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OVER HET KISTJE BIDDEN
Een interview met de heer L.W. Trompenaars over bidprentjes

door Ton Reniers en Wout Spies

Inleiding
Wie van huis uit katholiek is en zijn genealogie uitzoekt, maakt zeer waarschijnlijk
gebruik van een belangrijke genealogische bron: het bidprentje.

Het bidprentje (ook wel doodsprentje geheten) is bij toeval in de 17de eeuw ont-
staan. Het was katholieken in de Republiek niet toegestaan om in het openbaar hun
geloof te belijden1. Al spoedig ontstond een ondergronds netwerk van schuilkerken
(staties) waaraan priesters verbonden waren. Zij werden ondersteund door ongehuwde
'geestelijke maagden' die niet de gelofte van armoede hoefden af te leggen, zodat ze
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Bidprentje van de stamouders van het zich later noemende geslacht Pijpers Hollingerus.
(Alle in dit artikel afgedrukte bidprentjes zijn afkomstig uit de collectie-Trompenaars, Amsterdam.)
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in staat waren in hun eigen onderhoud te voorzien. Zij verzorgden het liturgisch mate-
riaal, gaven catechismusles en soms ook onderwijs2.

Vanuit Antwerpen probeerden jezuïeten en dominicanen katholieken in de Noorde-
lijke Nederlanden in hun geloof te ondersteunen door grote hoeveelheden devotie-
prentjes toe te zenden. Antwerpen was al vanaf 1575 een centrum van prentjesnijver-
heid. Toeval wil nu dat in 1651 achter op zo'n devotieprentje een In memoriam voor
Trijntje Jans Olij, een 'geestelijk maagd' uit Haarlem, werd geschreven. Dit sloeg aan
in die kringen. Vanaf 1730 verschijnt het eerste gedrukte doodsprentje. In de laatste
decennia van de 18de eeuw neemt het drukken van doodsprentjes een hoge vlucht.

In feite weten we nog heel weinig van allerlei aspecten. Heeft het toenemende on-
derwijs en de daarmee gepaard gaande alfabetisering van de onderste bevolkingslagen
ervoor gezorgd dat in steeds bredere kringen het bidprentje in zwang kwam? Voor wie
niet kon lezen had de tekstzijde van het bidprentje geen zin. Is de groeiende gods-
dienstvrijheid aan het eind der 18de eeuw debet geweest aan de snelle opmars van het
doodsprentje? Op den duur zorgden de bidprentjes voor een hele industrie van druk-
kers, graveurs, kosters, pastoors, die er allemaal aan wilden verdienen. Hierover is ook
nog weinig geschreven.3

In Nederland, het verzamelland bij uitstek, zijn gelukkig grote collecties aangelegd.
Die van de NVG (Naarden) en van het CBG (Den Haag) en van de Achelse Kluis (trap-
pisten) zijn goed toegankelijk. Een aantal verzamelingen met zeer oude bidprentjes
bevindt zich in musea, zoals het Catharijneconvent in Utrecht en het Museum voor
Religieuze kunst in Uden. Musea zijn in het algemeen meer geïnteresseerd in de ico-
nografische aspecten (de beeldzijde). Het gevolg is dat de genealoog niet aan zijn
trekken komt. Wij zijn de overtuiging toegedaan dat het doodsprentje even waardevol
is voor de genealoog als voor de kunsthistoricus. Het zou jammer zijn als zulke kost-
bare verzamelingen alleen maar door een paar kunsthistorici geraadpleegd mogen
worden. Wij pleiten er dan ook voor om de museale collecties op microfiches vast te
leggen op alfabetische volgorde. Het CBG is al een paar jaar met een dergelijk project
bezig. Men voorkomt hiermee enerzijds dat de bidprentjes beschadigd worden of
verdwijnen en anderzijds dat zij als genealogische bron onbenut blijven. Helemaal
ideaal zou zijn als van elk bidprentje de genealogische gegevens in de computer inge-
voerd zouden worden, zodat de medewerker van het museum in een mum van tijd
weet of er bidprentjes op een bepaalde naam voorhanden zijn.

De redactie vond de heer L.W. Trompenaars bereid om wat te vertellen over zijn
verzameling bidprentjes, de grootste in Nederland (ca. 1.200.000 exemplaren). Het
werd een gesprek met een bevlogen man die op bescheiden wijze over zijn hobby
praat. Onze eerste vragen waren reeds voldoende voor een lang verhaal. Dat is ook
aan de opbouw van het interview te zien. Aan het einde kregen wij nog een rondlei-
ding door zijn schatkamer, de voormalige praktijkruimte uit de tijd dat hij nog een
Amsterdamse huisarts was.

Wie vragen wil stellen over bidprentjes van familieleden, kan dat doen, echter al-
leen schriftelijk. De heer Trompenaars doet nooit bidprentjes van de hand, wel wil hij
tegen kostprijsvergoeding fotokopieën ter beschikking stellen. De vragen moeten wel
redelijk zijn, dus niet b.v.: 'Zend mij copieën van alle bidprentjes Jansen', of iets
dergelijks.
Zijn adres: L.W. Trompenaars, Bredeweg 30, 1098 BR Amsterdam.
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Voorbeeld van een 'stamreeks-bidprentje', opgesteld door pastoor Van Slobbe.

t
CKEDACHTEHIS

Barbara Theresia VER HULST,
•locütor van Joannes eu van Joaana Van Sovoron,

geboren tot ISSQUEM den i Oetjut 1713;
oocrlcdcn ie VtTTllBU den 23 Mei 1757, i

en don .'-'5 in dcnO. L. 7. Choor berfravcn.
Zij trouwde don 25 Juli 1741

mot den Grcllior van Pitthom,

Ferdinandus AMERLINGE,
xoon van Jacouna Amorlinck,

Baillitt van Vijvo-Sint-Eloij,
JU van Joanna TnerBsia Vander Mooron ;

en kleinzoon vnn Jacobns Anierlinck, i
Bm-gmocatsr van Iaegliom,

•jn van Aiovrouw Uarbar» Tüereaia lo Loiip;

geboren ie VIJYE-SIXT-EWM
den HJtmi 1703; overleden te PiTTBli.U .

den 13 September 1778, en
V andcrendagi- in den Soogen Choor begraven.

AUEIU.IKGK-VSOUULBT WOn

Prancisca AMERLINCK,.
FEEDEMCüS BOELANDÏS ,

ijcliaren lo PlTTJlEM tien as December 17SO, '
en overleden te ilEUI.RBSKE den 23 Januari 1BSV.

KOSLAUDTS-AUBOLINOK won

Ferd. ROELAIÏDTS-ISBRBYT, ^
jfcborm lo MKULBBEKE den

'J Óctohcv 170-M, en aldaar overleden -lt
den JU Februari 1501. . -^y

Ügnatantinus lloolandts, l'aator van J>ïcIcj(*iTfüJt*t
'9n Camilln.i Lloolandts, Paator van Ilarolljofr' 'i f

GEDACHTENIS
van ïlijnkeer

Joaanes-Baptista VERHTJLST,
Baillin van Caclitsm

en HoogboilUa van hat Prlnsuom ran Isoffhem;
zoon van Joaunea (17 November 1684,

f 27 Angasti 1729}, en van Jotuina Tan Severen
(5 Hei 1080 t 20 Oct. 1710);

kleinzoon van Joannes Teihnlst en van Anna Tictor;
E» WSHUWBHiili VAH

ISABEIiLA B ' H A T E L O O S B ;

Bij nttri gtshorm tol 1SEO3BM den SB Aprü 1710 .
• CM tot de toaerdigkeidvan Hoogbaitliu

verlieten in 1740 ,-MJ verloor lijne «rouw
rfjii O April lWlrtUirfto rijne

geboortestad dm SS ilii 177S, en icierd 's andtren-
daga in de Eoogiierke begraven.

Onder andere kinderen liet liij achter
DBN SEBIT. HEBB

VINOENTIUS VERHULST,
geboren tot ISEOBE3I den 31 Dccemher . . . na
en V antlereiulugs Kersten gedaan, tot Peter heb-

bende Mijnheer Yincentinslacobm Amertinolt,
OrejSier eau Ingelinunsler, en tot Meter, zijne
moei Jiarbara Theresia Verhuist, vroiuo van
Mijnhoer Jottnnas Fcrdinanilus Amerlinck,
Qrcjüer run Pitlhem.

Mij roUrd Oiuln-jMstor in !ijne geboortestad in 1773
Pastor te COl'OllEM dm IS August!. . . . 17BO
en Morf aldaar den 23 .Vovcmbcr 1830

Bid voor rle ziel vnn znlignr

Joniinn Slaria Joscpliina Bonlen,
nrcy/iulnn ie 's Ü03Ch ,

,t,'„ IS Jpril IMfil , in-<kn jeugdigm toffijd
Bun bijuu ld jnnm.

In iiiijm; JKiipd \\\A\ iU tic ivijsliriil iluor lint pn-
liml UUZOL-III : ik lit:!> dczilvt: nutviiniji'ii, en mijn
Imrtlicüft üitlulfTiii-iii rnrliwijïii. l-kuli, 1.1.

Dr clnifiil iiiijna tuvots is nis viui cen' wever af-
Ciüjiutiicii: Hij het ft linin iif^nktitpL, tnen ik iiiiinr
ln^oii . . Dorli liij , u Jlcnrl bülil. luijni:/.inl vunr
liet. heller!" Imwaiird: inmtk my xulij:, ru ik /.ui i:
iii fijnwii(liciil loven. Is. XXXV UI. 13. 17. a).

ii.icvt: Uuth'rs; wnitsf golrnust, dcnkmulc ilnt liet
(JÜII is, dii; V tlt-/.c liüpvuuviiiir tocïtüidt.; W-mi iticls
iriuit v;ui ilit' VEtdcrliiind uit diiu vnnr tiet nul di'r
y,ii:li:ti , iliit Mum vpcur.fi» , ui' otn hen I u/.uivcre» ,
ol M("n

r inrnr in zij nu licl'iic Ie vcsli^cu.
S. i->. dü Uil. Sul, \}\v.l. Cli. '.}fi

|)i: llri:f liCi>a ltCt KCIÏCVC1I, ifR UciT licitlt Ititt «C-
itrinirn ; gelijk luit, ilrn Jlfcrr. licluut^il liccl'l, xon is

| hul ïïirsi'hiwl; d:it di- imam ilca Uccren JTCM-J/IÜHI zij t
' Juli I. dl.

I
i O Ciitl, uilrtct^lnr ih:r p'.iindcn en l)nninn:inr van
I 's mi-iisHiuü KrJ.î hfiil, wij hi:!ilcn üirtt goj-sicrüsTüU-
! hetd, (liit (Üj mvü dienaresse door de V(iijrs[imiLk
• ilur II. MA UIA, iiltijtl miuitrd RU viutn! n\vcllrili»i'n

vcrlcum;» wilt, LCTAtnui nti;l- tien vctvunijnl, de umi-
wi^e XiLÜghfid U* peninti'li. Hodi* nnr.cit MIMT, J K -
ZI;S ciinisriis. A-tuun.

R. 1. P.

St. Miiilitt-U-liKstRl, lustil, v. DijiilM.

Jong gestorven kinderen waren een voorspraak in de hemel voor de familie (zie het Gebed).
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Interview
Van oorsprong luidde mijn achternaam Trompenaars. De naam werd in de volksmond
ingekort tot Trompen en Tromp, wat in Brabant wel vaker voorkwam. Denk maar aan
Pellenaars, de wielrenner. Er werd al snel geroepen: 'Hé, daar komt de Pel!' Dat is
ook met onze naam gebeurd. Trompenaars werd dus Trompen en Tromp.

Ik heb dat destijds ontdekt mede dankzij mijn oom G.F. Couwenbergh, die archiva-
ris in Waalwijk was. Hij heeft - na de raadhuisbrand in Waalwijk - uit de overgeble-
ven archivalia een redelijk bestand gemaakt van Waalwijkse families. Er was ook
kritiek op hem omdat hij op overdreven wijze de naam van de voormalige gemeente
Besoyen beschermde. Hij had een collectie bidprentjes, maar iets beschadigde prentjes
- hoe oud dan ook - werden vernietigd. Ik ben hem overigens dankbaar dat hij mij
genealogisch onderzoek als hobby heeft aanbevolen. Hij was trouwens een Felix Tim-
mermans in zijn taalgebruik. Hij kon heel mooi vertellen.

Ik heb toen aan mijn vader gevraagd hoe dit zat, maar die wist niet eens hoe zijn
grootvader heette. Al gauw kwam ik erachter dat de familie uit Hilvarenbeek kwam.
Verwend met koffie en koek heb ik daar een middag in het archief gezeten. De familie
bleek heel honkvast te zijn, dus in een middag tijd kon ik bijna alle gegevens al over-
schrijven.

Deze zelfde oom Couwenbergh schreef mij later dat in oude, door muizen aange-
vreten boeken van Vorselaar in België de naam Trompeneers regelmatig voorkwam.
Het ging om akten van rond 1600. Ik had dat voor kennisgeving aangenomen en er
verder niets mee gedaan.

Pas later heb ik Leo Adriaenssen bereid gevonden een boek te schrijven over onze
familie. Die is spoorslags gaan zoeken in die oude registers van Vorselaar. Hij stelde
vast dat de Brabantse familie wel degelijk uit Vorselaar kwam. Ook daar bleken ze
honkvast te zijn, zodat hij de familie kon vervolgen tot ca. 1380. Zelf heb ik nog een
artikeltje in De Brabantse Leeuw geschreven over Trompen, maar dat beschouw ik als
een jeugdzonde. De naam Trompenaars betekent 'trompetter'. Waarschijnlijk komt
de stamvader niet uit Vorselaar, maar is hij een soldaat uit Brussel, die met een boe-
rendochter uit Vorselaar is getrouwd. Dit is natuurlijk maar speculatie.

In 1972 is onze naam hersteld van Trompen in Trompenaars. Dat heeft driejaar in
beslag genomen. Mijn familie had er geen bezwaar tegen en wilde mij hierin wel
tegemoetkomen, zonder dat ze van tevoren besefte, hoeveel rompslomp dit met zich
meebrengt.

Ikzelf had geen zin om de stamboom voor 1640 uit te zoeken. Ik lees het oude
schrift niet makkelijk, terwijl Leo die oude boeken leest alsof het kranten zijn. Die
werkt in zo'n hoog tempo. En Leo was toch met Hilvarenbeek bezig. Dankzij hem is
het een mooi boek geworden, dat goed werd ontvangen.

Het is niet zo dat ik na het uitzoeken van de familie pas met de bidprentjes ben
begonnen. Bidprentjes en foto's waren de nevenbron. Ik ben alles gaan sparen van
mijn familie. Mijn familie bleek goed opgeruimd te hebben. Er waren totaal geen
bidprentjes meer te vinden. Uiteindelijk kon ik wel bidprentjes opsporen van de gene-
ratie boven mij en van mijn opa, maar van mijn overgrootvader was er niets te vinden.
Uiteindelijk heb ik die toch opgespoord, en wel in Ravels in België, waar een achter-
achternicht woonde. Op mijn vraag kwam zij terug in de kamer met een stapeltje
bidprentjes van 3 cm. De hele familie bleek erin te zitten: mijn overgrootvader, mijn
betovergrootvader, enz. Boeren bewaren nu eenmaal alles. De oudste van de familie
bewaarde bidprentjes in een kistje.' s Avonds bij het bidden van het rozenhoedje werd
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de klep van het kistje opengezet en werd er voor allen gebeden 'die in het kistje za-
ten'. De nieuwe bidprentjes werden boven op de oude gelegd. Verder kwam men er
niet aan.

De bidprentjes staan in mijn vroegere praktijkruimte. Ik was tot 5 jaar geleden
huisarts. Ik heb de collectie mogen verwerven van de heer L. de Vries uit Maastricht.
Hij was van beroep steenfabrikant en hij bezat een grote verzameling. Hij ging kleiner
wonen en hij moest toen zijn bidprentjes van de hand doen. Ik kon ze tegen een heel
acceptabele prijs overnemen. Dat zal rond 1970 geweest zijn. Ik had al wat opstapjes
gekregen van een beroemde Belgische verzamelaar, Karel van den Bergh uit Geel.
Van hem kreeg ik drie grote margarinedozen vol. Het gros van de bidprentjes was
oud, van 1860, 1870, 1880. Er zaten nog geen'moderne'bidprentjes tussen. Het wa-
ren wel allemaal Belgische bidprentjes. Zijn eigen verzameling is uiteindelijk terecht
gekomen in het museum van Geel. Daar liggen ze niet zo best, vochtig, en niet zo
toegankelijk. De bidprentjes zitten in mappen die in laden liggen. Er moet altijd een
ambtenaar bij zijn, want er wordt nogal wat gestolen. Ik had er zelf al 100.000, toen
er nog 500.000 bijkwamen van de heer De Vries.

In de jaren zestig begon het verzamelen van bidprentjes echt mode te worden. Toen
ging ook de handel er zich over ontfermen. Dat hing natuurlijk samen met het verdwij-
nen van de missalen na het Vaticaans Concilie.

De heer De Vries had zijn verzameling heel netjes opgeborgen. Ik heb zijn alfabe-
tisch-lexicografische systeem van bewaren overgenomen. Ik heb wel meteen een
splitsing gemaakt van bidprentjes vóór 1900 en na 1900. Later heb ik nog rekening
gehouden met specialisaties, zoals de zouaven, de honderdjarigen, de begijnen, enz.
Een kopie doe ik dan in de collectie en de originelen hou ik apart. Een ander voor-
beeld zijn de litho's van Van Loo, een Gentse lithograaf (1823-1901). Hij heeft een
heel groot oeuvre nagelaten. Hij heeft misschien wel 1600 portretten van mensen
gemaakt na hun dood. Ik weet eigenlijk niet of hij die maakte aan de hand van be-
staande foto's. Zijn litho's dateren van 1860 tot 1900. Hij was een meesterlijke litho-
graaf. Je had ook mindere, zoals Hemelsoet, ook uit Gent.

Feitelijk ligt mijn hart toch bij de hele oudjes. Met name de kopergravures en staal-
gravures vind ik mooi. Daar zitten echt meesterwerkjes onder. Gaat het bij de gravures
om eigen ontwerpen of gaat het om platen die waren doorverkocht. Wie is de graveur,
enz. Je komt dan automatisch op literatuur over het verschijnsel bidprentje. Je merkt
dat erg veel van elkaar wordt overgeschreven. Er wordt weinig nieuws geschreven,
terwijl nog zoveel over bidprentjes is te vertellen, b.v. over de drukkerijen die erbij
betrokken waren. Tot op de dag van heden bestaat er geen standaardwerk over de
geschiedenis en de ontwikkeling van het bidprentje. Wel is iemand bezig met een
proefschrift over het vroege Nederlandse devotieprentje van voor 1830. Ze heet Eve-
lyne Verheggen, nu verbonden aan het Breda's Museum. Ze is kunsthistorica, haar
interesseert vooral de wisselwerking van de tekst en het iconografische van het bid-
prentje. In het Catharijneconvent heeft ze een grote verzameling devotieprentjes van
voor 1800 aangetroffen. De hele collectie is door haar geïnventariseerd.

Zijn er ook andere collecties?
Inderdaad heb je ook particuliere collecties, die voor anderen geheel ontoegankelijk
zijn. Die laten niemand toe. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Je kunt je voorstellen dat
zo'n verzameling via fotocopieën, die aan een archief of aan 'Naarden' ter beschik-
king worden gesteld, toch toegankelijk voor een breder publiek gemaakt wordt.

GensNostra53(l998) 317



Een Zouaven-bidprentje, een zeer geliefd verzamelobject.

BID VOOR 01! ZIEI. VAN ZALICKR
DRN IIEEtt

ALBERTUS NIEUWEBOER,
KCIITGKNOOT VAN

CORNELIA DË BOER,
Oud. Pauselijk Zouanf,

licrelid van den Ncd. k. K, VolkshonJ en
l.id der Congregatie v.in O. L. Vr. v. Goeden Raad.
geboren re Nieuwen dam 10 Octobcr 1844, aldaar
overleden, voorzien v.in de M.H. Sacramenten der

Stervenden, 27 Maart 1930 en begraven op het
Kerkhof te Nieuwondam 31 Maart 1930.

Mijn sterkte bctf.nf mij, mijn aanschijn veranderde
en mijne krachten bezweken.

Mij was een man vol geloof. Door de liefde tot
Christus en Zijn Kerk werd hij gedreven; onrecht
kon hij niet dulden en als Pauselijk strijder had hij
bloed en leven veil voor den Opperherder.

Gnd was met zijn offervaardigheid tevreden, —
en nu op zijn hoogen ouderdom is hij nou met recht-
m.ltlge trots getuige geweest van het herstel der
Pauselijke vrijheid, waarvoor hij eens opkwam-

Hij was een goed echtgenoot en zorgvuldig huis»
v.idcr, die aan zijn kinderen een voorbeeld van geloof
en trouwe plichtsvcrvullinj» heeft nagelaten. — Als
Congrcganist was hij kinderlijk in zijn liefde tot
Maria, onder hare aanroeping is hij gestorven.

Dierbare echtgenoot?, kinderen en kleinkinderen,
houdt God voor oogen, dient Mem in w,i.irheid. Üijt
eensgezind, bidt voor mij en leeft soo, dat ge ook
den dood niet behoeft te vreezen; — dan zien wc
elkander weer in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.
II. Maria, Moeder van Goeden Raad, bid voor mij.

Typ. ,,'t Kasteel v.in Acmstcl", Amsterdam.

In do gebeden dorgoloovigen wordt aan bc vu
Ion do Ziel van Zaliger,

Mejufvrouw
ANNA CATHAEINABOEBKAMP

geboren te Grnvcdeu 29 Anjrnstns lfiOfï en
overleden te Üursscit tien l September 1S71
uu vroegtijdig voorzien te zijn geweest met

du II. II. sacramenten der sturvcudeu.

Zij nnudcldo in de onst-lmld .les IIQI-IRU
Psal. C. v, 2. «n linnr omgang was /.JudiLiunudig cu
goedhartig. Mar. de S;ic.

Kuezoetis dcdouil, na wclgolcofilte hulibcü
St. Ang.

JCr ontstondecngeroep (Mnth. xxv. f',) stn
op inijiie welbeiniiide ca knin , ( Cttut. II. 13.)-
Zie! du bruidegom komt, jm ftcsiu te ppmool ril
bereid zijnde,ging zij mede UT brnUuft >J;IUI
XXVI. 0, 10.

Kom, bruid vnn Jezus f.'lirislna mitvmi"
do kroon, die do Heer voor V bereid'liwft tut
in cetiwiglicid Urev: Kont:

( Unii'dcr & Zuhlon ) gij zijt HU tvel •' lw-
<lrocld. .loisXVl, :>2.
iluL-b blijfL God Lrcli'oinv Lot.inn de duud Amu-
i l . 10. ' J

Dan /.hm uij i-nis i'lk'flmli>r
innnilonzc vniH^dzal sturen. ,|<ji> xvi

O:-;w V.-idcr.- WIT* •rf^roet
If- I- 1'.

.'dur , wnar

De dood verlost de mens uit het aardse tranendal en is de poort naar de hemel.
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Terugkomend op 'het standaardwerk', vragen we de heer Trompenaars of hij dat niet
kan schrijven, want mevrouw Verheggen zal het bidprentje waarschijnlijk vanuit een
bepaalde invalshoek onderzoeken.
Het lijkt mij datje daarvoor een werkgroep moet oprichten, waarvan ieder lid over een
bepaald aspect schrijft. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om mensen van allerlei
disciplines hiervoor te vinden.

Je hebt natuurlijk een iconografische aspect, een religieus aspect, een sociaal-econo-
misch aspect, een sociologisch aspect, een genealogisch aspect, een druktechnisch
aspect, enz-, enz. Het is overigens opvallend hoe weinig belangstellig vanuit de acade-
mische hoek voor dit brede volksverschijnsel bestaat. Men noemt het toegepaste kunst.
Het gesprek gaat verder nog uitvoerig over het belang van een standaardwerk over
het Nederlandse bidprentje, bijvoorbeeld over het economisch aspect:
Van drukkerijen zijn natuurlijk maar weinig archieven bewaard gebleven. Ook bij
mensen thuis heb ik tot nu toe nooit oude facturen van bestelde bidprentjes aangetrof-
fen. Het zal daarom niet gemakkelijk zijn om daar een goed beeld van te krijgen.

Sommige verzamelaars ontsluiten hun verzameling met behulp van een computerpro-
gramma.
Op dit moment ben ik bezig met het ontsluiten van de verzameling bidprentjes van
vóór 1900. Dat zijn er ongeveer 100.000. Er is een speciaal computerprogramma
ontwikkeld, waarmee ik ze kan invoeren. Ze worden ontsloten op naam van de overle-
dene, de naam van de aangetrouwde wordt genoemd en het iconografische aspect
komt aan bod (naam van de graveur, lithograaf, korte omschrijving van het afgebeel-
de).

Ik heb b.v. Evelyne Verheggen geholpen met graveurs (o.a. Voet), van wie ze in het
Rijksprentenkabinet dachten dat er maar heel weinig werk van bekend was, terwijl ik
met tien nieuwe gravures kwam aanzetten. Dat zijn natuurlijk leuke vondsten.

Met het ontsluiten van de bidprentjes ben ik begonnen direkt na mijn pensioen. Ik
doe er, samen met met mijn vrouw, gemiddeld zo'n 100 per dag. Er zijn nu zo'n
60.000 ingevoerd.

Ik ben pas fanatiek gaan verzamelen toen ik in kontakt kwam met L. Bisterbosch,
een Amsterdamse antiquaar, die uiteindelijk een verzameling van 300.000 bidprentjes
wist op te bouwen. Na zijn dood is deze collectie verkocht aan het C.B.G. Ik had er
toen zelf niet het geld voor. Ik sorteerde voor hem nogal veel. Na zijn dood mocht ik
van zijn familie hebben wat er nog aan bidprentjes binnenkwam. Toen is het verzame-
len begonnen. Ik spaar alle bidprentjes. Niet alleen Noord- en Zuid-Nederlandse, maar
ook Engelse, Duitse, Spaanse en andere buitenlandse bidprentjes. Er zijn zelfs Chinese
prentjes bij.

Wat is nu het oudste bidprentje?
Aanvankelijk zijn de bidprentjes handgeschreven. Het oudste Amsterdamse gedrukte
bidprentje dateert van 1732 en is in het bezit van een particuliere te Helmond. Het
oudste handgeschreven bidprentje betreft Trijntje Jans Olij uit Haarlem, waarvan twee
exemplaren bewaard zijn gebleven: in het bovengenoemde St.-Dymphna-museum van
Geel en het tweede bij de familie Klooster, eigenlijk de Erven Klooster. Evelyne heeft
nog een heel oud exemplaar gevonden van iemand afkomstig uit Assendelft (in het
Breda's Museum). Mijn oudste handgeschreven bidprentje dateert van rond 1666, en
het oudste gedrukte van 1735.
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Krijgt U nu nog bidprentjes binnen?
Ja hoor, elke week wel wat, meestal moderne natuurlijk. De teksten van de moderne
bidprentjes zijn opener geworden. Vroeger bestonden de teksten uit gebeden die ont-
leend werden uit speciaal voor dit doel samengestelde boekjes. Na 1960 begon men
iets over de overledene te zeggen, soms heel persoonlijk. Af en toe worden ook nega-
tieve kanten genoemd, b.v. 'hij was een moeilijk mens'. Artistiek is het zelden nog
interessant. Maar een mooie kleurenfoto op het prentje vind ik nog steeds een aan-
winst. Het zijn in het algemeen de intellectuele families, waar ze een mooi verhaal
weten te maken van het bidprentje voor de overledene.

