon, uit
Aix les Bains.
Het huwelijk bleef kinderloos. Louis vertrok op 24 juni 1906 vanuit het adres 2e Jan Steenstraat 68,
Amsterdam naar Parijs6.
In het faillissement van zijn vader was hij één van de concurrente crediteuren (voor een bedrag van
ƒ 300,-). Naast zakelijke contacten in Nederland moet hij ook zakenrelaties in Engeland hebben
gehad, aangezien hij daar frequent naar toe reisde en dan van de gelegenheid gebruik maakte zijn
Engelse familie enkele malen te bezoeken28.

IVb. Hermanus Hendrik Burghard, geb. Amsterdam 29-9-1872, boekhouder, bank-
employé, overl. Garoet 10-7-1902 (begr. ald. op de oude begraafplaats in de kotta, in
graf nr. 529, tr. Makassar 12-5-1897 Dorothea Calharina Schirmer, geb. Poerbolingo
4-8-1874, overl. 's-Gravenhage (Luiksestr. 5a, ten huize van het echtpaar Burghard-
Peratoner), dr. van Paulus Eugenius Sylvester Schirmer, landmeter, hoofd van het
Kadaster te Batavia, en Maria Lion30.

Hermanus werd vernoemd naar zijn oom, de oudste broer van zijn moeder. Na het voltooien van de
middelbare school behaalde hij op 27 mei 1892 het praktijkdiploma boekhouden van de " Vereeniging
van Leeraren in het Boekhouden' te Amsterdam. Net voordien, n.l. op 12 april 1892 werd hij onder
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No. 6571 ingeschreven als lidmaat van de Église Wallon d'Amsterdam. Op 6 september 1892 is hij
vanuit het ouderlijk huis (Amstelstraat 49) naar Ned.-lndië vertrokken, waar hij in dienst trad als
boekhouder bij de Firma J.F. van Leeuwen & Co. (vanaf 10-1-1895 genaamd Jenny & Co.) te Makas-
sar31.
Gedurende zijn verblijf in Makassar maakte hij kennis met zijn toekomstige echtgenote, die aldaar
bij één van haar ooms, Danie'1 Franfois van Braam Morris32, verbleef. Zonder twijfel was de muziek-
beoefening. o.a. de zangkunst, een van de oorzaken die hen tot elkaar bracht.
Op 1 oktober 1898 trad Hermanus als boekhouder en plaatsvervangend agent in dienst bij de Javasche
Bank31, eerst te Soerabaja en in 1900 te Batavia (vrouw en kinderen bleven in Soerabaja, aangezien
de detachering in Batavia tijdelijk was). Kort voordat het hele gezin met Europees verlof naar Neder-
land zou gaan, overleed Hermanus aan een buikvliesontsteking tijdens een uitstapje met zijn vrouw
naar Garoet33. Zijn weduwe vertrok in 1903 met haar drie kinderen naar Nederland (Nijmegen).

Uit dit huwelijk:

1. Herman Marie Burghard, geb. Makassar 18-4-1898, bankemployé, directeur
NMB, officier in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Vevey (Zw.) 10-10-1980,
tr. Amsterdam 15-8-1924 dr. Irma Maude Peratoner, geb. Wenen 24-9-1899,
juriste, overl. Vevey 21-4-1982, dr. van Giulio Peratoner, diplomaat, en Annie
Emma Maria Mills.
Het huwelijk is kinderloos gebleven. !<
Na het behalen van het HBS-diploma in juni 1915 te Nijmegen31, volgde Herman bij de Rijksuniversi-
teit te Leiden de college's voor de studie Ned.-Indische administratieve dienst en legde in 1916 met
succes het voorbereidend examen af. Hij heeft deze studie weliswaar tot 1918 voortgezet, 'maar heeft
in dat jaar de Minister van Koloniën verzocht hem als kandidaat-Indisch-ambtenaar eervol te ontslaan.
Deze wijziging in zijn oorspronkelijke plannen hield waarschijnlijk verband met het feit dat hij zich
inmiddels had verloofd met een meisje Struik Dalm, waardoor uitzending naar Indië, mede gezien
haar zwakke gezondheid, niet langer wenselijk was. De kosten van de verdere studie van Herman aan
de Hogere Handelsschool te Rotterdam, aangevangen in 1918, werden door zijn toekomstige schoon-
vader betaald.
Herman behaalde daar op 21 juni 1921 zijn diploma, waarna hij in dienst trad bij één van de banken
(in Rotterdam), die samen met andere banken in 1927 fuseerde tot de Nederlandsche Middenstands
Bank. Omstreeks 1922 is zijn verloofde overleden aan een ongeneeslijke ziekte.
Als employé van de NMB werkte Herman eerst een aantal jaren bij het kantoor Amsterdam en begin
jaren 30 werd hij geplaatst bij kantoor Den Haag, waar hij in 1943 werd benoemd tot directeur. In
1954 werd hij benoemd tot directeur van het Hoofdkantoor der NMB in Ainsterdam, waar hij na zijn
pensioendatum in 1963 nog als commissaris aan verbonden bleef.
Vanaf zijn huwelijk in 1924 tot het einde der 40-er jaren legde hij de grondslag voorde hier beschre-
ven genealogie, die hij echter door zijn drukke werkzaamheden en vele maatschappelijke functies (o.a.
bij de Waalse Kerk en de Vrijmetselarij) nimmer heeft voltooid.
Ook zijn echtgenote was naast haar werkkring als tolk/vertaalster bij het Internationale Permanente
Hof van Justitie in het Vredespaleis in Den Haag, actief in vele charitatieve functies.
Het echtpaar Burghard-Peratoner woonde na het huwelijk eerst in Pijnakker, daarna vanaf ca. 1934
in Den Haag, Roelofsstraat 56 en vervolgens aan de Laan Copes van Cattenburg, eind 1946 verhuis-
den zij naar de Luiksestraat 5a in Scheveningen. Na zijn benoeming als directeur in Amsterdam
verhuisde het echtpaar naar de Nieuwe. 's-Gravelandseweg 18 te Bussum. In Scheveningen woonden
zowel zijn, als haar moeder bij het echtpaar in; haar moeder verhuisde mee naar Bussum, waar zij in
1964 overleed. In 1973 vertrok het echtpaar Burghard-Peratoner naar Zwitserland (5 Boulevard St.
Martin, Vevey).

2. Margaretha Gerardina Elizabeth (Gysa) Burghard, geb. Soerabaja 14-3-1899,
violiste, overl. Wassenaar 27-1-1953, tr. Nijmegen 17-4-1924 Hendrik Antoon
Vermeer, geb. Nijmegen 4-9-1900, boekhouder, secretaris/penningmeester bij het
Bedrijfsschap voor Sierteeltproducten, overl. Den Haag 7-8-1990, zn. van Johan
Jacob Vermeer en Johanna Catharina Elisabeth Bregonje.
Margaretha was in haar jeugd vaak ziek (o.a. t.b.c, waarvoor sanatoriumopname noodzakelijk bleek),
met als gevolg dat zij haar lyceumopleiding niet heeft kunnen voltooien. Daarentegen heeft zij één
van haar vele artistieke gaven wel verder kunnen ontwikkelen (viool- en piano-spel).
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Haar moeder heeft de voornaam Margaretha (Margot) op advies van een Indische helderziende gewij-
zigd in Gysa. welke voornaam zij haar verdere leven heeft gevoerd. Gysa was o.a. violiste bij het
Concertgebouworkest en speelde ook bij de Wassenaarse Orkestvereniging. In de crisis- en oorlogsja-
ren gaf zij viool- en pianolessen aan huis. Zij overleed in 1953 na langdurig lijden aan de ziekte van
Hodgkin (leukemie).

3. Frangois Théodore (Frans) Burghard, geb. Soerabaja 15-4-1900, officier KM,
laatstelijk commandant Zeemacht Nederland, overl. San Pedro de Alcantara (Sp.)
28-6-197834, tr. Rotterdam 29-9-1932 Wilhelmina van derSIuijs, geb. Bunnik 19-
2-1909, dr. van Willem van der Sluijs, huidarts.
Opleiding en carrière van Frans Burghard: na voltooiing van de HBS te Nijmegen in 1918 cadet bij
de Koninklijke Marine in Den Helder. Als luitenant-ter-zee 3e kl. (17-8-1923) naar Ned-lndië, eerst
in Malang en daarna in Soerabaja (gouvernements-marine). Op 17 augustus 1925 bevorderd tot luite-
nant-ter-zee 2e kl. Begin 30-er jaren terug naar Nederland en geplaatst a/b. HM 'Van Speyk'. Na zijn
huwelijk in 1932. verblijf van ca. twee jaar in West-lndië en bevordering tot luitenant-ter-zee Ie kl.
(17-8-1933). In 1934 opnieuw naar Ned.-lndië (Batavia).
Het echtpaar Burghard-van der Sluijs woonde 1934-1939 op de Soekaboemiweg 7 te Batavia.
Terug in Nederland werd Frans commandant op HM 'Gruno'. In de meidagen van 1940 wist hij deze
kanonneerboot nog tijdig - onder zware Duitse beschieting- vanuit de Nederlandse kustwateren naar
Engeland te brengen35. Zijn echtgenote en twee dochters bleven in Nederland achter en woonden
tijdens de bezettingsjaren aan de Laan van Nieuw Oosteinde te Voorburg.
In de periode 1940-1942 is Frans (bijnaam onder collega's 'Saartje' naarde roman Saartje Burgerhart)
betrokken geweest bij de Engelse kustverdediging en bij oorlogshandelingen in de Middellandse Zee
(onder Engels opperbevel). Uit die periode is de navolgende anecdote te vermelden, nl. hoe Frans
voor het eerst zijn (verre) neef Geoffrey Burghard ontmoette (op dat moment commandant van HMS
'Fury'. liggend in Gibraltar): Frans werd, net aangekomen in Gibraltar, door een Engelse ordonnans
naar een hotelkamer gebracht waarvan hij dus veronderstelde dat deze voor hem gereserveerd was,
maar die - naar later bleek - van Geoffrey was. Net nadat Frans zich daar had geïnstalleerd, kwam
Geoffrey binnen en vroeg: what the heil are you doing in my room? Na het aanvankelijk wederzijdse
ongenoegen en de opheldering door het feit van de gelijke achternamen is er daarna hartelijk om
gelachen en is de voor beiden vrijwel onbekende familierelatie verder uitgediept, zonder twijfel onder
het genot van de nodige glazen sterke drank!
Op 11 februari 1942 werd Frans geplaatst als commandant op de torpedobootjager HM 'Van Galen',
welk schip werd ingezet in de Indische Oceaan, eerst onder Amerikaans opperbevel (thuishaven
Fremantle, Australië) en daarna onder Brits opperbevel (thuishaven Colombo)36. Op 16 augustus 1944
werd Frans bevorderd tot kapitein-luitenant-ter-zee en op 21 oktober 1944 vertrok de 'Van Galen'
vanuit Trincomalee voor reparaties naar Engeland. Aldaar werd Frans aangesteld als 'liaison officer
Naval Forces (Allied Command)'.
Op I september 1947 werd hij bevorderd tot kapitein-ter-zee en benoemd tot commandant van het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Den Helder. In April 1949 bevorderd tot commandeur, chefstaf
Commandant Zeemacht van de Nederlandse Missie in Indonesië. In juli 1951 commandant van Smal-
deel V en op 1 september 1952 bevorderd tot schout-bij-nacht, Commandant Zeemacht Nederland.
Op 1 september 1954 volgde zijn bevordering tot vice-admiraal.
Na zijn pensioen op 1 januari 1956 werkte hij nog een aantal jaren voor de Nederlandse Scheepsbouw
(Cebosine) om opdrachten in het buitenland te verwerven.
Midden 60-er jaren vertrok het echtpaar Burghard-van der Sluijs naar Spanje (Benidorm) en begin
70-er jaren naar San Pedro de Alcantara. waar zij samen met het echtpaar Krijger-Burghard een grote
villa betrokken.
Onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw, Commandeur in de Orde van
Oranje-Nassau, Oorlogskruis 3e kl. en Oorlogsherinneringskruis 3e kl., alsmede diverse buitenlandse
(vnl. Engelse) onderscheidingen.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Johanna Willemijn Burghard, geb. Batavia 4-9-1934, tr. Den Helder 22-12-1954 Christiaan

Hing Krijger, geb. 1927, officier Kon. Marine, laatstelijk kapitein-ter-zee.
b. Dorothea Catharina (Dorien) Burghard, geb. Batavia 12-8-1936, tr. Washington DC 19-8-1961

(huw. doorechtsch. ontbonden) William C. Rohe.
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Hb. Gerhard Comelis Burghard, geb./ged. Amsterdam 10/26-8-1808, makelaar in
koloniale producten, overl. Weesp 3-3-1864, tr. Amsterdam 17-5-1838 Jacoba Elisa-
beth Jesse, geb. Amsterdam 15-5-1816, overl. ald. 5-3-1899, dr. van Willem Jesse,
winkelier, en Jacoba Elisabeth Donath.

Het gezin Burghard-Jesse woonde van 1838 tot ca. 1850 in de Reguliersbreestraat Y 557 en tot januari
1864 op de Keizersgracht KK 425 in Amsterdam; zij verhuisden toen naar Weesp. De weduwe Burg-
hard-Jesse en vier kinderen vestigden zich op 13 augustus 1867 vanuit Weesp op het adres Kerkstraat
B 531 te Amsterdam, maar vertrokken weer (zonder de oudste dochter, die inmiddels was overleden)
op 30 april 1873 naar 's-Graveland, waar op 23 mei 1873 haar kleinkinderen Willem (geb. 21-11-
1870) en Cornelis (geb. 4-3-1872) met hun kinderjuffrouw Maria Dina Kruyt, zich bij hen voegden.
Op 14 april 1876 verhuisde de weduwe Burghard-Jesse. samen met haar twee jongste kinderen en
haar twee kleinkinderen vanuit 's-Graveland naar de Gerard Doustraat 124 te Amsterdam. Maria
Elisabeth vertrok op 18 april 1877 naar Leiden, terwijl de overigen in april 1877 verhuisden naar de
P.C. Hooftstraat 78 in Amsterdam6.

Uit dit huwelijk:

1. Gerhard Jacob Comelis Burghard, geb. Amsterdam 17-7-1840, kantoorbediende,
overl. ald. 15-7-1912, tr. Amsterdam 7-4-1887 Frederika Loges, geb. ald. 27-7-
1842, overl. ald. 21-11-1893, dr. van Herman Hendrik Loges en Anna Magdalena
Krom.
Het huwelijk bleef kinderloos.
Gerhard was een beetje een zwerfsteen; hij vertrok op 13 mei 1867 naar Arnhem en keerde in 1870
terug naar Amsterdam, waarna hij aldaar tot 8 juli 1873 op vier verschillende adressen verbleef. Nadat
hij vanaf laatstgenoemde datum tot 10 juni 1874 te Nieuwer-Amstel woonde, kwam hij weer terug
naar Amsterdam, waar hij tot zijn vertrek naar Liverpool (ca. 1884) achtereenvolgens op tien verschil-
lende adressen verbleef.
Op 30 december 1885 keerde hij terug uit Liverpool naar Amsterdam, woonde tot zijn huwelijk op
twee adressen, na zijn huwelijk op weer een ander adres, terwijl hij op 14 juni 1887 met zijn vrouw
naar Den Haag vertrok. Op 12 augustus 1891 keerden zij terug naar Amsterdam en woonden vervol-
gens tot aan het overlijden van de vrouw op drie verschillende adressen. Vanaf 14 november 1895
woonde de weduwnaar in het Schippersstraatje 1 1, vertrok op 26 juni 1897 naar Rotterdam, waarvan
hij op 18 januari 1899 terugkeerde naar de Albert Cuypstraat 192 te Amsterdam6.
Hoe e.e.a. te rijmen is met het oorspronkelijk opgegeven beroep van kantoorbediende, is een raadsel,
of het moet wel een heel bijzonder kantoor zijn geweest...!

2. Willem Fred(e)rik Elisabeth, volgt IIIc, Indische tak.
3. Catharina Jacoba Elisabeth Burghard, geb. Amsterdam 22-6-1844 (enige leven-

de van een tweeling), overl. ald. 19-10-1871.
4. Jacob Cornelis Burghard, geb. Amsterdam 14-3-1846, overl. Sumatra's Oostkust

H-7-1874.
Jacob vertrok op 8 maart 1867 naar Sumatra's Oostkust: hoewel over een eventueel huwelijk geen
gegevens bekend zijn, is het niet uit te sluiten, dat hij tenminste één nakomeling heeft gehad. Dit zou
dan Cornelis Frederik Burghard kunnen zijn, die in 1920 assistent was bij de onderneming Telokda-
lem in Tandjoeng Balei.

5. Jacoba Elisabeth Burghard, geb. Amsterdam 12-1-1848, overl. ald. 10-8-1908,
tr. 's-Graveland 25-11-1875 Jan Willem van Raalten 37.

6. Eleonora Burghard, geb. Amsterdam 30-10-1849, overl. ald. 29-12-1856.
7. Johann Andreas Gottfried Burghard, geb. Amsterdam 4-5-1851, overl. ald. 29-

12-1856.
8. GerardinaHendrika Burghard, geb. Amsterdam 28-3-1853, overl. ald. 5-9-1853.
9. Gerardina Hendrika Burghard, geb. Amsterdam 29-3-1854, overl. ald. 13-7-

1856.
10. Joseph Johannes Burghard, geb. Amsterdam 9-9-1855, machinist suikerfabriek

Bangak te Soerakarta, idem bij een suikerfabriek te Toeloengagoeng (Kediri),
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overl. tussen 1910 en 1920.
Joseph werd op 9 mei 1878 ambtshalve in de Amsterdamse burgerlijke standregisters uitgeschreven
(P.C. Hooftstr. 78) en is op/vóór die datum naar Java vertrokken.
Vermoedelijk één kind bij een onbekende Indonesische:
a. Cornelis Burghard, geb. Blitar (Kediri) 18-10-1898. employé bij de onderneming Bandoeroto te

Kepandjen (ca. 1920), idem bij de onderneming Taloen te Blitar (ca. 1925) en vanaf ca. 1930
employé bij de onderneming Dilem Wilis te Trenggalek (Kediri). overl. na 193838.

11. Maria Elisabeth Burghard, geb. Amsterdam 3-5-1858, verpleegster, overl. in de
inrichting 'Vogelenzang' te Bennebroek in 1932.

IIIc. Willem Fred(e)rik Elisabeth Burghard, geb. Amsterdam 3-10-1842, makelaar
in koloniale producten, overl. aan boord van het schip 'Tambora' onderweg van Ned.-
Indië naar Australië, begr. Melbourne 26-8-1879, tr. (1) Amsterdam 31-3-1870 Niesje
Margaretha Scheepmaker, geb. Amsterdam 5-6-1836, overl. ald. 28-4-1872, dr. van
Gerrit Scheepmaker, onderwijzer en kostschoolhouder, en Juliana Geertruida Peters;
tr. (2) Batavia 7-6-1875 Nancy Wilhelmina Volmer Knollaert, geb. Ubbergen 23-6-
1851, overl. 's-Gravenhage 17-10-1920, dr. van Jan Herman Volmer Knollaert en
Christina de Lange39.

Het gezin Burghard-Scheepmaker woonde op het adres Singel L 682 te Amsterdam; na het overlijden
(kraamkoorts) van zijn echtgenote bleef de weduwnaar vooralsnog met zijn twee kleine kinderen op
dit adres wonen. Laatstgenoemden vertrokken - met hun kinderjuffrouw Maria Dina Kruyt-op 23
mei 1873 naar hun grootmoeder, de weduwe Burghard-Jesse te 's-Graveland.
Wanneer Willem naar Ned.-lndië is vertrokken, is niet bekend. Vermoedelijk ergens tussen 23 mei
1873 en de datum van zijn tweede huwelijk in Batavia op 7 juni 1875: zijn plotselinge vertrek kan in
verband hebben gestaan met ziekte, resp. overlijden van zijn broer Jacob Cornelis (IIb-4).
Na het overlijden van hun vader werden de twee weeskinderen in het Waalse Weeshuis, Vijzelgracht
2 te Amsterdam opgenomen, Willem op 12 april 1880 en Cornelis op 3 september 1880; zij bleven
daar tot hun 20-ste verjaardag6.
De kinderen uit het tweede huwelijk van Willem groeiden na het tweede huwelijk van zijn weduwe
Nancy Volmer Knollaert met Jhr. Willem Hendrik Wendelin de Koek. op met de twee kinderen uit
het eerste huwelijk van laatstgenoemde (Jhr. Alben H.W. de Koek, geb. 14-3-1875. en Jvr. Marie E.
de Koek, geb. 15-4-1876), alsmede hun halfzuster Jvr. Hedwig Nancy de Koek, geb. 25-2-1882.

Uit het eerste huwelijk:

1. Willem Fredrik Elisabeth Burghard, geb. Amsterdam 21-11-187040, employé,
procuratiehouder Pianohandel Naessens (1903) te Soerabaja41, zelfstandig hande-
laar in muziekinstrumenten, administrateur en vervolgens directeur van Klappa-
linefabriek Galoeh te Tjiamis38, na zijn pensioenering houder van een uitleenbi-
bliotheek aldaar42, overl. in het interneringskamp Karangpanas (Midden-Java)
194443, tr. Soerabaja 19-10-1895 Johanna Petronella (Jeanne Pauline) Warde-
naar44, geb. Kediri 4-1-1878, overl. Garoet 27-2-1923, dr. van Charles Thomas
Wardenaar en de Indonesische vrouw Warsina.
Uit dit huwelijk:
a. Maria Elisabeth (Belsy) Burghard, geb. Soerabaja ca. 1897, overl. in een interneringskamp tussen

1942 en 194545, tr. ca. 1927 Mauriis Kaler, geb. Amsterdam ca. 1894, overl. Java ca. juni 1932
(suicide)46, zn. van Abraham Kater.

b. Cornelia Johanna Burghard, geb. Soerabaja 1 -8-1899, overl. Den Haag 17-10-1977, tr. Tegal 24-
10-1921 Carl Theodor Anton Wilmer, geb. Batavia 26-6-1895, militair, overl. a/b transportschip
'Junyo Mam' 18-9-194447, zn. van George Anton Wilmer en A. Waersegers.

c. Willem Burghard, geb. Soerabaja 20-10-1900. overl. \s-Gravenhage 9-5-1984, employé Nillmij.,
tr. Sragen 5-6-1928 Pauline Wilhelmine (Minny) Ploem, geb. Loemadjang 22-11-1907. overl. 's-
Gravenhage 4-9-1991. dr. van Paul Eduard Ploem en Mimie Frederica van der Hout. Het huwelijk
is kinderloos gebleven.

2. Cornelis, volgt IVc.
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Uit het tweede huwelijk:

3. JanRudolfBurghard,geb.Soeraba}n 24-9-1876, journalist, assistentredacteur van
de 'Sumatra Post' te Medan, redacteur van het dagblad 'Oostkust van Sumatra'
te Medan, redacteur van 'De Critiek' te Medan, overl. Medan 17-11-1944 (graf-
ligging Nederlands Ereveld Pandu te Bandoeng, vak V nr. 111248).
Jan Rudolf verbleef voor zijn opleiding in Nederland: van 14 september 1891 tot lOfebruari 1895 te
Amsterdam en daarna tot 30 december 1899 in Nijmegen. Volgens de familie-overlevering is hij twee
keer gehuwd geweest. Echter, hiervan is in de archieven niets gevonden; hij is in ieder geval kinder-
loos gebleven.

4. Oscar, volgt IVd.

IVc. Cornelis (Kees) Burghard, geb. Amsterdam 4-3-1872, agent der Koloniale Bank
te Semarang, directeur van de koffiebranderij Karangredjo te Blitar, overl. Malang 17-
6-1923, tr. Djati Roenggo (Ambarawa) 28-10-1900 Smette Adrienne MacGillavry,
geb. Djati Roenggo 3-12-1881, overl. Batavia 28-12-1945, dr. van Henry Donald
MacGillavry en Anthonetta Frederika Nagel.

