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Inleiding
De interesse om een genealogie Van Oudenallen samen te stellen, komt voort uit het
feit dat een voorvader van mij, Gerrit van Wijngaarden (1787-1874) te Oudewater op
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Afbeelding van het wapen van Mr. Amhony Pieler van Oudenallen (GAU, Bewaarde Archieven II 1256,
wapenboek van de regenten van het St. Barbara- en Si. Laurens-Gaxthuis te Utrecht); zie pag, 60X.
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7 februari 1808 in het huwelijk trad met Commerijntje van Oudenallen '. Vele voorou-
'ders van Commerijntje woonden en werkten in Oudewater of directe omgeving2,
waren niet onbemiddeld en maakten deel uit van de stadsregering. Haar overgrootva-
der Gerril van Oudenallen (1697-1750) was te Oudewater geboren; zijn ouders kwa-
men uit de stad Utrecht en vestigden zich rond 1690 in Oudewater.

De stamvader van dit geslacht Van Oudenallen is zekere Bartholomeus, van wie
overigens niets bekend is. Niet onwaarschijnlijk is dat hij, of een van zijn voorouders,
afkomstig was (uit de omgeving) van huize Oldenaller, gelegen noord-oost van Nij-
kerk. Bij zijn eerste huwelijk heet Jan Bartholomeusz. (Ila) 'Jan Bartholomeus van
Nijkerck', waaruit valt te concluderen dat hij inderdaad afkomstig was uit Nijkerk of
omgeving. Omdat te Utrecht in de eerste jaren van de 17e eeuw Jan Bartholomeusz.
van Oudenallen en Jacob Bartholomeus van Oudenallen leefden, en wordt aangeno-
men dat beiden broers waren, is de voornaam van de stamvader bekend.

Zowel in Utrechtse archivalia als in die van Oudewater zien we dat de familienaam
ook werd geschreven: Van Oudenaller, Van Allen, Van Aller en variaties als Van
Ouden Allen en Van (den) Ouden Aller. Aanvankelijk veronderstelde ik dan ook dat
de Oudewaterse familie afstamde van de in deze stad in oktober 1651 begraven Jan
Andriesz. van Aller, wiens grafsteen, voorzien van wapen, nog is te bewonderen in
de kerk aldaar. Zijn grootvader, mr. Adriaan van Aller, was subsitituut-schout van
Utrecht (1572)3. Echter, van enige relatie met Van Oudenallen lijkt geen sprake. Van
een relatie met het in dit maandblad, jaargang 16, beschreven geslacht Van Aller lijkt
eveneens geen sprake4.

De hierna volgende genealogie is uitgewerkt tot en met de achtste generatie, ruw-
weg tot het midden van de negentiende eeuw; hierna waaiert de familie in aantal sterk
uit en verlaten de meeste leden Oudewater om zich elders te vestigen. Als bijlage is
een niet aan te sluiten fragment Van Oudenallen te Utrecht toegevoegd. Tenzij anders
vermeld, zijn alle dopen en huwelijken gereformeerd (met name die te Oudewater).

Belangrijke gegevens5 uit het Utrechtse gemeente-archief werden verkregen door
vriendelijke mededeling van de heer CA. van Burik te Utrecht; nogmaals mijn dank
daarvoor!

Wapen
Een familiewapen van het hier behandelde geslacht Van Oudenallen heb ik niet kun-
nen vinden. Wellicht heeft een van de leden die zitting had in de Oudewaterse vroed-
schap er wel een gevoerd, maar daar is niets van bekend.

Leden van de in de bijlage opgenomen, niet aantoonbaar verwante familie voerden
als familiewapen: een gouden veld met drie zwarte aanziende ossenkoppen (2:1 )6. Dit
wapen vertoont opvallende gelijkenis met dat van Jan Andriesz. van Aller, zoals afge-
beeld op zijn hiervoor genoemde grafsteen in de kerk van Oudewater: een aanziende
ossenkop. Het in noot 4 genoemde artikel over het geslacht Van Aller, verwijst naar
De Nederlandsche Leeuw van 1911 waar wordt gesteld dat het oude (adellijke) ge-
slacht Van Aller als wapen voerde: 'in sinopel (groen) eenen ossekop van zilver, ge-
hoornd van goud'.