Boven de rivieren is het niet meer de gewoonte onder de katholieken om bidprentjes
te laten drukken, maar beneden de rivieren, in de tradioneel katholieke gebieden is het
bidprentje nog steeds standaard. Het formaat is soms wat groter geworden, zelfs tot
het formaat van een ansichtkaart. Men zet een bidprentje neer als aandenken. Bid-
prentjes zijn voor drukkerijen een leuke schnabbel: 100 exemplaren kosten toch al
gauw ƒ 250,-.

Het valt op dat het bidprentjehistorisch gezien zo 'n typisch Nederlands verschijnsel
is. Heeft dat met de contra-reformatie te maken?
Toch is dat eigenlijk maar toeval. De jezuïeten in Antwerpen produceerden nogal wat
santjes (= heiligenplaatjes). Veel van die prentjes werden onbedrukt naar het noorden
gezonden en onder het volk uitgedeeld ter bevordering van het geloof en de devotie.
Vaak werd er aan de onbedrukte achterzijde iets geschreven, b.v. 'Jantje heeft dit
prentje gekregen, omdat hij zonder fouten de katechismus heeft opgezegd.' Dus in de
eerste plaats ter bevordering van het geloof. De medezusters van Trijntje Jans Olij
hebben toevallig het ingenieuze idee gehad om aan de achterkant te schrijven: 'Bid
voor de ziel van de overleden Catharijn Olij'. Dit vond navolging. In België pas vanaf
ca. 1790. Terwijl de santjes dus van oorsprong uit België (Antwerpen) afkomstig
waren, is het bidprentje-in-strikte-zin pas vanaf 1790 daar in zwang gekomen. In
Frankrijk misschien vanaf 1830 en in Italië nog veel later. Het oudste bidprentje van
een paus dateert van ca. 1807, van een paus die maar een jaar geregeerd heeft. Van
daarvoor heb ik nooit een bidprentje gezien. De bidprentjes van pausen en andere
kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders werden breed verspreid. Dat was voor de han-
del natuurlijk interessant.

Op bidprentjes wordt ook vaak gesproken over aflaten.
Ja, op veel bidprentjes zie je in een of andere vorm een kruisbeeld afgebeeld, met
daarnaast een gebedje. Bij de aflaat behoorde een aantal gebeden die men moest op-
zeggen voor een kruisbeeld. Hiermee kon men bereiken dat de ziel van de overledene
eerder uit het vagevuur werd verlost. Het ging natuurlijk niet alleen om de aflaten van
de overledene. Als de overledene uiteindelijk in de hemel zat, kon hij ook weer voor-
spreker voor jou zijn. Vroeger stonden op bidprentjes van jongoverledene soms af-
schuwelijke teksten: 'Oh, nu ben je van de aardse ketenen bevrijd', enz.

Hoe is de papierkwaliteit van de negentiende-eeuwse bidprentjes?
In het algemeen is het papier van goede kwaliteit, behalve dat van de bidprentjes uit
Zwolle rond 1860. Dat is op een of andere manier slecht papier geweest. Misschien
is de zuurtegraad niet goed geweest.
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Een gedrukt bidprentje van vóór 1800.
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Neemt U wel speciale maatregelen daarvoor?
Ik heb wel speciale zuurvrije zakjes, waar ik ze wel eens in doe. Toch zie ik in de
hoekjes desondanks soms een beetje schimmel zitten. Bij voorkeur berg ik ze zonder
zo'n speciaal zakje op.

Is er tussen de verzamelaars onderling veel contact of speelt rivaliteit een grote rol?
Ja hoor, ik heb nogal wat ruiladressen. Dat gaat heel ruimhartig. Er wordt niet moeilijk
gedaan als de ouderdom van de geruilde prentjes niet precies gelijk is. Aanbod is er
eigenlijk niet meer. De grote verzamelaars loeren op delen van andere verzamelingen.
Voor mijzelf is het genealogische aspect het belangrijkste. Ik vind het fijn om ander
mensen op het spoor te zetten van verder genealogisch onderzoek.

Noten
1. Een goede gelegenheid om te wijzen op de verschijning van twee boeken die voor genealogen van

belang zijn, maar nauwelijks de publiciteit gehaald hebben: A.Th. van Deursen & G.J. Schutte, Geleefd
geloven. Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland. Assen 1996. F.J.M. Hoppenbrou-
wers, Oefening in volmaaktheid. De zeventiende-eeuwse rooms-katholieke spiritualiteit in de Republiek.
Den Haag 1996.

2. M. Monteiro, Geestelijke maagden. Leven tussen klooster en wereld in Noord-Nederland gedurende de
zeventiende eeuw. Hilversum 1996.

3. Drs. Evelyne Verheggen bereidt een proefschrift voor over de geschiedenis en de ontwikkeling van het
devotieprentje (doodsprentje) voor 1830. Zij is kunsthistorica.

Voornaamste literatuur
Het is onmogelijk een volledige literatuurlijst over devotieprenten hier af te drukken.
Hieronder volgt een selectie. Voor meer gedetailleerd onderzoek zie de literatuuropga-
ve in Thijs (Antwerpen ...); Aka en Post (Verbeelding ...). Het Vlaamse tijdschrift
'Völkskunde' is telkens voorzien van een overzicht van recente publikaties.

* L.F. W. Adriaenssen, Enkele reis naar de hemel; de genealogische betekenis van het
bidprentje, in: De Brabantse Leeuw 43 (1994), pag. 230-255.

* C. Aka, Tot und vergessen, Sterbebilder als Zeugnis katholischen Totengedenkens,
Munster, 1993.

* K. van den Bergh, Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden, Brussel, 1975.
* J. Bauwens en K. Peeters, Het oeuvre van L.J. Fruytiers, Brussel, 1974.
* V.A.M, van der Burg, Genealogie en het bidprentje, in: Gens Nostra 24 (1969) pag.

65-68.
* M.T. Engels, Das kleine Andachtsbild. Pragedrucke und Stanzspitzenbilder des 19.

Jahrhunderts, Recklinghausen, 1983.
* J. Goessen, Maastricht en zijn Santjes, Maastricht 1983.
* H.J. Heerkens Thijssen, Het gedrukte Nederlandse bidprentje, in: Hoe vindt men

zijn voorouders in de Nederlandse archieven!, Jubileumuitgave NGV 1961, pag.
81-85.

* E. van Heurck, Les images de dévotion Anversoises du XVIe au XlXe siècle, Ant-
werpen, 1930.

* M. Insolera & L. Salviucci Insolera, La spiritualité en images aux Pays-Bas Méridi-
onaux dans les livres imprimés des XVIe et XVIIe siècles, Leuven, 1996.

* J.H.M. Jacobs, Vroomheid in prenten, in 'Volksdevotie' catalogus Uden 1990, pag.
112-128.
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* W.H.Th. Knippenberg, Devotionalia. Religieuze voorwerpen uit het katholieke
leven. 2 dln, Eindhoven, 1985.

* J.B. Knipping, De iconographie van de contrareformatie in de Nederlanden, 2 dln,
Hilversum, 1939.

* M.L. de Kreek, Geprent te Mariënwater, in 'Brigitta van Zweden' Catalogus Uden,
1986, pag. 17-30.

* G.M. Lechner O.S.B., Barocke Spitzenbilder, Stift Göttweig, 1974.
* M. Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des Wierix, 4 dln, Brussel, 1978-1983.
* S. Metken, Geschnittenes Papier: Eine Geschichte des Ausschneidens in Europa

von 1500 bis heute, München, 1978.
* M. de Meyer, De volks- en kinderprent in de Nederlanden, Amsterdam, 1962.
* J. Peeters en J. Hemelryck, Antwerpse devotieprenten vanaf de Contrareformatie

tot aan de Franse Revolutie, Leuven, 1981.
* J. Pirotte, Images vivants et morts la vision du monde propagee par l'imagerie de

devotion dans Ie Namurois, Louvain - La Neuve, 1987.
* Fr. Pluijmaeckers, De geschiedenis van het 'bidprentje' in vogelvlucht, z.pl., eigen

uitgave, 1994.
* P.G.J. Post, G.M. Lukken en H.A.J. Wegman, Bidprentjes als liturgische bron, in:

'Jaarboek voor liturgie-onderzoek' dl 2 1986, pag. 1-31.
* P.G.J. Post e.a., Verbeelding van vroomheid, de devotieprent als cultuurweten-

schappelijke bron, Amsterdam, 1990.
* E. Roth, Zum steten Angedenken, München, 1964.
* J. Soete, Het wetenschappelijk werk en de verzameling van Pastoor Slosse, 1942.
* A. Spamer, Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum XX. Jahrhundert, München,

1930.
* J.J.A.M. Sprangers en dr. L.A.M. Goossens OFM, Kunst voor de Ziel, Haarlem

1992.
* C. Staal en M. Wingens, Bedevaarten in Nederland, Utrecht, 1997.
* D. Sturkenboom, In memoriam-teksten op bidprentjes, in: 'Archief voor de geschie-

denis van de katholieke kerk in Nederland' jrg 33, 1991, pag. 11-34.
* A.K.L. Thijs, Notities voor een studie van de Antwerpse 17de-eeuwse sujfragia, in:

'De Gulden Passer' 61-63e jrg 1983-1985, pag. 561-594.
* A.K.L. Thijs, Antwerpen, internationaal uitgeverscentrum van devotieprenten 17de

-18de eeuw, Leuven, 1993.
* A.K.L. Thijs, Beeld, teksten context: Gedachtenisprenten voor eerstecommunican-

ten uit Vlaanderen en Nederland (18e-19e eeuw) in: Volkskunde nr. 96, 1995, pag.
263-322.

* A.K.L. Thijs, Antwerpse 'sanctjes': heiligenprentjes voor Noordbrabantse bede-
vaartplaatsen (17e-l8e eeuw), in: 'Volksdevotie' catalogus, Uden 1990, pag. 108-
111.

* P. Vandenbroeck, Hooglied, Brussel, 1994.
* Jo Van der Linden, Berlaarse doodsbeeldekens en rouw gebruiken, 1991.
* E.M.F. Verheggen, Antwerpse devotieprenten met handgeschreven teksten uit de

17de eeuw in de Republiek, 'Volkskunde' 98e jrg 1997 nr. 1 pag. 41-51.
* J. en P. Verhave, Schaarkunst, Arnhem, 1983.
* J.A.J.M. Verspaandonk, Het Hemels Prentenboek, Hilversum 1975.
* A. van der Zeijden, Bidprentjes en doodsbeleving, in: 'Tijdschrift over tradities en

tijdsverschijnselen Volkscultuur' nr. 1 1989, pag. 37-69.
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* A. van der Zeijden, Gevoelsuitingen op Brabantse bidprentjes 1840-1986, in: 'Bra-
bants Heem' jrg 45, 1994 nr.4.

* De hemel op aarde. Themanummer over devotieprenten van het tijdschrift 'Vlaan-
deren' met diverse artikelen, Tielt, 1992 (tevens tentoonstellingscatalogus Stad
Oudenburg).

Met dank aan Drs. Evelyne Verheggen.

UIT ANTWERPSE BRON (28)

4-1-1576; Jan Goyaerts de backer Janssonewylen daer moeder af was Deliana van
Oirschot, geseten tot Thielborch voor hem selven ende indenname van Peteren ende
Marien Goyaerts zynen broeder ende suster woonen[de] sHertogenbossche, Claes
Jan Peters oic woonende tot Thielborch voor hem selven en[de] indenname en[de]
als man ende momboir van Lysbetten Goyaerts oic des voors[chreven] Jans sustere,
de voors. Jan Goyaerts de backer voorts indenname en gemacht[igd] van Catherine
Goyaerts oic zyne suster wed[uw]e wylen Niclaes Henrick Monen (procuratie Thiel-
borch ende Ghoirle 27-12- lestleden) [doorgehaald: Barbara Laureysdr wed[uw]e
wylen Gieles Marschal], Jehanne Roelants Laureysdr dair moeder af was Catlyne van
Oirschot dochter was wylen Wouters van Oirschot der voors. wylen Delianen broeder
was, met Jacques Destriez der voors. Jehanne wettigen manne ende mombore, ende
de voors. Laureys Roelants als geinstitueert erfgenaem van wylen Adriaens Roelants
zyns soens en[de] der voors. Jehanne broeder was, tsamen als geinstitueerde erfgena-
men van wylen Henricke van Oirschot der voors. wylen Deliana en [blanco] van Oir-
schot broeder was, in deen partye; Barbara de Roy weduwe wylen [doorgehaald:
Gielis] Henrick Mareschal] cum tutore pro se, Gieles van Meebeke indenname van
Adriana de Roy zyn[re] moeder wed[uw]e wylen Patroclus van Meebeke, dair vore
hy hem sterck maecte, Quiryn Spranghers en[de] Lysbeth de Roy eius uxor en[de]
wettige dochter van Niclaes de Roy der voors. Barbaren broeder en[de] Marten Fel-
bier en[de] Anna de Roy eius uxor en[de] der voors. Lysbetten sustere altsamen inden-
name van den voors. Niclase de Roy hennen vadere quem susceperunt hen D[aer] vore
sterc makende tsamen als erfgen[amen] van wylen Cornelia de Roy des voors. Niclaes
en Barbaren suster was en[de] wed[uw]e der voors. Henricx van Oirschot, tsamen ex
altera; Bekenden ende verlyden ... min[n]elicken met malcanderen ... gescheijden
en[de] gedeylt hebben alle alsulcke goeden .. als by den voors. wylen Henricke van
Oirschot ende Cornelia de Roye staende heuren houwelicke vercreghen ende gecon-
questeert zyn geweest ende die de selve Cornelie eensdeels in tochte beseten heeft
gehadt navolgende des voors. wylen Henricx van Oirschot testamente en[de] oic seke-
re brieve tusschen de voors. comparanten van [de] Jerste partye en[de] der voors.
Cornelien de Roy op den derden dach aprilis a[nn]o xvC.enfde] tzeventich voor sche-
penen deser stadt gepasseert; ... bekenden ontfangen 8 kar.gl. die Bernaert Baten,
Symon Zanen en Peter Vermoeien momboren van Jehanne sBaten op 30-8-1554 heb-
ben vercocht den voors. Henricke van Oirschot en[de] Cornelien de Roy zynen wyve
op een huys geheten den Wildeman met thiene huyskens dair neffens ... inde Lepel-
strate...[enz.].
(Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 345, fol. 73/74verso)[M.V-K]
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JOGCHUM
DOUWES

S1ESWERDA

zn. van Douwc
Baukes Sieswerda
en Jiskjen Wijtses

Bouma

gardenier,
koopman te

Pingjum

geb. Pingjum
15-11-1841

overl. Pingjum
7-9-1909

JANTJE RINSES
DE WITTE

dr. van Rinse
Jacobs de Witte en
Hinke Seekles van

der Velde

geb. Zurich
11-6-1844

overl. Pingjum 20-
11-1930

tr. Wonseradeel 13-5-1865

JELLE JELTES
JELSMA

zn. van Jelte
Wijnses Jelsma en

Aflce Jelles
Regnery

verver te Rien

geb. Stavoren
21-6-1852

overl.
Lutkewierum

7-1-1926

GRIETJE
OENES FABER

dr. van Oene
Komelis Faber en
Willemke Abes

Hoekema

geb. Lutkewierum
30-5-1850

overl.
Lutkewierum
18-12-1928

tr. Hennaarderadeel 28-6-1873

ABEL WIARDA
EELTJES

KOOISTRA

zn. van Eeltje
Sijtses Kooistra en

Dieuwke Abels
Lycklama a

Nijeholt

landbouwer te
Witmarsum

geb. Arum
16-3-1834

overl. Witmarsum
12-6-1913

YFKE AUKES
BONGA

dr. van Auke
Sjoerds Bonga en

Trijntje Jans
Tacoma

geb. Witmarsum
13-3-1841

overl. Witmarsum
15-11-1864

tr. (1) Wonseradeel 15-2-1862

JACOB SIEKS
POSTMA

zn. van Siek Jans
Poslma en Gerbrig

Jacobs Rusticus

veehouder te
Exmorra

geb. Exmorra
10-8-1845

overl. Nijland
21-5-1893

AUKJEN
JETZES

REITSMA

dr. van Jetze
Douwes Reitsma
en Hotske Jans

Hofstra

geb. Schettens
14-9-1845

overl. Nijland
1-7-1914

tr. Wonseradeel 8-6-1867

DOUWE JOGCHUMS
SIESWERDA

koopman, landbouwer te
Pingjum

geb. Pingjum 5-7-1873
overl. Leeuwarden 5-10-1947

AAFKE JELLES
JELSMA

geb. Lutkewierum 24-3-1876
overl. Leeuwarden 18-6-1949

AUKE ABELS WIARDA
KOOISTRA

landbouwer op 'it Riet' te
Witmarsum

geb. Witmarsum 29-11 -1862
overl. Witmarsum 7-6-1942

HOTSKE JACOBS
POSTMA

geb. Exmorra 16-10-1869
overl. Witmarsum 17-11-1947

tr. Hennaarderadeel 20-5-1899 tr. (2) Wymbritseradeel 30-5-1896

JOCHUM SIESWERDA
koopman, landbouwer te Pingjum

geb. Pingjum 21-4-1901
overl. Drachten 27-4-1985

AUKJE KOOISTRA

geb. Witmarsum 13-9-1902
overl. Bolsward 29-1-1994

tr. Wonseradeel 22-4-1925

DOUWE SIESWERDA
arts te Warffum

geb. Pingjum 11-11-1931, tr. Zuidhorn 9-6-1961 Eggiena Boerma, geb. Niehove 2-11-1936,
apothekersassistente, dr. van Jan Egge Boerma en Pieterke Geertruida de Boer
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TEGENSPRAAK IN TROUWAKTE
(Het late antwoord op een vraag)

door Jarich Renema

Genealogische tijdschriften moetje af en toe eens herlezen! Wat Gens Nostra betreft
werd dat bij mij lange tijd niet gestimuleerd omdat ik de stapeltjes 'ergens' zonder
veel orde had opgeslagen. Onlangs zijn ze echter deugdelijk ingebonden en sindsdien
grasduin ik er weer in. Met het gevolg dat ik de vraag terug zag die in 1989 gesteld
werd over de twee conflicterende (onder)trouwakten van Albert Hietbrink en Janna
Riekenberg (Rickenbarg) van 1720 in het register van Lochem'. Bij mijn weten heeft
daar nooit iemand een antwoord op gegeven. De naspeuringen in de DTB van Lochem
die hebben geleid tot de bijdrage 'Erfnamen III' in de rubriek Wegwijs2 maakten dat
ik nu wèl een antwoord heb.

De vraag luidde: 'Wat is juist?'. De ene akte zei dat Albert Hietbrink zoon was van
wijlen Jan Hietbrink, de andere gaf als vader wijlen Albert Hietbrink. De eerstge-
noemde akte was gedateerd 31 mei 1720, de tweede 24 februari 1720. De eerstge-
noemde akte stond op pagina 138 van het register, de andere op pagina 144. De hand-
schriften waren verschillend.

Mijn Hietbrink-bestandje raadplegend begreep ik alras hoe de vork in de steel
moest zitten. Bruidegom Albert werd op 2 augustus 1692 te Lochem gedoopt als zoon
van Albert Heetbrinck. Na de dood van vader Albert hertrouwde zijn weduwe Marie
Heetbrinck het jaar daarop met Jan Jansen in die Meen uit Ruurlo, die hiermee de
nieuwe Jan Hietbrink werd. Waarschijnlijk is de zoon zelfs als posthuum kind naar
de vader genoemd, en zit daar ook de oorsprong van het misverstand. Het is de
opsteller van de eerstgenoemde akte dan even ontgaan dat Albert nog juist een zoon
was uit Marie's eerste huwelijk. Die eerste akte is dus foutief, want noemt de
stiefvader.

Rest de vraag hoe een en ander heeft kunnen leiden tot twee akten, en dan nog wel
met verschillende data. Daarvoor moest ik even terug naar mijn OTGB-transcripties3,
want de datum van 25 mei herkende ik niet. Blijkt dan ook dat het hier gaat om de
laatste van twee ongedateerde akten die volgen op een akte van 31 mei 1720. In een
regelmatig bijgehouden register mag men de datum van de vorige acte wel als de
vermoedelijk juiste datum beschouwen, doch het wordt anders als er twijfel is aan de
chronologie. Twijfel is hier zeker op zijn plaats. Onderzoek aan de dateringen in het
register brengt aan het licht dat er in de jaren 1717 t/m 1719 samen maar 35 trouwin-
schrijvingen gedaan zijn, terwijl in de omliggende periode eenjaargemiddelde van
rond 30 akten normaal was. Bovendien is een belangrijk deel van die akten niet van
een datum voorzien. De akten van 1719 en 1720 staan vervolgens nogal door elkaar,
zoals we ook al zien aan de hierboven vermelde paginanummers. Wat was er aan de
hand?

De oplossing is te vinden in het doopregister. Op 24 juni 1721 is aangetekend dat
de kerkeraad van Lochem heeft geconstateerd dat er verschillende 'abuijsen' in dat
register waren geslopen gedurende de 'swackheijt' van Ds. de Roij. Daarom werd aan
Ds. Schimmelpennincken twee diakenen opgedragen om deze fouten zoveel mogelijk
te 'redresseren'. Wat op de volgende pagina's dan ook gebeurde. Het trouwregister
bevat een dergelijke opmerking niet, doch gelet op de geconstateerde onregelmatighe-
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den in de periode 1717-1720 valt nauwelijks aan te nemen dat het werk van De Roij
hier wèl foutloos was. Bij een poging van zijn opvolger om het register te completeren
zal gebruik gemaakt zijn van nog aanwezige losse trouwbriefjes. Daarbij zijn er in
totaal vijf doublures ontstaan. Bij vier daarvan is de tekst volkomen identiek, bij één
zelfs inclusief de datum. Bij de tweede is net als bij Hietbrink-Riekenberg de eerste
akte niet gedateerd, en bij de andere twee staat de 'herhaling' drie resp. vier weken
vroeger gedateerd. Het gaat hier mogelijk om het verschil tussen ondertrouw en trouw.
Bij het het 'herplaatsen' van de Hietbrink-Rickenbarg-akte is klaarblijkelijk de fout
in de naam van de vader hersteld. Omdat men er zich niet bewust van was dat de vijf
akten een herhaling waren heeft men er niet bij stil gestaan dat ook de foutieve tekst
reeds was opgenomen.

Rest ons overigens nog het volgende op te merken. Thuis, met de transcripties op
tafel, komt men hier een heel eind in de richting van een oplossing. Van groot belang
is echter de mededeling dat het in de onderhavige periode om akten met twee verschil-
lende handschriften gaat. Dat soort informatie kunnen transcripties niet altijd bieden.
Bij twijfel blijft controle in archieven dus nodig!

Noten
1. G.A. Overdijk, 'Wat is juist?', Gens Nostra 44 (1989), pag. 394.
2. Wegwijs nr. 20: J. Renema, 'Erfhamen III', Gens Nostra 51 (1996), pag. 365.
3. Publicaties Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (OTGB): Transcripties

Lochem, LC 4 en LC 10.

UIT ANTWERPSE BRON (29)

26-4-1563; Jacob Spenckhuysen en Aefgen Gerritsdochter eius uxori, Inwoonende
poorter en poorteresse deser stadt, verclarende dat Claes Coelyns ende Jan Coenenss
poerters der stede van Amsterdam hen luyden tsamender hant ende een voir al gestelt
hebben als waerborghe onder segelen van scepenen binnen Amsterdam, beghinnen-
de[:] Wy Hendrick Corneliss ende Dirick Jacobs Scaep scepenen binnen Amsterdam
dat datum den xxvi aprilis anno xvC.Lxiij tot behoef van PMs [Philips] Gardyn voer
een huys ende erve genaempt Sint Joris staende binnen Amsterdam in die Warmoe-
straete den selfden Phls Gardyn vercocht ende quytgheschouwen aen Rychart van
Apeldoeren, Neeltgen Gerrits ende Anna Gerritsdochters dercomparante broederende
susters consenterende hier mede ind[e] voirs coep ende quy tscheldinghe vervanghende
mede heuren broeder Frans van Apeldoeren als nu absent wesende en[de] hebben die
voirnoempde comp[arant]en beloft ende beloeven mits den voirn. Claes Coelins
en[de] Jan Coene[n]ss nu ende ten eeuwigeb dagen te g[a]randeren te Indemneeren
costeloes ende schadeloos te ontheffen van de voirgenoempde waerborchtocht.
(Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister 293, fol. 450; zie ook fol. 487, dd.30-12-
1563)

[Aefgen Gerry tsdr hertr. (ondertrouw Amsterdam 18-10-1586) Peeter Wynneholt/Win-
holt/Wynouts wedr. Aeltgen Syvers][M.W-K]
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FRAGMENTKWARTIERSTAAT VAN MARILÈNE VAN DEN BROEK

Op 29 mei geven Prins Maurits en Marilène van den Broek elkaar het jawoord in
Apeldoorn. Traditiegetrouw wil Gens Nostra aandacht schenken aan de voorouders
van de aangehuwden van ons vorstenhuis. In zeer korte tijd zijn allerlei gegevens
aangeleverd voor deze bijdrage. Er moest zelfs gebeld worden met de vraag om te
kijken op een verjaardagskalender. Omdat er vanzelfsprekend een deadline was voor
dit nummer van Gens Nostra ontbreekt er een aantal gegevens. Aanvullingen en ver-
beteringen worden dan ook zeer op prijs gesteld.
Degenen die een bijdrage leverden zijn o.a. (in alfabetische volgorde): de Contact-
dienst van de NGV, dhr. C.W. Delforterie, dhr. G.J. Goorman, dhr. drs. G.N. van
Heeswijk, dhr. J.C. van Oeveren, de Redactie van Gens Nostra, dhr. G.M.J.M. Reu-
rings, dhr. P.C.A. van Schendel en het Verenigingscentrum van de NGV.