Suzztie Adrienne Burghard-MacGïllavry (1881-1945)

Cornelis is na zijn verblijf/opleiding in het Waalse Weeshuis in Amsterdam op 17 februari 1892 naar
Semarang vertrokken en aldaar bij de Koloniale Bank in dienst getreden. In 1903 werd hem procuratie
verleend en in 1910 werd hij bevorderd tot agent. Aangezien hij na een aantal jaren tot de overtuiging
kwam dat verdere promotiekansen betrekkelijk gering waren, leek het hem beter om als zelfstandig
ondernemer in de cultures zijn toekomst te zoeken48. Zonder twijfel is deze gedachte bij hem opgeko-
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men door het feit dat zijn schoonvader slanide uit een geslacht van succesvolle ondernemers en zelf
eigenaar/directeur was van de cultuurmaatschappijen Djati Roenggo en Terwidi, alsmede directeur
van de NV Cigarettenfabriek H.D. MacGillavry49.
Omstreeks 1916 kon Cornelis zich dan ook eigenaar/directeur noemen van de Koffiebranderij Karang-
redjo in Blitar. maar hij had zich hiervoor wel diep in de schulden moeten steken. Helaas kwam hij
in 1923 te overlijden, waardoor zijn weduwe in tinanciëele moeilijkheden dreigde te geraken. Nadat
de familie MacGillavry hiervoor een oplossing had gevonden, vertrok de weduwe Burghard-MacGil-
lavry met haar moeder en haar jongste zoon Anton (de oudste zoon was al iets eerder naar Nederland
vertrokken) naar Europa.
Begin 1940 ging zij terug naar Ned.-Indië, waar zij in Malang ging wonen. Tijdens de Japanse bezet-
ting ontkwam ook zij niet aan internering in de beruchte kampen; vooral het laatste kamp (Ambarawa)
was fataal voor haar conditie. Als gevolg hiervan bezweek zij alsnog tijdens de repatriëring te
Batavia48.

Uit dit huwelijk:

1. Suze Niesje Burghard, geb. Soerabaja 26-7-1901, onderwijzeres, ongehuwd,
overl. 's-Gravenhage 18-7-1994.
Niesje volgde in Ned.-Indië een opleiding tot onderwijzeres; zij werkte als zodanig in diverse plaatsen
op Java, o.a. te Semarang en Djombang. In die laatste plaats woonde zij bij haar achterneef Willem
Hendrik Wendelin en zijn vrouw Margaret.
Na de capitulatie lukte het haar om zich te herenigen met haar moeder in Malang; samen brachten zij
de interneringstijd door in diverse kampen. Na de bevrijding werd zij via een opvangkamp (Xe Batal-
jon KNIL) te Batavia naar Nederland gerepatrieerd. Heel toevallig vond in genoemd opvangkamp een
ontmoeting plaats met haar jongste broer, die op doorreis vanuit Bangkok naar zijn nieuwe functie
als Hoofd Transport van de A-Divisie KNIL te Soerabaja twee dagen in dat kamp verbleef48.

2. Henri (Hans) Burghard, geb. Semarang 14-9-1909, employé KLM, o.a. ver-
koopleider Azië en Australië, directeur KLM voor Japan en Korea, overl. 's-Gra-
venhage 9-8-1989, tr. Soerabaja 6-8-1937 Méranüne Augusta Outhuys, geb. Soe-
rabaja 20-6-1916, overl. 's-Gravenhage 5-4-1992, dr. van Herman Outhuys en
Mérantine Pijckevet48.
Henri (Hans) bezocht de Hogere Handelsschool in Amsterdam van 1923 tot 1927. Na het behalen van
zijn diploma aldaar moest hij zijn dienstplicht bij de Militie vervullen, waar hij diende bij de bereden
artillerie. Hij zwaaide af als sergeant en trad in 1928 in dienst bij G. Wehry. In 1936 werd hij door
Wehry uitgezonden naar Ned.-Indië. Binnen twee jaar stapte hij over naar British-American Tobacco,
maar werd daar na ongeveer eenjaar ontslagen. In 1939 trad hij in dienst bij Anieni. Bij de algehele
mobilisatie in 1940 werd hij onderde wapenen geroepen (KNIL, waar hij diendeals sergeant). Na de
capitulatie in 1942 werd hij als krijgsgevangene geïnterneerd; ook zijn vrouw en oudste (toen enige)
dochter verbleven tijdens de Japanse bezetting in interneringskampen.
Na de bevrijding moest Hans nog enige maanden dienst doen als sergeant bij het KNIL, maar al
spoedig vertrok het herenigde gezin via Singapore naar Nederland, waar zij gingen wonen aan de
Parkweg la in Den Haag. In 1946 trad Hans in dienst bij de KLM, waar hij al snel opklom naar de
hierboven genoemde functies. Na zijn laatste functie als directeur voor Japan en Korea (1957-1969)
ging hij met vervroegd pensioen48. Voordat hij met zijn echtgenote in Nederland (opnieuw in Den
Haag) ging wonen, verbleef het echtpaar nog ongeveer tien jaar op Ibiza (Sta. Eulalia).
Uit dit huwelijk:
a. Méranüne Suzetle Burghard, geb. Soerabaja 4-9-1939, tr. Tokio 6-1-1962 Franciscus (Frank)

Josephus Antonius Hens, geb. Batavia 23-7-1926, directeur van verschillende overzeese kantoren
van Royal Interocean Lines, zn. van Willem Marie Hens en Richmonde Louise Margaretha Vos
de Wael48.

b. Peter Hans Burghard, geb. "s-Gravenhage 23-10-1946, tr. Stockholm 28-2-1969 (huw. na korte
tijd door echtscheiding ontbonden) Anne Charloite Godelius 50.

c. Mariene Burghard, geb. 's-Gravenhage 20-6-1948, tr. Breda 18-1 -1980 Cornelis Willem Verloop,
geb. Terheide 6-5-1943. assuradeur, zn. van Cornelis Willem Verloop en Anne Marie Elisabeth
Westrik48.

3. Anton, volgt Vb.
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Vb. Anton Burghard, geb. Blitar 13-5-1917, employé KLM, directeur KLM in het
buitenland voor resp. de Filippijnen en Hongkong, Brazilië, Italië en Malta, voorts als
waarnemend hoofd automatisering, tr. Soerabaja 13-9-1946 Gaby Margot van Angel-
beek, geb. Probolinggo 7-10-1921, dr. van Gustaaf Adolf van Angelbeek en Louise
Margot Frederiksz48.

Ook Anton vertrok in 1923 naar Europa en verbleef daar. met zijn moederen grootmoeder, de wedu-
we Anthonetta Suzanne Frederika MacGillavry-Nagel, in Nice. Parijs en Brussel. In laatsgenoemde
stad bezocht hij de Nederlandse Lagere school. In 1929 vertrokken zij gezamenlijk naar Nederland,
waar zij in Wassenaar Huize 'Seven Oaks' betrokken.
Van 1930 tot 1936 bezocht Anton het Nederlands Lyceum in Den Haag en na het behalen van het
einddiploma studeerde hij van 1936 tot 1939 aan de Economische Hogeschool te Rotterdam. Begin
1940 ging Anton terug naar Indië, waar een gerede kans bestond om een betrekking bij de BPM te
verkrijgen. Aldaar aangekomen moest hij echter meteen onder dienst bij het KNIL. In 1942 werd hij.
inmiddels 2e luitenant, als krijgsgevangene geïnterneerd en naar Siam (Thailand) afgevoerd, waar hij
o.a. aan de Burmaspoorweg te werk werd gesteld.
Hoewel hij vanzelfsprekend in die periode al zijn persoonlijke bezittingen verloor, slaagde hij er toch
in de zegelring met het Burghardwapen te redden, door dit in te smelten in een stuk zeep. Zonder
twijfel zal deze vindingrijkheid, naast grote veerkracht (en veel geluk) ertoe hebben bijgedragen dat
hij alle ontberingen heeft overleefd.
Na de Japanse capitulatue moest Anton, zoals de meeste in Indië teruggekeerde (reserve-)militairen
van het K.NI L, weer in actieve dienst. Hij bleef nog onder de wapenen, laatstelijk als 1 e luitenant AAT
tot begin 1947. In juli 1947 kwam hij, inmiddels getrouwd, met zijn echtgenote terug in Nederland,
waar zij voorlopig onderdak vonden in het huis van zijn broer in Den Haag.
In dat jaar vond ook de briefwisseling en een ontmoeting plaats tussen Anton en Herman Marie Burg-
hard, waarbij eerstgenoemde de gegevens die hem waren bijgebleven over de 'genealogie Burghard',
verstrekte aan laatsgenoemde (alle aantekeningen over dit onderwerp, resultaat van Antons vooroor-
logse onderzoek, waren in de periode 1942-1945 verloren gegaan).
Na een ziekteperiode (tropische geelzucht) trad ook Anton in dienst van de KLM (oktober 1948) en
in april 1949 werd hij per vliegtuig (Constellation) via Mauritius en Palembang naar zijn standplaats
in het Verre Oosten gebracht.
In 1951 vond in Soerabaja nog een toevallige ontmoeting plaats tussen Anton en Francois Théodore
Burghard, toen Hoofd Zeemacht van de Nederlandse Militaire Missie in Indonesië.
Na werkzaam te zijn geweest als directeur in het buitenland voor de eerder genoemde gebieden sloot
Anton zijn KLM-carrière af als waarnemend hoofd automatiseringen. Na zijn pensioendatum (1-1-
1975) had hij nog de leiding van een aantal KLM-projecten op het gebied van de automatisering (o.a.
in Teheran en in Venezuela), alsmede in het kader van de samenwerkingsovereenkomst KLM/Garuda
Airways.
In zijn werkzame periode vervulde hij nog maatschappelijke functies. In Bangkok: program chairman
Rotary Club Bangkok. In Manilla: bestuurslid van de Philippine Tourist Association en van de Skol
Club of the Philippines, alsmede voorzitter van het Prinses Beatrix Fonds. Onderscheidingen: Oor-
logsherinneringskruis en het Ereteken van Orde en Vrede.
Voordat hij zich weer definitief in Nederland (Waverveen) vestigde, verbleef Anton-als enthousiast
zeiler- nog drie jaar met een catamaran in het Middellandse Zeegebied (o.a. in Griekenland en Span-
je)48.

Uit dit huwelijk:

1. Suzette Margot Burghard, geb. 's-Gravenhage 28-12-1947, tr. Vinkeveen 24-9-
1979 Frank Henry Hawkins, geb. London 29-1 -1923, RAF-piloot, gezagvoerder
bij de KLM en bij Garuda Airways, doctor in de filosofie, overl. Bolham 24-11-
1990, zn. van Henry Hawkins en Lily Blanche Harrison.

2. Anton Cornelis Burghard, geb. Bangkok 15-3-1953, huisarts te Amsterdam, tr.
Amsterdam 9-4-1992 Brigitte Albrecht, geb. ald. 18-10-1955, dr. van Johannes
Albrecht en Louise Teresia Diephuis48.
Uit dit huwelijk:
a. Fleur Gaby Louise Burghard, geb. Amsterdam 7-9-1992.
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b. Sophie Brigitte Burghard, geb. Amsterdam 12-4-1994.
c. Lars Jemen Anton Burghard, geb. Amsterdam 3-2-1997.

3. GabyAletta Burghard, geb. Bangkok 20-6-1954, doctoranda in de bewegingswe-
tenschappen, hoofd Interne Diensten Deloitte & Touche te Amsterdam.

4. Anna Christiana Burghard, geb.'s-Gravenhage21-9-1956, tr. Amstelveen 29-12-
1992 Anton Wiger Vitringa, geb. Amsterdam 7-4-1955, componist, zn. van Jan
Anton Vitringa en Tonia Johanna Nijhof.

IVd. Oscar Burghard, geb. Soerabaja 21-2-1879, administrateur van de onderneming
Salatiga te Salatiga, overl. (verm. Batoe) tussen 1938 en 1942, tr. Berbek 10-5-1902
Theodora Frederika Broekhuijzen.

In tegenstelling tot zijn broer Rudolf, is Oscar niet vooreen opleiding naar Nederland gegaan. In 1894
begon hij zijn werkzaamheden als klerk bij de ontvanger Invoerrechten en Accijnzen in Batavia. van
1898 tot 1902 was hij leerling-opziener bij het Boschwezen in Modjokerto, in 1903 employé bij de
suikerfabriek Djoewono in Kertosono (Kediri) en daarna tot omstreeks 1908 bibitplanter in dienst van
de NHM te Koelingan (Kediri). waarna hij als administrateur in dienst trad van de onderneming
Salatiga. Hij bleef daar tot zijn pensioenering en in 1938 woonde hij als particulier in Batoe: zijn
echtgenote was toen al overleden.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Hendrik Wendelin (Willy) Burghard, geb. Pare (Kediri) 12-2-1903, candi-
daat-administrateur Centrale Kas te Djombang, administrateur AV Credietbank
te Djombang, overl. Batavia 17-9-1945 (getjingtjangd = vermoord in de bersiap-
periode48, grafligging Nederl. Ereveld Menteng Poelo, vak II, nr. 15351), tr. ca.
1938 de Australische Margaret NN.
Uit dit huwelijk:
a. Oscar Burghard, geb. Djombang ca. 1939, omstreeks 1949 met zijn moeder naar Australië ver-

trokken48.
2. Cornelia Theodora (Corrie) Burghard, geb. Koeningan (Kediri) 5-12-1904, em-

ployé bij General Motors, Batavia (1938), ongehuwd.
Na de capitulatie in 1942 gaf zij haar postzegelverzameling in bewaring bij het echtpaar Burghard-
Ploem. waarna zij naar Djombang vertrok42. Zij verbleef daar tot aan de internering bij haar broer
Willy en zijn echtgenote Margaret. Zij verbleef (o.a.?) in het interneringskamp Karangpanas (Midden-
Java), waar zij in 1944 Willem Fredrik Elisabeth Burghard in zijn laatste uren bijstond. Zelf heeft zij
de internering doorstaan en in 1948 werkte zij weer in Batavia (bij General Motors?)4'. Zij had daar
ook contact met haar schoonzuster Margaret en haar zoontje Oscar; het is zelfs mogelijk dat zij daar
samenwoonden.
Na 1948 heeft niemand meer iets van haar vernomen; het is niet onmogelijk dat zij met laatstgenoem-
den na de souvereiniteitsoverdracht naar Australië is vertrokken.

3. Oscar Burghard, geb. Cheribon 10-12-1906, overl. Salatiga 12-9-1909. •

Noten
Gebruikte afkortingen: AB = Anton Burghard, ARA = Algemeen Rijksarchief te Den
Haag, CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, DPR = The District
Probate Registry, GAA = Gemeentearchief Amsterdam, GAH = Gemeentearchief
Haarlem, GAN - Gemeentearchief Nijmegen, GRO = General Register Office, Lon-
don, HMB - Herman M. Burghard, IFA = Indisch Familie Archief, PRO = Public
Record Office te London, PPR = The Principal Probate Registry, RNH = Rijksarchief
Noord-Holland, SFB = Stephen F. Burghard.

I. Brieven van M.G.E. Burghard-van der Lingen (1924), F.F. Burghard (1927), mr. E.J. MacGillavry
(1944) en A. Burghard (1947).
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2. Volgens de familie-overlevering zouden de voorvaderen van dit geslacht Burchhardt/Burckhardt uit
Z.W.-Duitsland (Baden) stammen; bij de naspeuringen naar vele geslachten van deze naam in de
Duitstalige gebieden bleek slechts één geslacht, uit hoofde van de repeterende voornamen Chris-
toph(orus) en Theodor(us) in aanmerking te komen. Het stamt ook inderdaad uit dit gebied (Freiburg
im Breisgau. resp. Britznach im Badischen Obermünstertal). Deze mogelijke voorvaderen uit het eind
van de 15e- en de 16e eeuw waren voornamelijk laken- en zijdehandelaren. Hun nakomelingen in
rechte lijn vinden wij terug in Bazel, waar zij in eerste instantie datzelfde beroep uitoefenden.

3. EmsUindische und Bentheimer Familien Forschung. blz. 15: Status Animarum Landegge 1749/50:
Christophorus Burchhardt, 'calvinista'. 30jaar oud. ongehuwd; als bediende werkzaam bij de weduwe
Von Schade (met haar wordt naar alle zekerheid bedoeld Magdalena C.D.W. van Munster tot Souren-
burg, geb. 10-5-1723, overl. 26-1-1772. echtgenote van Hendrik Willem Schade tot Landegge, overl.
28-2-1748).
Van het huwelijk van Christophorus Burchhardt en Dorothea Meulenkamp (Möllenkamp?), alsmede
de geboorte van hun kinderen, naast Fredrik o.a. Theodor(us), Dorothea en Christoph (overl. Batavia
20-11 -1830) is niets terug te vinden, aangezien de kerkboeken van Haren (Emsl.) vanaf 1740 tot 1773
door brand verloren zijn gegaan (brief Bischöffliches Generalvikariat Osnabrück d.d. 24-3-1995).

4'. Oudste echtpaar van de stamreeks Burghard, zoals opgesteld door de twee laatstgenoemden in noot
1.

5. Tegenwoordig 4459 Emlichheim in Duitsland.
6. Opgave GAA.
7. Tegenwoordig onderdeel (district) van London.
8. GRO: huwelijksakte 1864, the Parish Church of St. Mary Newington No. 44.
9. PRO: 1871 Census Return. No. of schedule 182; hieruit blijken voorts de leeftijden van de vier oudste

zoons en het woonadres in 1871: Barnley Road 18, Stockwell.
10. Bron: SFB.
11. Who 's who in Great Britain. Voorts moge verwezen worden naar zijn biografie in Lives of the Fellows

of the Royal College ofSurgeons of England 1930-1951, uitgegeven door het Royal College in 1953,
blz. 125.

12. PPR: last Will and Testament of Frederic Fran^ois Burghard.
13. GRO: Registration District Lambeth 1871, No. 78.
14. DPR. Bodmin: last Will and Testament of Alfred T.W. Burghard.
15. Bronnen: SFB, dagbladartikel d.d. 13-2-1958 naar aanleiding van het overlijden van Mr. en Mrs.

A.T.W. Burghard en genealogie familie Sayer.
16. GRO. Registration District Dartford 1900. No. 7.
17. DPR Ipswich: last Will and Testament of Geoffrey F. Burghard.
18. Who 's Who in Great Britain (1969) en SFB.
19. GRO. Registration District Chichester 1936, No. 344.
20. GRO. Registration District Nottingham 1936, No. 480.
21. GRO, Registration District Colchester 1960, No. 414.
22. GRO, Registration District Camden 1989, No. 99.
23. GRO, Registration District Hammersmith 1990, No. 224.
24. GRO, Registration District Oxford 1993, No. 148.
25. De receptie t.g.v. de ondertrouw vond plaats ten huize van de heer J.C.N. Lambert. Kloveniersburgwal

G.531.
26. CBG:familie-advertentiesenRNH: archieven van de rechtbank van Amsterdam, deel 218, fol. 11920,

122 en 18000, deel 219. fol. 240. 1000 en 3640.
27. Mededeling van mevr. M. Burghard, Nijmegen.
28. Brief van Frederic Francois Burghard d.d. 7-7-1927.
29. F.C. Bloys van Treslong Prins. Grafschriften op Java, deel V. 195.
30. IFA: persoonsfiches Indische burgerlijke stand. ARA: stamboeken Indische ambtenaren.
31. Documenten archief HMB.
32. Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden; hij was getrouwd met Catharina Theresia Lion (oud-

ste zuster van Maria Lion): zie Van Braam Morris in Nederland's Patriciaat 21 (1933/4), blz. 311-
313.

33. Bron: D.C. Burghard-Schirmer.
34. Brief van de wed. W. Burghard-van der Sluys, San Pedro de Alcantara. d.d. 11 -9-1994.
35. Ph.M. Bosscher, De Koninklijke Marine in de 2e Wereldoorlog, dl. 1.
36. Idem, dl. 3 en Marinemonografie 'Van Galen'.

GensNoslra52(1997) 523



37. Een zoon uit dit huwelijk plaatste de overlijdensadvertentie van Maria Elisabeth Burghard (1932).
ondertekening (uit aller naam): Jac. E. van Schaick van Raalten.

38. IFA. Indische adresboeken; het laatst verschenen adresboek dateert uit 1938. zodat mutaties na 1938
derhalve niet meer op deze wijze zijn te achterhalen.

39. Bronnen: Gemeente Ubbergen, IFA, persoonsfiches Indische burgerlijke stand en GDH: Nancy W.
Volmer Knollaert hertrouwde Padang Pandjang 28-3-1881 Jhr. Willem Hendrik Wendelin de Koek.
geb. Djokjakarta 13-7-1850. overl. 's-Gravenhage 26-8-1932 (zie ook Nederland's Adehboek onder
De Koek).

40. Na zijn verblijf in het Waalse Weeshuis is hij op 3-11 -1890 vanuit Amsterdam naar Soerabaja ver-
trokken (opgave GAA).

41. Zijn werkgever, W.J.Th. Naessens was (in 1887) gehuwd met Maria Frederika Wardenaar. oudste
zuster van de latere echtgenote van Willem F.E. Burghard.

42. Brief van mevr. Burghard-Ploem d.d. 27-2-1991.
43. Vermeld in brief van Cornelia Theodora Burghard aan Anton Burghard d.d. 12-3-1948.
44. Zij noemde zich Jeanne Pauline, maar bij haar geboorte heet zij Johanna Petronella.
45. Brief van Frederik Abraham Kater, Golden (bij Denver, USA) d.d. 10-7-1995.
46. CBG: rouwadvertentie en brief van mevr. A. André de la Porte-Wilmer. Bussum. d.d. 24-2-1995.
47. Dit schip, waarmede ca. 4200 Javanen en 2300 krijgsgevangenen werden vervoerd, werd op 18-9-

1944 ten westen van Sumatra getorpedeerd, waarbij ca. 4000 Javanen en ruim 1600 krijgsgevangenen
het leven verloren.

48. Bron: AB.
49. Zie ook Nederland's Patriciaat 42 vanaf blz. 175 en voorts het MacCillavry-boek door mr. E.J. Mac-

Gillavry.
50. Uit dit kortstondig huwekijk één zoon, aan de moeder toegewezen en na haar volgende huwelijk met

een Fransman door laatstgenoemde geadopteerd, zodat deze zoon nu niet de Burghardnaam voert.
51. Oorlogsgravenstichting, Den Haag, brief d.d. 20-12-1995.

UIT ANTWERPSE BRON (23)

21 -1 -1584; Ten versuecke van Franchois Braem haecmaker woonachtich tot Delft. Hans Wils, cleermaker,
out omtrent xxix jaeren en[de] Niclaes Vasseur, backer, out omtrent xxiiij jaeren juraverunt [= bevestigen
onder ede] dat zy wel kennen en|de] over de twintich jaeren wel gekent hebben de voors|chreven] produ-
cent, ende dat sy den selven houden en[de] achten voor een man van eeren. staende tot goeden name en[de]
fame sonder oyt ten contrarien van dyen gehoort oft vernomen te hebben. Redene van henne wetent[heyt]
dat sy van joncx oppe met hem gewoont, geconverseert en altyts verkeert hebben. Affirmeren|de] |= beve-
stigende] voorts wel te weten dat den selven producent is geboren alhier binnen des[er] stadt van Antwerpen
van wettige bedde als wel gekent hebben[de] syn[ne] vader en moeder by namen Jan Braem en Margriete
Vermeeren.

[SA Antwerpen, Schepenregister 378, f. 35 verso][M.V-K]
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ZELF PUBLICEREN IN GENS NOSTRA

Zoals iedereen weet, is Gens Nostra het ver-
enigingsblad van de NGV en uit dien hoofde
is het ook een vakblad voor genealogen en an-
dere belangstellenden (bijvoorbeeld (locaal)
historici). Gen.i Nostra is het medium bij uit-
stek waarin leden de resultaten van hun on-
derzoek kunnen publiceren. Dit is een belang-
rijk uitgangspunt vooreen vrijwilligersorgani-
satie als de NGV.