Genealogie
I. Bartolomeus (van Oudenallen).
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Kinderen:

1. Jan, volgt Ha.
2. Jacob, volgt Ilb.

Ha. Jan Bartholomeusz. van Oudenallen, van Nijkerk, geb. ca. 1585, 'letterdienaer'
van de stad Utrecht, knoopmaker, begr. Utrecht (Agnietenklooster) 19-11 -1638, tr. (1)
ald. (Geertekerk) 1-3-1603 Teuntje Eliasdr. van Schaijck, begr. ald. (Agnietenkloo-
ster) 9-1-1637; tr. (2) Utrecht (Geertekerk) 26-3-1637 Catalina van Su(y)rendonck,
overl. Utrecht 10-9-1655, wed. van Teunis van Schoonhoven.

Bij zijn eerste huwelijk heet de bruidegom 'Jan Bartholomeus van Nijkerck', waaruit valt te concluderen
dat hij uit Nijkerk afkomstig was (zie Inleiding).
Bij zijn tweede huwelijk woont hij aan het Nicolaikerkhof, zijn bruid woont dan in de Twijstraet.
Jan Barts van Oudenaller 'knoopmaecker' verklaart op 27 mei 1626 nog 112 gulden en 10 stuivers
schuldig te zijn aan de lakenkoper Anthony van Mansfeit7. Deze schuld was het restant van de koopsom
van een huis aan de oostzijde van de Nieuwstraat. Jan Bartholomeusz. had dit huis gekocht op 4 april
1623 van Neeltgen Mathijsdr. van Amelenberch, weduwe van Jan Jans van Diemerbroeck, en haar broer
Volcaert Mathijs. Bij de schuldbekentenis stellen Jans zonen Bartholomeus en Elias Jansz. van Oudenal-
len zich borg voor de voldoening van de jaarlijkse rente.
In 1628 verkoopt Jan Bartholomeus van Oudenaller zijn huis, gelegen aan de oostzijde van de Nieuws-
traat (hetzelfde dat hij vijfjaar eerder had gekocht?) aan zijn zoon en schoondochter Bartholomeus
Jansz. en Emmichgen van den Berch8.

Uit het eerste huwelijk (voor zover bekend):

1. Bartholomeus van Oudenallen, geb. ca. 1604, knoopmaker, overl. aangegeven
Utrecht 2-4-1677, tr. (1) Utrecht (Geertekerk) 20-2-1625 Emmichje Alberts van
den Berch; tr. (2) Utrecht (Catharijnekerk) 23-4-1639 Luitgen (Luda) Bosch, van
Barneveld, overl. Utrecht 12-9-1653; tr. (3) Utrecht (Anthony Gasthuis) 1 -5-1655
Janneke Adriaensdr. van der Twiel.

Bij zijn eerste twee huwelijken woont Bartholomeus in de Nieuwstraet, bij het derde huwelijk
woont hij op de Nieuwegracht. De huwelijksinschrijvingen melden dat Emmichje in de Vrouwjut-
tenstraet woont, Luitgen op de Nieuwegracht en Janneke 'bij den Geertenbrugh'. Bij zijn overlij-
den woont Baert Jansse van Oudenallen in de Lange Nieuwstraat; hij laat dan een vrouw na, maar
geen kinderen.
Bartholomeus van Oudenallen testeert mutueel met zijn tweede vrouw Luytgen voor notaris Gerrit
Houtman op 3 februari 16519. Met zijn derde vrouw Anneken Ariens van den Twiel testeert hij,
met lijftocht op de langstlevende, op 23 januari 166910.

2. Elias, volgt lila.

lila. Elias Jansz. van Oudenallen, geb. Utrecht ca. 1605, knoopmaker, overl./begr.
Utrecht (Nikolaaskerk) 28-6/8-7-1689, tr. ald. (Dom) 22-11 -1632 Grietgen Thonisdr.
van Rodewinckel (van Royewinckel), van Scherpenzeel, overl. kort vóór 20-5-1690
(aanbreng momboirkamer).