I
1. Dra. Marie-Helene (Marilène) van den Broek, geb. Dieren 4-2-1970, marketing-

medewerkster Koninklijke Ahold, tr. Apeldoorn 29-5-1998 Zijne Hoogheid Prins
(Drs.) Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, geb.
Utrecht 17-4-1968, beleidsmedewerker Amsterdam Airport Schiphol, zn. van Mr.
Pieter van Vollenhoven en Francisca Margriet, Prinses der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

II
2. Mr. Henri (Hans) van den Broek, geb. Parijs 11-12-1936, advocaat en procureur,

directiesecretaris, accountmanager, Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Mi-
nister van Buitenlandse Zaken, Commissaris voor Buitenlandse Betrekkingen bij
de E.G., tr. Tilburg 4-9-1965

3. Drs. JosephineA.A. (Josée) van Schendel, geb. 11-5-1943 (volgens verjaardagska-
lender).

III
4. Hendrik Johannes van den Broek, geb. Rotterdam 10-3-1901, hoofdcorrespondent

van de Telegraaf te Parijs, belast met leiding radio-omroepen, o.a. Radio Oranje
te Londen (1942-1944), directeur Radio Nederland Wereldomroep, overl. Hilver-
sum 15-6-1959, tr. Parijs 25-2-1933

5. Maria Alberta Antonia Roest, geb. Arnhem 13-7-1906.
6. Ir. Cornelis Augustinus Johannes van Schendel, geb. Breda 13-9-1911, overl.

tussen 1966-1997, tr. Helmond 3-9-1940
7. Arnolda Francisca Gerarda Verschuuren.

IV
8. Leendert van den Broek, geb. Zevenhuizen 16-9-1876, bouwkundige, overl. Rot-

terdam 27-8-1964, tr. Zevenhuizen 6-4-1898
9. Maria Adriana Jongeneel, geb. Zevenhuizen 2-12-1875, overl. Rotterdam 20-6-

1953.
10. Theodorus Gerardus Roest, geb. Arnhem 28-1-1868, kleermaker, overl. Arnhem

27-3-1942, tr. (2) Alkmaar 18-8-1931 TheresiaElisa Maria Kraakman, tr. (l)Elst
20-8-1895
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11. Alberdina Theodora Dolmans, geb. Arnhem 13-4-1870, overl. Arnhem 5-9-1928.
12. Johannes Augustinus van Schendel, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 16-11-1883,

onderwijzer, hoofd RKjongensschool, overl. Breda 12-9-1959, tr. Breda 2-8-1909
13. Josephina Anna Maria van den Broek, geb. Breda 25-3-1886, overl. Breda 7-5-

1966.

V
16. Johannes van den Broek, geb. Nieuwe Tonge 28-7-1841, timmerman, overl. Ze-

venhuizen 18-3-1916 (zn. van Paulus van den Broek, timmerman, en Neeltje van
den Boogert), tr. ald. 25-3-1870

17. Neeltje Romeyn, geb. Zevenhuizen 31-3-1851, overl. ald. 26-11-1934 (dr. van
Johannes Romeyn en Anna Weggeman).

18. Hendrik Jongeneel, geb. Zevenhuizen 16-10-1834, schipper, overl. Zevenhuizen
23-7-1923 (zn. van Willem Jongeneel, marktschipper, en Aryaantje Paul), tr. Kou-
dekerk aan den Rijn 8-11-1863

19. Geertje Leenheer, geb. Koudekerk aan den Rijn 13-4-1840, overl. Zevenhuizen
27-2-1902 (dr. van Kornelis Leenheer, pannenbakkersknecht, en Marijtje Zwanen-
burg).

20. Dirk Roest, geb. Wageningen 14-9-1826, kleermaker, overl. Arnhem 20-3-1903
(zn. van Carolus Roest, kleermaker, en Johanna Bolderik), tr. Wageningen 1-6-
1854

21. Catharina Engelina Hals(e)ma, geb. Alkmaar 29-2-1820, wollennaaister, overl.
Arnhem 15-11-1869 (dr. van Gerardus Hals(e)ma en Maria Elisabeth Swaerts).

22. Albertus Theodorus Dolmans, geb. Utrecht 8-6-1842, winkelier, overl. Arnhem
20-11-1869 (zn. van Jacobus Theodorus Dolmans en Maria Antonetta Angelier),
tr. Eist 8-11-1866

23. Judith Geertruida Janssen, geb. Lent (gem. Eist) 11-9-1836, winkelierster, overl.
Arnhem 10-1-1927 (dr. van Gerrit Janssen, gemeenteontvanger, en Cornelia van
Raaij). Zij tr. (2) Arnhem 8-2-1872 haar zwager Henricus Marinus Dolmans.

24. Adriaan van Schendel, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 9-7-1854, timmerman, tr.
25. Maria Huberdina Beljaars, geb. Hooge en Lage Zwaluwe 18-11-1857.
26. Cornelis Johannes van den Broek, geb. Breda 13-2-1847, passementwerker, overl.

Halsteren 8-4-1921 (zn. van Johannes van den Broek, koetsier, en Petronella
Verdaasdonk), tr. Breda 1-8-1877

27. Adriana van Ghert, geb. Oudenbosch 19-12-1848, overl. Zevenbergen 1-2-1943
(dr. van Joachim van Ghert, kuiper, en Maria Gielen).

Voor verder onderzoek wordt verwezen naar de volgende literatuur:
Beljaars/Beljaerts: De Nederlandsche Leeuw 95 (1978), k. 313 e.v.
Van Ghert: De Brabantse Leeuw 16 (1967), p. 186.
Janssen van Raay: Gens Nostra 35 (1980), p. 184-185.
Paul: Ons Voorgeslacht 18 (1963), p. 214-215.
Roest: Veluwse geslachten 4 (1979), p. 87-88.
Wapen Prins Maurits: De Nederlandsche Leeuw 85 (1968), k. 323 e.v.
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VOOROUDERS VAN PIERRE ANNE FORTANIER
(1737-1796)

door M. BARENS-FORTANIER

vervolg van pag. 156

2. Pierre Leglise (Léglise), geb. voor 1583, volgt II.
3. Catherine de Lagüse, overl. na 24-5-1647, uit Saverdun.

II. Pierre Leglise (Léglise) [94], geb. voor 1583, inwoner van Saverdun, overl. tussen
aug. 1644 en jan. 1671, tr. voor 1618 Jeanne de Bogues [95], overl. tussen aug. 1637
en jan. 1671.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Estiennette de Leglise (de Léglise), volgt lila.
2. Anne de Leglise (de Léglise), volgt Illb.
3. Marie de Léglise [47], geb. voor 1605, volgt IIIc.
4. Jean Leglise (de Leglise), geb. voor 1622, volgt IHd.
5. Anne (autre) de Leglise (de Léglise), tr. (huwelijkscontract) Saverdun 23-8-1637

Jean Rottes (Rotes), geb. voor 1620, koopman (marchand), overl. na mei 1658.

Ma. Estiennette de Leglise (de Léglise), overl. na 3-1645, tr. voor 1634 Jean Bouron,
overl. voor 5-1-1638, inwoners van Saverdun.

Uit dit huwelijk:

1. Madeleine de Bouron, tr. Geraud Palmade, koopman.
2. Anne de Bouron, geb. voor 1637, overl. na april 1661, tr. Saverdun 10-4-1661

Anthoine Gavaudan, geb. ca. 1638, koopman, kruiderijhandelaar, overl. na 1661,
zn. van Jean Gavaudan, koopman, en Marthe de Leglise.

3. Alexandre Bouron, inwoner van Pamiers.

Illb. Anne de Leglise (de Léglise), overl. voor 23-8-1637, tr. Daniël Cazeing, advo-
caat te Saverdun, overl. tussen mei 1639 en mei 1653.

Uit dit huwelijk:

1. Pierre Cazeing, geb. voor 1621, overl. na mei 1658, tr. voor 1640 Rachel de
Flassa, geb. voor 1623, overl. na mei 1658.

2. Jacques Cazeing, notaris te Saverdun, overl. na 9-12-1682, tr. (huwelijkscontract)
Saverdun 24-5-1639 Isabeau de Martin, geb. na 15-11-1613, overl. na 9-12-1682,
dr. van Estienne Martin [82], koninklijk notaris te Saverdun, en Paule de Perin
[83].

3. Jean Cazeing, geb. voor 1626, tr. voor 1645 Perrette (Pierrette) de Recoudier,
geb. voor 1626.

IIIc. Marie de Léglise [47], geb. voor 1605, overl. voor febr. 1653, tr. Jean Pradel
[46], geb. voor 1605, doctoren advocaat aan het gerechtshof te Saverdun, overl. na
aug. 1664, zn. van Francois de Pradel.
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Uit dit huwelijk:

1. Frangois de Pradel, 'docteur et advocat'.
2. Jeanne de Pradel [23], overl. na 20-2-1680, tr. (huwelijks contract) Saverdun 9-

2-1653 Jacques du Puits [22], edelman, gereformeerd, overl. Saverdun tussen 17-
7-1656 en 15-5-1659, zn. van Frangois du Puits [44], meester apotheker, en Paule
de Ducasse [45].

Illd. Jean Leglise (de Leglise), geb. voor 1622, overl. tussen mrt. 1678 en 8-5-1678,
tr. (1) voor 1637 Germaine Dongre, overl. voor 1647, tr. (2) Frangoise Larréa (de
Larréa).

Uit het eerste huwelijk:

1. Madeleine de Leglise, geb. voor 1637, overl. na juli 1682, tr. (huwelijkscontract)
Saverdun 16-6-1652 Daniël Labouisse, geb. voor 1634, overl. na juli 1682.

2. Anne de Leglise, geb. voor 1642, overl. na juli 1682, tr. (huwelijkscontract) Sa-
verdun 4-12-1657 Pierre du Gabe, medicus, overl. na juli 1682.

3. Jacques Leglise.
4. Jean Leglise.

Uit het tweede huwelijk:

5. Jeanne de Leglise, geb. ca. 1648, overl. Saverdun 19-9-1708, tr. (huwelijkscon-
tract) Saverdun 3-3-1669 Jean Durieu de Madron, geb. ca. 1630, overl. tussen 8-
5-1678 en 17-7-1682.

Parenteel Martin
I. BertrandMartin [164], geb. voor 1570, koninklijk notaris te Saverdun, overl. voor
15-11-1613, tr. voor \587 Jane de Touja [165], geb. voor 1570, overl. na 15-11-1613.

In het testament van Jane de Touja van 15-11-161383 zien we dat ze uit het huwelijk met Betrand
Martin twee zoons heeft, beide met de naam Estienne, de ene is notaris, de ander koopman, en ook
een dochter Catherine. Ook de echtgenotes van haar beide zoons worden genoemd, Paule de Perin en
Mary (Marie) de Montoulier. Als kleinkinderen noemt ze Paule de Sale, dochter van haar reeds over-
leden dochter Catherine, en Jane en Marye de Martin, kinderen van haar oudste zoon Estienne, de
notaris, die getrouwd is met Paule de Perin. Haar broers en zusters die nog leven zijn, zijn: Bernard
Touja, Jean Guilhaume Touja, Anthoine de Touja en Marthe de Toujanne.

Uit dit huwelijk:

1. Estienne Martin [82], geb. voor 1587, volgt Ha.
2. Catherine de Martin, geb. voor 1590, volgt Hb.
3. Estienne de Martin, geb. voor 1593, volgt lic.

Handtekening van Bertrand Martin op 1-12-1592.
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Ha. Estienne Martin [82], geb. voor 1587, koninklijk notaris te Saverdun, overl. ald.
22-5-1643, tr. voor 1607 Paule de Perin [83], geb. voor 1590, overl. Saverdun 4-1-
1645, dr. van Germain Perin (de Perin) [166], koopman, en Jeanne de Seres (Serres)
[167].

Handtekening van lla. Estienne Martin, notaris op 1-8-1633.

Uit het testament 8-10-163884 van Estienne Martin, koninklijk notaris te Saverdun, blijkt dat er net
brand is geweest, dat zijn huis, meubels en alle notariële akten in vlammen zijn opgegaan. Hijzelf is
gewond en vraagt zich af of hij als notaris nog kan functioneren.
Ook zijn vader was notaris. Het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat hij de notariële registers van
zijn vader ook in bezit had, dan zijn die ook in vlammen opgegaan. Van beide notarissen zijn geen
akten te vinden in het archief te Foix.
Hij geeft aan, dat hij gereformeerd begraven wil worden. Uit zijn huwelijk met Paule de Perin zijn 6
kinderen geboren, waarvan 4 waren overleden toen hij dit testament liet opmaken.
Uit een akte van boedelscheiding 31-7-164585 blijkt, dat er 3 beschadigde notariële registers over zijn
van notaris Estienne Martin. Deze registers gaan naar zijn dochter Jeanne de Martin en haar man
Pierre Crouzet. Daarna gaan die registers naar hun zoon Estienne Crouzet, die dat bij zijn huwelijk
meekrijgt. Waar ze gebleven zijn is niet bekend.

Uit dit huwelijk:

1. Jeanne de Martin [41], geb. Saverdun voor 15-11-1613, ged. ald., overl. ald.
tussen 12-2-1655 en 11-5-1658, tr. voor 1621 Pierre Crouzet [40], geb. voor
1601, koopman, overl. na 13-7-1671, zn. van Paul Crouzet (Crouset) [80], ko-
ninklijk notaris te Artigat, en Catherine de Gavaudan [81] (zie Crouzet Ma en
Gavaudan Ma 2).
Bij de boedelscheiding van 31-7-1645 krijgt Jeanne een stenen huis te Saverdun, tevens een beneden-
woning te Saverdun gelegen te 'Chateau' , het kasteel, op het hoog gelegen deel van Saverdun, de
delen van verbrande huizen, een wijngaard van 351 are groot, een boerderij met etage genaamd 'Pelo-
que' met deel, tuin, en grond groot 975 are, een deel van een akker, grond rond de boerderij genaamd
'la Verduque' groot 312 are, een kleine akker van 65 are, drie stukken grond, een winkeltje en een
beekje, dat langs haar terrein loopt. En drie gedeeltelijk beschadigde notariële registers van haar
overleden vader.

2. Marie de Martin, geb. voor 15-11-1613, overl. tussen 8-5-1630 en 8-10-1638.
3. Isabeau de Martin, geb. na 15-11-1613, overl. na 9-12-1682, tr. (huwelijkscon-

tract) Saverdun 24-5-163986, tr. (ger.) Jacques Cazeing, koninklijk notaris te Sa-
verdun, overl. na 9-12-1682, zn.van Daniël Cazeing en Anne de Leglise.
Bij de boedelscheiding van 31-7-1645 krijgt Isabeau een huis gelegen te 'Chateau' , het kasteel, het
hoog gelegen deel van Saverdun dat vroeger van haar moeder was geweest met tuin naast het huis,
een wijngaard 234 are groot, nog een wijngaard 'La Blauquette' 351 are groot, een boerderij met 2
etages 'La Bedraque' met grond, onbewerkte grond en hakbos 78 are groot met een deel van een
beekje, een stuk grond met beek en hakbos genaamd 'Lafont', een stuk grond 'Del Sequella' 208 are
groot, een deel van een akker 'Delcrieu' 208 are groot, een stuk grond van 52 are, de resterende grond
van boerderij 'Peloque' en een stuk grond 'la Punte' in de buurt van 'Peloque'.

Ilb. Catherine de Martin, geb. voor 1590, overl. voor nov. 1613, tr. voor nov. 1611
N.N
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Uit dit huwelijk:

1. Paule de Sale, geb. voor 11-1613.

lic. Estienne de Martin, geb. voor 1593, koopman, overl. tussen sept. 1651 en febr.
1655, tr. (1) voor nov. 1613 Marie de Montoulieu, overl. voor dec. 1629, tr. (huwe-
lijkscontract) (2) Saverdun 7-12-1629 Catherine (Louise Catherine) de Crouzet (de-
Crouset), overl. na 28-5-1665, dr. van Paul Crouzet (Crouset) [80], koninklijk notaris
te Artigat, en Catherine de Gavaudan [81].

Uit het eerste huwelijk:

1. Paule de Martin, geb. na 1613, overl. na mrt. 1678, tr. voor 1655 Estienne Léglise
(Leglise), overl. na mrt. 1678, zn. van Jean Leglise en Jeanne de Raimond (de
Ramond).

2. Marthe de Martin, geb. na 1613, overl. tussen febr. 1655 en juni 1664, tr. voor
1655 Pierre Delrieu, koopman, overl. na 12-2-1655.
De huwelijksdatum wordt in een andere akte genoemd, d.w.z. dat is de datum van het huwelijkscon-
tract, bovendien werd de akte opgemaakt door Estienne Martin voorheen notaris. Deze akte is in 1638
in vlammen opgegaan. Het huwelijk zal zeker gereformeerd voltrokken zijn geweest.

Parenteel Perin
I. Germain Perin (de Perin) [166], geb. Mazères voor 1565, koopman, overl. ald.
tussen juni 1615 en aug. 1618, tr. voor 1583 Jeanne de Seres (Serres) [167], geb. voor
1563, overl. na juni 1615.

Germain Perin maakt in 1599 een testament, daaruit blijkt dat hij gereformeerd is. Hij noemt zijn
vrouw en kinderen en dat zijn dochter Isabeau al getrouwd is.
Op 19-6-161587 maakt hij een codicil. In het codicil staat, wie er inmiddels zijn overleden, wie ge-
trouwd zijn en hij noemt een aantal kleinkinderen.

Uit dit huwelijk:

1. Isabeau de Perin, geb. voor 1584, volgt Ha.
2. Isaac Perin, geb. voor 1589, volgt Ilb.
3. Marie de Perin, volgt lic.
4. Marthe de Perin, volgt lid.
5. Paule de Perin, geb. voor 1590, volgt He.
6. Zacharie Perin, geb. voor 7-1599, volgt Ilf.

Ha. Isabeau de Perin, geb. voor 1584, overl. voor okt. 1624, tr. (1) voor juli 1599
Pierre Abbadie, geb. voor 1581, schoenmaker, overl. tussen mei 1610 en juni 1615,
tr. (2) voor 1615 Pierre Galinier, overl. voor 6-1615.

Uit het eerste huwelijk:

1. Estienne Abbadie, geb. voor 1608.
2. Jean Abbadie, geb. voor 1609.
3. AnneAbbadie, geb. voor 1610.

Ilb. Isaac Perin, geb. voor 1589, koopman te Mazères, overl. voor 8-1628, tr. (huwe-
lijkscontract) Mazères 24-2-161288, tr. (ger.) Anne de Laval, overl. na nov. 1632, dr.
van Jacques Laval (Lavailh) [76], koopman, en Florette (Flourette) d'Abbadie.
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Uit dit huwelijk:

1. Germain Perin, overl. na aug. 1672, tr. (huwelijkscontract) Mazères 1 -5-163289,
tr. (ger.) Claire d'Olhagaray, overl. april 1670, dr. van Pierre Olhagaray en Jean-
ne de Doussand.

He. Marie de Perin, overl. voor okt. 1624, tr. voor juli 1613 Jean Delrieu, overl. voor
26-10-1624, zn. van Jean Delrieu en Catherine de Mercadie.

Uit dit huwelijk:

1. Jeanne Delrieu/Durieu, geb. voor mei 1610, overl. na april 1626, tr. Mazères
voor 26-10-1624 Martial Dounous, geb. Mazères, advocaat/koninklijk notaris,
overl. tussen juli 1651 en 7-8-1652, zn. van Gregore Dounous, koopman.

2. Judith Delrieu, geb. voor okt. 1622.
3. lsabeau Delrieu, overl. na april 1626.

lid. Marthe de Perin, overl. voor 19-6-1615, tr. Jean Jacques Delrieu, overl. tussen
juli 1613 en juni 1615, zn. van Jean Delrieu en Catherine de Mercadie.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Judit Delrieu, geb. voor mei 1610, overl. na april 1626.
2. Jean Delrieu (Derieu/Rieu), geb. voor 1613, overl. na dec. 1624.
3. Isaac Delrieu, geb. voor 1614.

He. Paule de Perin [83], geb. voor 1590, overl. Saverdun 4-1-1645, tr. voor 1607
Estienne Martin [82], geb. voor 1587, koninklijk notaris te Saverdun, overl. Saverdun
22-5-1643, zn. van Bertrand Martin [164], koninklijk notaris te Saverdun, en Janede
Touja [165] (zie Martin Ha).

Uit dit huwelijk:

1. Jeanne de Martin [41], geb. Saverdun voor 15-11-1613, ged. ald., overl. ald.
tussen 12-2-1655 en 11-5-1658, tr. voor 1621 Pierre Crouzet [40], geb. voor
1601, koopman, overl. na 13-7-1671, zn. van Paul Crouzet (Crouset) [80], ko-
ninklijk notaris te Artigat, en Catherine de Gavaudan [81] (zie Crouzet lila, Ga-
vaudan lila en Martin lila).

2. Marie de Martin, geb. voor 15-11-1613, overl. tussen 8-5-1630 en 8-10-1638.
3. lsabeau de Martin, geb. na 15-11-1613, overl. na 9-12-1682, tr. (huwelijkscon-

tract) Saverdun 24-5-1639, tr. (ger.) Jacques Cazeing, koninklijk notaris te Saver-
dun, overl. na 9-12-1682, zn.van Daniël Cazeing en Anne de Leglise.

IK. Zacharie Perin, geb. voor juli 1599, overl. voor 11-5-1658, tr. (huwelijkscontract)
Mazères 12-7-1617, tr. (ger.) Philippe de Laval, dr. van Francois Laval en Jacquette
de Laveusième.

Uit dit huwelijk:

1. Philippe de Perin, overl. na mei 1658, tr. (huwelijkscontract) Mazères 11-5-
165890, tr. (ger.) Jean Claude Bourgade, overl. na 1658, inwoner van Le Carla
(Carla-Bayle)
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2. Paule de Perin, geb. voor 1629, overl. na 1649, tr. (huwelijkscontract) Mazères
15-4-164991, tr. (ger.) Frangois Salier, geb. voor 1631, koopman, zn. van Fran-
9ois Salier en Gabriëlle de Laval.

Parenteel Pradel
I. Frangois de Pradel [92], overl. tussen 5-10-1653 en 4-12-1654, tr. N.N.

Kind(eren):

1. Frangoise de Pradel, overl. na sept. 1625, tr. (huwelijkscontract) Saverdun 10-9-
1625 Jean Bois (Born), overl. na sept. 1625.

2. Jane (Jeanne) de Pradel, overl. na 26-8-1664, tr. (huwelijkscontract) Saverdun
31-10-1626 Jean Claret, overl. voor 26-8-1664.

3. Jean Pradel [46], geb. voor 1605, volgt II.

4-

Handtekening van Jean Pradel op 20-4-1654.

II. Jean Pradel [46], geb. voor 1605, doctor en advocaat aan het gerechtshof te Saver-
dun, overl. na aug. 1664, tr. Marie de Léglise [47], geb. voor 1605, overl. voor febr.
1653, dr. van Pierre Leglise [94] en Jeanne de Bogues [95].

Uit dit huwelijk:

1. Frangois de Pradel, 'docteur et advocat'.
2. Jeanne de Pradel [23], volgt III.

III. Jeanne de Pradel [23], overl. na 20-2-1680, tr. (huwelijkscontract) Saverdun 9-2-
165392, tr. (ger.) Jacques du Puits, edelman [22], gereformeerd, overl. Saverdun tus-
sen 17-7-1656 en 15-5-1659, zn. van Frangois du Puits [44], meester apotheker, en
Paule de Ducasse [45].

Uit dit huwelijk:

1. Angelique du Puits (du Puy), overl. voor 10-7-1678.
2. Anne du Puits (du Puy) [11],geb. Saverdun tussen sept. 1653enokt. 1659,overl.

tussen 5-3-1688 en 28-11-1688, tr. (huwelijkscontract) Saverdun 10-7-1678, tr.
(ger.) Pierre Crouzet [10], geb. Saverdun na 9-1655, advocaat overl. tussen 19-6-
1689 en 6-9-1697, zn. van Estienne Crouzet [20], advocaat, en Francoise de La-
mire (zie Crouzet V).

Parenteel Abbadie
I. Jean Abbadie, geb. Saverdun voor 1520, notaris te Saverdun, overl. ald. tussen nov.
1561 en 2-1-1590, tr. W.N.

Kinderen:

1. Jean (Jehan) Abbadie, geb. Saverdun voor 1538, volgt Ha.
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2. Pierre Abbadie, volgt Ilb.
3. Bernard Abbadie, geb. Saverdun voor 1541, volgt lic.

Ila. Jean (Jehan) Abbadie, geb. Saverdun voor 1538, 'marchand', overl. tussen sept.
1593 en 15-5-1594, tr. voor 1565 Guilhalmette de Gallarde (de Galharel), geb. voor
1547, overl. na sept. 1593.

Uit dit huwelijk:

1. Florette (Flourette) d'Abbadie, geb. voor 1565, volgt lila.
2. Jeanne (Jehane) d'Abbadie, geb. voor 1570, overl. na sept. 1593.
3. Francois Abbadie, geb. voor 1571.
4. Anthoine Abbadie, geb. voor 1572, volgt Illb.

M a . Florette (Flourette) d'Abbadie, geb. voor 1565, overl. voor mrt. 1593, tr. voor
sept. 1593 Jacques Laval (Lavailh), 'marchant', overl. tussen okt. 1602 en 26-12-
1606, zn. van N.N. Laval.

Kinderen:

1. Paule de Laval, volgt IVa.
2. Anne de Laval, volgt IVb.
3. Susanne de Laval, overl. na mei 1602, tr. (huwelijkscontract) Mazères 29-5-1602

Paul Bourdilh, geb. voor 1584.
4. Paul de Laval, volgt IVc.
5. Francois de Laval, overl. tussen nov. 1621 en juli 1622.

IVa. Paule de Laval, overl. na juli 1627, tr. (huwelijkscontract) Mazères 15-5-1594
Jean Delboy, geb. voor 1576, 'marchant', overl. voor apr. 1617, tr. (huwelijkscon-
tract) (2) Mazères 24-4-1617 Paul Fabre, geb. voor 1600, overl. voor nov. 1627.

Uit het eerste huwelijk:

1. Catherine Delboy, geb. na 1594, overl. na 1633.

IVb. Anne de Laval, overl. na nov. 1632, tr. (huwelijkscontract) Mazères 14-1-1600
PaulNyons, geb. voor 1582, overl. voor febr. 1611, tr. (2) Mazères 14-2-1612 haac
Perin, geb. voor 1589, koopman in Mazères, overl. voor aug. 1628, zn. van Germain
Perin (de Perin), koopman, en Jeanne de Seres (Serres).

Uit het eerste huwelijk:

1. PaulNyons.
2. Jacques Nyons.
3. Paule de Nyons.

Uit het tweede huwelijk:

4. Germain Perin, burger, overl. na aug. 1672, tr. (huwelijkscontract) Mazères 1-5-
1632 Claire d'Olhagaray, overl. apr. 1670.

IVc. Paul de Laval, overl. na aug. 1635, tr. (huwelijkscontract) Mazères voor dec.
1614 Sara d'Olhagaray, geb. voor 1597, overl. na aug. 1639.
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Uit dit huwilijk:

1. Frangois Laval, geb. Mazères 10-3-1632.
2. Paule de Laval, geb. Mazères 10-3-1632.
3. Marthe de Laval, geb. Mazères 23-8-1635.

Illb. Anthoine Abbadie, geb. voor 1572, burger, koopman te Mazères, overl. tussen
24-8-1595 en 9-11 -1595, tr. (huwelijkscontract) Mazères 5-3-1592 Catherine de Cla-
rac (de Clairac), geb. voor 1577, rooms-katholiek, overl. Mazères voor 9-9-1631, dr.
van Jean Anthoine Clarac, edelman, en Magdaleine Dangereux, edelvrouw.