Gens Nostra is een blad voor en door le-
den van de NGV en kent geen redactie of au-
teurs die gehonoreerd worden, leder lid heeft
het recht om een artikel ter publicatie in te
sturen. Dat recht is eigenlijk een voorrecht,
waar nog te weinig lezers van Gens Nostra
gebruik van (durven) maken, want publiceren
betekent reacties krijgen in de vorm van aan-
vullingen en correcties. Ook dit laatste is heel
belangrijk, al worden correcties soms opgevat
als onterechte kritiek. Immers, de genealogi-
sche wetenschap kan alleen maar gedijen in
een kritische samenspraak met allerlei onder-
zoekers.

In de vorige zin staat het woord 'weten-
schap' en die kwalificatie blijkt veel poten-
tiële auteurs af te schrikken. 'Dat kan ik niet,
dat is me te wetenschappelijk' is een veelge-
hoorde reactie op een uitnodiging om een bij-
drage aan Gens Nostra te leveren. Maar wat is
er feitelijk aan de hand? Wetenschappelijk wil
in wezen niets anders zeggen dan controleer-
baar door derden. Een wetenschappelijk ver-
antwoord artikel biedt de lezer de mogelijk-
heid door bronvermeldingen de gepresenteer-
de feiten te controleren. Wetenschappelijk is
dus nauwkeurig zijn ('waar heb ik wat gevon-
den'). Niks meer en niks minder.

Een bronvermelding kan zijn een verwij-
zing naar een artikel in een boek of een tijd-
schrift, naar een archiefstuk, naar de klapper
op een doopboek, naar een dossier bij de
NGV of zelfs naar een mondelinge of schrif-
telijke mededeling van een deskundige op een
bepaald gebied (zo mogelijk toch met een
verwijzing naar de exacte bron!). Natuurlijk
worden aan de bronvermeldingen op zich ook

eisen gesteld, maar ook dat is een kwestie van
nauwkeurigheid. Het komt erop neer dat za-
ken als auteur, titel, plaats, jaar, instelling,
archief, inventarisnummer, pagina- of folio-
aanduiding e.d. in de juiste volgorde worden
opgeschreven. Essentieel voor een bronver-
melding blijft, dat lezers de bron (ook naja-
ren) kunnen terugvinden.

Nog niet zo heel lang geleden was het min-
der gebruikelijk om genealogische publicaties
van bronvermeldingen te voorzien. Het clubje
genealogen was klein en men ging er veelal
van uit, dat men bij elkaar kon navragen wel-
ke bronnen gebruikt waren. Achteraf gezien
kunnen wij dat betreuren, want genealogen
zijn ook sterfelijk en menig oud artikel heeft
aan waarde ingeboet door het overlijden van
de auteur die zijn bronnen in het graf heeft
meegenomen. Iedere serieuze genealoog van
vandaag zal de wenselijkheid en redelijkheid
van het publiceren van controleerbare gege-
vens inzien.

Zijn er behalve controleerbaarheid nog
meer 'eisen' voor een publicatie in Gens Nos-
tral Er blijken daaromtrent nogal wat misver-
standen te bestaan onder de leden van de
NGV. Zo zouden geen kwartierstaten meer
geaccepteerd worden. Niets is minder waar,
alleen geldt ook voor kwartierstaten de 'eis'
van controleerbaarheid (uiteraard behoeven
gegevens uit voor de hand liggende bronnen
als Burgerlijke Stand en DTB-registers geen
bronvermelding). In de laatste jaargangen van
Gens Nostra staan voorbeelden van goed ge-
documenteerde kwartierstaten. Laat u zich
eens inspireren door een deel van uw eigen
kwartierstaat op deze wijze voor publicatie
geschikt te maken! Het is beter om af en toe
een gedeelte van een kwartierstaat verant-
woord te publiceren (met grote kans op aan-
vullingen en correcties) dan te wachten tot het
niet bestaand moment dat de staat 'af' is.

Ook het idee dat alleen 'complete' genea-
logieën (wat zijn dat?) worden opgenomen, is
een vooroordeel, evenals de zogenaamde ei-
sen aan sociale status van een familie. Het is
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een evident aantoonbare misvatting dat in
Gens Nostra grotendeels genealogieën of
kwartierstaten van beroemde mensen of men-
sen met 'blauw bloed' een plaats krijgen. 'Ge-
wone mensen' voeren ook in Gens Nostra de
boventoon. Bovendien zijn fragmentgenealo-
gieën even welkom als een min of meer afge-
ronde studie, waarin vele jaren onderzoek is
gestoken. Beschikt u over een deel van een
genealogie van minimaal drie (belangrijk cri-
terium voor opname in het Genealogisch Re-
pertorium) of (uiteraard liever) meer genera-
ties waarover u wat meer kunt vertellen dan
alleen de kale data, dan behoort in principe
een publicatie in Gens Nostra tot de mogelijk-
heden.

Voor de manier waarop de genealogische
gegevens gerangschikt en gepresenteerd moe-
ten worden voor een publicatie in Gens Nos-
tra zijn enkele regels opgesteld (deze worden
op aanvraag toegestuurd). De regels zijn er
natuurlijk niet voor niets. Een zekere stan-
daardisering (denk bijvoorbeeld aan kwartier-
staatnummering) bevordert de toegankelijk-
heid van de bijdragen en bespaart bovendien
plaatsruimte (bijv. door het gebruik van be-
paalde afkortingen).

Als laatste 'eis' geldt dat een bijdrage in
behoorlijk Nederlands gesteld moet zijn. Ook
daar zal het merendeel van de leden van de
NGV zich in kunnen vinden. Natuurlijk kan
deze voorwaarde een drempel vormen voor

genealogen die niet zo vaardig met de pen
zijn. De redactie staat een auteur in spe die
zich taalkundig wat onzeker voelt, graag met
raad en daad ter zijde bij het schrijven van
een (korte) inleiding of het redigeren van zijn
bijdrage. Het feitelijke onderzoek moet uiter-
aard wel door de auteur zelf gedaan zijn.

Tot slot nog een algemene opmerking. Wie
zijn oor in de vereniging te luisteren legt,
komt tot de verheugende conclusie dat veel
leden wel iets in Gens Nostra zouden willen
schrijven over hun onderzoek. Het blijft jam-
mergenoeg vaak bij voornemens, omdat men
aan 'zelfcensuur' doet. Argumenten als 'mijn
familie is niet belangrijk genoeg', 'mijn on-
derzoek is nog niet af', 'ik kan niet voldoen
aan wetenschappelijke eisen' of 'ik kan niet
schrijven' doen veelvuldig de ronde. Hopelijk
is nu duidelijk geworden dat deze argumenten
niet doorslaggevend hoeven te zijn om zelf
eens wat te schrijven. Kwaliteit zit niet in de
lengte of ingewikkeldheid van een artikel. Een
korte bijdrage, nauwkeurig gedocumenteerd
en helder geformuleerd (eventueel met hulp
van de redactie) is kwalitatief net zo volwaar-
dig als een gecompliceerd onderzoek naar een
middeleeuws geslacht.

Gens Nostra biedt graag de mogelijkheid
tot publicatie van goed gedocumenteerde arti-
kelen van leden van de NGV voor een breed
georiënteerde en belangstellende lezerskring.

(MVKenWS)

RECENSIES; UIT DE KEUKEN GEKLAPT (4)

De inhoud van het boek (2)
Ik wil het vervolgens met u hebben over de
weekdagen. Er zijn genealogieën die van wer-
kelijk alle vermelde data weergeven of het
een woensdag, een dinsdag of een zaterdag
was. Zo van: geb. maandag 7 januari 1856 te
Groningen ..., huwt vrijdag 23 mei 1884 te
Zutphen,... overleden zondag 26 juni 1927 te
Amsterdam. En dat een heel boek vol! Mits
men zich niet heeft vergist, is er uiteraard
geen kwaad mee gedaan, maar redelijk over-

bodig lijkt het me wel. Vrijwel niemand zal
die werkdagen als een erg nuttige of belang-
wekkende toevoeging beschouwen, eerder als
een storende. En wie om welke reden dan ook
benieuwd is naar de dag in de week van een
bepaalde datum, die kan over verschillende
handige boekjes beschikken die de vraag tot
een oplossing brengen.

Onder het kopje 'overbodig' noteren we
ook de leeftijden. Dat zal u verbazen. Leef-
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tijden overbodig, en dat zegt nu een genea-
loog! Niet altijd natuurlijk, maar wel in het
geval: Jan Luimers, geb. Rotterdam 18-1-
1890, trouwt 7-2-1917 op 27-jarige leeftijd te
Rotterdam met Marie Louise van Kuimelen,
geb. 18-3-1891 (zij is dan 25 jaar). Hij over-
lijdt te Delft 23-11-1967, 77 jaar oud.

Ik heb boeken gezien waarin op tientallen
pagina's achtereen dertig of meer van deze
leeftijdsopgaven staan, terwijl die alle door
een eenvoudige aftreksom kunnen worden
berekend. Ook hier geldt: het is natuurlijk niet
fout, maar 't staat niet en stoort mijzelf een
beetje, omdat ik de bijna onbedwingbare nei-
ging heb om het allemaal te gaan narekenen,
kijken of het wel klopt. Maar dat laatste kon
u die het boek schreef, nog niet weten. Het
wordt in mijn ogen al heel erg dol als bij een
jonggestorven baby de plechtige vermelding
staat: overleden op O-jarige leeftijd. In bepaal-
de gezinnen, zeker in de vorige eeuw, een
steeds terugkerende 'ouderdom'.

Tenslotte zien we in via de computer ge-
produceerde genealogische publicaties heel
vaak achter iedere persoon een nummer, ken-
nelijk een bij de gegevensinvoer gebruikt re-
latienummer. Voor een genealoog die auto-
matisering toch meer ziet als iets van zijn/
haar kleinkinderen dan van zijn/haar grootou-
ders, geven die nummers een magische ver-
warring. Hij ziet er geen systeem in (en dat is
er vermoedelijk ook niet), maar blijft er wel
naar zoeken. Als het niet anders kan, moeten
die getallen maar worden gehandhaafd, maar
graag dan in de inleiding het geruststellende
bericht dat we die ongelezen moeten over-
slaan.

We naderen het einde van de beschouwin-
gen van een recensent van genealogische wer-
ken. Enige aandacht vragen nog wel de num-
meringssystemen. In Nederland gebruikt men
voor kwartierstaten veelal het systeem Ke-
kule (de probant (uitgangsfiguur) = 1, vader
2, moeder 3, grootvader van vaderszijde 4,
grootmoeder van vaderszijde 5, andere groot-
vader 6 enz. enz.), terwijl men voor stambo-
men een verwijzingssysteem gebruikt waarbij
een vooraangeplaatst romeins getal de genera-
tie aanduidt en de daarachter geplaatste letter
(soms ook cijfer) de verwijzing binnen die
generatie geeft. De enigszins ingevoerde ge-
nealoog zal deze systemen direct herkennen.

Ik wil niet beweren dat deze systemen vol-
strekt alleen-zaligmakend zijn. Er zijn ook
andere aanvaardbare nummeringssytemen,
maar wat ik wel in boekpublicaties ben tegen-
gekomen, heeft niet altijd mijn humeur verbe-
terd. Sommige auteurs kijken bij voorkeur
niet eens hoe een ander het gedaan heeft, be-
denken zelf wat en prijzen dat schoons in een
voorwoord soms ook nog aan als een vondst
van zodanig belang dat de genealogie van nu
af een onvervangbare basis wordt geboden,
terwijl ik een volle avond nodig heb om de
(achteraf niet bestaande) verdiensten van het
huisbakken systeem te ontdekken. Gelukkig
komt het steeds vaker voor dat men een in elk
geval duidelijk verwijzingssysteem hanteert
en dat laatste mag ik dan ook van harte aanbe-
velen.

Iets dat mij altijd even bezighoudt als ik
een genealogische monografie bekijk is: wie
is de auteur? Heel vaak zul je die in het werk
aantreffen want veel auteurs beschrijven nu
eenmaal het geslacht waartoe ze zelf behoren.
Soms valt dat niet te ontdekken. De auteur is
J. Dekker en het boek beschrijft het geslacht
Dekker van de Veluwe. Blijkens het naamre-
gister staan er twintig J. Dekkers in het boek
en bij geen van hen is aangegeven dat hij (of
zij, dat weten we ook niet) de auteur is. Heeft
de auteur een voorwoord ondertekend en is
die ondertekening in het naamregister ver-
werkt, dan kan men nog wel eens wat te we-
ten komen.

Wat veel vaker voorkomt, is dat de auteur
van het boek zo te vinden is. Er is namelijk
sprake van een gegevensexplosie rond de ei-
gen persoon, een ego-concentratie, zoals ik
dat altijd noem. Naarmate de beschreven per-
sonen nauwer verwant zijn met de schrijver
van het boek wordt de informatie uitvoeriger,
de documentatie neemt toe, alsook het aantal
foto's van betrokkenen. Allerlei levensbijzon-
derheden, anecdoten, details worden beschre-
ven, die bij iets verder verwijderde takken
geheel buiten beeld zijn gebleven. In een en-
kel geval ontstaat de indruk dat de schrijver
zijn eigen leven heeft willen beschrijven met
dat van zijn ouders en andere gezinsgenoten
en dat de overige stamboomgenoten er slechts
zijn als randversiering of ter introductie van
de hoofdpersoon. Weer een goede raad: au-
teur vertel gerust wat u weet en wat u kwijt
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wilt over u en uw allernaasten -daar heeft de
familiehistorie alleen maar baat bij - maar
tracht in een boek toch ook enige evenwich-
tigheid in informatie na te streven.

Dat was het. Ik hoop niemand te hebben

afgeschrikt een stamboom te publiceren. In
tegendeel, ik hoop dat u er aan zult beginnen,
voor zover dat al niet eerder is gebeurd. En
misschien hebt u wat aan mijn vingerwijzin-
gen.

R.F. VULSMA

STAMBOEKEN SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN

De Nederlandse Spoorwegen zijn voortgeko-
men uit verschillende spoorwegmaatschappij-
en. Van veel van deze maatschappijen zijn de
gegevens van de personeelsleden bewaard
gebleven. Naast gebruikelijke gegevens als
naam, geboortedatum, burgelijke staat, aantal
kinderen, datum indiensttreding en standplaat-
sen, bevatten de conduitestaten ook interes-
sante gegevens over rang of functie, loon of
salaris, gratificaties, staffen e.d.

Helaas zijn lang niet alle personeelregisters
bewaard gebleven. Bij het Spoorwegmuseum
in Utrecht berusten nog de stamboeken van de
volgende spoorwegmaatschappijen:
- Maatschappij tot exploitatie van Staats-

spoorwegen (1863-1938). Spoorwegperso-
neel geboren vóór ca. 1910 met een stam-
boeknummer van 40.600 of lager. Gege-
vens van personeel dat later is geboren, een
hoger stamboeknummer heeft dan 40.600
en via de Staatsspoorwegen per 1 januari
1938 naar de NV Nederlandsche Spoorwe-
gen is overgegaan, berusten nog gedeelte-
lijk bij de NV Nederlandse Spoorwegen in
Utrecht.

- Hollandsche Uzeren Spoorweg Maat-
schappij (1837-1938). Personeelsstamboe-
ken indiensttreding 1839-1922, register

ambtenaren en beambten van de werk-
plaats Haarlem 1907-1960 en het perso-
neelsstamboek van de Wegopzichter Zaan-
dam 1919-1924.

- Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschap-
pij (1845-1890). Een gedeelte van het per-
soneelsarchief berust bij het Spoorwegmu-
seum en een gedeelte bij het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag.

- Nederlandsche Centraal Spoorwegmaat-
schappij (1860-1934). Van deze maat-
schappij bevindt zich vrijwel geen perso-
neelsarchief bij het Spoorwegmuseum.

Aanvragen om personeelsgegevens betreffen-
de de Staatsspoorwegen dienen de volledige
naam en geboortedatum van de gezochte per-
sonen te bevatten. Aanvragen betreffende an-
dere maatschappijen dienen bovendien zo mo-
gelijk vergezeld te gaan van functie (machi-
nist, beambte e.d.), of dienst (Tractie en Ma-
terieel, Weg en Werken e.d.).

Vragen kunnen uitsluitend schriftelijk ge-
richt worden aan het Spoorwegmuseum, t.a.v.
de heer A.J.H, van Marion, conservator, Ma-
liebaanstation, 3581 XW Utrecht. Voorlopig
zijn aan het onderzoek geen kosten verbon-
den.

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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B

CORNKUS
BLOM

zn. van Klaas
Blom en Aagje

Krijler

arbeider

geb. Velsen
13-1-1842

overl. Sloten
18-12-1914

ir. Haarlemmer

9

PIETTERTJE
VAN DEN
KOMMKR

dr. van Pieter van
den Kommer en
Maartje Muuses

geb. Uitgeesl
17-10-1847

over!. Amsterdam
21-8-1926

meer 5-5-1871

4

CORNELIS BLOM

adjudant-schrijver Koninklijke
Marine

geb. Haarlemmermeer
15-11-1871

overl. Den Helder 11-6-1964

ir. Den Held

10

JACOB
FRANSEN

zn. van Anthonie
Fransen en
Dieuwenje

Pluister

vletterman.
karrijder

geb. Den Helder
15-7-1844

overl. Den Helder
4-12-1902

tr. Den Held

11

JANNETJE
KOSSEN

dr. van Jan Kossen
en Neeltje de

Graaf

geb. Den Helder
12-1-1839

overl. Den Helder
5-7-1898

r23-5-1872

5

MARTHA FRANSEN

geb. Den Helder 25-1-1875
overl. Alkmaar 19-10-1944

;r 20-8-1896

2

JAN JACOB BLOM

leraar wis- en natuurkunde, directeur LTS Alkmaar (1961-1969)
geb. Den Helder 30-8-1898

overl. Bergen aan Zee 21-10-1963

tr. Den Helde

12

ADRIAAN
GROOT

zn. van Pieter
Groot en

Dieuwertje
Horsman

groente nkoopmag

geb. Den Helder
21-8-1845

overl. Den Helder
17-11-1924

tr. Den Held

13

FROUTJE
DEKKER

dr. van Koenraad
Dekker en Wiesje

van Grouw

geb. Den Helder
22-10-1846

overl. Den Helder
16-7-1923

;r 4-12-1873

6

PIETER KOENRAAD
GROOT

groentenhandelaar

geb. Den Helder 24-2-1879
overl. Den Helder 6-8-1971

tr. Het Bild

14

SYTZE DE
JONG

zn. van Klaas
Yeps de Jong en

Klaaske Johannes
de Vries

werkman

geb. Engelum
21-6-1840
overl. Sint

Annaparochie
19-4-1896

tr. Het Bild

15

W1JTSKE
KUIKEN

dr. van Jacob
Kuiken en Dirkje

Hoekstra

geb. Sint
Annaparochie

5-7-1838
overl. Sint

Annaparochie
25-11-1916

13-8-1868

7

JANTJE DE JONG

geb. Sint Annaparochie
8-3-1878

overl. Den Helder 10-8-1954

13-8-1903

3

FROUTJE GROOT

geb. Den Helder 10-5-1904
overl. Alkmaar 12-9-1986

r30-10-1925

PIETER CONRAD MARTIN BLOM
1

bouwkundige werkzaam bij Hoogovens IJmuiden (1957-1993), geb. Alkmaar 20-7-1933
tr. Alkmaar 21-5-1958 Petronella Christina Elisabeth Albers, geb. Alkmaar 26-5-1936,

dr. van Dirk Albers en Elisabeth Christina Kamper

Nummer 21
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BOEKEN

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

Genealogieën
A.M. Hulkenberg, De families Hulkenberg, Lisse 1996 (inlichtingen bij de auteur, Eikenlaan 272, 2161 EJ
Lisse, tel. 0252-413918).

Het lezen van het voorwoord is meestal verhelderend. Ook bij deze uitgave is dat het geval. De auteur
van deze kleine, goed verzorgde uitgave weet met het nodige relativeringsvermogen een duidelijk inzicht
te verschaffen in de vreugden en problemen, die de 50-jarige speurtocht naar zijn voorgeslacht met zich
heeft meegebracht. Het betreft hier een geslacht uit de Duits-Nederlandse grensstreek langs de Rijn. Niet
alleen het grensoverschrijdende onderzoeksgebied zorgde voor de nodige complicaties, ook het feit dat de
stamvader Peter Hulkenberg oorspronkelijk Wilhelm Thijssen bleek te heten, veroorzaakte de nodige
verwarring. De ouders van deze Wilhelm waren Hendrik Tijssen en Maria Willing (die op 31-10-1782 te
Millingen in het huwelijk traden). De auteur vertelt in korte hoofdstukjes allerlei wetenswaardigheden over
zijn familie. Het boekje is ruim voorzien van foto's en wordt besloten met een genealogisch schema.

A.R. Vogel-de Waal, Het geslacht De Waal uil Watergang (met aanvulling), z.pl.. z.j. Van dezelfde auteur:
De afstammelingen van Johan Christoph Laurenz Vogel en Christina Margaretha Haupten, Oostzaan 1990
(inlichtingen bij de auteur: Irisstraat 2, 1511 ET Oostzaan).

De samenstelster van beide publicaties heeft kennelijk de smaak van het genealogisch onderzoek te
pakken gekregen. Na haar eigen familie nam zij ook de familie van haar man onder handen. In Nederland
wonen verschillende families De Waal. In deze uitgave komt een familie De Waal uit Watergang (bij
Landsmeer) aan bod. Stamvader is een Claas Claaszn. de Waal, die op 9 november 1713 in Watergang werd
begraven. Hij was gehuwd met Marijtje Simons en hun nageslacht bleef eeuwenlang in Watergang (en later
in de omgeving) woonachtig. De familie Vogel is afkomstig uit de destijds Pruisische stad Danzig (thans
Gdansk in Polen). In 1782 verhuisde Johan Christoph Laurenz Vogel naar Amsterdam, waar hij zich liet
inschrijven als lidmaat van de lutherse gemeente. Hij trouwde met Christina Margaretha Haupten, die in
1755 te Wittmund (Duitsland) werd geboren. Het echtpaar kreeg acht kinderen, die in Amsterdam in de
lutherse kerk gedoopt werden. Beide publicaties zijn eenvoudig uitgegeven, voorzien van illustraties ,
indices en schema's.

S.K. Vonk en A.R. Vogel-de Waal, Het geslacht Vonk uit Oostzaan (met aanvullingen tot 31-12-1994),
Hilversum 1992 (inlichtingen bij tweede auteur, Irisstraat 2, 1511 ET Oostzaan).

Deze uitgave is het resultaat van een plezierige samenwerking tussen twee genealogen. die elkaar bij het
onderzoek naar de familie Vonk hebben leren kennen. Over de oudste generaties worden uitsluitend primai-
re genealogische gegevens verstrekt. Het begin van de genealogie met twee patroniemloze broers Jan en
Cornelis, die rond 1600 geleefd moeten hebben is zonder nadere toelichting toch wat speculatief. Bij latere
generaties (19e en 20e eeuw) worden meer bijzonderheden vermeld (veelal uit familieoverlevering), waar-
door het boek - mede door de vele foto's -een echt familieboek is geworden. Met index, schema en aanvul-
lingen.

W.J. Willard, Genealogie van Jan Buijsman. Een RKfamilie uit Grootebroek, Almere 1996 (inlichtingen
bij de auteur, Pijnackerpad 4, 1324 VB Almere).

Een eenvoudig uitgegeven genealogie over het Noord-Hollandse geslacht Buijsman, beginnend bij Gerrit
Jansz. Buijsman (Buisman), die in 1721 te Grootebroek werd begraven. Hij huwde in 1688 met Trijntje
Aris. Deze uitgave bevat uitsluitend primaire genealogische gegevens en is voorzien van een index. Opmer-
kelijk zijn de gegevens over de geboorte van Gerrit Jansz. Buijsman, waarbij het volgende wordt opgege-
ven: geboren te Grootebroek in het jaar 1664 (r.-k.). Wordt iemand r.-k. geboren of gedoopt? Bovendien
begint het r.-k. doopboek van Grootebroek pas in 1686. Hier is dus iets anders aan de hand. De geboortege-
gevens worden niet ondersteund door een doopinschrij ving, maar automatisch gegenereerd dooreen genea-
logisch programma (in dit geval H AZA-DATA), op basis van ongecontroleerde (waarschijnlijk een geschat
geboortejaar) ingevoerde gegevens. Dit verschijnsel valt in toenemende mate waar te nemen, ook in andere
publicaties en verdient daarom alleen al enige aandacht. Uiteraard is er niets tegen om voor huiselijk ge-
bruik allerlei gegevens in een computerbestand in te voeren. Bij publicatie kan men echter niet volstaan met
een uitdraai van een genealogie, kwartierstaat of wat dies meer zij. Men dient alle gegevens wel degelijk
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te controleren op juistheid, waarbij de betrouwbaarheid van de gebruikte bron een doorslaggevende beteke-
nis heeft. Deze opmerkingen zijn natuurlijk bedoeld voor alle (computer)genealogen.

K. Terpstra. Genealogie Terpsira uit Hantumhuizen, de afstammelingen van Jan Hoytes. Veenwouden 1996
(inlichtingen bij de auteur: Parmentierlaan 6. 9269 VR Veenwouden).

De onderhavige familie Terpstra stamt af van Jan Hoytes, die in 1659 met zijn vrouw Hilcke Jacobs een
huis te Wierum kocht. Nakomelingen van dit echtpaar vestigen zich te Hantumhuizen. Een zekere Wieger
Jans, geb. te Ternaard op 6 november 1756 neemt in 1811 de naam Terpstra aan. De genealogie is beslaat
zeven generaties (tot het begin van de 19e eeuw). De Burgerlijke Stand is (nog) niet uitvoerig bij dit onder-
zoek betrokken. De publicatie is gebaseerd op een geautomatiseerd gegevensbestand en bevat een register.

W.H. Blaauboer, Genealogie van de familie Blaauboer. Santpoon 1996 (inlichtingen bij de auteur, Biallos-
terskilaan 15,2071 SE Santpoort).

Als stamvader van de bijna alle thans levenden met de naam Blaauboer is te beschouwen Gert Pieterse
Blaeuwboer (ca. 1643-1698), zoon van Pieter Gerritsz. Alderwegen en Anna Jans Peper. De reden van deze
naamsverandering is onbekend. Aldus het begin van het voorwoord bij de uitgave van deze genealogie
Blaauboer (Sloth Blaauboer en Blaauboer Vries). Bakermat van de familie is (Oude) Zijpe. Overigens
leefde een niet verwante familie Blaauwboer in de 18e eeuw in Zijpe. De samensteller heeft de genealogie
tot en met de achtste generatie uitgewerkt en hanteert een afwijkend nummersysteem. Met index.

A.M.J.Sollet, Genealogie Lindelauf Oirsbeek 1994 (te verkrijgen door overmaking van ƒ 115,—opgirorek.
6394043 of bankrek. 821129376 t.n.v. A.J.M. Sollet, Smedenstraat 3, 6151 DL Munstergeleen, tel. 046-
4513984).

De familie Lindelauf(f) is een oud Limburgs geslacht. De oudst bekende voorvader was Willem Linden-
louffs die ca. 1500/10 werd geboren. Hij was vermoedelijk pachter van de hoeve Ten Neelen, de latere
hoeve Lindelauf. De naam Lindelauf werd in de loop van de tijd op verschillende wijze gespeld. Tijdens
het onderzoek werden maar liefst tachtig spellingsvarianten gevonden. Van de familie zijn vier verschillen-
de wapenafbeeldingen bekend. Voorafgaand aan de genealogie doet de auteur enkele grepen uit de familie-
geschiedenis, waardoor enkele leden van dit geslacht uit de schaduw van de tijd naar voren treden. De
genealogie is uitgewerkt tot het heden en bevat ook een parenteel van Winand Lindelauf (1816-1882) en
Maria Komelia Wierts (1832-1909). Omdat de parenteel is ingebed in de genealogie levert de opbouw van
het boek een vrij gecompliceerde indeling op. Een schematisch overzicht van alle hoofdstammen, takken
en zijtakken had m.i. wat helderheid kunnen brengen in de structuur van de familie. Overigens niets dan
lof voor de fraaie wijze van uitgeven. Het boek is rijk voorzien van afbeeldingen (waaronder een wapen in
kleur) en een register op familienamen.

N.A. Hamers, Geschiedenis van het Brunssumse geslacht Hamers, deel II (ca 1800), Hamers Publicaties
nr. 2. Uitgave van de Vereniging Limburgse Hamers Genealogieën, z.pl. (1996). ISBN 90-801107-2-8.

In 1992 verscheen het eerste deel over de geschiedenis van het geslacht Hamers (1650-1800), geschre-
ven door ons erelid N.A. Hamers. Een bespreking van dit werk verscheen in Gens Nostra 1993, pag. 136.
Nu is het tweede deel verschenen: een fraai verzorgde uitgave, waarin de vijfde generatie van het onderhavi-
ge geslacht behandeld wordt. De auteur karakteriseert deze generatie als de meest belangrijke, omdat hier
een cesuur ligt in de geschiedenis van het geslacht. De traditionele wijze van leven wordt losgelaten en
leden van de familie trekken weg uit de geboortestreek. In een apart hoodstuk wordt aandacht gegeven aan
deze trek van het zuiden naar het noorden. Overigens is dit niet het enige onderwerp dat in de inleiding aan
de orde komt. De auteur roept bijvoorbeeld ook een treffend beeld op van het leven in de Franse tijd (zoals
de gang van zaken rond geboorte, huwelijk en sterven). Hier ligt de grote kracht van de auteur. Hij heeft
een breed georiënteerde visie op het verleden en verankert zijn familiegeschiedenis in de tijd en de streek.
Ook in genealogisch opzicht is sprake van een ruime aanpak: de auteur besteedt veel aandacht aan aange-
huwde families en geeft in een bijlage nog een groot aantal fragmentgenealogieën van diverse geslachten
uit Brunssum en omgeving. In dit opzicht is dit boek niet alleen een gedegen bijdrage aan de geschiedenis
van de familie Hamers, maar evenzeer aan de Limburgse genealogie in het algemeen. De vijfde generatie
is ingedeeld in drie lijnen. De oudste wordt gevormd door nakomelingen van Leonard Hamers (1711-1780)
en Mettel Nauts (1716-1768), de volgende door nakomelingen van Jan Hamers (1715-1800) en Maria
Agnes Herinx (1722-1793) en de jongste door nakomelingen van Peter Hamers (1720-1770) en Catharina
Tribels (1725-1793). Van ieder gezin is een uitvoerige historische en biografische schets opgenomen. Er
moet een veelheid aan secundaire bronnen gebruikt zijn (die helaas - door de hoeveelheid? - niet altijd
verantwoord worden). Wel geeft de auteur chronologische bronnenlijsten, waarin voornamelijk DTB-
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gegevens zijn verwerkt. Een keuraan bijlagen (o.a. over bronnen rond 1800. Franse volkstellingen, belastin-
gen e.d.) besluit deze schitterende uitgave, die wat mij betreft als voorbeeld kan dienen voor het schrijven
van een familiegeschiedenis in de breedte. Het boek is gebonden, voorzien van illustraties, kaarten en
uiteraard een index op familie- en persoonsnamen. WS

T. Knook-Vissers, Het Geslacht Knook. 1594-1996. Fijnaart 1996. Een uitgave van de heemkundige kring
'Fijnaarten Heijningen' (adres samenstelster: Stadhuisring 12.4791 HS Klundert).

De uit Zevenbergen afkomstige stamvader vestigt zich rond 1630 in Ruigenhil onder Fijnaart. Hoewel
de man driemaal trouwt, is het de tussen het eerste en tweede huwelijk verwekte 'natuurlijke' zoon. die de
feitelijke stamvader wordt van het geslacht Knook. Het is een typisch Westbrabants geslacht waarvan
enkele leden dankzij hun protestantse religie op het schepenkussen terecht kwamen. De auteur heeft alle
moeite gedaan om de genealogische gegevens tot op de dag van heden zo compleet mogelijk bijeen te
brengen. De uitgave is verlucht met fraaie, oude foto"s. Enkele transcripties van de oudste aktes zijn toege-
voegd. Een goed verzorgde uitgave met een compliment aan de heemkundige kring!

A.J. van de Pol, Genealogische studies naar geslachten Kreeft. Band III: Goeree - Overfiakkee. Waalre
1996 (adres auteur: Vossenlaan 2, 5581 EC Waalre).

In mei 1989 werden de resultaten van het onderzoek naarde Drentse afstammelingen Kreeft (Band I)
gepubliceerd. In juni 1991 volgde de uitgave van de Friese stamboom Kreeft (Band II) en in 1996 kwamen
in een lijvig boekwerk (Band III) de twee geslachten Kreeft op Goeree-Overflakkee aan bod. Hiermee is
het onderzoek naar alle geslachten Kreeft in Nederland afgerond. In Band III gaat het om twee geslachten
Kreeft die in de 17e eeuw beide woonden op Overfiakkee. De eventuele onderlinge verwantschap kon tot
nu toe nog niet worden aangetoond. Het geslacht dat aanvankelijk in Ooltgensplaat woonde, is waarschijn-
lijk in het begin van de 19e eeuw uitgestorven. Enkele leden van het andere geslacht, dat afkomstig is uit
Dirksland, vestigden zich in de loop van de 18e eeuw ook te Ooltgensplaat. De auteur heeft, samen met een
ingestelde werkgroep, veel werk en tijd geïnvesteerd in het verzamelen van alle gegevens, daarbij ook
gebruik makend van allerlei secundaire bronnen. Een degelijke, goed gedocumenteerde en rijk geïllustreer-
de uitgave.

A.C.S. van Vuuren en G. Wortman, Genealogisch Onderzoek Wortman, 's-Gravenhage/Kamerik 1995
(adres: G. Wortman, Meidoornlaan 23, 3471 CA Kamerik).

De achternaam doet het al vermoeden: het geslacht komt van oorsprong uit Duitsland. Het is de auteur
gelukt om daar het spoor te volgen tot in de tweede helft van de 17e eeuw. Het geslacht blijkt uit Sulingen
afkomstig, gelegen tussen Bremen en Hannover. Helaas wordt niet aangegeven waarom de Nederlandse
stamvader, vermoedelijk in de Franse tijd, naar Nederland is gekomen. Ook wordt niet vermeld wie de
drager is van het fraai afgedrukte wapen Wort(h)man(n), zodat de lezer niet zeker weet of het bij dit ge-
slacht behoort. Het betreft hier een eenvoudige genealogie met accent op de gegevens over geboorte, huwe-
lijk en overlijden. Heel bijzonder is de scherp afgedrukte collectie familiefoto's die als bijlage aan deze
goed verzorgde uitgave is toegevoegd.

P.H. Tauber, Genealogie van de familie Tauberin Nederland, Alkmaar 1996 (adres auteur: Beatrixlaan 2,
1815 JN Alkmaar).

De auteur heeft met deze uitgave niet meer beoogd dan alle gegevens te bundelen die hij tijdens zijn
onderzoek naar het geslacht Tauber heeft aangetroffen. Het gaat dus om een voorlopige afronding. De eerste
vermelding van de familie Tauber in Nederland dateert van 1760: Frans Tauber uit Silezië. Silezië is echter
een groot gebied. Zijn doopinschrijving is nog niet gevonden. Het boek biedt een eenvoudig genealogisch
overzicht, met als bijlage fotokopieën van talrijke akten en van enkele vermeldingen in gedrukte werken.

F.T. Redeker, Het Gelders-Overijssels geslacht Redeker, Holten 1994 (adres auteur: Oude Diepenveense-
weg7, 7451 CK Holten).

Niet alle Redekers in Nederland zijn familie van elkaar. Wel hebben ze waarschijnlijk allemaal hun
wortels in Duitsland, maar niet in dezelfde plaats. De stamvader van dit geslacht, die zich in 1793 of voor-
jaar 1794 in Nijmegen vestigt, is geboren in Wipshausen, een dorpje gelegen enkele tientallen kilometers
ten oosten van Hannover, in de Kreis Peine. De auteur heeft meer dan dertig jaar aan dit onderzoek gewerkt
en dat is te merken ook. Van talrijke familieleden volgen uitvoerige levensbeschrijvingen. Hierdoor blijven
allerlei wetenswaardigheden voor het nageslacht bewaard en dat is belangrijk. Het boek is fraai en profes-
sioneel gedrukt en verlucht met honderden foto's. Een familieboek om trots op te zijn! TR
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Bronnen
K.F. van Dijk (bewerking). Lierse Bronnen VIII. Dingboek van schoul en gerecht. RA De Lier nr. 22. 1565-
1578. Lierse Bronnen IX. idem. RA De Lier nr. 23. 1581-1591. De Lier 1996, (prijs/ 15.-per deel. afge-
haald op het GA Rotterdam, of ƒ 20.- toegezonden; ƒ 36,50 beide delen samen toegezonden. Girorekening:
1593911 t.n.v. K.F.van Dijk. Heimond 33. 2678 BG De Lier. onder vermelding van Lierse Bronnen met
gewenst(e) nr(s)).

De uitgave van bronnen is een prettig hulpmiddel bij historisch en genealogisch onderzoek. Het is
verheugend dat steeds meer bronnen in gedrukte of digitale vorm voor onderzoek beschikbaar komen. De
serie Lierse Bronnen is al aan zijn negende deel toe! Deel VIII bevat de integrale tekst van het oudste
dingboek van De Lier (dat op kosten van deze gemeente werd gerestaureerd). Een informatieve inleiding
geeft een toelichting op enkele belangrijke aspecten van de 16e eeuwse rechtspraak, e.d. Deel IX bevat de
verkorte inhoud van inv. nr. 23 (met o.a. een toegevoegde inwonerslijst uit 1573). De originele dingboeken
bevinden zich op het ARA te Den Haag. In beide deeltjes is een uitgebreide index op persoonsnamen,
beroepen en aardrijkskundige namen opgenomen.

J. Veekens e.a. (eindred.), Regesten op het Vredegerecht Kanton Crave. 1811 t/m 1838, deel 2 strafrechte-
lijk gedeelte, z.pl.. z.j. [1996]. Uitgave van de Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein
(prijs: ƒ 14,- incl. verzendkosten, over te maken op girorek. 2508135 t.n.v. J. Veekens, Vianenstraat 44,
5342 AJ Oss).

De vrederechter was een alleensprekend lekenrechter die recht sprak in kleine zaken. Deze rechtspraak
moest op eenvoudige wijze, snel, zonder veel kosten en formaliteiten plaatsvinden. Hij werd ook ingescha-
keld bij conciliatie: hij trachtte partijen tot verzoening te brengen. Voorts mocht hij in strafzaken overtredin-
gen behandelen, waarvoor ten hoogste straffen van vijf dagen hechtenis of geldboetes van minder dan
vijftien franc geëist mochten worden. In dit deeltje worden de strafzaken op kundige en rake wijze bondig
omschreven. WS

Idem, Regesten op het Vredegerecht Kanton Boxmeer. 1811 t/m 1838, Oss 1996. (prijs ƒ 43,-).
In dit lijvig deel zijn de regesten opgenomen van het gehele archief van het Vredegerecht, dat tamelijk

compleet bewaard is gebleven. Zowel het administratieve als het strafrechtelijk gedeelte van het archief zijn
bewerkt. Een voorbeeldige uitgave met een schat aan namen. Onder inventarisnummer 1328 komt een flink
aantal akten voor betreffende de familie Futvoye en aanverwanten, afkomstig uit de Belgische plaats An-
denne.

Idem, Regesten op het Notariaat Cuijk. Notaris Rutger de Haen 1696 t/m 1750, Oss 1996 (prijs ƒ 14,-).
Ook deze uitgave dwingt respect en bewondering af voor het doorzettingsvermogen, de ijver, het enthou-

siasme en de nauwgezetheid waarmee de Genealogische Werkgroep aan de slag is gegaan. Deze notaris
hield kantoor in Cuijk, maar hij reisde door het hele gebied, zodat alle plaatsen in het Land van Cuijk erin
voorkomen. De regesten van ca. 600 akten zijn opgenomen.

F. Bakker (eindred.), Vindplaatsen van de archieven van de Noordhollandse polders en waterschappen.
Uitgave van de gezamenlijke afdelingen van de NGV.

Voor vele beoefenaars van de genealogie vormen de polder- en waterschapsarchieven een duister terrein.
De laatste tien jaar zijn vele waterschappen in grotere eenheden opgegaan en menigeen weet niet meer waar
hij de archieven kan terugvinden. Dit boekje biedt een helder overzicht van de huidige bewaarplaatsen van
al deze archieven. Het zou een goede gedachte zijn als dit ook zou gebeuren in de andere provincies waar
polders en waterschappen bestaan.

Diversen
P.J.W. van den Berk, Latijn bij genealogisch onderzoek. Bewerkt door M. van der Beek, Den Haag 1997
(CB-reeks nr. 15; prijs ƒ 13,50, Vrienden van CBG: ƒ 9,50).

Een boekje dat in geen enkele genealogische handbibliotheek mag ontbreken. Een eenvoudig overzicht
van Latijnse termen die men tijdens het genealogisch onderzoek kan tegenkomen. Aan het eind een over-
zicht van de Latijnse hoofd- en rangtelwoorden. Een beknopte literatuurlijst besluit het geheel. Een uitste-
kend initiatief, een belangrijke aanwinst!

Practisyns Woordenboekje of Verzameling van meest alle de woorden in de rechlskunde gebruikelijk.
Ingeleid door J.E. Ennik en P. Brood, Den Haag 1996 (prijs ƒ 23,50, Vrienden van CBG ƒ 19,95).

Alhoewel op het titelblad van het Practisyns Woordenboekje de naam van de auteur ontbreekt, is bekend
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dat Franciscus Lievens Kersteman (1728-1795) de samenstellerervan is geweest. Het is een uitstekend
initiatief van het CBG om van dit woordenboekje, waarvan nog maar enkele exemplaren bestaan, een
fotografische reprint te laten maken, ledere genealoog die de moeite neemt om secundaire bronnen te
raadplegen, stuit op moeilijke juridische termen, die vandaag de dag niet meer gebruikt worden of in een
andere betekenis voorkomen. Daarom een onmisbaar werkje voor elke genealoog. TR

W.H.M. Nieuwenhuts. Woudenbergs Verleden. Scherpenzee] 1996 (prijs/ 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.

W.H.M. Nieuwenhuis, Geschiedenis van Rumelaar onder Woudenberg en Maarn, Woudenberg 1996.
Uitgave van het Bureau voor Familie-Historie, Postbus 72. 3930 EB Woudenberg. Historische Cahiers van
de Gelderse Vallei 1. Woudenberg I. Inlichtingen: W. de Greef. 't Schilt 60, 3931 VH Woudenberg, tel.
033-2864170. •

^LAGEMAAT (124)
Rumelaar

[:::::$&::l Jan Meerveld (Groot Rumelaar)

Jan Wulven van Laar
(hofstede bij.Tweede Rumelaar)
D.van Tuyll van Serooskerken
(Klein Rumelaarl
J.H.BijMc.s.(Ringelpoel)

Gedeeltelijk van Van Tuyll van
Serooskerken en Bijll

Teunis van 't Voort
(Tweede Rumefaar)

Ernst van Voskuilen (Lagemaat)

Anthony van 't Voort (Zandgat)

• \ Vyillem Kemp (De Heul)

Ginkelse Weide / Schothorst
( | Hendrik van Kooten
t 1 (Gr.Lageweide)

I J Elbert Donkersteeg

^ H Huiserf

Spreiding van het grondbezit in het gebied van de oorspronkelijke erven Rumelaar en
Schothorst/Ginkelse Weide (of Lage Weide), omstreeks 1830. De boerderijen op Rume-
laar, die onder Woudenberg liggen, worden vermeld met de huisnummers van 1812, zoals
vermeld in bijlage I.
(Kaartondergrond met toestemming van de uitgever overgenomen uit: Nederlandse Geografische Studies
122.)
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In deze verzorgde monografie over het goed Rumelaar wordt gedegen boerderijonderzoek gecombineerd
met relevant genealogisch onderzoek. Een ideaal samengaan, waarmee tegelijkertijd een bijdrage wordt
geleverd aan de regionale geschiedschrijving. In het eerste deel komen de ontwikkelingen van Rumelaar
tot de 16e eeuw aan de orde. In de loop van de tijd ontstaan uit het Rumelaar-complex verschillende hofste-
den (o.a. Strubbelenburg, De Lagemaat, De Heul, Het Zandgat) die in het tweede deel behandeld worden
met de eigenaars en bewoners. Van de volgende families zijn (fragment)genealogieën opgenomen: Van
Rumelaar/Van Culemborg. Groenewoude. Proeys. Colenberg. Valkenaar. Van Overeem, Van de Haar. Van
't Voort. Van Lambalgen. De Jong, Lokhorst, Blauwendraad en Van Es. De uitgave is voorzien van fraai
gereproduceerde boerderijfoto's en verhelderende kaarten. Het is te hopen dat deze nieuwe reeks uit zal
groeien tot een standaardwerk over Woudenbergse boerderijen en boerengeslachten. Het eerste deel is in
ieder geval een goed begin.

P.W. van Wissing (red.). Gids voor genealogisch onderzoek in Nederland, Zaltbommel (Europese Biblio-
theek, ISBN 90 288 6279x) 1996 (prijs ƒ 49.50).

De markt voor genealogische gidsen lijkt nog gestaag te groeien gezien het aantal (regionale) handleidin-
gen dat in de afgelopen jaren verschenen is. Toch kiest men telkens weer voor een andere invalshoek. In
deze gids ligt de nadruk op de paleografie, het transcriberen van teksten, waarbij als uitgangspunt het boek
van H. Brouwer genomen werd, getiteld Geschreven Verleden (reeds jaren niet meer verkrijgbaar). Deze
nieuwe uitgave werd samengesteld door een viertal archivarissen (W.F.M. Ahoud, J. den Draak. E.C.
Straatsma en P.W. van Wissing) en bevat de volgende hoofdstukken: oud schrift, DTB, oud rechterlijke
archieven, notariële archieven, waterschapsarchieven, weeskamerarchieven, familie-, huis en heerlijkheids
archieven en wordt besloten met een hoofdstuk over maten, munten gewichten en tijdrekenkunde, een
glossarium en een literatuurlijst.

Na een globale behandeling van elke archiefbron volgt een aantal zorgvuldig geselecteerde teksten en
een transcriptie volgens de kritisch-normaliserende methode. De opzet van de gids is tweeledig: een inlei-
ding op archiefbronnen, die door veel genealogen geraadpleegd worden en een handleiding bij het 'vertalen'
van oude teksten. Enige basiskennis van genealogische principes wordt wel vereist. De gids is een welkome
aanvulling op reeds bestaande handleidingen, al vraag ik mij wel af of de markt langzamerhand niet een
punt van verzadiging heeft bereikt. Het trof mij dat in de beknopte thematische literatuurlijst wel aandacht
wordt besteed aan regionale publicaties, terwijl het overzicht van genealogische tijdschriften beperkt blijft
tot landelijk niveau.

Ton Bakkenes en Arie Brouwer (eindred.), Zestig jaar gereformeerde Oosterkerk Zeist, Zeist 1996 (te
bestellen door overmaking van ƒ 15,- (incl. verzendkosten) op postbanknummer 113519 of bankrekening-
nummer 699905540 t.n.v. Geref. Kerk Zeist onder vermelding van Jubileumboekje Oosterkerk).

De oude Oosterkerk was gelegen aan de Slotlaan. In 1935 werd een begin gemaakt met de bouw van de
nieuwe Oosterkerk aan de Woudenbergseweg, die in 1936 voltooid werd. Ter gelegenheid van het 60-jarig
jubileum verscheen een aardig kijk- en leesboekje over de geschiedenis van deze kerk en daarmee werd
tevens een stukje van de (kerk)geschiedenis van Zeist beschreven. Van genealogisch belang is de lijst van
predikanten, kosters en organisten op pag. 87-98 met korte biografische schetsen. WS

OVERLEDEN TE GENT

'Opten vijfften septembris anno 1579 des achternoens tusschen een ende twee uren
is jouffrou Johanna van Remmerswaele vrouwe van Lodijck ende van Welden in
Severgen deser werelt overleden bijnnen der stadt van Gendt, God genade der zielen'

(GA Roosendaal en Nispen. ORA inv. nr. 214)
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PERIODIEKEN

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

Nederland
De Asperensche Courant (Vereniging 'Oud-Asperen'; secr: J.H.N, van den Berg. Achterstraat 40, 4147
AC Asperen), volgnr. 66, 18e jg., nr. I, maart 1997. Het nieuws van 70 jaar geleden.