Uit dit huwelijk:

1. Jacques Abbadie, geb. voor aug. 1594.
2. Magdaleine d'Abbadie, geb. voor aug. 1595.

Ilb. Pierre Abbadie, overl. voor 2-1-1590, tr. N.N.

Kinderen:

1. Jehan (Jean) Abbadie, overl. voor febr. 1627.
2. Germaine d'Abbadie, geb. voor 1575, overl. voor febr. 1627, tr. (huwelijkscon-

tract) (1) Mazères 2-1-1590 Jehan (Jean) Laval (de Laval), overl. voor 1619, tr.
(huwelijkscontract) Mazères 1619 Jehan Guilhem Touja, koopman, overl. na 30-
11-1637.

lic. Bernard Abbadie, geb. Saverdun voor 1541, koopman, overl. voor juli 1622, tr.
N.N.

Kind:

1. Jean Abbadie, overl. voor 14-3-1614, tr. Judith de Gibel.

Genealogie Boissonade/Boyssonade
Er zijn nog twee stammen Boissonade in mijn bezit, beiden afkomstig uit Montes-
quieu Lauragais, zeer waarschijnlijk ook verwant, maar dat is nog niet bewezen. Ze
zijn ook tijdens de eerste godsdienst oorlog weggetrokken uit Montesquieu Lauragais,
een is neergesteken als notaris te Pamiers, de ander als vluchteling te Mazères.

I. Guilhaume Boissonade (Boyssonade) [24], inwoner van Montesquieu Lauragais,
overl. voor dec. 1615, tr. N.N.

Kind(eren):

1. Jean Boissonade [12], volgt II.
Guilhaume Boissonade wordt in een akte van 15-9-158693 genoemd als inwoner van Montesquieu
Lauragais maar op dit moment is hij vluchteling te Mazères. Het is niet verwonderlijk dat hij Mazères
uitkiest, want in Mazères is 80% van de bevolking gereformeerd, en de eerste godsdienst oorlog
woedt in volle hevigheid.

II. Jean Boissonade (Boyssonade) sieur Denregues [12], overl. Montesquieu Laura-
gais tussen 8-6-1670 en 12-7-1677, tr. (ger.) voor 31-7-1626 Isabeau Dubreuil (Du-
brelh) [13], overl. voor 8-6-1670, dr. van Michel Dubreuil [26] en Paule Dutilh [27].
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Uit een akte gedateerd 21-12-1615 blijkt, dat hij de zoon is van wijlen Guilhaume Boissonade, en
burger is te Montesquieu Lauragais. Op 31-7-1626 koopt hij een vervallen boerderij met zeer veel
grond voor een bedrag van 2300 pond, daarvan betaalt zijn schoonvader 2000 pond, zijnde de bruids-
schat van Isabeau Dubreuil. Verder is hij op 11-11-1629 te Mazères aanwezig bij het huwelijk van
Bernard Dubreuil en Marie de Boissonade, Bernard Dubreuil is zijn zwager en Marie de Boissonade
is waarschijnlijk een nicht van hem afkomstig van een andere stam Boissonade's die oorspronkelijk
ook komen uit Montesquieu Lauragais.
Op 30-6-1630 huurt hij een huis met tuin 'au dernier assis a la rue neufes' voor driejaar met ingang
van 1-7-1630 voor een bedrag van 7 pond per jaar. De huur moet gebruikt worden voor reparatie van
het huis.
Hij is gereformeerd, want hij laat zijn dochter Paule in de gereformeerde kerk te Mazères dopen,
bovendien zijn twee zonen gereformeerd getrouwd met de mededeling dat ze in die godsdienst zijn
opgevoed.

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Isabeau (Elisabeth) de Boissonade, overl. voor nov. 1692, tr. Germain Lanta,
overl. voor nov. 1692.

2. Bernard Boissonade, geb. ca. 1632, volgt lila.
3. Paule de Boissonade, geb. Mazères 21-3-1633, ged. (ger.) ald. 13-9-1633.
4. Jean Boissonade [6], volgt IHb.
5. Jeanne de Boissonade, overl. tussen 10-11-1692 en 23-11-1692.

Jeanne de Boissonade bewoonster van een boerderij in de omgeving van Gibel is ziek en laat een
testament op maken. Uit haar testament94 blijkt niet dat ze getrouwd is geweest. Ze legateert haar bezit
aan haar broers en zusters of diens erfgenamen.

6. Jacques Boissonade, geb. Mazères, priester en pastoor omgeving van Gibel,
overl. Gibel 23-1-1714.
Bij het openen van zijn testament op 25-1-171495 blijkt, dat hij twee dagen ervoor, op 23 januari 's-
nachts is overleden. De kerk te Gibel krijgt een schenking van 30 pond. Er moeten een hoogmis en
twee laagmissen gegeven worden voor hem. Op die dag moeten aan de poort van zijn huis alle armen
uit zijn parochie van brood voorzien worden. Verder schenkt hij aan de erven van zijn overleden broer
Bernard en aan Jeanne de Lanta, zijn nicht, dochter van zijn overleden zuster Elisabeth. Zijn erfge-
naam is zijn neef Jacques Boissonade, zoon van zijn broer Jean. Hij erft het huis van de testamentma-
ker waar nog een schuld op rust, die hij moet afbetalen, en een wijngaard. Wat er verder beschreven
staat slaat volledig op het gezin van zijn broer Jean, weduwnaar, die kennelijk zo oud is, dat hij niet
voor zijn gezin kan zorgen (zie verder bij Illb).
Uit de akten van 1 -8-169196,7-11 -167897 en van 8-7-167898 blijkt dat Jacques priester, Jean, Bernard
en Thomas Boissonade broers zijn en erfgenaam van Jean Boissonade burger te Montesquieu Laura-
gais die getrouwd is geweest met Isabeau Dubreuil.

7. Thomas Boissonade, geb. voor 1665, volgt IIIc.

lila. Bernard Boissonade, geb. ca. 1632, doctoren advocaat, overl. tussen sept. 1699
en nov. 1699, tr. (huwelijkscontract) Mazères 8-6-1670, tr. (ger.) Marie de Prat, overl.
tussen dec. 1717 en nov. 1719, dr. van Anthoine Prat en Paulle de Bourdilh.

Bij het opmaken van het huwelijkscontract te Mazères op 8-6-167099 wordt Bernard, burger van
Montesquieu Lauragais, bijgestaan door zijn vader, sieur Denregues, zijn broer Thomas en Bernard
Dubreuil een oom van hem. Zijn moeder is al overleden. Marie de Prat is wees en wordt bijgestaan
door Pierre Montels, koninklijk notaris te Saverdun, haar zwager, en nog een neef. De toekomstig
echtgenoot is ongeveer 38 jaar oud. Het huwelijk wordt gereformeerd voltrokken omdat beiden gere-
formeerd zijn. De vader van Bernard schenkt hem, na de dood van de vader, 1/4 deel van diens bezit.
(Dat geeft aan, dat er vier in leven zijnde zonen van die vader zullen erven.)

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1. Frangoise de Boissonade, overl. na 28-2-1757, tr. (huwelijkscontract) Mazères 4-11-
1710100 Charles Francois Monbinous, geb. Ypres (leper) Vlaanderen voor
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Handtekeningen van lllb. Jean Boissonade
en 11.6. Jacquesprêtre op 23-2-1713.

1685, meester pruikenmaker, overl. voor 18-3-1720, zn. van George Monbinous,
kleermaker, en Catherine Lassen.
Waarschijnlijk was dit een kinderloos huwelijk, want in het testament van Francoise de Boissonade
van 28-2-1757101 worden alleen haar nicht Francoise de Caldairon en Paul Caldairon haar neef ge-
noemd, kinderen van Jacques Caldairon en Jeanne Fortanier, kleinzoon en kleindochter van de zuster
van de testamentmaakster, Anne de Boissonade en Jacques Fortanier.

2. Anne de Boissonade, gereformeerd, overl. na 1732, tr. Mazères voor 1700, tr.
Mazères okt. 1700 Jaques Fortanier, geb./ged. (ger.) Mazères 1/6-9-1677, overl.
voor 9-9-1716, zn. van Jean Fourtanier (Fortanier) [8], advocaat/koninklijk nota-
ris te Mazères, en Marthe de Chandon (Chandonne) [9].

3. Jacques Boissonade.
4. Susanne de Boissonade, geb./ged. (ger.), Mazères 14/28-1-1674.
5. Pierre Boissonade.

lllb. Jean Boissonade [6], overl. tussen febr. 1713 en mrt. 1730, tr. Jeanne de Lacaze
[7], overl. voor sept. 1711.

Er is nog weinig bekend over hem en zijn vrouw. Maar met grote waarschijnlijkheid was dit gezin
gereformeerd. Zijn ouders waren gereformeerd en die zullen alle kinderen gereformeerd hebben laten
dopen. Zeker is, dat een zusje gereformeerd werd gedoopt, twee van zijn broers zijn gereformeerd
getrouwd, maar, een andere broer is priester en pastoor geworden.
De geboorte echter van hun eigen kinderen zal zeer waarschijnlijk na oktober 1685 plaatsgevonden
hebben, dus zijn die kinderen rooms-katholiek gedoopt, dat kon niet anders (herroeping van het Edict
van Nantes). Voor en na de dood van zijn vrouw, woonden ze in de omgeving van Gibel.
In het testament dat geopend werd op 25 januari 1714 en was opgesteld op 11 november 1712 door
de broer van Jean, Jacques Boissonade voorheen priester en pastoor uit de omgeving van Gibel,
worden alle kinderen genoemd van deze Jean Boissonade en wijlen Jeanne de Lacaze.
De testamentmaker verlangt dat zijn neef Jacques, zijn erfgenaam, zoon van zijn broer Jean, goed zal
zorgen voor zijn vader, omdat die vader daar niet toe in staat is wegens zijn hoge leeftijd. Ook moet
hij voor zijn zusjes zorgen en hen onderdak, kleding en voeding geven tot de dag van hun huwelijk.
De bruidschatten van de diverse zusjes worden besproken, wie al een deel ervan heeft ontvangen en
wat er nog betaald moet worden. Het heet dat alle meisjes elk 500 pond bij hun huwelijk uitbetaald
zouden moeten krijgen. Daarnaast worden nog andere te betalen bedragen genoemd. Waarop de neef
van de testamentmaker de aantekening laat maken dat er slechts 1500 pond te verdelen is, meer is er
niet.
Daarnaast benoemd Jacques nog twee mensen, die in geval van overlijden van zijn neef Jacques, de
verzorging van zijn nichten moeten overnemen.
Ik krijg de indruk dat deze oom en priester een vaderfiguur is geweest in dit gezin omdat de echte
vader daar niet meer toe in staat was.

Uit dit huwelijk:

1. Jacques Boissonade, volgt IVa.
2. Jacquette de Boissonade, geb. Mazères? voor 1695, overl. tussen mrt. 1730 en

21-8-1743, tr. (huwelijkscontract) Gibel 17-9-1711 Mare Chamayou, geb. voor
1690, overl. na 21-8-1743, zn. van Estienne Chamayou en Germaine Hubert.
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Het huwelijkscontract van 17-9-1711l02 wordt opgemaakt in het huis van Jacques Boissonade, pries-
ter, oom van de bruid en zal rooms-katholiek worden voltrokken. Of het echtpaar werkelijk van huis
uit RK is, is de vraag, want als Mare Chamayou zijn testament opmaakt, laat hij het aan de discretie
van de nabestaanden over, hoe hij begraven zal worden. Een zin die vaak gebruikt werd in die tijd
door protestanten, die niet katholiek begraven wilden en konden worden.

3. Anthoinette Boissonade, geb. voor 1696, overl. na 11 -10-1721, tr. (huwelijkscon-
tract) Gibel 23-2-1713 Dominique Courtiel (Cortiel), geb. voor 1692, pruikenma-
ker, overl. na 1-1714.
Als dit (huwelijkscontract), gedateerd 23-2-1713'03, wordt opgemaakt in de boerderij 'Del Dalphin'
in de omgeving van Gibel, is de bruid niet aanwezig. Zij bevindt zich in een klooster. Haar vader sluit
dit huwelijk bijgestaan door zijn broer Jacques, voorheen priester. Het huwelijk zal RK ingezegend
worden zoals gebruikelijk in die tijd.
Gaat het hier om een meisje dat bij haar ouders werd weggehaald? Wat zeer veelvuldig gedaan werd.
In het klooster gestopt werd, totdat zij voldoende rooms-katholiek zou zijn, omdat haar ouders haar
volgens katholieke begrippen niet voldoende in die religie hadden opgevoed? Of wilden de ouders
zelf graag dat zij die kennis in het klooster op zou doen?

4. Jeanne Marie de Boissonade [3], geb. voor 1702, overl./begr. (ger.) Saverdun
21 /22-11 -1782, tr. (huwelijkscontract) Mazères 4-3-1730m , Frangois Fourtanié
(Fortanier) [2], geb./ged. (RK) Saverdun 10/13-9-1702, advocaat, overl./begr.
(ger.) Saverdun 10/12-10-1782, zn. van Francois Fortanier [4], advocaat, en Jean-
ne de Crouzet (Crouzette) [5]105.
Bij het opmaken van het huwelijkscontract werd hier ook weer verlangd dat het huwelijk rooms-
katholiek werd ingezegend. In de praktijk kwam het er op neer, dat dat voorlopig niet werd gedaan.
Men leefde in concubinaat. Het rooms-katholieke huwelijk werd pas voltrokken tussen maart 1732
en oktober 1734, na de geboorte van hun eerste kinden voor de geboorte van het tweede kind. Boven-
dien werden zowel Francois Fortanier als Jeanne Marie de Boissonade begraven op de begraafplaats
voor gereformeerden in 1782.

Handtekening van Jeanne Marie Boissonade op 4-3-1730.

Alleen op de trouwakte tekent Jeanne Marie de Boissonade zoals ze kennelijk is gedoopt, in andere
akten tekent ze met 'Marion' de Boissonade, soms met de toevoeging 'de Fortanier'.

5. Marie Louise/Jeanne Louise ? de Boissonade, geb. voor 1703, overl. na jan. 1714,
tr. Joseph Ostalie, koopman te Pamiers.

IVa. Jacques Boissonade, overl. Gibel tussen 19-5-1727 en juni 1728, tr. (huwelijks-
contract) Mazères 5-12-1717 Anne de Born, geb. voor 1700, dr. van Pierre Born, ko-
ninklijk notaris te Mazères, en Marguerite de St.Alary (Saint Alary).

Jacques maakte zijn testament op 19-5-1727106. Daarin zegt hij, dat hij begraven wil worden in de
kerk te Gibel bij zijn ouders. De kerken zelf hebben geen gegevens meer die zover terug gaan, en in
de kerken liggen geen grafzerken. Anne de Born hertrouwt later met een neef van haar overleden man,
Jean Francois Boissonade.

Uit dit huwelijk:

1. Pierre Boissonade, geb. voor 1725, overl. na mei 1782.
2. Jean Frangois Boissonade, geb. voor 1727.
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IHc. Thomas Boissonade, geb. voor 1665, koopman, overl. voor okt. 1699, tr. (huwe-
lijkscontract) Mazères 9-1-1684107 Jeanne de Rames, geb. voor 1664, overl. voor 1 -9-
1709, dr. van Jean Rames en Marie (Sanas?).

Uit het huwelijkscontract blijkt dat het huwelijk nog gereformeerd is ingezegend. In oktober 1685
komt de herroeping van het Edict van Nantes en dat is het begin van een periode van bijna honderd
jaar, dat er geen gereformeerde huwelijken meer mogen plaatsvinden.

Uit dit huwelijk:

1. Jean Frangois Boissonade, geb. ca. 1695, volgt IVb.

IVb. Jean Frangois Boissonade, geb. ca. 1695, inwoner omgeving van Gibel, overl.
tussen 20-2-1767 en 24-7-1781, tr. (1) voor 1-9-1709 Jeanne de Cazolten, geb. voor
1700, tr. (2) Mazères 10-3-1720 Magdaleine de Laupies, geb. voor 1705, overl. tussen
mrt. 1720 en 29-6-1728, dr. van Jean Anthoine Laupies, inwoner van Panaloque, en
Catherine d'Alber, tr. (huwelijkscontract) (3) Mazères 29-6-1728l08 Anne de Born,
geb. voor 1700, weduwe van Jacques Boissonade, dr. van Pierre Born, koninklijk
notaris te Mazères, en Marguerite de St. Alary (Saint Alary).

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacques Boissonade, geb. voor 1718.
2. Jeanne de Boissonade, geb. voor 1720, overl. voor juli 1781, tr. voor 1771 Jean

Louen, geb. voor 1720, chirurgijn te Calmont.

Uit het derde huwelijk:

3. Jeanne de Boissonade, geb. voor 1732, overl. na mei 1782.
4. Anne de Boissonade, geb. voor 1733, overl. na mei 1782.

Avec remerciements aux Messieurs: Charles Remaury, Toulouse; Pierre Fabre, Frou-
zins; M.Sire, Mazères.

Noten.
*Vervolg op de publikatie van Gens Nostra 48 (1993), pag. 473.

De gereformeerde huwelijken en dopen, gesloten tussen 1629 en 1637 en genoemd
in deze publikatie, werden gevonden in een register dat in particulier bezit is, na te
vragen op het gemeentehuis te Mazères.

De nummers tussen teksthaken verwijzen naar de kwartierstaatnummers op pag. 99
e.v.

Archives Départementales = A.D.
Département Haute Garonne (31): Auterive, Calmont, Gibel, Montesquieu Lauragais.
Département Ariège (09): Artigat, Foix, Fustier, Le Carla, Mas d'Azil, Mazères, Pa-
miers, Saverdun, Saint-Ybars, St. Quirc.
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1. Voor de genealogie Fortanier zie Gens Nostra
48(1993), pag. 473 e.v.

2. Pierre Duffaut, Histoire de Mazères, pag. 122,
128,

3. Idem, pag. 136
4. Idem, pag. 209
5. Idem, pag. 210
6. Idem, pag. 211,218,220, 222, tot 228,233 tot

236
7. Idem, pag. 281
8. Idem, pag. 267
9. Idem, pag. 341

10. Idem, pag. 341
11. Idem, pag. 250
12. Idem, pag. 424
13. 5E6861 145vA.D.09
14. 5E 6864 36r A.D.09
15. 5E 6864 47r A.D.09
16. 5E6864 182v A.D.09
17. 5E 5008 300v A.D.09
18. 5E4881 86r A.D.09
19. 5E5074 157r A.D.09
20. 5E 5013 27v A.D.09
21. 5E 5095 214v A.D.09
22. 5E5O26 103r A.D.09
23. Serie B insinuations-23 de reg. fol. 278,

A.D.31
24. 5E 5072 109v A.D.09
25. 5E 5009 149v A.D.09
26. 5E 5026 60r A.D.09
27. 5E5015 12 A.D.09
28. 5E 5022 29r A.D.09
29. 5E 5013 88v A.D.09
30. 5E 5015 222r A.D.09
31. 5E 4884 58v A.D.09
32. Serie B insinuation-12 de reg. fol. 25, A.D.31
33. 5E 4916 210r A.D.09
34. 5E 4916 269r A.D.09
35. 5E 5175 V A.D.09
36. 5E 1216 80r A.D.09
37. 5E4896 115v A.D.09
38. 5E 1216 237v A.D.09
39. 5E 4880 286v A.D.09
40. 5E 5016 98v A.D.09
41. 5E5096 155r A.D.09
42. 5E 4937 43r A.D.09
43. 5E 4938 8v A.D.09
44. 5E4886 122v A.D.09
45. 5E 4905 54v A.D.09
46. 5E4895 112r A.D.09
47. zie Gens Nostra 48 (1993), pag. 475 III
48. 5E 5050 56v A.D.09
49. 5E 5016 7r A.D.09
50. 5E4925 143v A.D.09
51. 5E 4933 33v A.D.09
52. 5E 4902 254r A.D.09

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

5E 4985 234r A.D.09
5E 5057 37r A.D.09
5E 5238 32 A.D.09
5E5046 134v A.D.09
5E 70 38r A.D.09
5E 5106 408v A.D.09
5E4771 32 Ir A.D.09
5E4988 101 r A.D.09
5E5169 131v A.D.09
5E 304 51 v A.D.09
5E 5098 20Ir A.D.09
5E 59 35 lv A.D.09
5E 64 79r A.D.09
5E 84 90v A.D.09
5E62 101 v A.D.09
5E 4984 227v A.D.09
5E52 119v A.D.09
5E88 127v A.D.09
5E 102 327v A.D.09
zie Gens Nostra 48 (1993), pag. 477, IV
5E 4988 28r A.D.09
5E 63 26r A.D.09
5E 67 167r A.D.09
5E 6622 3 lOv A.D.09
5E 15 229v A.D.09
5E 15 35r A.D.09
5E 10242 327r A.D.09
5E 5233 500r A.D.09
5E 5237 4r A.D.09
5E5240 1 lv A.D.09
5E 14 155r A.D.09
5E 15 24lv A.D.09
5E 19 41 v A.D.09
5E 15 275r A.D.09
5E5025 130r A.D.09
5E 5022 29r A.D.09
5E4917 11 lv A.D.09
5E 63 30r A.D.09
5E 4934 76r A.D.09
5E61 263v A.D.09
5E 10248 8v A.D.09
5E4981 53 lv A.D.09
5E 4825 3 Ir A.D.09
5E4981 98v A.D.09
5E4789 153v A.D.09
5E4979 120v A.D.09
5E 4900 138v A.D.09
5E 4988 33lv A.D.09
5E4865 102v A.D.09
5E 4988 392v A.D.09
5E 4989 98r A.D.09
5E4841 50r A.D.09
zie Gens Nostra 1993 Nr. 10, blz. 479, V
5E 4993 192r A.D.09
5E4976 1 Ir A.D.09
5E4994 181 v A.D.09
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nr. 33

WEGWIJS

NOORD-HOLLANDSE HUWELIJKEN IN
HET VERENIGINGSCENTRUM

Een reactie

Reagerende op dit artikel in deze rubriek
{Gens Nostra 52(1997), pag. 587) wil ik met
onderstaande gegevens nog eens benadrukken
hoe dit archief je soms verder kan helpen,
indien voorouders mogelijkerwijs uit deze
provincie afkomstig zijn:
In mijn kwartierstaat komt een Jan Horstman
voor, die op 8 juni 1777 te Edam gerefor-
meerd wordt gedoopt als zoon van (ook een)
Jan Horstman en Anna Maria Elisabeth Pris.
Zijn broers en zusters worden ook in Edam
gedoopt. Behalve de overlijdensdata werden
geen huwelijk of andere gegevens van deze
ouders g'evonden.

Omdat men zich niet met alle kwartieren
tegelijk bezig kan houden, had ik naar deze

familie Horstman geen verder onderzoek
gedaan. Maar in Naarden heb ik het archief
'Noord-Hollandse Huwelijken' op verschil-
lende familienamen die in mijn kwartierstaat
voorkomen, geraadpleegd en daar veel gege-
vens uitgehaald, ook waar het de oudste Jan
Horstman betreft. Volgens bovengenoemd ar-
chief bleek Jan Arnoud Horstman, 23 jaar,
afkomstig te zijn uit Oeffelen (Uffelen, Dld)
en op 16-6-1773 in Amsterdam getrouwd te
zijn (middel op het trouwen) met Anna Maria
Elisabeth Pris, 27 jaar, die afkomstig is uit
Hoorn. Ik weet nu in ieder geval in welke
plaatsen ik naar dit echtpaar verder moet zoe-
ken.

M. MOLENAAR-VALK

REACTIE....

De redactie stelt het zeer op prijs als u op de
één of andere manier wilt reageren op artike-
len in de rubriek 'Wegwijs', lees ik elke keer
als besluit van 'Wegwijs'. En omdat het één
van de eerste rubrieken is die ik lees als er een
nieuwe Gens Nostra komt, klim ik nu eens in
de pen.

Mijn voorgeslacht en familienaam heeft
me al heel lang beziggehouden en nieuwsgie-
rig gemaakt, maar de tijd ontbrak om daar
veel aandacht aan te besteden, wel sprokkelde
ik allerlei oude familie-papieren bijelkaar. Nu
ik de laatste jaren meer tijd heb, komen die
mij goed van pas. Ik heb mij een computer
aangeschaft en ben lid geworden van de NGV
en ontvang dus Gens Nostra. De rubriek
'Wegwijs' daarin spreekt mij erg aan omdat
ik in de loop van de tijd daarin veel herken-
baars ben tegen gekomen. Zoals b.v.:

Ik wil graag iemand helpen en geholpen
worden. Dan kom je mensen tegen die ook

graag helpen maar weer anderen die alleen
maar geholpen willen worden en van wie je
niets loskrijgt, watje ze zelf ook toestuurt.

Dat er zelden of nooit een genealogie of
kwartierstaat gepubliceerd wordt waar je
rechtstreeks wat voor je eigen onderzoek wat
aan hebt, is geen wonder, dat is een toevals-
treffer lijkt me, het stimuleert alleen maar om
door te gaan met je eigen onderzoek.
Heel 'Gens Nostra' is een brok stimulans, een
inspiratie-bron, inclusief de jubileum-disket-
tes met een totaal-index op 50 jaar Gens No-
stra.

Dat er uit de keuken van de recensies
wordt geklapt is zeer leerrijk (voor mij al-
thans). Het werkt verhelderend op de vraag
hoe te werken en hoe de boel op de rails te
zetten voor een eventueel familie boek.

Ik reken mijzelf tot de amateurs of liefheb-
bers voor wie de familiegeschiedenis en ge-
beurtenissen belangrijker zijn dan exacte data
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en heb geen enkele wetenschappelijke preten-
tie. DTB-boeken en bijlagen bij huwelijks-
acten onderzoek ik op de archieven en neem
dan gelijktijdig kennis van wat andere (be-
roeps)genealogen al hebben onderzocht en ter
plekke ter inzage ligt.

Door dit alles ben ik een enthousiast 'knip-
per' geworden en behalve familieberichten
knip ik uit verschillende (veelal agrarische en
streek-) bladen en tijdschfiften veel berichtjes
over personen (zeker meer dan 1500 per jaar),

waarbij ik dan denk: als ik dit over mijn opa
las zou ik dat erg leuk vinden (of juist hele-
maal niet) want het verteld iets over zijn leven
wat mooi of juist niet mooi is, maar wel zijn
leven.

Ik zou nog even door kunnen gaan maar
bovenstaande lijkt mij voldoende als reactie
op het verzoek om commentaar op de rubriek
'Wegwijs'.

OEBLE(YPE-ZN)ViERSEN,knipper-nrK 177

REACTIE....

Langs deze weg wil ik graag reageren op de
rubriek 'Wegwijs' nr. 15 in Gens Nostra 50
(1995) pag. 586 e.v., met name op de bijdrage
'Over notaties' van de hand van de heer H.C.
Zorn.

In de meer dan twintig jaren dat ik mij ac-
tief met genealogie bezig houd heeft het mij
steeds verbaasd dat bepaalde instellingen en
personen zo vast houden aan de staaksgewijze
opstelling van genealogieën. Terecht merkt de
heer Zorn op, dat verwijzingen bij een derge-
lijke opstelling altijd vergezeld dienen te gaan
van een opgave van de bladzijde. Het is ech-
ter meer uitzondering dan regel dat die blad-
zijdevermelding inderdaad gegeven wordt.
Daarbij doel ik niet alleen op bijv. Neder-
land's Patriciaat, maar ook op Gens Nostra\

Beschouwen we bijv. de genealogie Mon-
driaan in het boven aangeduide nummer (pag.
529-551): bij II wordt o.a. verwezen naar Hlb,
bij Ha o.a. naar IVb, bij Vllb o.a. naar VIIIc,
maar steeds zonder vermelding van de desbe-
treffende bladzijde. Bovendien is bij IVb, Hlb
en VIIIc niet aangegeven hoe de ouders Mon-
driaan heten, welke code deze hebben of op
welke bladzijde deze vermeld staan. In al de-
ze gevallen moet men verder- of terug-blade-
ren tot men de gewenste perso(o)n(en) gevon-
den heeft: niet bepaald efficiënt dus. Bij een
kleine genealogie is dat nog te doen (zoals de
heer Zorn ook al aangeeft), bij een grotere
genealogie (die vaak als zelfstandig boek is
uitgebracht) moet men dikwijls de index gaan
raadplegen en soms meerdere verwijzingen
daarin natrekken om de gewenste perso(o)n-
(en) te vinden. Wat is verwijzing naar

numeriek-alfabetische codes in principe
waard als de codes zelf niet numeriek-alfa-
betisch (dus generatiegewijs) gerangschikt
zijn? Weliswaar verdient het dikwijls aanbe-
veling om een grotere genealogie op te split-
sen in takken (feitelijk dus in een aantal sta-
ken), maar binnen elke tak is de generatiege-
wijze opstelling toch weer de meest efficiën-
te. De generatiegewijze opstelling is zo doel-
treffend dat verwijzing naar bladzijden over-
bodig is.

Het zal duidelijk zijn, dat ik de door de
heer Zorn gegeven aanbeveling tot het ge-
bruik van de generatiegewijze opstelling van
harte steun (al hecht ik niet aan de laatste
twee 'aanvullende regels'). Een en ander mo-
ge ook blijken uit de bijdrage 'De tak van
Evertie Jacobus Schotanus. Genealogie G',
welke in het najaar van 1995 onder mijn re-
dactie en mede van mijn hand is verschenen
in Gens Schotana, III 15 (ook bij de N.G.V.
aanwezig). De 'aanvullenderegel' betreffende
gelijke behandeling van mannelijke en vrou-
welijke stamhouders vind ik, zeker in deze
tijd, niet meer dan vanzelfsprekend. Deze re-
gel betekent trouwens het behoud van de ge-
neratiegewijze en de staaksgewijze opstelling
van genealogieën bij van kracht wording van
de wijziging van de naamgeving in Neder-
land.

Ik ben er voorstander van, dat de redactie
van Gens Nostra het niet bij een aanbeveling
door de heer Zorn (aan anderen?) laat, maar
de generatiegewijze opstelling ook zelf daad-
werkelijk in Gens Nostra gaat gebruiken. Het
gebruik van de generatiegewijze opstelling is
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overigens zeker niet beperkt tot het 'alterna-
tieve circuit': het blad De Nederlandsche
Leeuw bedient zich er al vele jaren van (of
behoort dit blad niet tot het 'officiële cir-
cuit'?).

Uiteraard valt er nog meer over de voor- en
nadelen van generatiegewijze en staaksgewij-
ze opstellingen te zeggen, maar dat zou nu te
ver voeren. Ik wil hier nog slechts het volgen-
de toevoegen. Als de redactie toch meent te
moeten vasthouden aan de staaksgewijze op-
stelling (vgl. de 'Richtlijnen voor hen die in
Gens Nostra willen publiceren'), dan zou zij

de lezers een dienst bewijzen door bij neer- en
opwaartse verwijzingen - althans naar perso-
nen op andere bladzijden - het desbetreffende
bladzijdenummer in de verwijzing op te ne-
men. Ik ben mij ervan bewust, dat dit betekent
dat de redactie na voltooiing van de opmaak
nog de bedoelde bladzijdenummers moet toe-
voegen of althans controleren, maar is dat te
veel gevraagd? De redactie is er toch om de
leesbaarheid van haar product ten dienste van
de lezers te optimaliseren?

J. H E N G S T M E N G E L

******

Naschrift Redactie
Voor het snel nalopen van de verwijzingen in
een genealogie in neerwaartse (bijv. II, lila,
IVb, etc.) en opwaartse richting (bijv. IVb,
lila, II) maakt het weinig uit of deze staaksge-
wijs of generatiegewijs is opgebouwd. Im-
mers in beide systemen kan men zonder ver-
melding van de bladzijde waar de verwijzing
staat alleen maar doorbladeren naar de ver-
moedelijke plaats. Wanneer de auteur echter
bij elke generatie gegevens gaat herhalen door
bijv. de ouders opnieuw te vermelden met hun
generatieaanduiding of door bijv. bij IVb. in
te voegen 'zoon van lila.' levert de generatie-
gewijze opstelling door de sterk geordende
systematiek enig voordeel in vergelijking met
de staaksgewijze opbouw.
Het achterwege blijven van de opgave van de
bladzijde waar de verwijzing staat heeft sterk
te maken met de wijze waarop veel genealo-
gen tot nu toe hun gegevens in een genealo-
gie verwerken. Bij het langzaam uitdijen van
een genealogie moet de generatienummering
steeds weer aangepast worden als gevolg van
nieuwe vondsten. Wanneer de genealogie op
eenvoudige wijze wordt uitgetypt of beheerd
in de vorm van een kaartsysteem met opgave
van de bladzijde/kaart waar de verwijzing te
vinden loopt het aantal wijzigingen nog ver-
der op. Daarom laten veel genealogen een
duidelijke verwijzing naar een bepaalde blad-
zijde achterwege.
Tegenwoordig is dat probleem met de nieuw-

ste tekstverwerkers eenvoudig op te lossen
door de gebruik te maken van onderlinge pa-
ginareferenties. In een dergelijke genealogie
worden alle verwijzingen naar bladzijden au-
tomatisch bijgewerkt door het programma,
wanneer er een wijziging in de tekst wordt
aangebracht. De redactie hoopt, dat in de toe-
komst artikelen vaker met dergelijke pagina-
referenties worden aangeboden. Pas wanneer
de uiteindelijke vormgeving van het artikel,
inclusief afbeeldingen gereed is gemaakt en
gezet kan opgave naar de bladzijde waar de
verwijzing staat definitief gemaakt worden.
Zonder deze techniek is de juiste opgave van
bladzijde een voor de redactie ondoenlijk kar-
wei.

De genealogieën in Gens Nostra bestrijken
maximaal ongeveer dertig bladzijden. Grotere
genealogieën nemen teveel ruimte in waar-
door er te weinig variatie ontstaat per nummer
en de ruimte voor andere auteurs teveel wordt
beperkt. In dergelijke kleine genealogieën
biedt de staaksgewijze opbouw het voordeel,
dat de personen die nauw aan elkaar verwant
zijn (in eerste, tweede, of derde graad) vaak
dicht bij elkaar staan. Hierdoor neemt de over-
zichtelijkheid van dergelijke genealogieën
toe. Opgave van de bladzijde van de verwij-
zing is dan meestal niet zo nodig. Voor de
redactie dus niet direct aanleiding om een
voorkeur uit te spreken voor de ene of de an-
dere opstelling. De keus is aan de auteur!
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AMBTELIJKE VERGISSINGEN OF DE (ON)BETROUWBAARHEID
VAN DE VROEGSTE AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND

De redactie krijgt regelmatig kopij voor arti-
keltjes over vergissingen en fouten in de akten
van de Burgerlijke Stand. Zo zond de heer
J.S. Wolf een stukje over een ambtelijke ver-
gissing bij de inschrijving van het overlijden
van Eildert Jans Wolf te Meedhuizen op 2
april 1820. Vooral in de beginjaren van de
Burgelijke Stand komen regelmatig vergissin-
gen en fouten voor.

Anno 1998 zijn we erg gewend aan de ma-
nier waarop de Burgerlijke Stand in Neder-
land functioneert. Bij een geboorte gaat mees-
tal de gelukkige vader naar stadhuis of ge-
meentehuis om de boreling aan te geven. Het
huwelijk moet- als het rechtsgeldig wil zijn -
altijd door een ambtenaar van de Burgerlijke
Stand worden voltrokken en in geval van een
sterfgeval zal een van de nabestaanden of de
begrafenisondememer hiervan aangifte moe-
ten doen aan de balie van het stadhuis. Door
de huidige wetgeving rond de Burgerlijke
Stand is alles zeer consequent en betrouw-
baar.

Een heel verschil met de situatie zo'n 200
jaar geleden. Toen in 1811 de burgerlijke
stand in geheel Nederland werd ingevoerd (in
1796 was dit al gebeurd in sommige delen
van Zuidelijk Nederland)1 kreeg men plotse-
ling te maken met een geheel nieuw systeem
van registratie. De registratie van de drie mijl-
palen in een mensenleven (geboorte/doop,
huwelijk en overlijden) verschoof van de kerk
naar de wereldlijke overheid en daarmee van
diversiteit naar eenheid.

Echter, elk nieuw systeem moet eerst een
periode van 'problemen' doorlopen, voordat
het ook werkt. Zo ook bij de Burgerlijke
Stand, waarbij men ook nog eens te maken
kreeg met naamsaannemingen of-bevestigin-
gen. Een van de problemen waarmee wij nu te
kampen hebben bij de oudste akten van de

Burgerlijke Stand, is de erfenis uit de minder
nauwkeurige voorliggende periode.

Zodoende is het mogelijk dat leeftijden niet
correct zijn, waarbij de afwijking meestal ho-
ger wordt naarmate de leeftijd vorderde. Een
verschil tussen de opgegeven en werkelijke
leeftijd kan wel oplopen tot een jaar of tien.
Bij door de personen zelf opgegeven leeftij-
den lijkt het verschil vrij klein te zijn, maar
met name bij de aangifte van een overlijden
kan de leeftijd van de overledene nog wel
eens verkeerd zijn opgegeven. Factoren als
afkomst uit een naburige plaats, aangifte door
niet-verwante buren en zeer hoge leeftijden
kunnen de afwijking beinvloeden.

Iedereen die enige tijd bezig is met genea-
logie, komt het verschijnsel van foute leeftij-
den vroeg of laat tegen. Gegevens zijn tegen-
strijdig (iemand zegt in 1815 55 jaar oud te
zijn en geeft een jaar later als leeftijd 53 jaar
op), waardoor menigeen aan het twijfelen
wordt gebracht: is dit wel dezelfde persoon?
Elke keer weer moet u met diverse gegevens
tesamen deze vraag bevestigend of ontken-
nend beantwoorden.

Kortom, probeert u niet door allerlei ingewik-
kelde constructies de gegevens met elkaar
kloppend te maken, maar ga (indien mogelijk)
vooral uit van die bronnen, die slechts voor
enerlei uitleg vatbaar zijn, zoals de doopregis-
ters. Immers, een kind zal in de meeste geval-
len vrij kort na de geboorte zijn gedoopt (bij
Rooms-katholieken meestal sneller dan bij
protestanten), zodat de leeftijd op maximaal
ongeveer een maand nauwkeurig te bepalen
zal zijn.

1. zie recentelijk: R. de la Haye 11796-1996:
'Tweehonderd jaar burgerlijke stand in Nederland',
in: Genealogie 2 (1996), 55-57.

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
G.M.H. Lenssen, Genealogische weergave families Verdellen-Lemmen, Horst 1996. Inlichtingen bij de
auteur: St. Josephstraat 12, 5961 GM Horst.

Zowel de familie Verdellen als de familie Lemmen vinden hun oorsprong in het Limburgse plaatsje
Horst. Stamvader van de laatstgenoemde familie is Joannes Lemmen (1651 -1727), die in 1681 huwde met
Joanna Keijsers (1654-1743). Hun nageslacht wordt over negen generaties (deels in een schema) uitwerkt.
De oudste generatie Verdellen betreft Alardus Verdellen (1653-1733), in 1678 getrouwd met Elisabeth
Verhaegh (1653-1690). Van deze familie komen vijf generaties aan bod. Naast primaire genealogische data
zijn ook enige aanvullende gegevens uit andere bronnen opgenomen. Het boek ziet er verzorgd uit en is
voorzien van illustraties en een index.

J. Vos, Het geslacht Hakkeling uit Slochteren van 1752 tot 1995, Emmen 1995. Van dezelfde auteur: Het
geslacht Vos uit Gasselterboerveen 1660-1995, Emmen 1995. Inlichtingen bij de auteur: Warmeerweg 163,
7815 HE Emmen.

Beide publicaties zijn eenvoudig, maar keurig uitgegeven genealogieën betreffende twee van oorsprong
Duitse geslachten. Naar de familie Hakkeling is nog geen nader onderzoek verricht in Duitsland. Albert
Harms Hakkeling (geb. Aschendorf in Duitsland) vestigde zich in Nederland, waar hij op 20 juni 1779 te
Slochteren in het huwelijk trad met Geertie Berents (geb. Slochteren, 1752). De genealogie wordt uitge-
werkt tot de huidige generatie. De familie Vos vindt zijn bakermat in het Duitse plaatsje Westerlede, waar
de oudst bekende voorvader Dirk Schrör in 1660 huwt met Gebke Henny. De naam Vos komt in de vierde
generatie in het vizier. Achterkleinzoon Johan Schrör komt naar Nederland en trouwt in 1760 te Gasselte
met Annegien Jans, een dochter van Jan Beernts Vos. Hun kinderen nemen de naam Vos aan. Vanuit Dren-
the vestigen zich takken in de VS (Huil in de staat Iowa). Beide uitgaven zijn overzichtelijk opgezet en
voorzien van een index.

K. Kramer (m.m.v. H. Brouwer, T. Zellerer-BakkerenC. Stada), Urker Families (deel V), Hakvoort; Gene-
alogie van Teunis Heijnesz.

Nakomelingen van Teunis Heijnesz. (gehuwd met Metje Jacobsdr.) gaan zich Hackvoort (aanvankelijk
Ackvoort) noemen. De familie komt van oorsprong uit het Overijsselse Vollenhove. Twee nakomelingen
uit de vierde generatie vestigen zich op het eiland Urk: Tijmen Teunisz. Hakvoort (ged. Vollenhove, 21-8-
1712) en zijn broer Gerrit Teunisz. Hakvoort (ged. Vollenhove, 1-1-1716). Zij trouwen alletwee op Urk.
Het zal niemand verbazen, dat het beroep van visser veelvuldig voorkomt in deze familie. Een goed ver-
zorgde uitgave met een duidelijke en uitgebreide index op naam.
J.F. Tiemeijer, Genealogie Tiemeijer in Nederland sinds 1765, Velserbroek 1996. Inlichtingen bij de auteur:
Galle Promenade 306, 1991 WL Velserbroek.

De familie Tiemeijer is een van oorsprong Luthers geslacht, afkomstig uit het Amt Grüneberg, gelegen
ten oosten van Osnabrück, rondom de steden Melle en Bünde. Onder de vele trekarbeiders die in de 18e
eeuw naar Nederland trokken, bevonden zich ook Tiemeier's. Drie broers vestigden zich respectievelijk in
Amsterdam en Leiden. Jan Daniel Casper Tiemeijer treedt in 1765 te Amsterdam in het huwelijk met Aafke
Marsman en zijn broer Nicolaas Hendrik, broodbakker van beroep, wordt in 1790 als poorter van Leiden
ingeschreven. Hij huwt aldaar in 1793 met Catharina Temmelman. De derde broer Johan Adam Tiemeijer
(brood- en pasteibakker) vestigt zich eveneens in Leiden en trouwt tweemaal, resp. in 1790 met Christina
Willemine Luerman en in 1797 met Elsiabeth Henrica Koch. Deze Johan Adam is de stamvader van de
Nederlandse tak van deze familie Tiemeijer. In het boek, dat een eerste aanzet is voor een uitgebreidere
familiegeschiedenis, zijn tevens enige kwartierstaten opgenomen.

L.C.M, van Midden, Bijdrage tot de geschiedenis van de familie Midden en Van Midden, Nijmegen 1995.
Inlichtingen bij de auteur: Haterseweg 25, 6533 AB Nijmegen.

In 1986 verscheen het eerste deel over de geschiedenis van de familie Midden/Van Midden. De eerste
Midden's komen als 'Hollandganger' in het vroege begin van de 18e eeuw naar Nederland (afkomstig uit
het Graafschap Lingen). In 1989 volgde deel 2 in de verwachting dat nog een derde deel geschreven zou
worden. Dit derde deel zag in 1995 het licht en nog zijn niet alle vragen opgelost en de samensteller stelt
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ons al een vierde deel in het vooruitzicht. Behalve aanvullingen op de delen I en II komen in deel III nieuwe
vondsten aan de orde (o.a. in de vorm van gezinsbladen en fotokopieën van Duits archiefmateriaal). Het
betreft vooral verspreide gegevens, die als bouwstenen kunnen dienen van een samenhangende beschrijving
van deze familie.

H.W.J.Bosman (m.m.v. P.H.L. Bosman), Facetten van de familie Bosman (Südlohn-Rotterdam), Tilburg
1996. Inlichtingen bij de auteur: Ringbaan West 245, 5037 PC Tilburg.

In dit boekje zijn een viertal bijdragen opgenomen, waarin de familie Bosman centraal staat. Het eerste
artikel gaat over de voorouders Busman en Lefting in de 17e en 18e eeuw, waarvoor de auteur nieuw
archiefmateriaal bestudeerde uit Südlohn. Het resultaat van dit onderzoek wordt samengevat in een kwar-
tierstaat van Joan Gerhard Henrich Busman (= Hendrik Bosman) en Joan Gerrit Busman (= Gerrit Bosman).
De tweede bijdrage-De familie Busman in SUdlohn, waar woonde zij?-werd eerder gepubliceerd in Gens
Nostra 46 (1991, pag. 310). De derde bijdrage betreft het beroepsleven van de grootvader van de auteur,
scheepskok W.H.J. Bosman (1859-1919), terwijl het laatste artikel is gewijd aan leden van de familie
Bosman, die bij de Rotterdamse tram gewerkt hebben.

F.J.A.M. van der Helm, Encyclopedie Familie Van der Helm. Deel 2: Benthuizen, 's-Gravenhage 1997,
ISBN 90-803119-2-8. Inlichtingen bij de auteur, Jacob Mosselstraat 80, 2595 RJ 's-Gravenhage.

In het juli/augustus nummer van Gens Nostra 52 (1997), pag. 411 werd het eerste deel van deze reeks
besproken betreffende de families Van der Helm in Alphen aan den Rijn en omgeving. In het tweede deel
staat de familie Van der Helm uit Benthuizen en Zoetermeer centraal, die later uitzwermde over heel Zuid-
Holland. Het betreft een overwegend agrarische, protestantse familie. Op dit moment is deze familie Van
der Helm de op één na grootste met deze familienaam in Nederland. De auteur schat dat ca. 15% van alle
naamdragers hun voorouders in deze stamboom kunnen vinden. De genealogie begint met een Simon
Cornelisz. van der Helm, die rond 1600 geboren moet zijn en met Gooltje Simonsdr. gehuwd was. Ook in
dit deel ligt de nadruk op DTB-gegevens. In deze reeks, die 9 of 10 delen zal gaan omvatten, komen uitein-
delijk alle geslachten Van der Helm aan bod.

Cor Verberk, Voor- en nageslacht van LoefHubers vanuit Klein-Linden, Oploo 1997. Inlichtingen bij de
auteur. Van Steenhuijsstraat 39, 3841 AG Oploo. Tel. 0485-382622.

De auteur is erin geslaagd een echt familieboek samen te stellen over het voorgeslacht van zijn moeder
Josephina-Johanna Hubers, zonderde pretentie te hebben dat deze stamboom geheel 'af' is. Het is een kloek
boek geworden met veel foto's en andere afbeeldingen (o.a. bidprentjes) en wetenswaardigheden. De
familie komt van origine uit het Noord-Brabantse plaatsje Klein Linden, dat o.a. met Katwijk aan de Maas
een parochie vormde. De stamouders zijn Hubertus Jans en Henrica Jacobs, die in 1648 te Cuijk zijn ge-
trouwd. Uit hen stammen respectievelijk de families Hubers/Huijbers en Loeffen. Over het wel en wee van
beide families (met nakomelingen in België, Canada en de VS) wordt in woord en beeld het een en ander
meegedeeld. Bevat index op naam.

Helena Pronk, Altijd Prijs, Familieboek Prijs, Veenendaal 1996. Inlichtingen bij de auteur, Boompjesgoed
269, 3901 MH Veenendaal. Tel. 0318 512582.

In de inleiding poneert de auteur van een interessante hypothese omtrent de oudste generaties van het
Noord-Hollandse (Edam, Purmerend, Kwadijk) geslacht Prijs. Zij vond een vermelding van een Claas
Gerbrands Prijs in 1579, maar het bewijs, dat Claas en Pieter Jansz. Prijs (die in de tweede helft van de 17e
eeuw voorkomen) nakomelingen zijn, is nog niet gevonden. De genealogie begint dan ook terecht met beide
broers, van wie Pieter meelmolenaar van beroep was. Het boek is ruim voorzien van illustraties (foto's,
aktes, familiedrukwerk e.d.) en een index op naam ontbreekt niet.

WS

M. Warmenhoven en J.P. Balhuizen, THIERRY-PARISET. Een onderzoek naar een Hugenotenfamilie,
Gouda/Rotterdam 1996, ca. 100 pag.

De titel van dit boek is ietwat ongelukkig gekozen. Men zou verwachten een boek over een Hugenoten-
familie Thierry-Pariset te gaan lezen, maar de familie heet 'slechts' Thierry. Het tweede deel van de naam
in de titel (Pariset) heeft betrekking de echtgenote van de stamvader Daniël Thierry, Louise Pariset, die in
1689 te Den Haag trouwden. Maar de inhoud (en daar gaat het om) ziet er goed en betrouwbaar uit. De
familie was lid van de Waalse kerk en was oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk.

348 Gens Nostra 53 (1998)



A. Fournier, Hel geslacht Foumier, Boskoop 1996, 112 pag.
De stamvader van dit geslacht is een zekere Toussaint Fournier (ca. 1621 -1691), die in 1646 te Doornik

huwde met Marie Catherine Debrie en in 1651 aldaar met Marie Thienloy. De eerste zeven generaties leven
in Doornik en omgeving, waarna Hypolite Joseph Armand Fournier naar Nederland komt. De familie is
aanvankelijk katholiek, maar in Nederland stappen ze over naar het protestantse geloof. Het tweede deel
van het boek bevat levensbeschrijvingen van de personen.

D. Gmelich Meyling, De nakomelingen van Lienhart Gemmerlich, Lopik 1996, 100 pag.
Dit boek is eigenlijk een tweede aanvulling op het in 1978 verschenen boek Georg Balthasar, zijn voor-

en nageslacht. De aanvullingen betreft voornamelijk Duitse familieleden van deze van oorsprong ook
Duitse familie. De familienaam Gemmerlich is later vervormd tot Gmelich, Gmelig en Gmelich Meyling.

J.B. Glasbergen m.m.v. J. van Egmond en H.M. Kuypers, Geslachten Van der Codden (Coddeus) uit Rijns-
burg, deel 4, Nuenen 1996, 26 pag.

Glasbergen publiceerde al eerder over diverse geslachten uit Rijnsburg en staat (net als de beide andere
heren) als kenner van de Rijnsburgse families bekend. Dit deel 4 is niet bruikbaar zonder het in 1993 ver-
schenen deel 3, aangezien het niet als zelfstandig werk dient. Aardig is te vermelden, dat twee nog afzonder-
lijke families uit deel drie inmiddels in elkaar konden worden geschoven.

H. Berg, Het Veenkoloniale geslacht Berg. Van oude friesche compagnie tot herinrichting veenkoloniën
(1620-1980), Assen 1983, 381 pag.
H. Berg, Genealogie familie Prins. Met een boerengeslacht op reis door de historie van de Gronings-
Drentse Veenkoloniën 1550-1990, Assen 1993, 398 pag.

Beide boeken zijn gemaakt volgens hetzelfde idee: veel documenten en foto's en zijn daarom zeer prettig
om in te kijken en te lezen, ook voor niet-familieleden. Beide families hebben hun oorsprong in het Gro-
ningse, hoewel de achtergronden toch zeer verschillend zijn. De familie Berg is doopsgezind en voorname-
lijk in de Veenkoloniën gebleven. De familie Prins is oorspronkelijk hervormd, maar later vinden we ook
aanhangers van de Afscheiding (1834) terug. De stamouders van de familie Prins zijn Eitje Harms, die in
1692 te Meeden trouwt met Anna Alberts Prins. Hiermee is tevens de verklaring gegeven, waarom de
familie zich later Prins is gaan noemen. De oudst bekende voorouders van de familie Berg betreft de voor
1631 gehuwde Henrick Jacobs en Nieltien Feddes. Het boek over de familie Berg bevat meer dan een
genealogie: het is meer een parenteel.
W. Bruynesteyn (red.), Genealogische bladen, deel 3 en deel 4, Arnhem 1997), ISSN 0927-1821, resp. 210
en 207 pag. Verkrijgbaar door overmaking van ƒ 67,50 per deel plus porto (resp. ƒ 8,- en ƒ 10,-) op giro
3428154 t.n.v. Genealogische bladen te Arnhem.

Beiden delen bevatten bijdragen van verschillende auteurs. Deel drie bevat bijdragen over enkele fami-
lies Van de Craats, 'Middeleeuwse parentelen', 'Vaebner en Halvegge' (uit Denemarken), de genealogie
Van der Veen (Fr.) en aanvullingen op een eerdere bijdrage Van 't Kruys-Buys.
Deel vier is eveneens gevarieerd: fragment-genealogie Van Eek (Delft), kwartierstaat Polman-van Dompze-
laar, genealogie Van Heilegewegen, kwartierstaat Verrips-van Ieperenburg en de familie Van Wijck in de
Neder-Betuwe (stamvader Otto van Wijck, vermeld 1369).

CdG

Parentelen
J.G.M. Timmer, Dubbelportret van mijn Groningse overgrootouders Timmer-van Duinen en Klaver-de
Groot, Nijmegen 1996, 85 pag.; idem, Kwartierstaat Heimes-Timmer, Nijmegen 1996, 35 pag.

Het eerste boekje bevat zoals de titel al zegt een tweetal parentelen, beginnend bij de echtparen Henderi-
kus Timmer/Catharian van Duinen en Johannes Klaver/Margaretha de Groot. Het tweede betreft een kwar-
tierstaat van het echtpaar Theo Heimes en Cathie Timmer, opgemaakt ter gelegenheid van hun 25-jarig
huwelijksfeest. De kwartieren zijn voornamelijk afkomstig uit de oostelijk helft van Nederland, van Noord-
Oost Groningen tot Maastricht.
Beide boeken bevatten zeer veel afgedrukte documenten (uit o.a. huwelijkse bijlagen), bij het tweede boekje
zijn ze in een apart deel ingebonden.