Idem, volgnr. 67, 18e jg., nr. 2, juni 1997. Lijst van diakenen te Asperen 1643-86 [o.a. Bel. Van Bruins-
wijk, Van Eyseren, Van Glabbeek, Van Herwaarden. De Jongh. Kessel, Keyn. Van Golverdingen. De
Groot, Hardenberg, Van Leerdam, (Van) Looyen, Van Someren. Sprong, Swart, Verloop, Visser. Ijzerman].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 112(1997). afl. I. L. Duer-
loo: Pietas Albertina. Dynastieke vroomheid en herbouw van het vorstelijk gezag [de aartshertogen Albrecht
en Isabella); K. Wils: Auguste Comte in Nederland (1845-1880).

Idem. aft. 2. A.C.A.M. Bots: Tegenwerkende omstandigheden of falende ondernemers in de economische
geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw: een discussie met een einde? Kroniek. Lijst van de
voornaamste in 1996 verschenen boeken en artikelen op het terrein van de Nederlandse geschiedenis.

Caert-Thresoor. 16ejg. (1997), nr. 1. Johannes Dou (1615-1682). landmetervan Rijnland; De plattegron-
den van Nederlandse steden uitgegeven door Covens en Mortier [tussen 1683-176IJ; Renswoude 1832:
recent voorbeeld uit de reeks kadastrale atlassen van Nederland.

Idem, 1997, nr. 2. Cornelius Groll (1781-1869), ingenieur-verificateur bij het Kadaster van Noord-
Holland, een biografische schets.

Gelders Erfgoed, 1997-1. Het gebouwde verleden; Bouwhistorisch onderzoek te Zaltbommel, Culemborg
en Wilp, Harderwijk. Zutphen; Winterhuizen in Gelderland.

Idem, 1997-2. Linnenkasten en linnengoed.
Idem, 1997-3. J. Thoben: Korenmolens en mulders [o.a. Van Bree, Bruens, Kelderman. Kuitenbrouwer,

Herfkens, Welling, Winterink]; P. van Wissing: Vondsten en voorouderonderzoek in het Rijksarchief in
Gelderland [o.a. over Genlias, genealogische gids, cursussen]: L. Dorsman: Worteltrekkers en vakidioten.
Over de problematische relatie tussen genealogen en historici; H.Chr. van Bemmel: Alba amicorum in
Gelderland [Hendrik van Wittenhorst (overl. 1609), Johannes Smetius (overl. 1704), Melchior Greve Brou-
wer (1780)]; A.C. Zeven: Zegels en handmerken. Twee oude identificatiemiddelen.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 12, nr. 3, juli 1997. JA. van der Heijden: Een speurtocht
met verrassingen [oudste generaties Van der Heijden te Veghel; eind 16e-17e eeuw]; P.A.Th. Thijssen-van
Wagenberg: Afgegeven borgbrieven in Zuidoost-Brabant: Eersel [Den Aal t/m Van der Linden]; Th.J.M.
Nijssen: Genealogie Haasen te Asten [17e-19e eeuw]; Verv. Personen in de strijd rondom de Snelle Loop
[Van Breijl t/m Van de Laer]; P. de Bruijn: R.K. Huwelijken vanTeeffelen (1661-1810); Verv. Genealogie
Leijten.

Gens Data, 14de jg., nr. 2, mrt./apr. 1997. Historische Gemeente Atlas van Nederland [aanvullende tips];
G.B.P.M. Hommelberg: Het Centrale Plaatsbestand in GD/D90; JW. Koten: LIAS een project vanjaren met
veel uitdagingen; Van het Mac bureaublad.

Idem, nr. 3, mei/juni 1997. W.J. Scholl: CD-ROM nieuws; P.P. Willeboordse: Meerdere bestandensets
geven soms ook voordelen; F.H. Koorevaar: Meerdere bestandensets; JW. Koten: Bericht uit Limburg; D.
Klapwijk: Reunion; F.J. van Bodegom: MACtiviteiten; De truc van Wim Scholl werkt ook in GD90 1.5?;
Kinderen koppelen aan ouders [in GD 1.5].

Hasselt Historiael (Historische Vereniging Hasselt; lidm. ƒ 20,- p.j.; secr. mevr. A. Schmidt. Postbus 6,
8060 AA Hasselt), jg. 14 (1997), no. 1. Mastenbroek; De postkoets Groningen-Amersfoort; D. Westerhof:
De krijgsraad van Hasselt vanaf de Spaanse tot aan de Franse tijd.

536 Gens Nosira 52 (1997)



Idem. no. 2. A.P. Ouweneeï. De kloostergoederen van fhet klooster) Essen in Hasselt: H. Oosterhof:
Oranje Vereeniging Hasselt.

Historische Kring Blaricum. Med. nr. 24. okt. 1996. Verv. Melktransport in Gooi- en Eemland: F.J.J. de
Gooijer. Het slot Ruysdael gelegen onder de ban van Naarden [eigenaren; pachters van de slotboerderij:
(Van) Ruysdael. De Goijer].

Historische Kring Loosdrecht (contr. min. ƒ 20.- op postgiro 313.27.56 t.n.v. de penningmr. Hist. Kring:
secr.: mevr. A.C. Mol-Roodhart. Regenboog 57. 1231 TG Loosdrecht). nr. 11. 24e jg.. febr. 1997. C.G.
Bogaard: De provincie Utrecht in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813); 5. Pos: Klederdracht in Loosdrecht
[voorbeelden uit archief Dorpsgerechten: Catharina Waterdrinker (tr. 1742 schoolmeester Hendrik Dekker).
Ariaantje Sijmense weduwe Barent E. Pos (tr. 1685) en Mijnsje Jacobse Pos weduwe Melis Jac. Snijder (tr.
1713)1.

Idem. nr. 112. mei 1997. R. Loenen: Zomaar een Loosdrechtse familie (3). Dirk Loenen (Loosdrecht
1890-Amsterdam 1966). Schets vaneen hooggeleerd leven; B. de Ligt: 'Eenheel gelukkig mens'. Nijhoff
in Loosdrecht [1952]: A Doets: Slagerij Machielse [Hermanus Willem M.. uit Haarlem, tr. ca. 1915 Adri-
aantje Pos|; C.G. Bogaard: Drie Hollandse historische taferelen op Chinees porselein. Het wonder van
Zaandam |Jacob Eggesz en vrouw Trijn Jans aangevallen door stier: 1647].

Holland, 29e jg. (1997). nr. 1. CL. Verkerk: Vlaams-Hollandse connecties in de 10e eeuw. Relieken van
Sint Bavo, Egmont en de Hof van de Hollandse Graaf in Haarlem; J.A.M. Y. Bos-Rops: De kohieren van de
gewestelijke belastingen in Holland. 1543-1579. Bijlage I. Literatuuroverzicht. II. Overzicht van de belas-
tingkohieren [bevinden zich in archieven Staten van Holland|: M. van Tielhof: Handel en politiek in de 16e
eeuw: een Amsterdamse Oostzeehandelaar tijdens de eerste jaren van de Opstand |Cornelis Loufsz: keerde
na 1578 niet terug naar Amsterdam, maar bleef in Danzig wonen].

Idem, nr. 2. K. Goudriaan: Jonkvrouw Sophie van der Goude. haar familie en haar stad [tracht antwoord
te geven op vragen als 'waar lag het machtsgebied van de Van der Goudes' en 'welk politiek krachtenveld';
13e eeuw|; B. Ibelings: De Hollandse paardenmarkten van de heer Van Wassenaer: de drie V's (1554-1610)
[Voorschoten. Valkenburg. Vlaardingen; bronnen voornl. in Huisarchief Twickel].

Het Kromme-Rijngehied, jg. 31. nr. 1. maart 1997. Sint-Stevenskerk te Werkhoven (verslag archeologisch
onderzoek 1995).

Idem, nr. 2, juni 1997. De negentiende-eeuwse bruggen bij kasteel Beverweerd te Werkhoven in oude
glorie hersteld.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 25 (1997). nr. 2. S. Vrancken: Joannes Caenen, slachtoffer van
een pesterij? [Margraten 1758:geb. ca. I692.overl. 1773;HendrickPhilippens(ged.Margraten 1737)]:/../.
Gubbels: Huwelijk in teken van Austerlitz en kroning [Theodorus Pieters tr. Maastricht 1811 Maria Johanna
Perree]: R. de la Haye: Valkuilen bij onderzoek in kerkregisters [voorbeeld: generatie I en II van genealogie
Houben. N.P. 49(I963)|: M.J.H.A. Schrijnemakers: Zuid-Limburgse familie Van Hoven floreert in Ameri-
ka; G.H. Savelkoul: Wie was Godefridus Savelkoul ftr. (1) Papenhoven-Grevenbicht 1752 Joanna Haerden]:
Verv. Voormalig kerkhof... te Venlo[o.a. Haffmans. Van Kessel-Gudde(n). Maas-Veroliemeulen. Holthuy-
sen-Joosten. Van Lieburgen-Receveur. Erkamp, Snepvangers-Vissers]; N.A. Hamers: De ware voorouders
van Mgrdr J.M. Gijsen [kwn. van Anna Elisabeth Cuijpers. geb. Brussum 1786]: H.C.J.M. Kreijns: Eli-
sabeth Vossen, haar voorouders en verwanten [ged. Sittard 1613, tr. Thomas Schmitz: Klinken.
Not(t)ermans]; Idem: Johan Paulsen. zijn voorouders en verwanten [ged. Sittard 1640: Backhuijs/Backus.
Bonen alias Ru(e)bsaet/Reubsaets]; Verv. Kwst. Van Wersch-Munnik.

Een Nieuwe Chronyke voor het Schermereiland e.o., jg. 14. nr. 2. april 1997. L. den Engelse/F. Hoek:
Scheepswerf'Voorwaarts' 1921-1987 [oprichter Theun van den Beid. geb. Enkhuizen 1889; specialisatie:
viskotters|. Veranderingen in de omgeving van de werf [Doopsgezinde Vermaning, bakkerij van Willem
Huibertsz Bruijn. huizen van de families Bankersen, Stam-Kaay. Maschhaupt, loods van R.K. Koppen].

Idem, nr. 3. juni 1997. C. Booy: Het Lakemanfonds: traditie die standhoudt [Willem Pietersz L.. 16631:
De Tuinbouwvereniging in De Rijp. Bijlage: L. den Engelse: De Graftmeerpolder. De geschiedenis van een
negentiende-eeuwse droogmakerij [met o.a. Bernard Coenders van Helpen (geb. Groningen 1601). Bruno
Tideman (1803-1881). Willem Fredrik Heshuijsen (1818-1896). het tweede stoomgemaal (1876-1921). de
oudste boerderij in de polder].
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De Omroeper (Naarden), jg. 10, nr. 2. april 1997. Knabbelen aan de vesting Naarden. De Amsterdamse
Poort gesloopt, de Utrechtse behouden; De Gooische Stoomwasscherij Naarden, bijna vervlogen herinne-
ring: Speelhuizen, koepels en belvédères op de landgoedren in de Gooise Noordflank: de boerderij Meerlust
aan de Karnemelksloot [familie Ridder: huishoudster Jansje Holdinga (1887-1971)].

Idem. nr. 3. juli 1997. Een terugblik op 'de Schapenmeent'; Van Schapenmeent tot tuindorp Keverdijk;
De Vol molenszijde: Anthonius Brouwer (1827-1908). kunstschilder te Hilversum: Bram de Schipper) 1875-
1948); Jan Prins (1876-1948); Een wandeling langs 'de Utrechtse doorgang'.

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek. jg. 14. nr. 2. mei 1997. Korte bijdr. betr.
Baneman en Ankersmit: Verv. Genealogie Beunk |Buunk|: P. Papenburg: Janna te Veluwe. weduwe van
Derk Papenborg [afstammingsreeksen Papenburg. Plekkenpoel. Te Isereve: aan de (recente) eerste vijf
generaties ontbrekende meeste dala\;G.E.H. Lijftogt: Naam en erve Lijftogl |Lieftogt|: Y. Hoitink: Harmen
Jasink. de kotter aan het Loh [afk. van Haaksbergen, tr. in/voor 1674 Trijne Roerdinck]; W. Moser-Hogen-
dijk/J. Harmsen-Gerretsen: Familieverhaal Knake-Mensink [nageslacht van Johan Friedrich Christian
Kna(a)ke tr. Warnsveld 1798 Anthonia Mensink): Aanv./verb. Kwstn. Oonk. Terwel. Barendsen. Nijhof.

De Oranjeboom. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda, deel
XIII (1960). De beeldhouwer Martin Desjardins of Martinus van den Bogaert werd inderdaad te Breda
geboren [1637-1694]; F.F.X. Cerutti: Gegevens over Bredase kunst en kunstenaars in de zestiende eeuw
(I); Kerkschuur en pastorie van Bavel 1743-1838: De buitenplaats Vrederust te Ginneken; Het landgoed
Valkenberg bij Gilze; A. Hallema: De politie te Breda en in de Baronie gedurende de 17e eeuw.

Idem. deel XIV (1961). De Akkermolen van Zundert: Verv. Bredase kunst; S.A. Vosten De geestelijke
achtergronden van Mencia de Mendoza. vrouwe van Breda.

Idem. deel XVII (1964). P.C. Boeren: De eerste dynastie van Breda (ca. 1100-1281); De molen van
Teteringen: Leengoed Koekelberg; Klundert onder Franse bezetting (1793) [beschreven door Jacob Casper
Metzlar (1751-1824)]; F.A. Brekelmans: Het landgoed Groot Wolfslaar [eigenaren/bewoners o.a. Vierling.
Staes. Van Bernagiën. Van Mattenburgh].

Idem. deel XXV (1972). Militaire gebouwen in Breda; J.P. van Dooien: Het Protestantisme in Breda
tijdens het Twaalfjarig Bestand; F.A. Brekelmans: De stadsvisserij van Breda; bijdr. betr. Deken [Thomas]
Verschuren (1617-1684); De bierbrouwerij 'De Drie Hoefijzers' te Breda.

Idem. deel XXVI (1973). Abraham de Winter, de karakter-komiek uit Breda [1841-1920]; A.C.M. Kap-
pelhof: Pesten rode loop in de Baronie van Breda in de tweede helft van de 17e eeuw (1660-1680): Register
jaarboeken XXI-XXV (1968-1972).

Oud Alkmaar (secr.: J. Beijer. Oude Hoeverweg 61. 1861 BS Alkmaar). 21 e jg. (1997)-1. De veranderende
stad. 75 jaar Gemeentelijk Grondbedrijf Alkmaar. 1536-1920: Voorgeschiedenis van het grondbedrijf.
1920-1940: Grondbedrijf tot Tweede Wereldoorlog [Dirk Schenk. Ie directeur]. 1940-1970: Stadssanering
en erfpacht.

Idem. 1997-2. Een Alkmaars liedboekje uit 1735; P. Knevel: Uit de Alkmaarse medische praktijk van
Pieter van Foreest 11521-1597].

Oudheidkundige Kring Bathmen (contr. ƒ 30.-: secr.: E.J. Lensink. Noteboomstraat 11.7437 BN Bathmen).
17ejg..nr. 1.maart 1997./G. Guniher: (On)veiligheidinde 19e eeuw [welke artikelen werden ontvreemd,
opsporing van daders, huisvisitatie enz.|.

Idem. nr. 2. juni 1997. De postbode in Bathmen inde vijftiger/zestiger jaren van de 20e eeuw: In gesprek
met: A.P. Toorneman [geb. buurschap Dortherhoek 1919].

Oud Hoorn (contr. min. ƒ35 , - p.j.; Postbus 346. 1620 AH Hoorn). 19e jg.. nr. I. maart 1997. MJ. van
Gent: Strijd om de macht in Hoorn tussen Hoeken en Kabeljouwen; H. Saailink: Albertus Petrus Antonius
Kleintjes. Een fotograaf in de familie [werkzaam 1883-1913 ]; Willem AlexanderBraasem (bestuurslid Oud
Hoorn 1970-1974): Bestuursleden van de Vereniging Oud Hoorn 1917-1997: Kweekschool aan De Gouw
(1897) heeft nog geen 10 jaar bestaan.

Idem. nr. 2, juni 1997. De Vereniging Oud Hoorn: Tachtig jaar en spring levend; Verv. Strijd om de
macht ... Bijlage: schouten van Hoorn tussen 1466 en 1483: Het oude prentenboek van Hoorn: Simon
Hendericus Boot (1924-1938) [bestuurslid Oud Hoorn]; A. van Zoonen: Jan Jansz. Deutel en het journaal
van Willem IJsbrantszoon Bontekoe [1645/46].

Oud Utrecht. 70e jg., nr. 2, mrt./apr. 1997. H. Reinders: Tsofouno 1937-1943. Een Utrechtse buurtsynago-

538 GensNoslra52(l997)



ge: Interview met prof. dr. C. Dekker; H.F. Boon/C.A. Langedijk: Vingerhoeden van Mariken Pieters en
Antonis van Gesteren [tr. 1629; en de familie Schot]; Gouddiefstal uit de Utrechtse Munt [Johan Adam
Matthijsze. Simon Schoenmaker; 1800],

Idem. nr. 3. mei/juni 1997. P. van Beek: Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1951:
V.A.M, van der Burg: Het dienstpersoneel op de Zeister buitenplaatsen aan de Driebergseweg 1850-1940.

Rijksarchief in Drenthe, nieuwsbrief, juli 1997. Drentse regionale kranten te bekijken op microfiche; Dren-
ten in Haagse kringen. Het archief van de familie Van Heiden Reinestin.

Traditie, jg. 3. nr. 1. voorjaar 1997. Stoomzuivelfabriek Freia. Margarinefabriek Van den Bergh, Luilakbol-
len. Paaseieren versieren. Tijl Uilenspiegel. Poerim (joods feest). Mede namens wederzijdse ouders [exposi-
tie in Dokkum].

Idem. nr. 2, zomer 1997. De Wildeman. Een verdwenen boerderij in Hilvarenbeek (laatste bewoners:
Van Gestel], Poppenspeelster Daniët van Dalsum, Symbolische voorstellingen op Noord-Hollands slibaar-
dewerk.

Van 't Eif van Ermel (Oudheidkundige Vereniging 'Ermeloo'; secr: E. Lubbersen. Postbus 363. 3850 AJ
Ermelo), nr. 14. maart 1997. Verv. Rondwandelingen door Ermelo e.o. een eeuw geleden: Een bezoek van
de koningin-moeder aan Veldwijk [ 190 i ]; £". van de Beek: Willem van Armell: Verv. Geschiedenis van 'De
Riet' | bewoners jaren '50]: De eerste Ermelose bewaarschool |met namen van leidsters]: H.J. van Beek: Iets
over de spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Nijkerk-Hattem (Zwolle) (I): Boerderijen in en om Ermelo: Het
Kindergoed (verv.) |bron: veilingacten 1821].

Idem, nr. 15, juni 1997. Verv. Rondwandelingen ...: Het dialect der Noord-West Veluwe.

Van Zeeuwse Stam. nr. 97. juni 1997. L.A. Bekkens: Stamboom Bekkens |oudst bekende: Thomas Claessens
Beck(ens), belijdenis Breskens 1620; Bevolkingsregister 's Heer Arendskerke 1826; Verv. Familie Blok
in Zierikzee; R.A. Tieman: Familie Daane [te Yerseke; 19e-20e eeuw]: M.R. Tolhoek: Tak Comelis Tolhoek
(Zak van Zuid-Beveland) 118e-19e eeuw]; A. Witte: De naam Fossen. Comelis Fossen. klompenmaker en
dorpsschrijver [geb. Biezelinge 1853]; W. Molema-Smitshoek: De familie Polderdijk te Borssele [ 17e-begin
18e eeuw]: J. de Jonge: Uit het Oud Archief van Oudelande [1812/13].

Westerwolde. \g. 18. no. 1, maart 1997. J. Roskes: Roskes [I8e-19e eeuw]: J.S.A. Huizing: Inkomsten en
uitgaven van de familie Lewe 1586-1589 uit hun Westerwolds bez i t : / / Kuiper. De kwartieren van Engel-
tien Engels (Huisingh) [ged. Vlagtwedde 1715; —. Weerdingh, (patroniem). Ten Velthuis]; Idem: De Ter
Apeler meyers [17011.

Idem. no. 2. juni \991. J.S.A. Huizing: de familie Witkop te Vriescheloo 117e-18e eeuw]; G. Luth: De
schulden van Dr. Sicco Schiphorst. Veele 1761 |na zijn overlijden bleken er zeer veel schuldeisers te zijn;
vermelding per plaats]; Kwst.MattheusJohannes Hofman [geb. Blijham 196l,6gen.;-, Streunding. Korte.
Feringa].

Uit onze afdelingsbladen:
Amslelland. nr. 26. mei 1997. Verv. Vreemde namen. De Amsterdamse tak van het geslacht Taeyspil [ 17e-
18e eeuw); J.P. van Oosterhout: Parenteel Van Meijert (nageslacht van Henrick van M. tr. Amsterdam 1638
Sara Couvreur: het oudste kind was Heindrick. ged. ald. 30-9-1638 (DTBII183). getuige o.a. Aert Jans van
Mijert; parenteel vervolgt met Kerfbijl]; M.C. Borghols-Keijser: De roversbende van Jan Zuidervaart [lid
o.a. Hermanus Hendrikus Bornhorst alias Hendrik Dirkse Borghols (opgehangen 1829); met opgave andere
bendeleden]; H. van der Linden-Schadd: Heeft u ook bijzondere beroepen in uw voorgeslacht? (o.a. penne-
bereider Christiaaan Wilkens (1767-1836)].
Delfland, jg. 6. no. 2, juni 1997. H.B. Eldermans: Deelkwartierstaat van Bastiaan Gerard Eldermans |o.a.
Kalisvaart, Zeelenberg. Welteij. Overvest, Straatman. Welgevaren); A.P.J. Kciyser-van der Zee: We-
tens(w)aardigheden. 'Het pijnlijke examen van Dirk van Os', 1756 [chirurgijnsgildeboek].
1340 (Rotterdam), jg. 11, no. 2, juni 1997. A.C. de Keijzer: Fragment-kwartierstaat De Keijser [eigenlijk
stamreeks: te Gorinchem en Rotterdam: 17e-19e eeuw|; CE. de Heer: Notulen kerkeraad Remonstrantse
Gemeente [17e eeuw]; W. van Zeeland: Parenteel Jongereus [te Rotterdam; I7e-18e eeuw; met De Wolf.
(Van) Beekhuizen. Vinck. Havelaer],
Friesland, jg. 2, nr. 3 Ijuli 1997]. F. Veldhuis-Veltman: Kwartierstaat [4 gen.] van Jantje Knipper [tr. Harlin-
gen 1928 André Veltman; -, Weyer. Dijkstra (te Sexbierum). De Jong (te Midlum, Marssum)].
Kempen- en Peelland.jg. 5. no. 2. juni 1997. Bronnen-nummer. Hierin o.m. R. Muller: Inschrijvingsregis-
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ters van veroordeelde bedelaars en vrijwilligers (Jacobus Huivenaar tr. Gouda 1862 Jeanette Sibeyn/Sijbijn:
verblijf in Veenhuizen]; G. Rozendal: Huwelijksakte met verrassing |Adrianus Visser tr. 1824 Pieternella
Kraai]; Idem: Metamorfosen van naam |Wilfla. Wilflee. Wuiffelee. WulffeleJ: P.A.M, van der Helm: Nico-
laas Henneman [1813-1898: fotograaf]: Onverwachte bronnen: schilderijen, woningen, graven: Hendrik
Hendriks Karsten en de contributie ... waterschap Fryslan [ 1822/25: met stamreeks]: Stropers met stropers
vangen [Pieter Joseph Schoenmakers, geb. Wijlre 1835]: Patentregisters: Hoofd- en hoorngeld te Gilze:
Memories van successie; Overzicht per provincie met de namen van belastingen.
NoordKOPstukken (Den Helder). 1 Ie jg., nr. 3. juni 1997. Uit: Heldersche en Nieuwedieper Courant d.d.
1-3-1863 nr. 18 | lijst van overleden of vermist geraakte manschappen Kon. Ned. Marine 1861. waarvan de
nalatenschap niet is opgeëist]; Verv. Dijker uil Oosterend: Verv. Archief van Huisduinen en Helder.
Threant (Drenthe). 8e jg. (1997). nr. 2. Kwartierstaat van Pieter Kleine |geb. Hoogeveen 1941: - . Booy.
Kreeft. Schonewille: kwn. voornl. te Hoogeveen]: en van zijn echtgenote Marchien Wesselink |geb.
Schoonebeek 1941; - . Zuidema. Hugen. Melgert]; H. Klooster-Spanjer: Stamreeks Klooster [te Ruinen.
Hoogeveen. Meppel: 17e-20e eeuw].
Zaanstreek-Waterland, nr. 29. juni 1997. Kwartierstaat Koelman [Theodorus K. tr. Wormer l880Catharina
Eijman; -. Geurs (te Wijk aan Zee). - . Borgonje]; Pieter Cornelissen Sevenhuyse 11658. op de Coogh];
Kwartierstaat Gerardus Oosterbaan (geb. Amsterdam 1907: 31 kwn.;-. Van Zanen. Van de Groep. Mulder
(te Amsterdam)]; M.C. Schaap-Jongens: Het geboortehuis van Francijntje Pieters |Prins. geb. Koog a/d
Zaan ca. 1720: waar stond het?: verslag zoektocht eigenaren; 1743 koper Evert de Jager, beurtschipper op
Zeeland (overl. 1790): bouwer Pieter Sijmonsz Heertjes (1688): tot slot de vondst van een afbeelding];
Aanv. Kwst. Floris Bakker |kw. 77: Klaasje van Harderwijk (otr. Kortenhoef 18-10-1765 Teunis Brouwer)
werd geb./ged. Ankeveen (geref) 16/19-3-1730 als dr. van Jan Klaesz(van) Harderwijken Pleuntje Jacobs
Roos (beiden aug. 1753 in leven; zie doopboek Ankeveen); hunotr./tr. Ankeveen 16-9/5-10-1718. Jan was
waarschijnlijk zoon van Claes Jans van Harderwijk (ged. ald. 25-12-1654 als zoon van mr. Jan Gosens van
H.. schoolmeester, en Neeltje Aerts)en van Leentje Jilisse. Pleuntje (Roos) werd ged. Ankeveen 14-4-1695
als dr. van Jakob Gerrits Luijten en Wijntje Aalberde Mol (otr. Ankeveen tussen 28 juni en 27 dec. 1691).
Wijntje werd ged. ald. 30-5-1658 als dr. van Aalbert Jan Tijsse, die (afk. van Kortenhoef) otr. Ankeveen
8-6-1651 Gerbregt Jansse (1667 in leven)]: Kwartierstaat Miranda S. de Boorder [geb. Amsterdam 1933:
-, Neggers, Kalbfleisch. Kruiver]: Corr. Kwst. CA.E. Groot |Groot te Avenhorn; 18e eeuw]; J.C. Looijen:
Genealogie van Sijmen Vrouwes [drie generaties nageslacht van Cornelis Sijmens Vrouwes (overl. West-
zaan 1714)].