J. van der Krabben-Verkooyen, Familiegeschiedenis Verkooyen Langeweg (gemeente Terheyden), Vught
1994, 116 pag.

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de vader van de auteur, werd een parenteel samenge-
steld van de grootouders Henricus Verkooyen en Jacomijna van Garp. Naast deze parenteel bevat het boek
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tevens een uitgebreide stamreeks Verkooyen, alsmede een kwartierstaat van de beide eerder genoemde
personen. De stamvader der Verkooyens is ene Joannis Cornelis Verkooyen, die met zijn echtgenote Maria
Goswijnus aan het begin van de 17e eeuw kinderen laat dopen. De meeste gegevens zijn afkomstig uit
Noord-Brabant.

CdG

Kwartierstaten
Vijfjaar Aver, een kwartierstatenboek onder redactie van R.J.C, van Waarde, R.P. Riemsma en E.G.M, van
Schie, Enschede 1997, ISBN 90-365-0925-4. Een uitgave van de genealogische vereniging van de Universi-
teit Twente. Te verkrijgen door overmaking van f. 21 , - (incl. verzendkosten) op bankrekening 61.37.52.872
(giro bank: 80.42.07) t.n.v. R.Riemsma en CA. van Hoogmoed te Enschede onder vermelding van "Lus-
trumboek".

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van AVER, de genealogische vereniging van de Universiteit
Twente, verscheen in 1997 een keurig verzorgd kwartierstatenboek, dat 98 bladzijden telt (incl. naamregis-
ter) en 11 (deels korte) staten in lijstvorm bevat. De opgenomen kwartieren hebben vooral betrekking op
Twente, Drenthe, Overijssel en Groningen. In de eerste parentatie (de ouders van de proband) komen de
volgende familienamen voor: Van Benthem, Veld, Dijkxhoorn, Altena, Van Hoogmoed, Hulzentop, Jonker,
Fleurke, Kroeze, Schage, De Olde, De Boer, Riemsma, Zorge, Tebbens, Bisschop, Timpers, Tijink, Van
Waarde, Hamelink, Wolbert, Engelbertink.

Bronnen
Janjaap Luijt, Resolutieboeken van het Utrechtse Zilversmedengilde, deel I en II, Utrecht 1997, ISBN 90-
804014-1-2 en ISBN 90-804014-2-0. Te verkrijgen door overmaking van f. 30,- (incl. verzendkosten) op
postgiro 7761338 t.n.v. J. Luijt, Javastraat 103, 3531 PN Utrecht (met vermelding van adres waarnaar de
bestelling gestuurd moet worden).

Deze goed verzorgde publicatie vormt een welkome bijdrage aan het onderzoek naar zilversmeden in
Utrecht. In twee handzame boekjes zijn de volledige transcripties opgenomen van de resoluties van het
zilversmedengilde, die in twee delen zijn vastgelegd (berustend in het archief van het Utrechtse goud- en
zilversmedengilde). Het eerste deel beslaat de periode van 1605 tot 1753 en het tweede deel van 1642 tot
1801. Bovendien bevat het eerste deel een alfabetische naamlijst van leerlingen uit de periode 1598 tot 1807
en is aan het tweede deel een alfabetische naamlijst van de meesters uit dezelfde periode toegevoegd. Twee
indices op namen en zaken maken deze uitgave zeer toegankelijk. Met dit voorbeeldige werk geeft de auteur
een nieuwe stimulans aan de bestudering van het beroep van zilversmid in het algemeen en de Utrechtse
zilversmeden in het bijzonder.

WS

J.G.M. Sanders, Voorwaarts... mars! Onderzoeksgids voor defensiearchieven betreffende Noord-Brabant
1588-1974, Den Bosch 1996, ISBN 90-74376-10-X, 150 pag. Te bestellen door overmaking van ƒ 3 6 -
(incl. porto) op giro 1076790 t.n.v. Rijksarchief Noord-Brabant o.v.v. 'Defensiegids'.

In 1993 verscheen een eerste onderzoeksgids betreffende de domeinarchieven. Dit was zeer senl uitver-
kocht en bleek derhalve in een behoefte te voorzien. Dit deel zal ook populair kunnen worden, aangezien
velen vast komen te zitten met voorouders die in het leger zaten. Het boek (mooi geïllustreerd) is verdeeld
over vijf hoofdstukken: organisatie en territotiale indeling van de Krijgsmacht; consriptie, militie, landweer
en landstorm; schutterijen; genie; en militaire rechtspraak. Alle voorbeelden zijn uiteraard toegespitst op
Noord-Brabant, maar delen hieruit zijn m.m. ook voor andere delen van het land bruikbaar.

C. Taanman, M en slager Hefte. Mitteilungen des Heimatvereins, Menslage 1996,160 pag., verkrijgbaar voor
DM 25 (excl. DM 5 porto) bij Heimatverein Menslage, 49637 Menslage BRD.

Het boek bevat een uitgave van drie belangrijke en veel gebruikte bronnen voor de geschiedenis van
Menslage: de volkstelling 1772, de volkstelling 1852 en een combinatie van de vuursteden 1670en"Vieh
und Steuerliste" 1659. De drie uitgaven zijn apart voorzien van een index.

R. Wartena, Burger Weeshuis van Harderwijk. Inventaris van het Oud Archief (1407) 1554-1932, Harder-
wijk 1996,114 pag. Verkrijgbaar bij Stichting Burgerlijk weeshuis Harderwijk, giro 864676 na overmaking
van ƒ 20,- incl. porto.

Het burgerweeshuis van Harderwijk werd in 1554 opgericht met geld van heer Johan van Speulde,
waarschijnlijk de pastoor van de Mariakerk van Harderwijk. De inventaris bevat tevens enkele archieven
van instellingen, waarvan het bestuur bestond uit de regenten van het weeshuis, waaronderde juffer Mu-
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laertsdeling. Het archief bevat een (vrijwel) complete serie rekeningen vanaf 1555, die een belangrijke bron
voor onderzoekers kunnen zijn, wanneer er voorouders in het burgerweeshuis hebben gezeten.

CdG

Geschiedenis
Elburg op zicht, Elburg 1996. Uitgave Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop, Postbus 117, 8080
AC Elburg.

Een fraai kijkboek over het even fraaie Gelderse stadje Elburg. Al bladerend maakt de lezer als het ware
een historische wandeling door de stad met zijn vele monumenten, daterend van de middeleeuwen tot de
dag van vandaag. Na een kort overzicht over de geschiedenis van de stad (met speciale aandacht voor de
vestingwerken) volgt een visuele rondgang door de stad, waarbij tekens andere thema's aan de orde komen
(poorten, godsdienstig leven, hofjes, onderwijsenz.). Bij ieder afbeelding staan informatieveonderschriften.
Met dit mooi uitgegeven fotoboek (waarin veel afbeeldingen in kleur) kan menig genealoog met "roots"
in Elburg zijn voordeel doen.

J.C. Klesser (red.), Van Scarpenzele tot Scherpenzeel, Uitgave Comité voor Scherpenzeelse Cahiers 1996,
ISBN 90 803337 1 9. Inlichtingen bij J.C. Klesser, De Kleine Haar 4, 3925 MT Scherpenzeel.

De gemeente Scherpenzeel mag zich verheugen in een enthousiast comité, dat de studie van de geschie-
denis van dorp en regio bevordert met de uitgave van de Scherpenzeelse cahiers. In deze nieuwe bundel zijn
een tiental artikelen bijeengebracht, die nieuw licht werpen op een aantal facetten van de plaatselijke ge-
schiedenis. Van genealogisch belang zijn met name de volgende bijdragen: Het geslacht Van Scherpenzeel
(1329-1526) (J.C. Klesser), De hofstede en de familie (Van) Geitenbeek, Bewoners van "Stichts Scherpen-
zeel" in 1748 (beide van W.H.M. Nieuwenhuis), Joden in Scherpenzeel (H.M. van Woudenberg), School-
houden in Scherpenzeel, 1600-1870 (J. Dorrestijn) en een artikel over het portret van Spohia Charlotte von
Wartensleben (E.J. Wolleswinkel). Daarnaast komen onderwerpen als de Stichtse burgeroorlog (1481-
1483), de drinkwatervoorziening en de bermflora in de omgeving van Scherpenzeel aan bod. Naast illustra-
ties, die betrekking hebben op de historische bijdragen is er tevens een fotoreportage opgenomen over de
gemeente in 1996.

WS

Diversen
Publicaties van A. Hartmans, verkrijgbaar door overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 3116205
o.v.v. de betreffende titel.
a. Een Klundertsefamilie Symons 1559-1689, Rotterdam 1996, Reeks Klundertse families. 27 pag., ƒ 14,-
(incl. porto);
b. Notities van buitenlui in Klundert 1558-1583, Rotterdam 1996, 60 pag., ƒ 26,- (incl. porto);
c. Notities van buitenlui in Klundert 1586-1789, Rotterdam 1996, 60 pag., ƒ 26,- (incl. porto);
d. Op zoek naar het verleden. Kwartierstatenboek Hartmans-van Yperenburg. Nieuwe gegevens en aanvul-
lingen, Rotterdam 1995, 45 pag., ƒ 20,-;
e. Het Klundertse lokale bestuur, Rotterdam 1996, 22 pag., ƒ 14,-

De eerste publicatie betreft een fragment-genealogie van vier generaties afstammend van Symon Thijs
en Jaecxken Jacobs. De kinderen dragen derhalve het patroniem Symons, hun kinderen hebben veelal
dubbelpatroniemen, maar de 'familienaam' Symons komt in de vierde en laatste generatie niet meer voor.
De volgende twee publicaties betreffen resp. 269 en 281 personen in Klundert, die van elders afkomstig
zijn. De gegevens zijn afkomstig uit het oud-rechterlijk archief van Klundert, alsmede het weeskamerar-
chief. Het is een uittreksel van de door G.A. Klein gepubliceerde bronnen-uitgave uit deze archieven.

De gegevens in de kwartierstaat zijn voornamelijk afkomstig uit Brabant en Leiden. Hartmans maakt
voorde Leidse gegevens een veelgemaakte fout. In Leiden werden de inschrijvingen in de begraafregisters
per week genoteerd. De beide data in de klapper betreffen dan ook niet een overlijdens en een begraafda-
tum, maar de week waarin iemand is begraven. Overigens bestaat er in Leiden ook geen '2e Bolwerk', maar
betekent het begrip 'twee bolwerken' dat er geen nadere aanduiding bestaat op welk van de twee bolwerken
(Papagaaien- of Valkenbolwerk) iemand is begraven.

Het laatste bevat een overzicht van lokale bestuurders, zoals schouten, schepenen en rentmeesters. Alle
publicaties zijn voorzien van indices.

CdG
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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.

Enkele gebruikte afkortingen: aanv. = aanvulling(en), afk. = afkomstig, afl. = aflevering, corr. = correctie(s),
corr.-adres = correspondentie-adres, exm. = ex matre, gen. = generatie(s), jg. = jaargang, kwst. = kwartier-
staat, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Archievenblad, nr. 1, janVfebr. 1998. Het werk van de Registratiekamer; Openbaarheid van patiëntendos-
siers [Psychiatrisch Ziekenhuis Endegeest in Oegstgeest]; Van Aris naar NotAris. Facelift van een ontslui-
tingssysteem voor notariële akten van de stad Utrecht; 400 Jaar Verenigde Oostindische Compagnie: Op-
maat naar het jaar 2002.

Burgerzaken & Recht, 5e jg., nr. 1, jan. 1998. J.N.E. Plasschaert: Het nieuwe afstammingsrecht [o.a. be-
langrijkste wijzigingen, verschillende soorten vaders, ontkenning, erkenning, enz.].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 112(1997), afl. 4. J. W.J.
Burgers: Het beeld van de adel bij Melis Stoke. De adelspolitiek van de Hollandse graven in het begin van
de veertiende eeuw; J.P. de Valk: Nederlandse katholieken in een overgangstijd: omslag en terugslag in de
jaren 1780-1830; L Wils: Het Verenigd Koninkrijk van koning Willem I (1815-1830) en de natievorming.

Genealogie (CBG), jg. 4, nr. 1, maart 1998. N. Plomp: Twintigste-eeuwse persoonsinformatie bij het CBG
[persoonskaarten/persoonslijsten, familieadvertenties, collecties]; R. van Drie: Digitale sleutel tot de fami-
liegeschiedenis [landelijke databank van huwelijken tot 1922; proef].

Genealogie zonder grenzen, nr. 37, maart 1998. Verv. Huwelijksregisters Hervormde Gemeente Venlo
[1718-1723]; Verv. Register van Familiearchieven ... RA Hasselt [o.a. Sigers, Stellingwerff, Vlayen, Vos-
kens]; D. Wiggers: Giltay. Een verslag van een onderzoek voornamelijk uitgevoerd in het archief en de
bibliotheek van het Rijksarchief te Luik.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 22e jg., nr. 1, maart
1998. J. den Rooijen: Kwartierstaat van Johannes den Rooijen [geb. Moerdijk 1916; - , Roosenbrand, Van
Wouwe, Van den Hil]; C. C.J. van Rijn-Broeders: Genealogie Broeders [oudst bekende: Jan Peeters Cornelis
Blanckaerts, overl. vóór 28-5-1554; te Dongen]; J. C. Kort: Repertorium op de lenen van de hofstede Meeu-
wen, 1 366-1650; A.B. Maliepaard: Genealogie Maliepaard [oudst bekende: Gijsbrecht Adriaens, overl. vóór
11-10-1546; te Zevenbergen e.o., Vlissingen]; Verv. Kwst. Voeten [het vermelden van: '....[puntjes] tr. NN'
lijkt me niet echt zinvol, evenmin als het tot volledige voorouders 'verheffen' van patroniemen]; Verv.
Beden in het Land van Heusden; Verv. Aalburgse geslacht Van Wijk- Van der Pol; M. van Loon: Kwartier-
staat Bianca-Anita van Loon [geb. Brasov 1984; aangevulde kwst. van haar vader (geb. 1950), eerder
gepubliceerd jg. 5 (1981);-, Leytens, Van Beijnen, Van Mier]; Verv. Begraafboeken van Klundert [1714-
18, 1753-54]; Antw. o.a. Van Tilburg-Bolten; Verv. Reeckeninghe Nicolaes Blanckaert [Kwartier van
Heusden]; Verv. Brabantse schippers... Dordrecht [1687-93]; Verv. Trouwen Oosterhout [geref.; 1692-94];
Verv. Genealogie Van der Pluijm uit Dussen.

Gens Data, 15e jg., nr. 1, jan/feb 1998. W.J. Scholl: Vader gaat op Internet (2); J.A. Brinkman: Nieuw
GensDataBBS/Breda; JW. Koten: Het modem en zijn problemen voor niet ingewijden; Idem: Wees zuinig
op uw bestanden [back-up GD/D90; eenvoudige en ingewikkelder manier]; H. van den Hurk: Scannen:
OCR, foto's en tekeningen [voor Mac-gebruikers; deels Windows]; / Mulderij/D.J. Scholte in 't Hoff: PRO-
GEN versie 2.3c.

Geschiedenis van Abbekerk (Stichting Historisch Abbekerk, p/a Kosterkring 10, 1657 LL Abbekerk, tel.
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0229-58.19.48), deel 9 (1997). F. van der Starre: De vlieger Pretkowski [Jozef R, 1915-1945]; D. Stam &
G. Koster. Stedelijke belastingen; G. Koster: Een zelfkazende boer [Arien Zijp junior, tr. 1855 Trijntje
Bakker; te Lambertschaag]; Kroniek 1996.

Die Haghe, jaarboek 1997. V.L.C. Kersing: 'Als men ter stove waert gaet'. Haagse topografie in de 14de
eeuw [per straat eventuele naamsvarianten, chronologische vermelding, belangrijkste gegevens, bronver-
melding, evt. eigenaren en belenders]; C. Glaudemans: Een verdoste Haagse lombard. Een onderzoek naar
het middeleeuwse 'verdossen' na overspel [oud Haags gewoonterecht; het meenemen van de bovenkleding
van overspeligen, die men alleen tegen betaling terug kon krijgen; sociale controle op onzedelijk gedrag;
Vranck Royer (1475); familie oorspr. afk. uit Asti, daar Rotan geheten]; Sv.E. Veldhuijzen: Huis ter Noot
[o.a. Van der Noot, Van den Boetzelaar, Raye, Bisschop, De Beringhen, Pieterson, Cornet, Camper, Van
der Houven]; A. Bos-Bliek/J. Wentz: De trompet en het rad; de lotgevallen van de 18de-eeuwse musicus
Albertus Groneman [geb. Hamm 1711, tr. Utrecht 1731 Wijntje van Arkel, wed. Nic. Geltsligter; te Leiden
en Den Haag]; Voorts bijdr. betr. het Van Dam-orgel te Scheveningen, De tango-rage in 1914, Jazz in Den
Haag 1919-1926, Haagse bioscopen jaren vijftig.

Heemtijdinghen (Woerden e.o.),33ejg.,no. 3, sept. 1997. W.R.C. Alkemade/Th.H.M. Keukens: De gemeen-
tehuizen van Bodegraven [dorpsbestuur, de rechthuizen in de 17e-18e eeuw, herbergiers (o.a. Koperdraat,
Vermeij, Van Outshoorn)].

Idem, no. 4, dec. 1997. W.R.C. Alkemade/G.A.F. Maatje: Smokkelaars bij de schans. Het toezicht op
'sluykerijen' tussen Holland en Utrecht nabij de Wierickerschans in de tweede helft van de 18e eeuw [o.a.
verbruiksbelastingen in Hollandrond 1750; eerste 'cherger' (douaneambtenaar) werd Jan Radix, \15\];J.H.
van den Berge: Wandtegels in het Stadhuis te Oudewater; W. Lobbezoo-de Vos: 'Kind der gemeente': een
vondeling in Woerden [genaamd Johannes de Vink, gevonden 13-9-1813 door Huibert Versteeg].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 3, nr. 4, okt./dec. 1997. J.A. de Boo: De Friese halve adelaar (1) [overzicht van
verschillende theorieën, de Friese vrijheid en rijksonmiddelbaarheid, oudste Friese wapens met een halve
adelaar]; J.P.C. Hoogendijk: Collectie Van der Lelij wordt toegankelijker; HM. Lups: Wapenboek Belgi-
sche prelaten; A. Daae: Een pastoor bewapend [J.M. Audenaert]; J.S. Wolf: De zoektocht naar een familie-
wapen; Verv. Balzoeneringen; Wapenregistratie: Groenen, Van Opstal, Van der Schrier, Van Zon, Lups.

's-Hertogenbosch, jg. 5 (1997), nr. 3. Ds. Scharp bezoekt Den Bosch op weg naar Spa (1809); Migratie van
Bosschenaren naar Vught [door kapitaalkrachtigen; begin 20e eeuw].

Idem, nr. 4. De literator Adriaan van der Willigen (1766-1841) en 'De Edelmoedigheid' te Den Bosch
[loge]; Het Noordbrabantsch Dagblad 1892-1895; Verv. Molenwandeling over de stadswal.

Historische Kring West-Betuwe (secr.: drs. H.M. de Bruijn, Genteldijk 12,4191 LEGeldermalsen; contribu-
tie ƒ 35,-p.j. op postrekeningno. 26.51.698 t.n.v. de penningmr.), Med., 26e jg., no. 1, maart 1998. R.H.C.
van Maanen: De handboogschietvereniging 'Bato' te Beesd 1883-1890 [reconstructie verenigingsleven uit
oude kranten]; Idem: Haagse stoom in gemaal Rumpt-Gellicum (1867-1868) [ijzergieterij De Prins van
Oranje, in 1840 opgericht door A. Sterkman]; R. Dell'Aira: Een zeventiende-eeuwse steen van de families
Van Bronckhorst en Vijgh in kasteel De Waardenburg; R.D. Timmer: 1898 - hoe was het toen? (I); H. de
Bruijn: TAJ trouwden in Maartensdijk [(West)Betuwers 1830-1902].

Historische Kijk op Weesp, 13e jg., no. 2, maart 1998. Verv. Vechtwijk [eigenaren o.a. Thomas de Vogel
(1741), Van Leyden, Schey, De Beus (1844-45), Van Dooyerweerd, 1919 verkoop aan Van der Wurff]; G.
Meulmeester: De opstand van meester H.J. Hofland [1828-1919; 1905, stankoverlast van zeepfabriek; met
namen handtekeningenactie].

De Indische Navorscher, jg. 11 (1998), nr. 1. Af. Spaans Azn: Scheveningse geslachten in de Oost II. Keus.
Van Dorsser Keus. Withof Keus. Whitecourt [17e-20e eeuw; stamreeks, uitwerking genealogie vanaf
generatie VIII Leenden Keus tr. Scheveningen 1806 Alida den Ouden]; P.A. Christiaans: Het Rooms-
Katholieke trouwboek van Djokjakarta 1915-1925 [met menig protestantse partner]; LM. Janssen: Gele-
genheidsvondsten: Rembang, huwelijken 1829 [Warnars x Spits, Kimx Diederiksz, Goercke x Kim]; M.R.
Doortmont: De Rooms-Katholieke doop-, trouw-, overlijdens- en lidmatenregisters van Elmira (Ghana),
vanaf 1880[beschrijving, inventaris; voorbeelden: Daendels,Runckel,Zwennes];P.A. Christiaans:Makas-
saarse families III. De familie Nitzschke [nageslacht van Carl Anton August N., geb. Freyburg (Saksen)
1762]; Idem: Gelegenheidsvondsten: Militairen te Banka (III); Verv. Indische fiches [Ankwanda t/m An-
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thoine; meto.a. Annen, Annink, Annokkee, Annuschek, Anschutz/Anschütz, Anselin, Ansems, Ansing(h),
Anten].

Met Gansen 7>ou (Onsenoort),48ejg.,nr. l.jan. 1998. M. Kilsdonk: Conflicten tussen Helvoirten Vlijmen
over de gemeint [1649-50; Jan Hendriks van Kilsdonck, secretaris/notaris]; Proces verbaal. De ramp met
de marktschuit van Bokhoven op 17 nov. 1837 [vijf slachtoffers; schipper Cornelis van der Leeden, knecht
Christiaan Roskamp].

Idem, nr. 2, febr. 1998. Verv. Eendenkooibedrijf in de Oostelijke Langstraat; 100 Jaar Boerenbond
Drunen/Elshout; Betaalde liefde in Vlijmen in 1787 [Johanna Moeskops].

Idem, nr. 3, maart 1998. Verv. Eendenkooibedrijf; Engelen in het jaar 1826 [namen gezinshoofden met
o.a. opgave mannen/vrouwen boven de 18 jaar, aantal kinderen, aanwezige dieren].

Naamkunde, 28ste jg. (1996), afl. 1-2. Toponiem Watten; W. Beele: De familienaam Merlevede; W. van
Osta: Drecht en drecht-namen; J. van Loon: Naschrift: de namen Berendrecht en Ossendrecht.

Idem, 29ste jg. (1997), afl. 1-2. D. Gerritzen: Hededaagse voornaamgeving in Nederland; W. van Osta:
Veen, ven en Peel [etymologie en semantiek]; V. Mennen: Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw;
Boekbespreking van W. Seibicke, Historisches Deutsches Vornamenbuch, deel 1 (letters a t/m e).

Nederland 's Patriciaat (Centraal Bureau voor Genealogie, Postbus 11755, 2502 AT Den Haag), 80e jg.
(1997). Hierin zijn opgenomen [met woonplaats(en) en tijd oudste generatie(s)] de volgende genealogieën:
Crommelin/Van Wickevoort Crommelin [afk. van Kortrijk; 16e eeuw], Houben [te Kessenich; 17e eeuw],
s'Jacob/De Normandie s'Jacob [oorspr. Jacob; afk. van Chateaudun; 17e eeuw], Van Lanschot [te Zundert;
15e eeuw], Le Poole [afk. van Hondschote; 17e eeuw], Receveur [te Luik e.o.; 17e eeuw], Rost van Tonnin-
gen [te Den Haag en Zierikzee; 18e eeuw], Royaards/Van Erpers Roijaards/Sutherland Royaards [te Waalre;
16e eeuw], Stricker/Paine Stricker [oorspr. von Stricker; in Sleeswijk-Holstein; 18e eeuw], Umbgro-
ve/Alting Umbgrove/Van Lulofs Umbgrove [afk. (omg.) van Munster, te Zutphen; 17e eeuw], De Vries/Ten
Cate de Vries/Remmerts de Vries [te Wommels en West-Zaandam; 17e eeuw].

Ons Erfgoed, 6e jg., nr. 1, jan./febr. 1998. Verv. Het gildewezen [o.a. bestuur, chirurgijnsgilde]; H.M. Lups:
Historisch bewoningsonderzoek; JW. Koten: De vroeg jaren van het kadaster, een waardevolle genealogi-
sche bron (1); Verv. Beroepen van toen (Keu-Klo); Verv. Termen van vroeger (derii-desti); H.M. Lups: Het
Verenigingscentrum van de NGV; Idem: Centra voor Familiegeschiedenis [Heiligen der Laatste Dagen];
JW. Koten: De kerkelijke dispensaties; H. van Brussel-Spook: Genealogisch onderzoek in België [adressen
Rijksarchieven]; C. Speek: Op zoek naar de herkomst en betekenis van een achternaam [Speek]; W.J.
Scholl: Corel Family Tree Suite.

Ons Voorgeslacht, no. 488, 52e jg., dec. 1997. C. Sigmond: De oudere generaties van het geslacht Wenssen
(Dordrecht) [16e eeuw]; F.J.A.M. van der Helm: Huwelijken (1670-1730) in het Ding- en Rechtboek van
Middelburg (ZH); Verv. Acten betreffende Delfland; Antw. Hodenpijl.

Idem, no. 489, 53e jg., jan. 1998. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht (van) Gelder
uit Charlois [oudst bekende: Bastiaen Adriaensz Gelder, tr. ca. 1595 Leentge Bastiaens]; S.M. Auwerda-
Berghout: Huwelijken inHeenvliet [Heerlijkheidsarchief; 1585-1624]; J.C. Kort: Repertorium op de grafe-
lijke lenen in Zuid-Holland op Voorne, Putten en ten zuiden van de Grote Waard, 1280-1649 [o.a. Van
Abbenbroek, Van Bergen]; Antw. o.a. Noordzij, Vennaat.

Idem, no. 490, febr. 1998. R.H.C, van Maanen: Samenstelling van de kerkenraad van Heukelum tussen
(1651) 1662-1867 (1869); A.F. Koppert-van den Berg: Het geslacht Koppert (Coppert) te Schiedam [nage-
slacht van Joris Jansz K. (ged. Overschie 1635) tr. (1) Vlaardingen 1661 Jozijntje Jacobs Hodenpijl]; J. de
Jager/H.M. Kuypers: Wie was Weijntje? II [vrouw van Jan Cornelisz Vercayck; te Bergambacht, 16e-17e
eeuw].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek (abt. ƒ 30,- p.j.; adm.: Bloemendalsweg
6, 7429 AL Colmschate, tel. 0570-65.14.93), jg. 15, nr. l.febr. 1998.7. Renema: Terminologie [voorbeel-
den van (on-)juist gebruik en verklaring van termen, zoals 'zadelgoed']; H. Harmsen: Massen, de nazaten
van Arend en Barend [Marssen, Martsen, Massen]; Commentaar op 'Nieuwe' lidmatenlijst Almen en
Harfsen; W.J. Ouweneel: Oost-Gelderse familie- en boerderijnamen [namen met en zonder '-ink'-uitgang,
geografische namen]; Verv. Kwst. Hendrik Willem Heuvel; H. te Watvaart: Opvolgingsreeks van erve
Lageschaar (Vragender, gem. Lichtenvoorde), 1600-1900 [ (te/op) Schaar, Ten Legeschair, Op t Lege
Schaar, Schaars, Lageschaar]; F. Reitsma: Een familie Marsman uit Ampsen [Broecker/Breuker, Koeslagh;

354 GensNostra53(1998)



17e eeuw; Marsman met Kruijckerinck; 17e-18e eeuw]; J. Renema: Sarinck in Varssel [vroegste bewoners;
genealogie Sarink; 17e-18e eeuw]; J.J.M. Olminkhof. Genealogisch onderzoek in Amerika; Aanv./verb.
Kwst. Olminkhof, Ter Beeke en Buursink.

Oudheidkundige Kring Bathmen (contributie ƒ 30,- p.j.; secr.: E.J. Lensink, Noteboomstraat 11,7437 BN
Bathmen), 18ejg.,nr. 1, maart'98. In gesprek met Jan Hendrik Heuvelman [geb. 1919]; Verv. Boerderijen
in Zuidloo, periode 1650-1800: Erve 'Nijeveld' [Scheperboer, Varenbrink, Hoekman], Erve 'Klein Velder-
man' [Kojer, Klein Velderman], Erve 'Denneboom' [Slagman, Denneboom], Erve 'Dikkeboer' [Groot
Oonk, Dikkers, Dikkeboer, Reilink, Koldervee, Goorman, Littink], Erve 'Achterkamp' [Hoebringh, Belt-
man/ook: Achterkamp, Goorman, Lueks], Erve 'Schiphorst' [Schoolderman/ook: Schiphorst, Naberhuis,
Langenberg, Rijtman/Rietman], Erve ' 'n Dekker' [Dekkers, Nieuwbroek/Nijbroek toegenaamd Dekker,
Bronswijker, Bolink], Erve 'Venneman' [Venneman, Klein Velderman, Holmer].

Oud-Utrecht, 1Ie jg.,nr. l,jan./febr. 1998. Utrechts oudste watertoren; Y.E. Kortlever. De procedure tegen
dominee Thomas Huyges te Westbroek voor de classis van Amersfoort 1635-1642; De kanonnen van
Olivier van Noort [1558/9-1627].

Idem, nr. 2, maart/april 1998. De oprichting van de vereniging (1923); Leden van het eerste jaar; Herin-
neringen aan Oud-Utrecht; Wetensw'aardigheden' uit oude maandbladen van 'Oud-Utrecht'; Buitenlandse
immigranten in de Utrechtse wijken in het midden van de negentiende eeuw; Kind aan de Nieuwegracht
omstreeks 1925; De Lijnpad-Rijn heeft niet bestaan.

Het Schokker Erf, nr. 37, jan. 1998. Verv. Beschrijving van Schoklanden de Schokkers; L. Kramer: Schok-
land en Urk (1); De fotogalerij: Dubbelt Grootjen (1844-1934); Verv. Emmeloord rond 1800 [lijst van
Schokker schippers en vissers, die 1811-1812 verplicht waren hun schepen te laten registeren]; Stormen
over Schokland voor het jaar 1700; Stamreeks Schokker [oudst bekende: Hendrik Berends Schocker,
turfboer te Wanneperveen, overl. 1776].

Suetan, afl. 106, nov. 1997. H.J.C. Paardekooper: Rangen en standen in Zoeterwoude [1914; de strijd van
Deken Mosmans tegen de neutrale boerenbond]; Verv. In en om de boerderij in Zoeterwoude [boter- en
kaasbereiding].

Idem, afl. 107, febr. 1998. Verv. Rangen en standen. De oprichting van de R.K. Volksbond in 1916
[Gerrit van Slingerland, 1887-1956, zoon van Margaretha Hoogervorst]; H.A. v.d. Post: De Raad verklaart
zich eenparig tegen het afstaan van grondgebied aan Leiden [1881].

Tabula Batavorum, jg. XV (1997), no. 3. S.E.M, van Doornmalen: Bijzonder onderwijs in Meerten en
Lienden 1852-1868. Een aanvulling: landbouwschool én meisjesschool; G.J. Mentink: Hoe revolutionair.
De Bataafse omwenteling van 1795 en homines novi uit de Overbetuwe; P. Schipper. Verheerlijkte plaatsen
en personen voor de sier.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 110e jg. (1997), afl. 4. P.-P. Koch: De Thidressaga. Waarheid in oude verha-
len? [... over Dietrich von Bern; was hij eigenlijk Theoderik de Grote?; de theorie van H. Ritter-Schaum-
burg, die meent dat Dietrich niets met Theoderik te maken heeft]; J.L. van Zanden: Werd de Gouden Eeuw
uit turf geboren? Over het energieverbruik in de Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw; C.J.
Lammers: Acht is meer dan duizend. De jaarboeken van het RIOD nader beschouwd.

Van Zeeuwse Stam, nr. 100, maart 1998. Stamboom Bekkens [aanv.]; Aantekeningen in familiebijbel, o.a.
Grosman, Geluk, Ruytenburg en de Graaff [eind 17e- 19e eeuw]; J. de Jonge: 'Vrederust'. Begraven Zeeu-
wen op de begraafplaats van de stichting Vrederust te Bergen op Zoom (Bev. reg. 1900-1920; 1920-1938];
J.C.M. Hoornick: Genealogie Bal [nageslacht van Jan Bal tr. Hontenisse 1705 Maria Jacobs van (der)
Weele]; H.J. Plankeei. Genealogie De Vleeshouwer, 17e eeuw, West Zeeuws Vlaanderen [oudst bekende:
Hans de V. tr. Tanneken Ketelaer (begr. Breskens 1664: 71 jaar)]; J.C.M. Hoornick: Genealogie Vermeulen
[nageslacht van Philippus V, overl. Tielen (B) 1703]; Antw. o.a. Van Liere, Broeksmit, Van Hoorn, Ger-

Veluwse Geslachten, jg. 23 (1998), nr. 1. Oudarchief Harderwijk [een toegang via uittreksels, gemaakt door
wijlen mr. D. Koning]; G.J. Scholten: Parenteel van Gijsbert Maes [tr. voordec. 1674 Willemijn Timans;
te Apeldoorn; Dijkgraaf—eigenlijk genealogie met de gezinnen van dochters erbij]; Aanv. Renes-Snijder;
B.J. van den Enk: Genealogie Koller [oudst bekende: Tonis Jansen Goltkuyl tr. vóór 1-11-1619 Henrickjen
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Jacobs (zij bekwam 1608 afdracht en investituur van het Collersgoed); Collert]; A. Jansen: Kwartierstaat
Antonie Jansen [geb. Ermelo 1922; Jansen (te Harderwijk), Foppen, Dooijeweerd, Meeboer]; Antw. o.a.
Renden [kwst. van Rende Wijnen tr. Hierden 1773 Aaltje Wouters], Vliek, Sukkel.

Vereniging Oud Monnickendam (secr.: Noordeinde 37, 1141 GA Monnickendam), jaarverslag 1996. L.
Appel: Joden in Monnickendam. Ze waren slager of vishandelaar, zaten in de manufacturenhandel en eerder
ook in de geldhandel [beschrijving van hun geschiedenis ca. 1650-1935, begraafplaats, synagoge, bank van
lening, vestigingsverloop, huizenbezit, gezinnen in 1808; vele namen van personen en hun wedervaren].
Bijlage I: De joodse huwelijken voor schepenen te Monnickendam van 1720 tot 1820. Bijlage II: Joodse
verzoeken in Monnickendam te mogen wonen en in bepaalde gevallen om burgerrecht in de 18e eeuw.
Bijlagen III t/m VII: Families Abrahams, Leuw, Monnickendam, Nol, Witmond. Bijlage VIII: Monnicken-
damse joden, omgekomen in concentratiekampen in Polen 1940-45.

Vosholkroniek (Cultuurhistorische Vereniging 'Ter Aar'; secr. C.A.G.M. Egberts, Lijsterbeslaan 1, 2461
DA Ter Aar), nr. 1, maart 1998. Buurmeisje wordt stiefzusje [Willemina Vlasman en Catharina Bosland,
beiden geb. 1856; weduwnaar Johannes Bosland tr. 1863 Aaltje Verlaan wed. Vlasman]; Extract uit Ermelo
[Cornelis Vis, overl. Ermelo 1907, zoon van Grietje van Poelgeest]; 'n Beetje laat [1826 geboorteaangifte
kind van Jasper Gouweleeuw/Maria Mengel]; Gemeenschappelijke afstamming van Pieter Hoogervorst tr.
1752 Cornelia van Vliet; Een spontane geboorte [Maria Lelijveld, 1814]; Verdachte [Elizabeth Yzerman,
schippersdochter uit Gelderland; signalement].

Waterland (Streekarchief Waterland, Waterlandlaan 63/postbus 188,1440 AD Purmerend), jaarboek 1997.
Aanwinsten o.a. Doopsgezinde gemeente Edam 1712-1993, Hervormde gemeente Uitdam 1793-1976,
Broek in Waterland - archief mr. Johannes Thiebout (archivalia betreffende de nalatenschap van Neeltje
Pater) 1692-1890; AW: Durgerdammer schrijf- en rekenmeesters. Adriaan Visscher (1654/55-1714) en Claas
Visscher (1691-1733) [met fragmentgenealogie; zie ook GN 1996, blz. 61 e.v.]; Een nat verhaal... [door
Jan Pieters Kraij over de overstroming in 1825 te Wormer]; C. Boschma-Aarnoudse: Zin en onzin over de
Edamse scheepsbouw [hoogte punt scheepsbouw ca. 1550-1600; overgang naar houthandel]; W. Wijsman:
Voor de 'hofbank' naar de rechtbank [de 'Heerenbank' in de Herv. kerk van Ilpendam werd 'Hofbank'
genoemd naar het kasteel Ilpenstein ('Het Hof); om verlies aan inkomsten te compenseren werd een kerke-
lijke omslag ingevoerd. In 1867 komen protesten tegen de vrije zitplaatsen van bestuurders en van de
familie Van Garderen (eigenaar hofbank, die echter geen eigendomsbewijs kon tonen; proces en verdere
problemen tot in 1893)].

Westfriese families, 37e jg., no. 1, maart 1996. C. Oudendijk: Een toevalstreffer en een misrekening. Het
(bijna) diamanten echtpaar Korver-Jansen [Jan Korver tr. Harenkarspel 1866 Guurtje Jansen; (kleinkinde-
ren; stamreeksen Korver en Jansen]; G. Mantel-Visser: Van den Bos/Bos [afk. van Osnabrugge; te Hoorn,
18e-20eeeuw].

Idem, 39ejg., no. 1, maart 1998.J.W. Joosten: Kaagman,een NH-familieuit Schellinkhout (1650-1950)
[oorspr. Maggereel]; Idem: De fam. Kaagman uit Grootebroek [aanv.]; J.A.J. Groot: 10 generaties Groot;
een stamreeks [oudst bekende: Jacob Claasz (Schuif, Sculp) tr. Ydtje Volkerts, won. Grootebroek 1701-
1718]; J.W. Joosten: Familie Bakker (van Andijk/Wervershoof) [nageslacht van Jan Jansen (Bakker) tr.
Wervershoof 1758 Maartje Crelis Oomes].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, 5e jg., 1998-1/1997-4 [= 6e jg., 1998-1]. L Grabandt: Genealogisch onderzoek in
Penkun en de Uckermark [verslag lezing]; Streekarchief regio Achterhoek; H.A. Scholten: Het kistje met
schuifdeksel [Klein Avink, Te Luggenhorst]; Verv. Parenteel van Henricus Vesterink.
Amstelland, nr. 29, febr. 1998. W.D. Zondag: Naamrecht in beweging [samenvatting lezing]; J.A. Brinkman:
Wat een interessante lezing [Hoe het Lutherde in Nederland, door Th.A. Fafié]; F.H. Boer: de uitgebreide
stamreeks van mijn overgrootmoeder Johanna Lamberta Dieterink [geb. Den Helder 1875, tr. Nijmegen
1897 Herman van Alphen; oudst bekende: Hendrik Dieterink, geb. Winterswijk ca. 1680, tr. Zutphen 1707
Anna Margrita Bloemesaed]; F. Bakker. Het projekt Registres Civiques; Inbraak in de Ronde Hoep [1828
bij veehouder Gerrit Sluyter]; Het Historisch Archief Amstelveen [einde achterstand beschikbaarheid aktes
Burgerlijke Stand komt in zicht].
Genealogica (Flevoland), jg. 14, no. 1, febr. 1998. A.E. Egberts: Noemen we dit toeval? of ... [verslag
bezoek aan Berlijn]; A. Slager. Uw genealogisch onderzoek op Internet; Idem: Vijftig jaargangen Gens
Nostra op CD-ROM; Tj. de Jong: Naamgeving Pieter - Pietje - Peter [De Groot, Katoen].
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GeneVer (Zuid-Limburg), jg. 1, nr. 1, febr. 1998. R. Lauwers: Langs de Matriarchale lijn [Emily C.M.
Lauwers (geb. Sittard 1977); Gelissen, Erkenbosch, Nols, Willems (te Berg en Terblijt), Huijts/Heuts,
Brouns, Moepers, Van Kan, Swillen, Sraets]; Th. Maes: Het archief van de toekomst [rondleiding door RA
Limburg te Maastricht]; P.J.C.M. de Bie: Langs de Matriarchale lijn [Maria Clementina Debeij (geb. Eijs-
den 1889); Pinckaer(t)s, Van Hoven, Broers, Cruijen, Frijns, Wijers, Morrees, Thuijt, Wijers, Gijsmans];
S.J. H. Vrancken: Genealogie Ceulemans. Genealogie Leurs [stamreeksen, te Maastricht en Valkenburg resp.
Ohe en Laak].
Gens Gelriae,]g. 8, no. 1, febr. 1998. L.J. de Beer. Kerkelijke tijdrekening [samenvatting lezing]; Uitwisse-
ling kwartiergegevens [namen van kwn. 16 t/m 31 in een kwst., met naam en nummer van het lid, waarmee
contact kan worden opgenomen].
Gens Propria (Kennemerland), nr. 19, jan. 1998. D.F. Goudriaan: Rechthuizen in Zuid-Kennemerland; J.
Siegerist: Het liederenboekje ... [van Jan Christiaan Siegrist, geb. 's-Gravenhage 1833]; D.F. Goudriaan:
De morgenboeken van het Hoogheemraadschap Rijnland; V.H. Biere: Vissers en schoenen [op zoek naar
de schoenenhandel van Franciscus Vissers]; Waarlijk de vader [van Edo, geb. Ransdorp 1721, zoon van
Edo aux Brebis bij Anthonette Boon].
Koggenland,]g. 13, 1998/1. J.P. van den Broek: Genealogie Neuvel (aanv. en corr.); G. Mantel-Visser: Een
onwillige vader [NN de Wit, Maartje Schelvis; 1813 te Sijbekarspel].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 18, febr. 1998. Archief Overloon-Maashees [periode 1811-1943 weer
voor publiek toegankelijk]; Fraudeurs naar Frankrijk gebracht [in 1812: Cornelis Driessen, vader van
Theodorus D., akte van bekendheid 1835]; Verv. Udens notariaat [Allegonda Verbruggen 1784 te Schaijk;
Helena van Zambeek, 1784 te Herpen].
Stichtse Heraut, 10e jg., nr. 1, febr. 1998. J.J. Elsenaar: Een naamsafleiding, wie heeft gelijk? [Budding];
Antw. Jannigje van Es tr. 1822 Willem van Ee [enkele kwartieren].
Threant (Drenthe), 9e jg. (1998), nr. 1. J. Niemeijer: Kwartierstaat van Arendina de Vries [geb. Odoorn
1938; De Vries (te Nieuw-Pekela), Niks, Hulshof, Kort]; Verv. Kwst. Pieter Kleine (deel 3); J.E. Geskus:
Genealogie Witvoet [te Almelo, Meppel; 17e-20e eeuw].
Ussellanden, nr. 42, 1 Ie jg., nov. 1997. Correcte geb./doop-jaar van Elisabeth Koning is 1725 (GN 1998-
113).
Zaanstreek-Waterland, nr. 32, febr. 1998. J. Blanken: Staatboek van de Weeskamer van Krommenie [klap-
per op 1600-1633 gereed]; D.M. Bunskoeke: Met het toetsenbord in de aanslag [bij het Streekarchief Water-
land]; R.H. Klerk: De familie Klerk te Beemster, en het belang van polderarchieven bij genealogisch onder-
zoek [verslag onderzoek, 17e eeuw; met stamreeks: oudst bekende: Jan Vechtersz Klerk, overl. tussen 1658-
1661]; P.M. Kernkamp: Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1851-1921 [met als voorbeeld het gezin van
Friedrich Heinrich Brandt tr. Menslage 1862 Helena M.A. Kernkamp]; E.G. van Wijngaarden-Zalm: De
veelomvattende taak van een schoolmeester omstreeks het jaar 1720 [Jan Warmenhuysen, uit Wervershoof,
1718 benoemd te Oostzaandam]; B.K.S. Koene: 'Terug in de tijd', feit en fictie [corr. kwst. Spaander:
Strookerk]; Genealogie Bleekemolen (errata).

Uit Familiebladen:
Beitrage zur Geschichte der Familie Lampe und verwandter Familien, Heft 160, 85. Jg., Nr. 12, Dez. 1997.
Sippe Kleinmühlingen; Lebenserinnerungen Hermann Lampe (1851-1934).
Blanckensteijn bulletin, 9e jg., nr. 4, lente 1998. De vrouwen van Blanckesteijnen, deel II. Barendje (Bartje)
van der Klok (1785-1867) [geb. Voorthuizen; zus van Mietje Reiser, gezegd Van der Klok, die in 1804
huwde met Jean Maurice d'Amblé].
Faber, 18de verantwoording [ 1997]. Stamreeks van Pietje Minnes Faber [geb. Nijland 1820]; Friese Fabers,
die niet in Friesland werden begraven; Gegevens familie Faber [nageslacht Johannes Sipkes Faber en
Wychertje Tjidzes, won. Deidum 1774]; Parenteel van Bauke Beerns [tr. (2) Ternaard 1703 Antie Beerts
van der Meij; Faber, Scheltema, Blok, Wijbrandi, Van der Meulen, Zelle, Fokkema, Visser, Bos].
Huberiana, 1 Ie jg., (1996), nrs. 1 en 2; 13ejg.,no. l,jan. 1998. Op reis met de stoomtreinen de paarden-
tram. Van Haarlem naar Kopenhagen [Axel Emil Rosendahl Huber, 1910/1911]; Verre verwanten [een
portretje van Wilhelmina Huber-de Vriese, 1762-1813; album van Margaretha Offerhaus].
'De Langen', no. 5, dec. 1997. Het koopmanshuis 'de Lange'; Drie verschillende wapens 'De Lange'?
'Op de Kleine Schiphorst', nieuwsbrief nr. 5, jan. 1998. Wel en wee van de derde generatie Klein Schip-
horst [Hendrikus Lebuinus K.S. tr. Deventer 1874 Maria Berendina Wijnhoud]; nr. 6, febr. 1998. De Nij-
meegse familie Kleinschiphorst; nr. 7, maart 1998. Gezinsstaten van Hendrikus Lebuinus Klein Schiphorst
[geb. Deventer 1850] en van Gradus Wilhelmus Lebuinus Kleinschiphorst [geb. Deventer 1854; met frag-
ment Wijnhoud].
Publicus (Burgstein), jg. 4 (1997), nr. 3. P. Burgsteyn: In de voetsporen mijner voorouders [historische
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wandeling door Burgsteinfurt].
De Schakel, 9e jg., nr. 1, febr. 1998. Stamreeks Korf [te Urk, Durgerdam]; Genealogie Kofman [te Urk,
Enkhuizen; 18e-19e eeuw]; Kwst. (4 gen.) Sipke Spaan [geb. Enkhuizen 1836;-, Bok, De Haan, Vos].
Stichting Jacobus Lautenbach, nr. 19, dec. 1997. Tietsia Lautenbach (1916-1997); Jan Gerrit Lautenbach
(1889-1939); De nakomelingen van Piet en Anna Lautenbach [ - Kooi; tr. Emmen 1914].
TerPerre, 7e jg., nr. 4, winter 1997/98. Genealogie van Henrick Perre ca. 1400-ca. 1800 [met ill. en sche-
ma's; uitvoerige levensbeschrijvingen in eerdere afleveringen; mannelijke en vrouwelijke naamdragers en
partners).

België
Bulletin de l'Institut Archéologique liégeois. Tome CVIII (1996). Th. Toussaint: Adrien d'Oudenbosch: un
chroniqueur liégeois du quinzième siècle; P. Fleron: Saint-Pierre d'Aywaille: un prieuré Clunisien dans
Ie pays Mosan; P.-Y. Kairis: Hypotheses sur les séjours a 1'étranger du sculpteur Jean del Cour [1631-
1707]; J.-P. Rorive: Les querres de Louis XIV a Huy: critique et publication de sources inédites francaises,
liégeoises et hollandaises; Ph. Poindront: Le chateau de Waleff Saint-Pierre. Histoire de la construction et
de la décoration [sedert 1651 eigendom familie De Corte]; Bijdr. betr. een schaal uit het atelier André Jaspar
[met gegraveerde wapens] en betr. Gustave Serrurier-Bovy [interieur-architect; -1902-].

Genealogie & Computer (VVF), jg. 15, nr. l,jan. 1998. Nieuwe diskettes beschikbaar voor MAC gebrui-
kers: De Leuvense klappers; The Ultimate Family Tree, deel 2-bekijken gegevens; Verv. Klappers op de
parochieregisters van Leuven; Shareware voor Mac; Vlaamse bibliotheken op Internet.

Idem, nr. 2, maart 1998. P. Donche: Blazon 1.6 [stap-voor-stap beschrijving van zeven voorbeelden van
het tekenen van wapenschilden]; Verv. Ultimate Family Tree — uitvoer gegevens [o.a. de 'waaier'kaart]; L.
Lefevere: STAM, komt er nog wat van? Nuttig voor Reunion 5; E-mail adressen, en ... het gemak om die
te onthouden.

Limburg - Het Oude Land van Loon,}g. 76(1997), nr. 2. L. Vandewyer: Het activisme in Limburg tijdens
de Eerste Wereldoorlog; R. Driessen: Daniëlsweert, Alden Biesen en de Maas. Oudste bescheiden [pach-
ters/bewoners van de Ridderweert; de familie Lambrechts; 17e-19e eeuw; de familie Rodigas op Daniëls-
weert].

Idem, nr. 3. Verv. Activisme in Limburg. De confrontatie met de bevolking; Ulrich Nicolas Kümmer
(1792-1862), ingenieur van bruggen en wegen; Hechtel verplicht buurgemeente Koersel in 1773 tot een
opmeting van haar schatbare gronden; De Herkenrodeabdij en haar domein op het einde van het Ancien
Régime. Bronnenlijst [o.a. in RA Hasselt (w.o. huurcontracten 1549-1742, stamboom van de familie Jarris
de la Roche, proces tegen Constance van Heynsdael, 1676-77) en RA Luik].

Idem, nr. 4. Vluchtelingen als mijnwerker in Vucht (1946-1951); Verv. Herkenrodeabdij. De kloosterge-
meenschap [o.a. de abdissen].

Duitsland
DerArchivar, 51. Jg., Heft 1, Febr. 1998. Die Bistumsgeschichtsvereine und die Bistumsarchive [S. 71/79];
ErschlieBung des Archivs der Caritas Internationalis in Rom [S. 84/85]; Generallandesarchiv Karlsruhe mit
Bestandeübersicht im Internet [S. 88]; Die Pariser Judenkartei [S. 110/112].

Deutsches Geschlechterbuch, Band 200 (1996; verschenen 1998). Dreizehnter Hamburger Band. R. Hau-
schild-Thiessen: Hamburg und Übersee im Spiegel des Hamburgischen Geschlechterbuches; Stammfolgen
[en genealogieën, met vertakkingen niet alleen in Hamburg]: Baur 2 aus Ulm an der Donau [v.a. 16e eeuw],
Boué, aus Clairac/Lot in Frankreich [v.a. 17e eeuw; met fragmenten Odier, Schmilinsky, Rode, Avé-Lalle-
mant, Meschinet de Richemond], de Chapeaurouge, aus Genf [aanv. eerdere publ.], Crasemann, aus Trep-
tow an der Tollense in Pommern [v.a. 16e eeuw], Hanbury, aus England [v.a. 14e eeuw; gen. VIII. John H.,
overl. Den Haag 1687; fragment Godeffroy], (v.) Jauch, aus Suiza bei Jena in Thüringen [v.a. 17e eeuw],
Schroeder, aus Hamburg [bewerking van Bd. 27/5. Hamburger Band], Sieveking, aus Schildesche in West-
falen [v.a. 16e eeuw], Stürken, aus Lintig (Kr. Lehe) [v.a. 17e eeuw], Vorwerck, aus Gandersheim in
Braunschweig [v.a. 17e eeuw].

Düsseldorfer Familienkunde, 33. Jg. (1997), Heft 4. Schiilerliste des Düsseldorfer Lyzeums von 1813; Die
Düsseldorfer Familien Gerst urn Pastor Jaasch [= Fridericus Eduardus Gerst, 1805-1867; 18e-19e eeuw];
Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath [Hamblogh t/m Hilgers; met o.a. Hammerman, Hassel(t), Hecker,
Hellenbro(i)ch, Heiten, Heydeman]; Verv. Düsseldorfer Huldigungsliste von 1730.
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Idem, 34. Jg., Heft 1/1998. Verv. Huldigungsliste [Heidtkamp t/m Meltzer]; Ortsverzeichnisse und
historische Ortslexika; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath [Hilgers t/m Hiitmechers; met o.a. Holtz, Hop-
pen, Hülchr, Huisgen, Huppertz]; Anmerkungen zum neuesten Stand des erweiterten und verbesserten
Ahnenprogramma 'PRO-GEN 2.3c'.

Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 4, Jg. 24, Folge 11, April 1997. A. Driedrich: Die wirtschaftliche und
kulturelle Entwicklung Lehrtes durch die Eisenbahn; L. Garniers: Herkunft und Ableitung des Familienna-
mens Garniers; Aus dem Depositum beim Staatsarchiv Königsberg. Kirchenbuch der ev. Kirche Löwenha-
gen 1627-1747; Persönlichkeiten aus der schlesischen Literatur des Riesengebirges gefischt.