Uit Familiebladen:
Alweer een Vermeer, jg. 1. nr. I. lente 1997. Genealogisch overzicht van de Renswouwse Vermeer's [nage-
slacht van Rochus Hendriks V. jm. van Doorn, tr. (1) 1696 en (2) 1701; ook de kinderen van dochters
werden opgenomen]: Parenteel van Teunis Willemsen (van Kommer) [tr. Voorthuizen 1736 Elbertje Breu-
nisse: Van Ewijk|.
De Bechl Bul. nr. 32 (1996). Verv. Uitgeverij Becht: nr. 33 (1997). Verv. Uitgeverij: Verv. Het Schielberg-
geslacht [Georg Becht. ca. 1660 te Schielberg: met schema nageslacht]: Het Medenbach-geslacht [met
schema].
Berichten van de Hoege Woeninck. nr. 4. okt. 1996. Corr./aanv. Familieboek Hogewoning; nr. 5. mei 1997.
Aanv. Genealogie Ho(o)gewoning.
De Beukers Bode. 8e jg.. no. 3. oct. 1996. Beukers te Schiedam e.e.| I9e-2()e eeuw]: no. 4. jan. 1997.
Aanv./verb. tak Schiedam |Beukers; l9e-20e eeuw]: 9e jg.. nr. I. april 1997. Persoonskaarten 1995: Beu-
ker(s). Boecker. Boeker. Bucker: Verv. Beukers Schiedam, tak 1: nr. 2. juli 1977 [ = 1997]. Verv. Genealogie
Beukers te Schiedam e.o.; Aanv. Stammen Beukers 'Schipluiden' en 'Hoensbroek'.
Blad voor en van de familie Marsman, nr. 17 (1995). Recent familie-nieuws; Oude vondsten: Rechterlijk
Archief Wijhe [Op de Mars. Marsman, erve de Mars; 17e-18e eeuw]: A. Oudenampsen: De klok van Duis-
termars [boerderij bij Okkenbroek; eigenaren/bewoners: Duislermars. Marsman. Struik]; De geschiedenis
van de molen [in Dijkerhoek; 100 jaar geleden kregen de weduwe H.J. Klein Bartink en kinderen vergun-
ning voorde bouw]; Stamboom-parenteelstaat Marsman [te Dalfsen, Rechteren: 17e-20e eeuw].
Brunja. nr. 42, dec. 1996. E.H. Brongers: Hoofdinspecteur Louk Brongers [geb. Alkmaar 1946]; A. Bron-
gersjr.: 'Brongers @ Internet'; nr. 43, maart 1997. Brongers geboekt [voorbeelden uit strafdossiers: Janke
Brongers (1731), Bronger Pytters (1760)[.
Casa Clutia. nr. 30. 1 Ie jg.. sept. 1996: nr. 32. 12e jg., febr. 1997. G.W. Nijman: Vader en zoon Provo
Kluit. Oftewel: De Amsterdamse 'policie' in de jaren 1840-1851: nr. 33. mei 1997. Dossier Barendrechtse
boerin Klaartje Kluit 11902-1987] bijzonder verrijkt na krantenartikel [dr. van Teune Maaskant].
De Craecken, deel 27, april 1997. De familie Kraak in Oudelande en Rilland-Bath [I8e-19e eeuw]; De
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Friese Kraak'en. Kwartieren en genealogie Trijntje Hoekstra [haar afstammingsreeks: fragment Kraak o.a.
te Blesdijke en Noordwolde]: De verre neven van Jeanet Holtrop [Kraak o.a. te Echten: 19e-20e eeuw];
Uiteindelijk toch Oldemarkt [gezin van Geert Kraak. geb. ald. 1867].
Den Decker-Den Dekker bulletin. 7e jg.. mei 1996. Den Dekker in Amerika: 8e jg.. mei 1997. In aanraking
met justitie [notities Den Dekker uit de Index van strafinrichtingen in Zeeland. 1812-1920. RA Middel-
burg 1.
De Dobbel-beker. 27e jg., 1.1997.Dobbelaere te Koksijde en Nieuwpoon [ 18e-19e eeuw]: Aanv. Dobbelae-
re [te Lovendegem: !8e-20e eeuw]: 2.1997. Tak 21 sluit aan bij Tak 51! [gemeenschappelijke voorvader
Martinus/Marten Dobbelaer(e). geb. ca. 1600: nageslacht te Merendree, Vinderhoute. Lovendegem].
Driemaandelijks Tijdschrift van de families Meirlevede, Merlevede, Merlevelde, jg. 6. nr. I. maart 1997;
nr. 2, juni 1997. Bijsluiter: Kwartierstaat nr. 11 van Pierre Jean Corneel Merlevede [geb. Poperinge 1938:
- . Butaeye. Liebert, Hauspie. Benoot. Truwant. Verfaillie. Duron].
DeDrudenvoet. 5ejg.,nr. l,jan. 1997. Beknopte kwst.Cor Klapwijk [geb. 1933] ;Cornelis Klapwijk, 1891-
1977; 6e jg.. nr. 1. mei 1997. Nakomelingen Arie Klapwijk & Neeltje Susanna Vermeer [tr. 1937].
De Familieband. 18e jg.. nr. I. mei 1996: 19e jg.. nr. 1. jan. 1997. P.J.F. Spanjers: Wie is (of zijn) de ware
Jacob??? [o.a. door de vererving van een stuk land (leen van de Heer van Ravenstein) na te gaan. bleken
de gegevens die aan één Jacob toegeschreven waren, van toepassing op twee neven; Spanjart/Spaenjaert,
te Dieden en Demen; 18e eeuw]; Caspar Boshart [schout te Dieden, tr. 1812 Theodora Spanjers].
De Familie Heraut, no. 30. okt. 1996; no. 31. jan. 1997 [Van Achelen/Van Aggel e.d.]: no. 32. april 1997.
Kwst. Derk van Aggelen [geb. Wageningen 1915: - . Van Noort, Ruijsch, Ariese].
Familiekontakten Galle. nr. 59, 15e jg., lente 1997. Inventaris van reeds gepubliceerde stambomen van
naamgenoten (Galle); nr. 60. 15e jg.. zomer 1997 [laatste uitgave].
Familiekrant Stam Joosten. jg. 7 (1996), nrs. 25. 26, 27; uitg. 28. jg. 7. jan. 1997. Joosten te Thorn en
Hamont [18e-19e eeuw]; uitg. 29, jg. 8, april 1997. Nagelmaekers te Achel [ 17e-18e eeuw]; Mulders op
Venbergen onder Valkenswaard; uitg. 30. juli 1997. Joosten te Neeroetere [18e-begin 20e eeuw].
Familiekring Gmeneveld. nr. 22, april 1996. Verv. Kwst. Groenveld-Blaak [6e gen.]: nr. 25. april 1997.
Schematisch overzicht stam W [Jillis Jacobs (1812: Groeneveld), ged. Minnertsga 1778).
Frison-Magazine. no. 73, febr. 1996: no. 75. jan. 1997. Een Frison familie uit Lier [I8e-I9e eeuw].
Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, Med.57 [1997]. Aanv. Verdon(c)k takken Wissekerke. Deventer
en Bergeyk: Med. 58 [april 1997]. Aanv./corr. Bergeykse takken.
Gens Avortia. 10e jg. (1996). nos. 37 [verv. tak Kapellen (B); Van der Avoort] t/m no. 40 [idem; met
schema's|: 1 Ie jg. (1997), nos. 41, maart en 42, juni [idem].
Gens-Dunia. 33e jg. (1996). nrs. 1. 2. 3;34jg.. nr. 1, maart 1997. Nageslacht Jan Verduin [geb. Castricum
1834, tr. Anna Fatels]; nr. 2. juni 1997. Deelgenealogie Verduijn [nageslacht van Hage V.. geb. Oudshoorn
1880; Verdun].
Hamers bulletin, jg. 13. nr. 2. mrt./apr. 1997. M.P.H. Hamers (t): Thys (* 1616). zoon van (Stas)/Drees
Hamers en Heiliken Wirtz; R. Lauwers: Nog eens op zoek naar Paulus Hamers uit Sittard. Deel 1: Paulus
Hamers gehuwd metMett Beumers [begin 17e eeuw]; Stamreeks Hamers. Idem, nr. 3/4, mei/aug. 1997. De
Ubachbergstam in het licht met o.a. Wat weten we van stamvader Emond Hamers? [te Voerendaal: begin
17e eeuw]; Stamreeksen Hamers; Hamers in Wegberg en Arsbeck (D) [eind 17e-18e eeuw]: Verv. Nog eens
op zoek naar Paulus Hamers uit Sittard: N.A. Hamers: Lindelauf en Hamers (1) [verwantschappen in sche-
ma's: met regesten].
Haselhoff Bulletin. 8e jg..nr. 1. april 1997. Chr. Bos: Herinneringen aan een opa [Frederik Haselhoff (overl.
1948)]; Een familietak Haselhoff in Dordrecht en Middelburg? [Haselof, Hazelof; 18e-19e eeuw].
Horsling & Horstink. )g. 8. nr. 2, april 1997. Niet naar de kunstacademie, toch kunstenaar [interview met
C.R. Horsting. geb. Semarang 1934|: De rol van aannemer M. Horstink bij de uitbreiding van Arnhem
[Martinus H.. geb. Wilp 1845|; De kleine emigratie: Didam-Reusel [Verheij. Wolsing]: Enkele Horstings
uit Loil bij Didam. Idem, nr. 3, juli 1997. Boerderij ten Polle in Haaksbergen [Hendrikus ten Pol tr. 1786
Geertruid Horst (1750-1809), dr. van Arent Horst en Janna Horstink]; Een erfeniskwestie in 1884 [Jacoba
Helena Horsting geb. Fricke. won. Enkhuizen 1884].
Jense. Nieuwskrant vooreen familie, 3ejg.,nr. l.jan. 1997. Genealogie [familie Jager, te Delft: !9eeeuw].
Jongens familiebrief, nr. 33. 9e jg., maart 1997; nr. 34, juni 1997. Wie was Geertruida Jongens-Platerink?
[geb. Tubbergen 1878).
Het Le{e)verorgaan, jg. 15 (1997). nr. \.J. Leever. Pieter Leever (1819-1914) [stamvader van de Drentse
Le(e)vers. geb. te Rotterdam; als wees naar Veenhuizen gestuurd]: G. Lever: Verhuur van zitplaatsen aan
families Lever in de Nederlandse Hervormde kerk te Wildervank (1815-1832): Idem: Levers en de gerefor-
meerde kerk van Wildervank; J.G. Lever. Anna Christina Lever (1872-1945) en haar nazaten [Renaud,
Donraadt]: J. Lever: Elisabeth Lever (1625-1691) [tr. 1653 Paulus Michielsz van Steenwinkel]; Neeltje
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Hendriks Lever (1780-1865): Drie oude graven in Wildervank (1781).
De Nijdamstra Tynge. 45e jg.. nr. I. mei 1997. Geëmigreerde familie aan bestand toegevoegd [nageslacht
van Taeke Wijnja (1912-1958). tr. Arum 1936 Japke Feenstra],
Onderde lep (Van l-e-ij-y-peren). jg. V. april 1997. Verv. Klaas van leperen in dienst van de stad Haarlem
115e eeuw|: juni 1997. Anna Geertruida van Iperen. kunstschilderes |geb. Soerabaja 1908].
Het Pareltje, jg. 13. nr. 1. maart 1997. B. Pater. Pater-Amerongen [nageslacht Theunis Gijsbertsen (Pater
alias Beucker), tr. ca. 1637 Harmyntje Huiberts Buis|: nr. 2. juli 1997. Stamboom de Pater [te Willige
Langerak, Polsbroek e.o.: 18e eeuw].
Poelgeest familie kontakten. 18e jg.. maart 1997. Levensbeschrijving Pleun van Poelgeest (1908-1983):
Verv. Genealogie Van Poelgeest [19e-20e eeuw]; juni 1997. Verv. Idem f20e eeuw].
Por.s Post. nr. 65. 21e jg.. Ie kw. 1997. Verv. Echtgenoten van Porsen: Verv. Nakomelingen Leenden Pors
(1845-1910) en Jacoba Noordzij; nr. 66. 2e en 3e kw. 1997. Verv. Nakomelingen Pors-Noordzij: Verv.
Echtgenoten; de Porsen en de belastingheffingen te Charlois (1644).
Puhlicus, jg. 4 (1997). nr. 1. De eerste klokkenmaker [Henricus Willemse van Borg(e)steijn. 1668-1739.
te Culemborg]: Interpretatie-verschillen.
Quia nominor Viromandua. nr. 5. 4e jg.. april 1997. De kwartierstaat van Josefina M.C. Vercammen.
gehuwd met Jan Hendrik Vermant [1923-1985: - . Spillemaeckers, Segers. Koeck; kwn. voornl. te Boom].
De Schildknaap (uitgave Werkgroep). 2e jg.. no. 3, okt. 1996. Zouaaf Van der Knaap | Joannes Petrus, geb.
Poeldijk 1827]; Stamboom van Tak D: Het nageslacht van Floris Cornelisse [met schema]; Frans van der
Knaap [burgemeester van Gulpen (1899): Maasbree (1903-1919)1: 3e jg., no. 1, jan. 1997. Tak Jan Jacob:
F [ 17e-20e eeuw; met schema]: 3e jg.. no. 2. april 1997. G.J. van der Knaap: De kop van de stamboom: De
Westlandse Tak. Nakomelingen van Jacob Janszoon, santman te Wateringen [Van der Knaap; met schema;
18e-2Oe eeuw]; Tuindersfamilie Van der Knaap; Erlend van der Knaap, schilder [geb. 1968]: 3e jg.. no. 3.

juli 1997. De Rozenburgse Tak. De nakomelingen van Johannes (1807) uit Benthuizen.
De Schildknaap (uitgave Vereniging). 3e jg., no. 1, jan. 1997 [dec. 1996|. Beknopte stamreeks en schema
Knaep/Van der Knaap [te Maassluis]; 3e jg.. no. 1. jan. 1997 |sic]. Van der Knaap Stamboom F. tak F [te
Maassluis; 17e-19e eeuw]: 3e jg.. no. 2, mei 1997. W. van der Knaap: De migratie van Leendert Pietersz
Cnaep in 1666 van Schieveen naar Blankenburg op het eiland Rozenburg: Van der Knaap Stamboom A,
tak A2 [nageslacht Willem van der K.. ged. Rijswijk 1692]; Haringvisser Jacob van der Knaap gedood om
hond! [1749. door Maarten Jacobse van Eijkl.
TerPerre. 6e jg.. nr. 4. winter 1996/97. Anne-lsabelle-Francoise Vandeper [1750 Duinkerken 1803: tr. (2)
1792 Jean-Jacques Fockedey. arts, volksvertegenwoordiger: hun leven tijdens de revolutiejaren]: 7e jg., nr.
1, lente 1997. Marie-Louise Vandeper, Duinkerke 1737-Versailles 1815 [tr. 1757 Alexandre Purgoldt de
Löwenhardt. zn. van Marquerite Ie Lièvre uit Sarrelouis; onderzoek naar zijn familie in Hessen).
Timmers Koerier. 7e jg. (1997). nr. 1. De Heeswijk Dinterse Tak [en andere takken; Timmers]; voorts goed
verzorgd recent familienieuws.
HelTrejfertje. 26ste jg.. no. I. maart 1997. P. Sanders: Wie was Dingena? [Dingetje Cornelis van de Sittert,
van Meeuwen, tr. Eethen 1678 Christoffel Laurens Cuijpers]; no. 2, juni 1997. Oude familiefoto's [Cornelis
Treffers tr. Eethen 1896 Maria Vos].
La Tribu (Spriet), no. 18 (1997). Geboorten, huwelijken en overlijdens leden familie Spriet te Croix 119e-
20e eeuw].
De Veerkamp Krant. jg. 3. nr. I. maart/april 1997. De stamvaders van de Veerkamp stambomen [opgave
van de twee eerste generaties per stam en waar in Nederland het eerst voorkomend]: Veerkamp & de Win-
kel van Sinkel; Veerkamp | naamsverklaring]: Stamreeks/genealogie van de Westlandse Ondernemers sinds
1651 [schema]: Stamreeks van Hugo Veerman [geb. Amsterdam 1950 > Hermann V. geb. Schapen 1651]:
nr. 2, juni/juli 1997. Veerkamp in Suriname. Westlandse tak [stamreeks]; Stamreeks van Bernardus Veer-
kamp [van Schapen via Beesd naar Maarssen en Amsterdam].
WagnerReesink Koerier, nr. 2, april 1997. Opgenomen kunnen worden bijdragen betreffende (aangehuwde)
families, die aansluiting vinden op de kwartierstaat Wagner. Stamreeks Gravelot(te) [eind 17e-20e eeuw];
Stamreeks Tijl [Tiel. Thil enz.: afk. van Lichtenstein (Meissen), te Danzig, Groningen, Zwolle; 17e-20e
eeuw]; Stamreeks Vrijmoet [teZutphen; 17e eeuw]; Stamreeks Vennik [te Ruinerwold, Smilde, Rotterdam;
l8e-2Oe eeuw]: Stamreeks De Bruijn(Borthwick) [Borthwick 14e- 17e eeuw; De Bruijn, o.a.te Herpt. 17e-
20e eeuw; met interesse zien wij de bewijsvoering voorde familierelatie tussen de generaties XIV en XVII
tegemoet in een volgende aflevering]; Aanv. Kwst. Wagner [w.o. Uytenbrouck],

Als nieuwkomers kunnen wij verwelkomen:
Leutwyler Post. Mitteilungsblatt deren v. Lüttwyl, Nr. 52. 37. Jg., Frühling 1997. Contact-adres in Neder-
land: mevr. A. Luitwieler. Klokketuin 61. 1689 KR Zwaag. Andere spellingen van de naam van deze
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Zwitserse families: Leutwiler. Luitwieler. Lietwiler. Het blad is méér-talig. In deze afl. o.a. The History of
the Lietwiler Family in the United States.
Siero's wandel (red.: P. Siero. Veldstraat 12. 7412 XG Deventer). Jg. 1. nr. 1. april 1995. Doopbewijs uit
1774 van de doop in 1745 van Bartholomeus Franciscus Siero/Scier te Arbedo (Bellinsona): nr. 2. dec.
1995; jg. 2.nr. 1. maart 1996. De oudst bekende generaties Siero [afk. uit Zwitserland; te Ommen; 18e-19e
eeuw]; nr. 2. sept. 1996. Stamreeks Stroeve [te Gramsbergen/Holthone: 19e eeuw]: nr. 3. dec. 1996. De tot
nu toe gevonden gegevens Siero leiden via Bartholomeus (1695) en - een andere stam - via Joseph (1758)
naar Zwitserland: jg. 3. nr. 1. april 1997.
VT-kroniek. Familie Van Teeseling Magazine, nr. 1 [1997]. Contact-adres: E. van Teeseling, Dahliastraat
23,6581 XJ Malden. Na circa vijfjaar een vervolg op VT-Dossier. R. van Teeseling: Creatief ondernemers-
schap in de dertiger jaren [muziekuitgeverij Vita Nuova: eerste uitgave in 1932 door D. van Teeseling]:
Familieberichten en stamboom [afk. van Scherpenzeel; voornl. te Amsterdam].

België
Ons Heem, jg. 51, nr. 1-2. mei 1997. Huldeboek Jan Gerits |met levensschetsen bibliografie]. Hierin o.m.
P. de Win: Het aanplakken van een strafvonnis aan een paal op de markt. Een 'folkloristische' rechtspraktijk
in historisch perspectief; P. Huys: Oude koningsbreuken en ander schutterszilver geveild [uit catalogi van
1912 en 1913]; J. Menens: Brouwers en bierverbruik in de Loonse Kempen (16de-begin 17de eeuw) |o.a.
Luikse accijnsen. de prijs van een pot bier, transportkosten, lijst brouwers 1617/1618 van vijf dorpen];
Henricus Bierre [Vlaams priester-auteur, 1827-1913]; De Wervikse vluchtelingen in Walfergem-Asse 1917-
1918: Onveiligheid in het land van Beveren tussen 1761 en 1792:L Van de Sijpe: Vijf leercontracten van
de teutencompanie Rijeken uit Hamont [1767. 1776, 1783. 1793, 1823; Henricus Rijeken. ChristiaenCor-
stiens. Henricus Leijssen, samen in Holland koopmanschap doende (1767)].

Le Parchemin. No. 309, 62e année, mai-juni 1997. Le premier mariage du marquis de Westerloo [ Jean-Ph.-
E. comte de Merode. 1674-1732. tr. (1) 1718 Marie-Thérèse Pignatelli]: Les Bisval. Gentilshommes verriers
lorrains: Verv. Les quarante families: Beaufort [oudst bewezen jaar: 1186]; F. de Meulenaere: La familie
de Wasquehal. XVe-XVIIIe siècles; M. Belvaux: La familie (de) Purnode [ook: de Pernode. de Prenode,
Collard (de Purnode) de Pessoux]: Héraldique vivante: Claessens. Ranscelot.