Idem, Folge 12, Okt. 1997. Verv. Lehrte und die Eisenbahn; Namen aus Friedrichstein, Kr. Königsberg;
Kaufleute des Leinen- und Schleierhandels der Hirschberger und Landeshuter Kaufmannssozietat und des
Gebirgshandelsstandes ausschlieBlich Greifenberg und Schmiedeberg; Die erste Pfalzische Eisenbahn und
ihre Erbauer.

Familie und Geschichte (Saksen-Thüringen), Nr. 23, Bd. II, 6. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1997. Die Reformation
in Annaberg und Adam Ries, der 'lutterische'; Familie von Seebach auf GroBengottern; Die Ebersbach,
ausgehend von Urban Ebersbach d. A., Richter in Mülsen, St. Micheln, geb. urn 1560. 14 Generationen
Ebersbach; Zur Genealogie der Familie Glocke in Frankenhausen.

Idem, Nr. 24, Bd. III, 7. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1998. Die Buchners, Hüttenbesitzer und Metallhandler
im Thüringer Wald, Mansfeld und Leipzig [ook Bucher, Pucher; afk. van Coburg; 15e-16e eeuw]; Die
sachsische Postmeisterfamilie Hebenstreit aus Neustadt (Orla); Wer war Veit RieB? Ein noch ungelöstes
Problem der Adam-Ries-Nachfahrenforschung; Ein Mutterstamm von 1500 bis 2000 [te Erfurt; Gromann,
Mann, Greffe, von Milwitz, Ziegler, Kniphoff, Ziegler (2e maal), Ludolf, Mangold, Riedel, Uckermann,
Pabst, Mirus, Leib, Kiesewetter, John, Schweighofer, Drewes]; Verv. Familie v. Seebach; Verv. Bürgerbuch
von Neustadt/Orla [1763-65].

Forschungen zur hessischen Familien- und Heimatkunde, Nr. 89. W. Rabe (t)/W. Hesse/H. Zierdr. Einwoh-
ner und Familien von Borken (Hessen) mit Freudenthal und Pfaffenhausen nach den Kirchenbüchern 1650-
1724 [transcriptie DTB en vormsel; plaats- en familienamen-register].

Ostdeutsche Familienkunde, Bd. XIV, 45. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1997. Die Familiennamen des altesten
Urbars der Stadt Tachau im Egerland aus dem Jahre 1552; Auswartige im altesten Sterbebuch von Kol-
berg/St. Marien (1708-1747); Die Landschneider aus der Danziger Niederung und Höhe 1779 bis 1784;
Auszug aus dem Sterberegister der katholischen Pfarrkirche St. Maria Magdalena zu GroB Carlowitz, Kr.
Grottkau [19e eeuw].

Idem, Bd. XV, 46. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1998. Die Erbscholtiseien Neuwalde und Beigwitz im Neisser
Land. Aus der Geschichte einer schlesischer Scholzenfamilie [Allnoch; 17e-20e eeuw]; Die Niederkreibit-
zer Bauerngüter und ihre Besitzer im 17. und 18. Jahrhundert [o.a. Böhme, Pohl, Vat(t)er, Löhnert/Lehnert,
Wenzel, Kny, Strobach, Palme]; Lehreram Gymnasium zu Elbing zwischen 1722 und 1807.

Saarlandische Ahnen- und Stammreihen, Nr. 43 (1997). H.P. Klauck: Waldarbeiterfamilien im Raum Saar-
Hunsriick vor 1800. Beitrage zur Familien- und Sozialgeschichte einer nicht seBhaften Bevölkerungsgruppe
[auteur verzamelde gegevens over meer dan duizend houthakkers- en kolenbranders families, die vaak van
de ene ijzergieterij naar de andere trokken; beschrijving; opgave per familie van woonplaatsen in de 18e
eeuw. In deze uitgave worden de gegevens van families met duitstalige achtergrong gepubliceerd: Bau-
mann, Breyer-Brauer-Breuer, Buchholz, Burgard-Burckhardt-Beauregard-Borgart, Grünewald, Ham-
merschmidt, Hauser-Heiser-Heiseler-Hauseler, Marx-Marc, Michel(s), Müntz, Noss, Quint, Salm-Sallem,
Salzgeber, Walter, Wentzel; Bronnen en litteratuur].

Saarlandische Familienkunde, Heft 121, Bd. 8, Jg. XXXI, Febr. 1998. K.L. Jüngst: Über den Umgang mit
'heikien' Daten bei genealogischen Veröffentlichungen [ 'alle Informationen, die geeignet sind, die betref-
fende Person in einem ethisch-moralisch negativen Licht erscheinen zu lassen']; Verv. Notariatsakten der
Gemeinde Freimengen in Lothringen 1625-1709 [o.a. De Lesse, Zolver, Blaise, Veaulnier, Lusse]; H.P.
Klauck: Paul Friedrich August, GroBherzog von Oldenburg-ein konservativer Herrscher im 19. Jahrhunert
[in de 19e eeuw was het vorstendom Birkenfeld met delen van noordelijk Saarland onderdeel van het
Groothertogdom Oldenburg].

Idem. Informationsdienst, Nr. 126, Febr. 1998. Pilotprojekt im Bistum Passau [alle DTB-gegevens uit
de tot dit bisdom behorende parochies van 1580-1900 zullen in een Databank opgenomen worden-naar
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schatting zal dat ca. vier Gigabyte computer-opslag-capaciteit betekenen].

Verder ontvingen wij:
Arent thoe Boecop, jaarverslag 1997 [berichten uit de vele werkgroepen w.o. Oorkondenboek (1550-1600),
Begraafplaats Nunspeterweg, Fotoarchief Hanzegeschiedenis, Indicering Elburger Courant, Burgemeesters].
HBeaken, jg. 59 (1997), nr. 3 [D. Jansen: Oproer in Kollum! Ds. Dermoüt versus ds. Ribbeck (1867-1869);
Eine erste Erganzung zum Auditorium Academiae Franekerensis].
Familie Nieuws-Briefvan de familiestichting Aart van 't Net, uitg. 7, 4de jg., mei 1996.
Geschiedenis in Zuid-Holland, zomer '93; winter 1993 (versie 30 nov. 1993).
Heemkundekring Helmond-Peelland, Med. nr. 7, sept. 1997.
Der Herold, N.F. Bd. 15,4. Jg., Heft 6-7, II-III. Quartal 1997 [P. Rützei. Unter Kreuz und Hirtenstab. Neue
entwicklungen in der kirchlichen Heraldik].
Historische Werkgroep Arcen-Lomm-Velden, Cahier Nr. 28, jaarverslag 1996 [J.G.M. Stoei. Lijfgewinboek
Arcen e.o. (verv.) (te Hasselt; 16e eeuw; met naamlijst); Idem: De 'aanwasch' langs de Maas (1735)].
Hollands Historisch Magazine, 3e jg., nr. 1, jan. 1998 [Delftse stamboom-gegevens op Internet; Korte
biografieën].
Nederlandse Historiën, 5e jg. (1971), no. 8/9 [de (paarden)tram], no. 10 [spoorweggeschiedenis (slot)]; 6e
jg. (1972), nos. 1,2,3 [geschiedenis van het dorp Hillegom], 4 [het jaar 1572 in de Achterhoek], 5,6 [Zout-
kamp; Drie grafstenen in Ermelo (Van Cooth)], 7/8 [het jaar 1672 in Gelderland; Jacob Hop (geb. Velsen
1654)], 9/10 [gemeentehuizen prov. Utrecht; Tholen]; 7e jg. (1973), nos. 1 [begrafenisgebruiken op de
Veluwe; Verv. Gemeentehuizen], 2, 3 [kloosterboerderij Zuidwende], 4 [publieke gras- en hooilandver-
pachtingen en houtverkopingen], 5 [landgoed Zwaluwenburg te Oldenbroek], 6 [schut/jachtopziener op de
Veluwe: Van de Brink].
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad, jg. 11 (1997), nrs. 1 t/m 6.
De Oanbring (RA Friesland), jg. 10, nr. 2, sept. 1997; jg. 11, nr. 1, maart 1998 [Verbouwing gaat voorlopig
niet door, aantal zitplaatsen zal moeten worden verminderd; Nieuwe aanwinsten op de studiezaal].
Oostvlaamse Zanten, LXXII-4-1997 [Portrettengalerij van de Gentse Schuttersmaatschappij Willem Teil;
Feest en rouw achter de porseleinkaart].
Rijksarchief Drenthe, jaarverslag 1997.
Stichting Volksbuurtmuseum wijk C, nieuwsbrief nr. 1 [1993].
Stichts historisch contact, nr. 1 (herfst 1992), nr. 2 (winter 1992/1993), nr. 3 (lente 1993); nr. 1, lente 1998
[/. Schuyf: Eten in het verleden (introductie nieuwe ingrediënten, techniek van het koken, ontwikkeling
smaak, kookboeken); J. Pennings: Bronnen (wat at en dronk rijk en arm, beeldmateriaal enz.)].
Streekarchivariaat Elburg-Nunspeet-Oldebroek, jaarverslag 1997.
Vrienden van het Gooi (secr.: drs. J.L. Vollers, Van der Helstlaan 2, 1412 HK Naarden; lidm. min. ƒ 25,-
p.j.), 1997, nrs. 1, 2, 3 [beheerplan Goois Natuurreservaat], 4 [Zanderij Crailo; Verv. Beheerplan].

M. VULSMA-KAPPERS

SMEEKBEDE

Ongeduldig zit ik te wachten
in het grote rijksarchief.

Al twintig poppetjes getekend,
schiet nu toch op, toe asjeblief.

Ach lampje ga nu toch branden,
dat is al wat ik verkies.

Ik wacht al vijftien hele minuten,
dit is nu echt kwartierverlies.

Michiel van Maaskant Jansen '97
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste 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

046. TERWIEL/TER WIEL (52 (1997), pag. 666).
Op 22-2-1917 werden in westelijke richting op de zuidkust van Ierland aanstomend zeven Nederlandse
schepen aangevallen door de Duitse onderzeeboot U3, waardoor er zes schepen zonken.
Namen van de schepen: 'Eemland' —getorpedeerd en gezonken; 'Gaasterland'— gezonken door bommen;
'Bandoeng' - gezonken door bommen; 'Jacatra' - getorpedeerd en gezonken; 'Ambon' - getorpedeerd en
na reparatie op 1-5-1917 in IJmuiden binnengelopen; 'Zaandijk' - gezonken door bommen; 'Noorderdijk
(of Noordijk of Noordwijk)' —getorpedeerd en gezonken. (Bron: Publikatie in het weekblad Het Leven,
dinsdag 12-4-1917).
Naar de namen te oordelen hadden deze schepen als thuishaven Amsterdam en Rotterdam. Mogelijk kwa-
men alle schepen vanuit Ned.Indië en Azië via de Kaap retour naar Nederland. In de gemeente-archieven
van deze gemeenten zullen ongetwijfeld de door de waterschout opgemaakte monsterrollen uit 1916 te
vinden zijn. Een andere mogelijkheid is het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar men
beschikt over de Van Sluys lijsten: verzamelde gegevens over Nederlandse koopvaarders, geordend per
schip.

W. DE BOER, Hoogkarspel

049. (VAN) POELENBURGH-REAEL (52 (1997), pag. 667)
Catharina Jansdr. Reael uit Assendelft moet een dochter zijn geweest van Jan Claesz Reael, een welvarende
boer in het Nes-vierendeel van Assendelft. Een expliciet bewijs van deze fïliatie is weliswaar niet voorhan-
den, maar in de betreffende periode leefde in Assendelft geen tweede Jan Reael. Uit een grote verscheiden-
heid van bronnen (DTB-boeken zijn uit die tijd niet voorhanden) laat zich de volgende fragmentgenealogie
Reael opstellen:
I. Jan Dirksz Reael, boer in het Nes-vierendeel van Assendelft, taxateur van de tiende penning (1557),
leenman (1561) van de heer van Assendelft, verm. identiek met de Jan Dirksz, die in 1546 arbiter was
tussen schepenen en weigeborenen van Assendelft, overl. vóór april 1582, tr. Reinout Claesdr.
Uit dit huwelijk:
1. DirkJansz Reael, overl. na 20-7-1584.
2. Claes, volgt II.
3. Jannetje Jans Reael, woont 1606 in Bovenkarspel.
4. Guurt Jans Reael, overl. na 26-5-1606, tr. Comelis Dirksz Baeman te 'Boeckcarspel'.
5. Trijn Jans Reael, overl. vóór 5-11-1596, tr. Willem Woutersz.
6. Anna Jans Reael, overl. vóór 5-11-1596, tr. Claas Pietersz. Coen.
7. AafJans Reael, overl. vóór 5-11-1596.

II. Claes Jansz Reael, boer in Nes, schepen van Assendelft (1585), overl. na 26-5-1606, tr. Marij Jans
Coen.
Uit dit huwelijk:
1. Engel Claesz Reael, overl. na 3-9-1602.
2. Jan, volgt III.

III. Jan Claesz Reael, geb. 1580/81, boer in Nes, schepen van Assendelft (1630, 1636,1637), schotvanger
(1621, 1627), weesmeester (1617), molenmeester (1634), leenman (1634), tr. de dochter van Jan Cornelis
Janses.
Uit dit huwelijk:
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1. Claes Jansz Reael, ijkmeester van Assendelft (1668).
2. Catharina Jana Reael (zonder expliciet bewijs!), otr. Alkmaar 12-4-1654 Pieter Cornelisz (van) Poelen-

burgh.
Uit de archieven van Assendelft zijn geen aanwijzingen bekend, dat vervantschap zou bestaan met het
Amsterdamse geslacht Reael. Personen met de achternaam Poelenburgh kwamen ook in Assendelft voor;
bij mijn weten echter geen Pieter Cornelis.

B. KOENE, Haarlem

051. VOS-CALIS (52 (1997), pag. 667)
Johanna Maria Vos is geboren en gedoopt te Gorinchem op 7 december 1814. Haar vader heette niet Joa-
chim, maar Joseph(us) Vos; hij werd geboren te Breugel omstreeks 1786 als zoon van Anthonie Vos en
Johanna Slits; hij overleed te Gorinchem op 20 mei 1858. Hij was aanvankelijk wever van beroep en later
assistant in de Bank van Lening te Gorinchem. Op 20 oktober 1813 trouwde hij te Gorinchem met Hendri-
ca/Hendrika/Henriëtte Maria Cales, dienstmaagd, geboren te Nijmegen omstreeks 1780 als dochter van
Jeremias Stephanus Cales en Johanna Knapes/Knaap. Hendrica overleed te Gorinchem op 21 augustus
1857.

R.F. VAN DIJK, gem.-arch., Gorinchem

VRAGEN

067. CARELS, CORNELISSEN, VAN HEEK, JANSSE, JESSEN, KOK, PIETERSE, STEVENS,
SMEETS, VAN WETTEN
Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van die personen die vermeld worden onder de in de kop
genoemde achternamen:
— Willem (Wim) Rijkse Kok, tr. Soest 4-1-1728 Jannetje/Jannigje Jans van Wetten, overl. Soest 1-5-1785;
— Riek/Rijk Gijsbertse Kok, tr. Maria/May Pieterse/Peeterse, Peterse;
— Johan/Jan Cornelis van Wetten, tr. Elisabeth/Lijsbeth Carels/Caris;
— Antonie Cornelis(sen) van Heek/van Eek, tr. Leusden 19-11-1738 Jans Gerbregtje (Barber Janse);
— Cornelis Cornelissen, tr. Leusden 6-3-1707 Willemtje Theunis, geb. Asschat;
— Martinus Stevens, overl. Spaubeek 21-4-1743, tr. ald. 11-7-1728 Maria Cornelia/Neleke Jessen, overl.

Spaubeek 12-8-1760;
— Maria Elisabeth Smeets, tr. Hulsberg 24-11-1793 Gerardus Stevens, geb. Meerssen 14-6-1770, overl.

Ulestraten 12-4-1852.
J.M. Kok, Bergeyk

068.OOSTERHOF(F)
Gevraagd aanvullingen op volgende fragment:

I. Eite Alberts, wss. zoon van Albert Jans de Weert, tr. Geertruit Peters. In het heerdstedenregister van
1742 van het kerspel Roderwolde wordt vermeld Eite Alberts weduwe. Haar woonplaats was Matsloot;
ze had een herberg, dreef een bakkerij en een handel in tabak en had twee paarden. Uit dit huwelijk:
1. Albert Eites, volgt II; 2. Peter Eites, ged. Roderwolde 9-3-1727; 3. Eitje Eites, ged. Roderwolde 1-1-
1730, en Samuel Eites, ged. Roderwolde 11-10-1733.

II. Albert Eites, ged. Roderwolde 23-7-1724, overl. tussen 1794 en 1804, tr. Roderwolde 20-4-1744
Annigjen Sickes, afk. uit Leutingewolde. De naam Eites wordt ook geschreven als Eytes, Eytens of
Eytens met de toevoeging de Weert. Uit dit huwelijk:

III. Sicke Alberts (Oosterhoff), ged. Roderwolde 17-3-1754, overl. Leegkerk 22-5-1817, tr. ald. 25-11-
1798 Aaltje Berends (Wieringa), ged. Leegkerk 12-7-1772, overl. ald. 7-9-1842, dochter van Berend
Pieters en Hilje Hendriks (van den Ham).

P. Wolters, Annen

069. VAN DE HORDELE
In het trouwboek van de RK parochie te Schalkhaar vind ik op 8-5-1778: 'May, die 8 Rense van de Hordele
et Geertrudis Teunissen op de Kroese'. In het doopboek van de RK parochie te Schalkhaar wordt vermeld
op 1-5-1779: 'May, Die 1 ma (prima) Henrica filia Laurentii (vulgo Rensch) van de Hordele et Geertrudis
Teunissen. Conj.: op de Kroese. Matrina Anthonia van de Hordele, Matre patris prolis'.
Gezocht een eerdere vindplaats of verklaring van de naam 'Van de Hordele'.

W. Klein Schiphorst, Heiloo
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070. VAN BUUREN-BAN
Johannes van Buuren, geb. Gouda 1-1-1852 als zoon van H.A. van Buuren en Adriana Glas, Marinier in
Den Helder, tr. (in diensttijd) met D. Ban op 9-11-1887. Waar het paar getrouwd is, is ondanks het raadple-
gen van diverse archieven nog steeds niet achterhaald. Gevraagd de plaats van het huwelijk, alsmede gege-
vens over D. Ban.

P.J.M, van Buuren, Tilburg

071. VAN A(A)LST/VAN AALTZ-SCHUIJLENBURGH/SCHOELENBORG
Henricus/Hendrik van Alst, overl. Groessen 26-10-1812 (82 jaar oud), tr. (RK) (1) Duiven 1-5-1776 Joanna
Willemsen, tr. (2) Aleidis Schuijlenburgh/Schoelenborg, ged. (RK) Groessen 9-10-1765, overl. ald. 23-2-
1803, dr, van Joannes Schuijlenburgh en Anna Hesselingh. Uit beide huwelijken zijn mij kinderen bekend.
Gevraagd geboortegegevens en voorgeslacht van Hendrik van A(a)lst, alsmede verder voorgeslacht van
Joannes Schuijlenburgh (slechts bekend dat zijn vader Antonius heette).

Drs. R.J. de Redelijkheid, Gaanderen

072. PAUSELIJKE ZOUAVEN HAND EN LUGTI(N)G
Gevraagd overlijdensgegevens van onderstaande pauselijke zouaven:
- Gerrit Hand, geb. Alkmaar 3-6-1844; hij wordtin 1872 in Velzen uitgeschreven naar Amsterdam, maar

wordt daar niet ingeschreven.
- Jan Lugti(n)g, geb. Heiloo 13-1-1842; hij wordt in 1880 in Alkmaar uitgeschreven naar Arnhem.

P.J. Bussen, Heiloo

073. LUNTIUS
Gevraagd voorgeslacht van Samuel Luntius, heer van Cloetinge, burgemeester van Vianen, gehuwd met
Johanna van Viersen, dr. van Geurt en Attolien Cornelia van Limburg. Hieruit (o.a.?) Theodora, die tr.
Utrecht (?) 22-5-1649 met Abraham de Knijff, raad van justitie, griffier kamer van justitie te Vianen, zn.
van Willem en Clementina Winters.
VAN WALTA-VAN WALTINGA
Gevraagd voorgeslacht van Tjaard (Theodorus?) van Walta, gehuwd met Fokel van Waltinga, dr. van
Hobbe (overl. 9-1-1614). Hieruit Catharina, die in 1655 huwt met Jacobus Albertus van Loo, advocaat aan
het hof van Friesland, overl. in 1679, zn. van Albertus en Cornelis Uylenburg.
ECKRINGA
Gevraagd voorgeslacht van Hermannus Eckringa, bode der Ged. Staten van Friesland, tr. Leeuwarden 21 -
11-1686 Antje Paulus Radius. Hieruit Paulus Eckringa, heer van Groot en Klein Braakhuizen en Geldrop
(door huwelijk), secretaris van Heeze en Leende, secretaris van St.-Anna Parochie, stadhouder van Peelland,
overl. 's-Hertogenbosch 9-7-1793, tr. CatharinaPetronellaNobel, ged. Heeze 12-11-1719, overl. 's-Herto-
genbosch 23-12-1791, dr. van Jan Caspar en Johanna Catharina de Jongh, erfde van haar oom kasteel en
heerlijkheid Geldrop.
VAN DIEMEN-VAN MUNSTER, STUMPHIUS-VAN DIEMEN
Pieter van Diemen, secretaris van Zutphen, tr. ald. 8-7-1655 Geertruyt van Munster, overl. vóór april 1670.
Hun dochter Maria, geb. Dinxperlo, overl. na 1716, tr. Lichtenvoorde 25-10-1668 Mr. Christiaan Stumphi-
us, stadhouder, landschrijver en rechter der heerlijkheid Lichtenvoorde, advocaat fiscaal, overl. 1716-1726.
Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht van beide echtparen.

D. Jordaan, Naarden

074. THONNEN-BOUWMANS
Jan Thoonen, overl. Nijmegen 29-5-1833, tr. Heesch 3-5-1795 Hendrina Bouwmans, overl. Nijmegen 21-3-
1850. Volgens de overlijdensakten was Jan bij overlijden 76 jaar oud en zou geboren zijn te Malden; Hen-
drina overleed op 86-jarige leeftijd en zou geboren zijn te Mook. In beide plaatsen zijn hun dopen niet te
vinden.
Gevraagd beider doopgegevens en voorgeslacht.

C. Toonen, Ankoo

075. HOUBERT
Johanna Barbara Houbert, geb.'s-Gravenhage 8-8-1789, tr. ald. 21 -12-1814 Johannes Philip Reeser, zilver-
smid. In de huwelijksakte verklaart zij onder ede, dat de laatste woonplaats en de plaats van overlijden van
haar vader Johan Coenraad Houbert en van de grootouders van vaderszijde haar onbekend zijn, hetgeen
door de getuigen wordt bevestigd.
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Gevraagd de overlijdensgegevens van Johan Coenraad, alsmede zijn voorgeslacht.
Ir. E. Snoeck, Hilversum

076. SCHAPVELD/SCHAAPVELD
Op 17-6-1732 tr. te Anholt (D) Gerardus Schapfeld met Wilhelmina Smenck, dr. van Adolphus Smeijnck
en Joanna Mollers. Zijn waarschijnlijke zuster Hendrina Schapfeld tr. Anholt 1 -7-1727 Lambertus ter Horst,
zn. van Joannes ter Horst en Gerarda ten Holder.
Gevraagd gegevens betr. plaats van herkomst, geboortedatum en voorgeslacht van Gerardus en Hendrina
Schapfeld.

A. de Jong, Huissen

077. GELEEDTS-DONCKERSLOOT
Gevraagd huwelijksgegevens van Johannes Geleeds en Barbara Donckersloot. Barbara is geboren te Gies-
sen/Rijswijk (N.B.), Joannes is afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen; in 1679 woont het echtpaar in Sluis, waar
hij werkt als 'commies ter recherche'.

P.C. Geleedst, Goes

078. VAN DISSEL-DE VOS, VAN DER HEUDEN-STUVENBERG
Isaak van Dissel, lakenverver, zn. van Johannes van Dissel en (Anna) Maria de Vos, tr. Leiden 18-5-1764
Hilletje van der Heijden, ged. ald. 27-11-1735 als dr.v. Willem van der Heijden en Marijtje Stijvenberg.
VERSTRATEN/VAN DEN STRATEN/DER STRATEN-DE BACKER, KROSIJN/KOL1JN-TULCK
Samuel Verstraten, ged. Leiden 13-7-1666, lakenwerker, tr. Leiden 7-5-1694 Grietje Krosijn/Kolijn, geb.
Naarden. Samuels ouders: Jan van den Straten, ged. Leiden 4-11-1621, zn.v. Isaac van der Straten, tr.
Leiden 17-4-1643 Jacumijntie/Jacomijntje de Backer, ged. Leiden 7-3-1623, dr. van Claes de Backer en
Johanna de Bree (otr. Leiden 19-2-1621, zij geb. te Leiden).
VAN RUSWU(C)K-VERHOOF(T)STADT
Hendri(c)k Jansz. van Rijswijck, jm, won. Leiderdorp, otr. ald. 24-2-1667 Heijltge Adriaens Verhooftstadt,
jd. van Leiderdorp. Vermeld wordt: 'De geboden zijn op verzoek van Maria van Thorenburch opgehou-
den'(l-3-1667. De geboden zullen hun voortgang hebben).
BU(DE)WEGH-CRUYSHOECK, VAN DE(R) VELDE-VAN DER LAAN
De ouders van Elisabeth Bij(de)wegh, ged. Leiden 18-7-1708, waren Jacobus Bijwegh, geb. en overl.
Leiden, bakker, en Susanne van der Velde, ged. Leiden 19-12-1684, overl. ald. Zij otr. Leiden 25-7-1704,
daarbij bleek Jacobus een zoon te zijn van Arent Cornelisz. Bijwech en Helena Gerrits Cruyshoeck, en
Susanne een dochter van Isaak van de Velde en Clara Lodewijks/Louis van der Laan.
Gevraagd ontbrekende genealogische gegevens, alsmede voorgeslacht van bovenvermelde personen.

Drs. P. ROTHSTEGGE, Wilhelmshaven (Dld)

Aan dit nummer werkten mee:

Mevr. M. Barens-Fortanier, Scheuningskamp 8, 9412 AH Beilen.
J. Hengstmengel, Vendelstraat 10, 2316 XP Leiden.
Mevr. M. Molenaar-Valk, Oostzijde 238b, 1502 BP Zaandam.
Jarich Renema, Naberlaan 19, 3571 ZH Utrecht.
Ton Reniers en Wout Spies, p/a Postbus 11421, 1001 GK Amsterdam.
D. Sieswerda, Esseweg 4, 9203 LK Drachten.
Oeble Viersen, De Koningshof 7, 8255 DG Swifterbant.
J.S. Wolf, Hertog Antonstraat 100, 5346 RZ Oss.
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