Idem, No. 310. juillet-aoOt 1997. Verv. Familie (de) Purnode; Baron de Kervhove d'Ousselghem: Inven-
taire des Fonds Adrien Bosmans [geb. Leuven 1813. overl. 1902; zijn 31 kwn. ( - . Van den Schrieck. Van
den Bosch (te Corbeek-Loo), Stroobants) en de 31 kwartieren van zijn echtgenote Marie-F.-L. Stappaerts
(1823-1908:-, Meeus, Van Schrieck, Van Langendonck); zijn nageslacht (achterkleindochter Annetr. Max
Zeldenrust, geb. Zandvoort 1919); Classement du fonds (9 blzn. namen van de in deze collectie voorkomen-
de families-veelal Leuvens)]; Verv. Les quarante families: Blondel de Beauregard [v.a. 15e eeuw], Breydel
[voor de oudste generaties zijn drie versies voor handen; v.a. 14e eeuw; te Brugge]; Héraldique vivante:
Claes [met stamreeks vanaf 1720; te Hasselt], Duperroy.

De Rode Leeuw (VVF-Limburg). 1997, nr. I, maart. Verv. Memorieboek van Ludovicus Reyners uit
Bocholt: Kwst. Carmans f Marie Theresia C geb. Hasselt 1949; - . Gorissen (te Zutendaal). Agten, Tielens
(te Koersel. Hechtel). Rutten (te Wijchmaal). Iven (te Grote-Brogel). Reumers, Langers]; Schepenbank van
Borgloon. Officialiteit [1508-1675; regesten]; Verv. Taalgidsje voor genealogen.

Idem, 1997, nr. 2, juli. Verv. Memorieboek: Verv. Kwst. Carmans; Verv. Schepenbank van Borgloon
[ 1677-1753]: Verv. Taalgidsje.

Duitsland
Compulergenealogie, Heft 36. 13 (1997). Die Genealogische Datenbank der WGfF (G.D.W.); Die Daten-
bank der GFF: AHNENWIN V 1.0: Neue Versionen von AHN-DATA und FAMBU erscheinen im Mai
1997; OMEGA Version 5 Revision 210. Organisationsmedium für genealogische Anwendungen; GES-
2000 für Windows 95 als 32-bit Version: Jew Ware; Deutsche Genealogie-Programme auf CD-ROM's:
Familienzusammenführung mitdem PC. Gemischte Namenssammlung. Forschungshilfe; Meine mit WIN-
WORD ersiellte Famiiiengrarik: Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet. Software & Computer:
Wiejemanden im Internet finden?; Die Roots Nachnamen-liste [Roots Surname List. Internet]: GenServ
System: Leserbrief zum Beitrag 'BK contra PRO-GEN. ein Testvergleich' [voorstel taxatierichtlijnen: in
twee kolommen 19 opgaven met genealogische feiten (wensenlijst van zaken, die - onafhankelijk van
besturingssystemen en andere technische aspecten-in ieder programma aanwezig dienen zijn) met in de
kolom daarnaast de gewenste verrichtingen van een programma: Genealogischer Sachverhalt - Was erwar-
te ich von einer EDV-Lösung?]; Abbreviationes 1.6-. Lexikon für Late[i]nische Abkürzungen in neuer
Version; Suchmaschinen im Internet.

GensNosira52(l997) 543



Hessische Familienkunde. Bd. 23. Hefl 6. Juni 1997. Die Familie Wissenbach aus Herborn f16e-18eeeuw];
Johann Philipp KaB und der Neuwieder BauernprozeB von 1713: Trauungen Ortsfremder in Messel von
1653 bis 1800; Familien Ysenburger Bediensteter: die Familie Gemmer [17e- 19e eeuw|; Entdecker des
Creutzfeldt-Jakob-Syndroms mit Dieburger Vorfahren [familie Jakob|; Boekbespreking met fragmenten
Zeyher/Zeihen Hessische Wappenrolle: Fleck. Göbel. Graulich. Hasecke. Lerch. Rebensburg. Seeger.
Stoltze. Wittenberger [met stamreeksen|.

Mosaik. Heft 1/1997. Schreibweise des scharfen 'S ' ; Kwst. Johannes Verhülsdonk |geb. Kervendonk 1948;
6 gen.: - . Rayers. Nass. Küsters]; Zur Portratausstellung 'Alte Niederrheiner vor 100. Jahren' ... 1930.
Verzeichnis der Portriits [o.a. Arntz. von Becker zu Benesis (uit Brussel). Gudden. Hendriksen (afk. van
Amsterdam). Junck. Barend Cornelius Koekkoek (geb. M iddelburg 1803), Johanna F. Lobry de Bruyn (geb.
Leeuwarden 1810). Wilhelm Fr. Mertens (geb. 's-Hertogenbosch 1751), Van de Sandt. Seegers (Voorburg.
Amsterdam)]; Tableau de population de la commune de Wardhausen 1799 [o.a. Arntz, Reijmer]: Kwst. van
Marlies Schoemakers [geb. Uedemerbruch 1953:6 gen.: - . Praest. Hoolmans. Van Megen]: Sterben Otter-
sum 1802-1814 [o.a. Damen. Lamers. HunselaarAler, Arts, Noij].

Niedersachsenbuch '95 114. Buchl. Diverse bijdragen betr. de stad Oldenburg. w.o. Zur Geschichte der
JudeninderStadtOldenburg:"Stedingsehre' [vrijheidsstrijd van boeren aldaar 1229-1234]; Die Geschichte
des Oldenburger Deichbaus.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde. 46. Jg. (1997). Heft 2. Verv.
Familiengeschichte Stokmann: Lieste der Neuen Recruiten zum Regiment des Fürsten Erb-Printzen Georg
Albrecht von Ostfriesland in diensten der General Staten von Holland übergesand nach Sas van Gent den
4ten Mertz Anno 1706 [naam. geboorteplaats, leeftijd, enz.]; Steuerpflichtige Einwohner der Dörfer Loga
und Logabirum des Jahres 1611: Die Emder Familien van Lessen und Penon um 1600: Beestbeschreibung
ca. 1598.Capitalschatzung 1606. Personalschatzung 1663 [tej Larrelt; Familien-Namen-Registerdes Kireh-
spiels Eilsum 1828: Verwandtschaftsverflechtung der Grashauspachter zu Etzel und Horsten [Gerdes.
Brams].

Veröffentliclmngen der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche,
Band 23 (1996). W. Eger: Verzeichnis der Militarkirchenbücher in der Bundesrepublik Deutschland (neue
Bundesliinder - Römisch-Katholische Kirche) [Orts- und Personenregister, Register der militarischen
Einheiten].

Zeitschrift des Aachener Geschichts Vereins. Band 100. Jg. 1995/96. Römische Fundstellen in Aachen: D.
Lohrmaim: Albert von Aachen und die Juden pogrome des Jahres 1096; P. Derks: Porcêtum 'Schweine-
trift'. Der Name Burtscheids und die Lateinisch-romanischen Relikte im Aachener Raum: Aachener
Windmühlen im 18. Jahrhundert: Zwischen LUttich und Aachen: Die katholische Kirche und ihre Priester
im Zeitalter der französischen Revolution (1787-1799); Anfange des politischen Katholizismus in Aachen.
Der Piusverein (1848-1854/55): Zur Frauenemanzipation in Aachen: Die Anfange der Gymnasialen
Madchenbildung |met namen van scholieren, familie-en schoolgegevens, carrière]; Der Codex Argenteus
in Aachen? Anmerkungen zur Geschichte derGotenbibel; Zwei unbekannte Schreiben des Aachener Ma-
rienstiftes vom Mai 1559 und August 1569 als ein Beitrag zur Aachener Reformationsgeschichte: Zwei
Aachener als Opfer der Schreckensherschaft im Paris der Jahre 1793 und 1794 [Jakob Heinrich Wiedenfeld.
Maria Theresia Agnes van Houtem geb. Welter].

Frankrijk
Arverni Biluriges Cubi (Auvergne). No. 39. l.er trim. 1996. Klapper huwelijken Domerat 1700-1792:
parochie Givrette 1666-1809: Verv. Anciennes families de Saint Illide [Martin t/m Rongier; met o.a. Monta-
gut, Montimard. Parieu, Rentier. Rebeyrols]: Klapper DTB Avord 1744-53: Dopen te Beaulieu 1721:
Klapper huwelijken Arlanc 1693-1888 en Espinasse 1602-1792; Kwst. Colas [ -, Moreau, Chabrut. An-
draudj. Géné-Europe, No. 13. Févr. 1997.

Cerclegénéalogiqued'Alsace. bulletin No. 116,1996-4. Le Kochersberg.Présentationhistorico-généalogi-
que: L'arrivée des Huguenots en Alsace; Francois Antoine Haensler a-t-il été soldat de l'Empire?; Verv.
Alsaciens au bagne de Brest au XVille siècle: Notes généalogiques et biographiques sur Dambach la ville
et environs au debut du XVIIe siècle: schema Binder [te Riquewihr; 17e eeuw].

Idem, No. 117. 1997-1. Ancêtres milanais des Burrus de Dambach-la-Ville [ 15e eeuw]: Les Alsaciens
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dans les registres catholiques de Bitche (Moselle) 1652-1765: Alsaciens et autres étrangers au paysde Bade
d'après les registres paroissiaux. XVIe-XVlIe s.; Les mattres d'école de Buhl (Bas-Rhin): Une jonction
dynastique peut en cacher trois autres. ou une consolation pourceux qui descendent des Russinger de Be-
blenheim; Une familie Ortlieb en Louisiana [met stamreeks o.a. te Beblenheim; 16e-19e eeuw: Schema's
Binder [te Riquewihr. Marburg: 17e-18e eeuw].

Idem. No. 118, 1997-2. Verv. Alsaciens ... au pays de Bade: Verv. Alsaciens ... de Bitche; Alsaciens
hospitalisés a Nancy de 1765 a 1793: Enquête sur une familie Pfau, a Sundhoffen et Colmar [Foy. Fohe.
Faw]; Emigration de réfonnés alsaciens suite a la révocation de 1'édit de Nantes [o.a. Vautrin]: Contribution
a Tétude de l'immigration suisse [o.a. Frautschi, Schwitzgebel en Steiner]; Moulins et meuniers a Stras-
bourg et environs du XVIle au XlXe siècle [met afstammingslijnen Lauth: 16e-20e eeuw]; Meuniers en
Alsace, les Wucher[ I7e-19e eeuw]; schema's Bipper(t) [te Roquewihr: I6e-17e eeuw] en Haus [te Stein
am Rhein; 17e-18e eeuw].

Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 53. janv.-mars 1997. Kwst. Flament [ - , Levecque, Paul. Dablain; veel
kwn. te Vimy]; Kwst. Savary [ -, Lourdaux, Langlet. Savary]; Kwst. Seys [ - . Mulard, Delannoy. Butor];
Kwst. Delvallez [ - . Bouthemy, Hannedouche. Leroux]; Families Artésiennes. Familie Le Gentil; Kwst.
Pelade [ - , Fauquet, Bauduin, Mannesier]; Kwst. Dumetz [ - , Pruvost, Bridoux, Boidin]; klappers huwelij-
ken Vis-en-Artois, Puisieux. Avesnes-le-Comte, Ablain-st-Nazaire.

Idem, No. 54, avril-juin 1997. Kwst. Meresse; Pionniers du Nord-Pas-de-Calais partis peupler la Nouvel-
le France: Kwst. Bouloy; Kwst. Gibot; Kwst. Marant: Klappers huwelijken Aix-en-Ergny 1665-1792, Alette
1616-1791, Auchy-au-Bois 1688-1715, 1730-1790.

Héraldique & Genealogie, No. 141, XXVIIIe.année, No. 4, oct.-déc. 1996. Bijdr. betr. o.a. d'Aquino, De
Bonnevie. Coquebert, Gallet, De Marie, Les 'Nostradamus' [Carcassone alias De Notredame; met schema
13e-15eeeuw]; Antw. o.a. LaJaille [p. 389/39.1].

Idem, No. 142, XXIXe année, no. 1, janv.-mars 1997. Bijdr. betr. o.a. Imberton. De Miniac, De Vassy,
De Verteuil.

Idem, No. 143, avril-juin 1997. Bijdr. betr. Blandamour, des Fossez, du Pasquier, Lageard de Cherval,
De La Haye [Normandië; 11 e-18e eeuw], Ramboz.

Nord Genealogie, No. 144, 1997/1. Verv. Genealogie Despatures; Verv. Archives notariales d'Orchies
[1781-1782]; Kwst. Permanne [ -, Billaud, Castarllanas, Garavagno; kwn. te Marseille]; Michel God-
schalck, exporteur Hondschootois [ 16e eeuw]; La collection Rodière [overl. 1944; te raadplegen in Archives
départementales du Pas-de-Calais; o.a. families uit Boulogne en Artois; met naamlijst; notariële acten uit
Montreuil, 16e-17e eeuw]; Verv. Van den Ackere/Descamps/Angillis; Aanv./corr. Genealogie DHalluin/De
Hallewin/De Halluin; Verv. Mariages a Armentières de Belges originaires des deux Flandres [1847-48].

Idem, No. 145, 1997/2. Verv. Genealogie Despature(s) [17e-2Oe eeuw]; Verv. De Noeufeglise; Petit
essai sur les equivalences monetaires d'hier et d'aujourd'hui; Extrait du notariat de Me Philippe-Ignace
Ghesquier, notaire royal a Halluin pour la periode 1733-1737; Kwst. Caudron/Beyaert [met o.a. Paelynck,
Vangrevelynghe, Persyn, Ryckebusch); P. Bouilliez: Histoire des seigneurs d'Englos. La familie d'Englos
1096-1442; Antw. Beyaert.

Idem, No. 146, 1997/3. Verv. Kwst. Beyaert [veel kwn. te Volckerinckhove]; Fragment Le Zaire [16e-
17e eeuw]: Verv. Seigneurs d'Englos [o.a. Vilain; met schema's]: Listesd'archersetd'arbalétriers (1510-
1852) [(kruis-)boogschutters;o.a. teCominesca. 1510; voorts voornl. 18e eeuw]; Verv. Extrait du notariat
Ghesquier; Descendance du couple Michy-Leviau [tr. Forchies 1671]: Aanv. Kwst. Bonte.

Stemma (Ile-de-France), cahier no. 72, 18e année. tome XVIII, fase. 4,4e trim. 1996. La familie Corbière
de 1618 a 1866; Verv. Familie Ganneron; La familie Armagis a Saint-Germain-en-Laye [I7e-18e eeuw];
Les 4 moulins a Eau d' Osny.

Idem, cahier no. 73, 19e année, tome XIX, fase. 1, le trim. 1997. Verv. Saint-Germain-en-Laye; Les
pauvres de Montlignon en 1709; Mariages de Parisiens en la paroisse Saint-Louis a Rochefort en Aunis de
ió87a 1730.

Idem, cahier no. 74, fase. 2, 2e trim. 1997. Les Francini a Saint-Germain-en-Laye [1601-1628]:
Aanv./corr. Familie Ganneron (Ile-de-France, Val d'Oise).

Verder ontvingen wij:
Almanak van den Delftschen Studenten Bond voor 1932,... 1935, ... 1938.
Andringa Staach Nijs, nr. 29, sept. 1996; nr. 30, juni 1997.
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Arbeitsbericlu der Arbeitsgemeinschaft osideutscher Familienforscher e.V. S i t z H e r n e . F o l g e 7 . N r . I I .
Juli 1996.
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen. Mitt. Nr. 40. 8. Jg.. Jan. 1997: Nr. 41. April 1997: Nr. 42. Juli
1997 IGelegenheitsfunde (huwelijken in Frankfurter KB. afk. Thiiringer regio; 1565-1605)].
Avers Nieuws (Universiteit Twente te Enschede), jg. 4 (1996). nrs. 3 t/m 6.
BARN-Berichten (BedrijfsArchievenRegister van het Neha). no. I (1992) t/m 5 (1993).
Baxerischer Landesverein für Familienkunde e.V.. Informationsblatt. Bd. 3, Nr. 4. Marz 1996; Nr. 5. Sept.
19961Ein TriererGeburtsbrief niederbayerischer Inhalts: 1741. van Maria Ursula Piitner); Nr. 6, Dez. 1996.
/( Beaken.jg. 57 (1995). nr. 3/4 [Wurk foar Fryslan]: jg. 59 (1997). nr. I [W.T. Beetstra: Aspekten fan de
noedlike Fryske hannelsskipfeart yn de 18de ieu].
Blij Bomen (Blijboom). nr. 3, jan. 1996: nr. 4. maart 1997.
Brabant-Collectie, Nieuws en Aanwinsten, 1996—juli/aug., sept./okt., nov./dec.
The British Columhia Genealogisl. Vol. 25 (1996), nos. 2. 3. 4: Newsletter, Vol. 21 (1996). nos. 2. 3. 4.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 11. nr. 1, maart 1997 [verv. genealogie De Heus]; nr. 2, juni 1997 [idem;
verv. De Heus in Heukelum].
Caert-Thresoor, 15e jg. (1996). nr. 2.
7 Calkoemje (Calkoen). 16e jg., nr. 2, febr. 1997.
Christian Refonned Church in North America. Yearbook 1989, 1991, 1992, 1993.
De Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 2 (1996). nr. 1. maart, nr. 2. juni.
Cloot(en) Nieuws, nr. 1 (1996).
CiVC(Coöd. Nat. Conserveringsbeleid), nieuwsbrief, nr. 8, jan. 1996.
Descent (Australië), Vol. 25 (1995). Nos. 1, March [The 102nd Regiment at Horsham Sussex], 2. June, 3,
Sept., 4. Dec; Vol. 26 (1996), Nos. 1, March. 2, June. 4, Dec. tWilliam Holleyman, 1792-18211.
FamiliebladBeukema/Buikema, 1996-nrs. 45 t7m 48; nr. 49, jan. 1997 [foto van Pieter Buikema (1845-
1926) x Klazina Noordhoff en hun (aangehuwde) kinderen]; nr. 50, april 197 [het wapen (op graf stamvader
Jan Boijckemate Vierhuizen)]; nr. 51, juli 1997.
Familieblad Sparreboom, jg. 7, afl. 2. sept. 1996 |verv. genealogie Sparreboom; 20e eeuw]; jg. 8, an\ 1,
maart 1997 [idem; 19e-20e eeuw].
Familie Nieuws-briefvan de familiestichting Aart van 't Net, uitg. 7.4de jg., mei 1996: uitg. 8,4de jg., dec.
1996; uitg. 9. 5de jg., juni 1997.
Familienkundliche Gesellschaft fiir Nassau und Frankfurt e.V, Mitt. Nr. 9, Sept. 1995; Nr. 10, April 1996.
Familie-stichting Overmars(ch), nieuwsbrief, Ie jg., nr. 1, najaar 1996.
Familie Stiemer (Stühmer), nieuwsbrief, nr. 2, jg. 2, sept. 1996.
Familie Van der Eijk/Van der Eik, nieuwsbrief, nr. 2, jg. 1, okt. 1995.
Familievereniging Van Wermeskerken, nieuwsbrief nov. 1996.
Feuillets de la Société Royale des Archives Vennétoises, Bulletin 1996- nos. 20, 21, 22 [Louis-Gustave
Le Doulcet, geb. 1764], 23.
Friedrichstadter Zeitung, Nr. 21 (1996); Nr. 23 (1997).
Gemeentelijke Archief- en Fotodienst Utrecht, nieuwsbrief, jg. 7, nr. 1, maart 1996.
Genealogisch kontakt familie Schaafsma, 7e jg., no.1. jan. 1997; no. 2, juni 1997 [verv. familie Buma].
Gens Gelrite, jg. 6, nr. 1, febr. 1996.
Geschiedenis in Zuid-Holland, nieuwsbrief PGZH, nr. 5, winter 1995.
Gesellschaft fiir Familienforschung in Franken e.V, Mitt. Nr. 13, Juni 1996.
Gesellschaft für Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e.V, Rundschreiben 138, Dez. 1995: 139, Sept.
1996.
Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Geschichte & Kultur, Heft 3. K.D. Sisevers: Almosen,
Stiftung-Arbeitshaus. Armenfürsorge vom Mittelalterbis zur Moderne. Idem, Mitteilungen 47, April 1995;
48, Aug. 1995; 49, April 1996; 50, Aug. 1996; 51, April 1997.
's-Hertogenbosch, I (1993) - 2, 3, 4.
HG-Nieuws (Kon. Ned. Hist. Gen.), jg. 4, nr. 1, maart 1997 [Depot van Nederlandse elektronische publica-
ties]; nr. 2, juni 1997.
Historische Kring Heemskerk, nieuwsbrief, jg. 8, afl. 3 (no. 31), aug. 1996; afl. 4 (no. 32), nov. 1996.
Historische Kring Kesteren/Datema Instituut, nieuwsbrief, 14e jg., nr. 3, aug. 1996 [straatnamen in Zetten],
Historische Vereniging Harenkarspel, nieuwsbrief, nr. 6 [sept. 1996].
Hollands Historisch Magazine, Ie jg., nr. 4, okt. 1996.
Huisorgaan van de familievereniging Kikkert, jg. 34, no. 4, maart 1996 [verv. genealogie Kikkert (Texel)];
jg. 35, no.1, juni 1996, no. 4, maart 1997 [verv. genealogie]: jg. 36, no. l.juni 1997 [verv. Kikkert (Texel,
Alkmaar)].
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In de Smiise (Smit), nr. 9. aug. 1996.
Informatieblad Rasecht (Ras), nr. 14. jg. 4. maart 1996: nr. 15. juni 1996.
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, jaarverslag 1996.
Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Med. 7e jg. (1996). nos. 1 t/m 4.
Krige, nrs. 60, Jan. 1996; 61. Mei 1996: 62. Sept. 1996.
Kroniek van Arent thoe Boecop. 1996- nrs. 87 t/m 90. 92.
Laansma-Koerier, nr. 17, febr. 1997 [Laansma's op Internet].
De La?et Gazette, Vol. 2 (1996). nrs. 5. 6. 7 (dec.) [verv. stamboom Laset/Lazet te Tiel; 19e eeuw].
Maajan, Heft 32. 8. Jg.. 3. Quartal. Sept. 1994.
Mars-berichten, 1996/2.
't Meisterbenksken (de Graafschap). 1996-44 (jan.), 45 (mei), 46 (aug.).
Millenaers Koerier (Millenaar), nr. 9. sept. 1995: nr. 10. maart 1996: nr. 11, sept. 1996.
Nieuws van Archieven, jg. 15 (1996). nrs. 5. 6, 7. 9, 10. 11,12.
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 10, nr. 3, juli 1996. nr. 4. sept., nr. 5/6, dec. '96/jan. '97.
Nouvelles brèves (\J Intermediaire), 1995-4,5.6; 1996-1 t/m 5.
De Oanbring, jg. 9, nr. 2, aug. 1996.
Olsthoorn kroniek, 10e jg., no. 4, okt. 1996: 1 Ie jg., no. 1, jan. 1997 [verv. Arij Fransz Olsthoorn], no. 2.
april 1997, no. 3, juli 1997 [Willem Ariensz Olsthoorn (1786-1854)1.
Ons Heem, jg. 50, nr. 4, winter 1996.
Oosterheem (Van Oostrum etc), jg. 1, nr. 2, sept. 1996.
Oostvlaamse Zanten, 71 e jg. (1996)-2 [ vogelvangst en vinkenwedstrijden te Gent van de 16de tot de 18de
eeuw].
Oud Nieuws (Oudheidkundige Kring Zevenbergen), nr. 13, 4e jg., nr. 4. okt. 1984 [extra-nummer: Oorlog
& bevrijding. 5 november 1944- 1984J.
Oud Steins Nieuws, winter 1997 [verv. Jacob Steins (1870-1939)]; lente 1997.
De Patteete (Patteet), nr.73, 19de jg., jan. 1997 [verv. Openluchtkruisen in het oude land van Aarschot].
Ribbenskroniek, nr. 11, jg. 5. juli 1996 [stamvader B.3 (Ribbe/Ribben(s); schippers te Leur].
De Robbenplaat, nr. 5, jg. I, maart 1997 [verv. de Amsterdamse tak Rob).
Rond de Staakenborg, nr. 12, april 1996; nr. 13, sept. 1996; nr. 15, juni 1997 [de koejongens; Velema].
Rijksarchief in Drenthe, nieuwsbrief, juli 1996.
Rijksarchief in Groningen, nieuwsbrief, nr. 25, april 1996; nr. 27, dec. 1996.
De Sorband (Sorber), no. 20, okt. 1996; no. 21, april 1997 [fragment Klees; te Edam en Amsterdam].
StichtingMenno van Coehoorn, jaarboek 1989/90 [Grafmonument Jan Blanken (1755-1838), bijdragen met
thema'mei 1940'w.o. literatuur over mei 1940; fort Amsterdam in Ghana]. Idem, 1990/91 [bijdragen betr.
Menno baron van Coehoorn, w.o. Een korte kenschets (geb. Britsum 1641); fort Oranje op Sint-Eustatius;
Het Genneper Huis]. Idem, Kwartaalbericht 1994-1.
Stichts Historisch Contact, nieuwsbrief nr. 20, zomer 1997 [thema: Verdedigingswerken: Genie-archieven].
Studiegroep geslachten Drost, Med. jg. 6, nr. 1, maart, nr. 2, juni 1997.
Toen en Nu (Smakman), jg. 9, nr. 2, juni 1996.
Toe Prees (Duprez), 7e jg., nr. 2, febr. 1997; nr. 3, mei 1997.
Trajecta, 5.1996.3.
Tweestromenland, extra nieuwsbrief [april 1996].
Tijdschrift van de familievereniging Van den Bempt uit Brabant, jg. 12, nr. 2, april, nr. 3, juli, nr. 4, oct.
1996; jg. 13, nr. 1, jan. [gedrukt spotdicht op Gielis van den Bembden, 1748], nr. 2, april 1997.
Ut de smidte, 30e jg. (1996), nrs. 1 t/m 4.
Het Utrechts Archief i.o., nieuwsbrief, jg. 0, nr. 1, mei 1997 [onderzoeker ondervraagd (R. Melchers over
onderzoek naar familie De Beaufort)].
't Vandermeulenkrantje, 18e jg., nr. 36, april 1996 [Carolus-Ludovicus Vandermeulen, 1877-1964]; nr. 37,
okt. 1996; 19e jg., nr. 38, maart 1997.
Van E(f)(s)t(e)ri(c)k, nieuwsbrief, jg. 13, nr. 1, dec. 1996, nr. 2, mei 1997.
Van toen naar nu (Duffelt), jg. 26, nr. 2, juni, nr. 3, sept. 1996.
Verenigingsblad van Van Hilten.jg. 6 (1996), nrs. 3/22, 4/23; jg. 7 (1997), nrs. 1/24, 2/25.
Veröjfentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen,
Reihe C. Quellen und Forschungen aus den Staatlichen Archiven, Band 29. J. Kloosterhuis: Bauern. Burger
und Soldaten. Quellen zur Sozialisation des Militarsystems im preuBischen Westfalen 1713-1803. Regesten
[inleiding, classificatie (werving, desertie, de 'markische' opstand, Kantonsystem, officierslijsten, rechts-
bescherming, de veldpredikanten, werving buitenlanders, beëindiging dienstverband, soldatenhuwelijken
en -testamenten [regesten!], inkwartiering enz. enz.), regesten, bronnen enz.]. Idem, Band 30. Listen
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[Slammrolle. Oftïziers- und Sonderlisten: alfabetisch. Regimentskirchenbuch Füs. Nr. 41. 1741-1774:
alfabetisch, ook de vrouwen).
Veröffentlichungender Westdeutschen GesellschafifiirFamilienkunde. Nr. 65. Die KölnerGeneralvikariats-
protokolle als personengeschichtliche Quelle. Band VII. Nichtkleriker. Kleriker und Ordensfrauen von
1761-1765 |huwelijksdipensaties: alfabetisch|.
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), 14e jg. (1996). nrs. 33. 34. 35: 15e jg.. nr. 36. febr.. nr. 37. juni 1997.

M. VULSMA-KAPPERS

De meeste Gens Atara-lezers zullen het zich niet realiseren, maar zij lazen zojuist de
honderdste rubriek 'Periodieken' samengesteld door mevrouw M. Vulsma-Kappers!

De rubriek is uniek in de genealogische wereld. In geen enkel genealogisch blad vindt
u zoiets, althans, nergens worden alle bekende binnen- en buitenlandse tijdschriften,
periodieken, jaarboeken, familiebladen enz. op genealogisch- of heraldisch gebied zo
consequent en zo uitvoerig weergegeven als in deze Gens /vYwrra-rubriek. Genealogisch-
of heraldisch gebied, dat moet breed worden gezien; immers, ook tijdschriften of anders-
zins op historisch gebied treft u in deze rubriek aan, om nog maar te zwijgen van bron-
nenontsluitingen, archiefmededelingen en wat niet al.

Het maandelijks samenstellen van een weergave van wat u in genoemde tijdschriften
allemaal kunt vinden, is een zeer omvangrijke klus. Deze wordt nu dus al honderd maal
door mevrouw Vulsma gedaan, op buitengewoon nauwkeurige wijze, waarmee al die
periodieken op voortreffelijke wijze voor u ontsloten worden. Men kan gerust zeggen dat
het minstens tien maal per jaar ontvangen van Gens Nostra tevens inhoudt: een 'gratis
abonnement' op uittreksels van alle hiervoor beschreven periodieken. De uitstekende
ontsluiting met precies aangegeven in welke jaargang, in welke aflevering, in welk num-
mer de naam X voorkomt, levert steeds na verschijning van Gens Nostra een stroom
aanvragen om kopieën van het betreffende artikel op.

De honderdste rubriek 'Periodieken': een hartelijke felicitatie aan de samenstelster!
Dat er nog vele mogen volgen.

CHvW

548 Gens Noslra 52 (1997)



VRAGENRUBRIEK

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

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

ANTWOORDEN

745. STEMERDING-JANSEN (50 (1995). p. 53)
Blijkens de attestaties van Mijnsheerenland (geref.) zijn ingekomen: 13-11-1809 Steven Stemerding (uit
Overschie) en 14-10-1811 Margaritha Jansen (uit Rotterdam). Het huwelijk vond te Rotterdam plaats op
20-6-1811.

Ir. W.L. STEHOUWER, Eindhoven

942. OOSTERMAN-EVERTS (52 (1997), p. 59)
In het Kwartierstatenboek Ned. Leeuw 1983 wordt genoemd echtpaar vermeld op staat 200 (Posthumus-
Kampman) als de ouders van Frouwke Oosterman, kwartier 23. Verder onderzoek in BS (o.a. huwelijksbij-
lagen) en DTB leverde het volgende op:

2. Harm Idzes Oosterman, overl. Zuidbroek 27-7-1813, oud 64 jaar, landgebruiker, otr. Zuidbroek 1-7-
1791 (attestatie gegeven 18-7-1791)

3. Annechien Everts. ged. Hoogezand 2-10-1763, 'van de Kalkwijk onder 't Hoogezand'. overl. Sappe-
meer 27-7-1803.

6. Evert Reinkes/Rienkes, ged. Hoogezand 27-7-1727, j.m. van de Kalkwijk, otr. Hoogezand 9-1-1757
(attestatie naar Zuidbroek 28-1-1757)

7. Tietje Hanssen, j.d. van Uithuizen.
12. Reneke/Reenke/R(e)ijnke Vechters/Vegters, op de Kalkwijk, tr.
13. Annigje/Anke Everts.

Mr. J.M. ARPS, Middelburg

VRAGEN

012. HOLSTEIN, HELLEWEGH
- Claes Dirckszn. Holstein, tr. als wedr. van Hoorn, ald. 16-5-1681 Trijntje Gerrits, van Kampen.
- Dirck Claeszn. Holstein, zn. van Claes Dirckszn. Holstein, tr. Hoorn 28-12-1710 Grietje Jans, van

Hoorn.
- Dirck Dirckszn. Holstein, ged. Hoorn 1-2-1722 als zn. van Dirck Claeszn. Holstein, tr. ald. 8-9-1748

Anna Maria (Mietje) Hellewegh, van Amsterdam, dr. van Gerrit Hellewegh, koopman, en Adriaantje
NN.

Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht Holstein, alsmede die van Anna Maria Hellewegh.
J. HOLSTEIN, Emmeloord

013. VAN DER LINDE-VAN BEUSEKOM
Willem Willemszn. van der Linde, tr. Benschop 15-11-1716 Geertruij Hendrikse van Beusekom. Gevraagd
nadere gegevens en voorgeslacht.
BINKHORST-GROENENDIJK
Willem Willemszn. Binkhorst, tr. Noordwijk 1-3-1710 Ariaantje Dirks Groenendijk. Gevraagd nadere
gegevens en voorgeslacht.

G. NANNINGA, Wijhe

014. DRENTH
Antje Jans Drenth, ged. Wildervank 9-5-1790, overl. ald. 14-11 -1858, tr. ald. (1) 10-4-1812 Roelf Blink
Veenhuizen, bierbrouwer; tr. (2) Wildervank 17-11-1834 Hendrik Roelfs Schuur, landbouwer. Volgens
diverse huelijksbijlagen is Antje dochter van Jan Hendriks Drenth, overl. Wildervank 27-10-1813, en
Marijke Hendriks Drenth, overl. 18-3-1812; en kleindochter van Hendrik Drenth, overl. 25-5-1790. en
Marijke Pieters. overl. 15-5-1807. In RA Groningen heb ik niets over deze personen kunnen vinden. Ge-
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vraagd nadere gegevens en evt. verder voorgeslacht van genoemde personen.
Mevr. A.M. RITZEMA. Amstelveen

015. OUDHAARLEM
- Lijsbeth Jacobsdr. Oudhaarlem. ged. Maassluis 23-3-1674. tr. ald. 27-11-1701 Cornelis Huijbrechtszn.

Verbrugge.
- Burgh Jacobsz. Oudhaarlem, ged. Maassluis 20-2-1678. tr. ald. 8-3-1705 Neeltje Abrahamsdr. de Graaf.
- Jan Jacobsz. Oudhaarlem, ged. Maassluis 14-2-1680, tr. (1) ald. 16-3-1710 Maartje Willemsdr. van

Vliet; tr. (2) nov. 1723 Jannetje Pietersdr. Korendijk.
- Dirck Jacobszn. Oudhaarlem. ged. Maassluis 1-11-1682.
Bij de doopinschrijving van bovengenoemde personen werd slechts de naam van de vader genoemd: Jacob
Oudhaarlem. Gezien de namen van hun kinderen is het aannemelijk, dat de moeder Fijtje heet. Gevraagd
ouders en voorgeslacht van bovengenoemde personen Oudhaarlem, alsmede, voorgeslacht van Neeltje
Abrahamsdr. de Graaf.

G.H. OUDHAARLEM. Putten

016. CLAESSEN/KLAASSEN/CLAASZ etc.
- Michael Claessen, ged. Maarheeze 27-6-1769 (r.-k.). zn. van Adrianus Claessen en Elisabeth Gielen

Teeuwen, is op 16-10-1805 te Velsen doopgetuige bij de doop (r.-k.) van Pieter Claasz., de zoon van
Andries Claessen en Willemijntje Prince.

- Nicolaas Hendrikszn. Claassen, ged. Maarheeze 12-11 -1771 (r.-k.). zn. van Henricus Claessen en Maria
Janssen Vos. overlegt in Velsen een akte van indemniteit, afgegeven door de schepenen van Maarheeze
en Soerendonk d.d. 20-5-1799. volgens welke akte hij woont in 'Velsen bij Haarlem'.

Gevraagd nadere gegevens.
G.J.J. KLAASSE, Terschelling

017. HAAK-COMMIJS/COMIJS/KOMIJS
Gevraagd doop- en huwelijksgegevens, alsmede voorgeslacht van het echtpaar Adolf Maurits Haak, geb.
ca. 1767, overl. Delfshaven 23-1-1884 en Jannetje Komijs. Zij laten te Delfshaven dopen:
1. Elisabeth, 23-6-1799 (get. Maartje Lagendijk), geb. 18-6-1799, overl. Delfshaven 19-6-1874, tr. ald. 12-

5-1819 Maarten Bredius.
2. JanLeendert, 1-3-1801 (get. Grietje Comijs), geb. 23-2-1801, overl. Delfshaven 17-12-1865, tr. ald. 17-

12-1826 Adriana Molenaar.
3. Lena, 1-12-1802 (get. Jaap Komijs), geb. 26-11-1802, overl. Delfshaven 4-10-1885. tr. ald. 6-5-1827

Cornelis Molenaar, wedr. van Cornelia Bras.
4. Maartje, 1-12-1802 (get. Jaapje Komijs), geb. 26-11-1802 (tweeling met Lena).
5. Maarten, 1-4-1804 (get. Grietje Komijs), geb. 28-3-1804, overl. Delfshaven 16-11-1869, tr. (1) ald. 11-

11-1827 Gerritje Molenaar, overl. Delfshaven 23-8-1828; tr. (2) Delfshaven 7-6-1829 Adriana Hoorn-
weg/Horweg.

6. Frederik, 16-11-1806 (get. Grietje Commijs). geb. 8-11-1806, overl. Delfshaven 20-5-1813.
G. HAAK, Den Haag

018. VERVLOET
Margaretha Vervloet, 'jongedochter ex Londen', tr. Bergen op Zoom 13-2-1724 Pieter Andreas van Mat-
temburg, rentmeester van de markies van Bergen, etc. etc. Margaretha overleed 26-1-1786 en Pieter 4-4-
1784, beiden zijn begraven in de kerk in Huijbergen. De genealoog J.W.F. Juten heeft de familie (Van)
Mattemburg uitvoerig beschreven in de eerste nummers van Taxandria. Hij kende echter niet het voorge-
slacht van Margaretha Vervloet. Haar wapen is volgens Juten: in keel in het hoofd een zilveren zwevende
kroon en in de flanken en punt zilveren rozen. Is er inmiddels informatie over Margaretha Vervloet beschik-
baar gekomen?

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

019. GROEN
Gezocht de ouders en voorgeslacht van Joghem Oases (Groen), geb. ca. 1710 in Friesland, Drenthe of de
kop van Overijssel, begr. Medemblik 25-5-1778, en zijn broer Marten Clases, boer te Luinjeberd, overl. 'in
de Knijpe bij 't Heerenveen' 13-3-1778. Het collateraalboek van Schoterland noemt 7-5-1778 als zijn
erfgenamen de kinderen van Hendrik Wijbes (uit Heerenveen, getr. te Oosterzee), Jacob en Claas Beernts
te Dwingeloo en Albert. Claas en Albertine Hendriks te Zuidveen. Ook over deze erfgenamen en hun relatie
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tot Marten Clases is alle informatie welkom.
A. GROEN. Soest.

020. BARREVELD
In het boekje ' 125 jaar Vondelpark' (Stadsdrukkerij Amsterdam) wordt melding gemaakt van een boerderij
in het park. gebouwd in 1874. waar 25 koeien werden gehouden. De melk werd aan wandelaars verkocht
voor 5 cent per glas. Volgens familie-overlevering moet de boer op deze boerderij zijn Jan Barreveld ge-
weest, zoon van Johannes Barreveld. die verm. afkomstig was uit Tienhoven. Wie kent de bevestiging van
dit verhaal of heeft gegevens over Jan Barreveld en zijn familie?

A. de BRUEUS-JANSEN. Epe

021. STELTENPOEL/STELDENPOEL
Maria Steltenpoel/Steldenpoel. begr. Waveren 29-5-1809. tr. ald. 31-1-1775 (r.-k.) Thomas Schinkel, ged.
16-10-1739 en begr. 21-8-1802 te Waveren. lid van de uitgebreide Vinkeveense familie Schinkel. De naam
Steltenpoel komt in de omgeving van Vinkeveen niet voor. Gevraagd aanvullende gegevens en voorgeslacht
van Maria Steltenpoel. Er is geen relatie gevonden met de in Noord-Holland wonende families Steltenpool.
Deze families stammen af van de in 1810 te Wervershoof werkzoekende Hermann Heinrich (Minne) Stel-
tenpohl, afkomstig uit Mühlen bij Steinfeld (Oldenburg). Hij trouwde 8-9-1811 Trijntje Baaiman. Uit
mondelinge gegevens is bekend dat ene Johann Steltenpohl uit Steinfelden in 1693 ergens in Holland is
overleden en begraven. Ook is bekend dat deze familie regelmatig als seizoenarbeiders naar Holland kwam.

H.G.J. OVERMARS, Nij Beets

022. CORBECK
- Henricus Martinus Corbeck. tr. Nutterden (Pruissen) 27-9-1853 Cristina Theloesen.
- Johann Gerhard Corbeck, tr. Rhede (Pruissen) 12-6-1816 AnnaMechtildis Fischer, geb. Barlo6-6-1782.
- Maria Anna Corbeck, tr. Materborn 1874 Martin Jacob van Emmeren.
- Maria Antonia Corbeck. tr. Niel (Pruissen) 23-10-1877 Mathias Engelen.
Gevraagd gegevens, voor- en nageslacht van bovengenoemde personen.
- Johann Edward Corbeck, geb. Mehr (Pruissen) 20-5-1833. tr. Johanna Winkels. Uit dit huwelijk zijn

twee kinderen bekend, t.w. Martin Heinrich Corbeck, geb. Mehr 1864. en Josephus Corbeck. geb. Mehr
1880. Zijn er meer kinderen van dit echtpaar bekend?

Martin Heinrich Corbeck laat te Zijfflich de volgende kinderen dopen: Hermanus Josephus, 4-2-1897,
Antonius Henricus, 18-9-1905 en Fransiscus Gerardus. 3-12-1906. Gevraagd overlijdens- en evt. de huwe-
lijksgegevens, alsmede evt. nageslacht van deze drie zonen van Martin Heinrich.

B.G. CORBEEK, Arnhem

023. KASEMIER/CASEMIER/CAZEMIER
Jurjen Sierds. wonend te Bakkeveen, neemt officieel de naam Kasemier van der Berg aan (zijn nageslacht
voert uitsluitend de naam Kasemier, Casemier of Cazemier). Bij deze naamsaanneming worden zeven
kinderen vermeld, t.w.
1. Sibbeltje Jurjens Kasemier. geb. ca. 1786. tr. 11-11-1809 Jan Folkerts Bijlsma. geb. Haule.
2. Foekjen Kasemier, geb. ca. 1788.
3. Sierd Kasemier, geb. ca. 1790.
4. Jantje Jurgens Casemier. geb. Bakkeveen ca. 1792, overl. Marum 25-4-1869. tr. Hendrik Reins de Vries,

geb./ged. Ureterp 18-11 /28-12-1777, overl. Marum 7-10-1844, zn. van Rein Geerts en Grietje Hendriks.
5. Jan Kasemier. geb. ca. 1796.
6. Baukjen Jurjens Casemier. geb. Opsterland 21 -1 -1798, tr. Johannes de Vries. geb. Opsterland 26-9-1797.

schipper.
7. Hendrik Kasemier, geb. ca. 1803.
De doop van Jurjen Sierds is tot op heden niet gevonden. Wel is gevonden te Ureterp het huwelijk van
Sierdt Juriens, geb. Ureterp, en Sibbeltje Willems, eveneens geb. Ureterp, voor de kerk op 3-5-1750.
Verder worden in Ureterp vermeld:
- Hendrikjen Zierds, otr. Bakkeveen 12-12-1795, tr. Wijnjeterp 28-2-1796 Harmen Jannes.
- Willem Sierds, otr. Bakkeveen 11-8-1787. tr. Duurswoude 9-9-1787 Baukjen Beerents, geb. Grauw.
Net als Jurjen Sierds laten deze beiden kinderen dopen met de namen Sierd en Sibbeltje. Het ligt dus voor
de hand dat Jurjen, Hendrikjen en Willem kinderen zijn van Sierdt Juriens en Sibbeltje Willems. Ook van
Hendrikjen en Willem is de doop niet te vinden. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van
genoemde personen.

A.W. SLAGER. Almere-Buiten
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024. WIENRAM
Pieter Adolph Wienram. tr. (mogelijk) ca. 1828 met de vondelinge Ignotia van 's-Graveland. Op 14-1 -1829
wordt te Amsterdam hun dochter Helena Wienram geboren. Een week later op 21-1-1829 overlijdt Ignotia
in het Binnen Gasthuis te Amsterdam. Op 20-5-1829 overlijdt dochter Helena. Daarna is Pieter Adolph
Wienram spoorloos. Gevraagd gegevens van Pieter Adolph en/of van het geslacht Wienram.

G.L. DE BOER sr.. Laren

025. GOEDINGS
Teunis Go(e)rink/Goedings. overl. na 1750, tr. Lubbarta van Cleeff. Zij laten te Doesburg dopen: Henrik
1707. Herben 1708, Henrika Herberta 1709, Hishias 1711. Geertruid 1713. Hishias 1715; en te Epe Mor-
dechai 1720. Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van Teunis en Lubbarta. alsmede nadere gegevens
van de in Doesburg gedoopte kinderen. Zijn er nog meer kinderen bekend'?
Hermanus Goedings. ged. Rozendaal (Gld.) 3-5-1767, tr. Arnhem 19-10-1794 Jenneke Grotenhuis. Zij laten
te Arnhem in 1794 dopen dochter Eva. Gevraagd nadere gegevens en evt. ander nageslacht van dit echtpaar.
Overige gegevens m.b.t. de familie Goedings zijn van harte welkom.
RHENWALD/RHEINWALD
Vincent Pantli (Bandel(eijn)). j.m. van Rh(e/i)nwald. tr. Doetinchem 14-7-1762 Christina Overbeek. Wie
weet waar Rh(e/i)nwald lag/ligt?
BOLMAN/BOLLEMAN
Teunis Bol(le)man. j.m. te Olst. tr. Deventer 28-5-1771 Hendrika Jansen (van Dijk), wed. van Egbert
Harmsen (Blaakman), te Deventer. Gevraagd geboortegegeve'ns en voorgeslacht van dit echtpaar.
Jan (Hendrik) Bol(le)man, ged. Deventer 5-7-1772, overl. na 18-11 -1830. tr. Deventer 21-4-1799 (Maria)
Elisabeth Hasebeek/Hazebeek/Asbeek, ged. Deventer 22-5-1776. overl. ald. 22-8-1809. Gevraagd overlij-
densgegevens van Jan (Hendrik) Bol(le)man.

V. MARHEINEKE, Zevenaar

026. KOENS
Daniël Koens, j.m., geb. in de Palts, soldaat onder De Goree. tr. 's-Gravenhage (Hoogduitsche Kerk) 6-7-
1727 Lammertijne Scheerlink, weduwe. In de Pfalz (Kaiserslautern) is Daniël niet gevonden en het militaire
onderdeel van luit. kol. De Goree is in Nederland niet bekend.
Wie kan mij in beide zaken verder helpen?

Dr. L. KOENS, Wadenoyen

027. Goslings
Claas Goslings laat voor zover bekend twee kinderen dopen te Sijbrandahuis, t.w. Rense 25-9-1761 en
Manen 10-11 -1765. In het doopboek wordt de naam van de moeder niet vermeld. Zoon Marten noemt zich
later in Hoorn, Beverwijk en Westzaan Maarten Visser. Hij overleed Westzaan 28-3-1836. Gevraagd de
naam van Klaas Goslings' vrouw, hun beider gegevens en voorgeslacht.

J. DOORNBOSCH, Wageningen

Aan dit nummer werkten mee:

P.C.M. Blom, Rooseveltlaan 36, 1902 DL Castricum.
H.J. Breukink, Vaargeul 152, 9732 JV Groningen.
Mevr. A.C. Stierp-Impink, Past. H.C. Maatstraat 4, 1829 BK Oudorp.
F.J. Vermeer, Aleyd van Puttenstraat 23, 3243 BA Stad aan 't Haringvliet.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud der ondertekende stukken.
Voor het overnemen van artikelen of delen daarvan, is toestemming nodig van de redactie.
Correspondentieadres van redactie en Ned. Gen. Ver.: Postbus 976,1000 AZ Amsterdam.

ISSN: 0016-6936

552 GensNoslra52(l997)