Bij zijn huwelijk woont Elias bij het Nicolaikerckhoff. Uit de doopinschrijvingen van de kinderen blij-
ken de diverse adressen van het gezin Van Oudenallen: in de Nieuwstraet (1635, 1641), bij de Brant-
steech (1645), in de Herestraet (1648).
Op 9 oktober 1654 ontbiedt de Momboirkamer Elias van Ouwenallen, 'cnoopmaecker in de Nieustraet'
als oom van de minderjarige kinderen van wijlen de predikant Daniel Costerus, om voogden te benoe-
men". Elias komt twee dagen later de kopie tonen van een zekere akte, gedateerd 8 februari 1651,
gepasseerd voor notaris Bartholomeus van Eek op verzoek van ds. Daniel Costerus, predikant te Houten,
en Ghijsbertgen Thonisdr. van Royewinckel. Het Houtense echtpaar benoemt in deze akte mombers over
hun 'nae te laten geboorte noch onmundich sijnde'. Dat worden Eelgis Thonis van Royewinckel, wonen-
de te Woudenberg, en Elias van Oudenallen. Elias verklaart nu dat zijn zwager en schoonzuster zijn
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Portret van Folpert Eliasz. van Oudenallen, gravure door Justus van de Nypoort, ca. 1685 (GAU, neg. nr.
C22, 528).
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overleden en dat hij het momboirschap over hun vier minderjarig nagelaten kinderen accepteert. Elders
blijkt dat het gaat om de kinderen Abraham. Berbera, Isaac en Johannes Costerus12.
In 1656 wordt er ingebroken bij Elias van Oudenallen. Op verzoek van Elias legt de 'clepper' (nacht-
wacht) Aemt Jansz. van der Beeck op 2 september 1656 een verklaring af13. Aernt vertelt op 26 augustus
'wesende woensdach snachts omtrent elff uyren', tijdens zijn wacht als klepper, te hebben gezien dal
er voor de kelder van Elias een schuit lag waarin huisraad werd geladen. Omdat hij veronderstelde dat
het wel eens om gestolen waar zou kunnen gaan, vroeg hij: 'wat doet gijluyden daer'. Waarop "een
seecker persoon gehabitueert met een blauwe keell' antwoordde: 'klepper, gaet uwen gangh ende past
gij een luttell op. daer sall een brandewijntjen op staen t'is de luyden alhier eygen goet'. Dit antwoord
bevredigde de klepper en hij vervolgde zijn weg. Echter, toen hij omstreeks drie uren later weer langs
het huis van Elias kwam. zag hij dat er een kast uit het huis werd gebracht, en hij zei: 'will ickueenhant
leenen ofte reycken'. Het antwoord was: 'wij hebben geen hulp van doen, het is het leste'. Aernt zei
daarop: 'soo is de brandewijn verdient'. De eerder genoemde persoon met de blauwe kiel ging daarop
het huis in en zei: 'hier is de klepper die will een brandewijntje hebben' en Aernt kreeg zijn brandwijn-
tje! De persoon met de blauwe kiel bleek Aert Cremer te zijn, woonachtig op de hoek van de Brandsteeg
aan de Oude Gracht. Hiermee is het verhaal niet af. want:
Ook Jacob Faesz., meesterknecht in de winkel van Elias van Oudenallen, legt op verzoek van Elias een
verklaring af. Op 26 augustus 1656 was hij van de winkel naar huis gegaan. Toen hij de volgende dag
terugkwam bij de winkel ontmoette hij 'een dochterken genaempt Barbaert' die tegen hem zei: 'eer gij
naer werck toe gaet, compt eerst bij mijn broeder'. Jacob is toen naar het huis van Aert de Cremer, op
de hoek van de Brandsteeg gegaan. Deze gaf Jacob de sleutel van de deur van het huis van Elias van
Oudenallen, zeggende: '[om]dat de kinderen van huys waren ende de hecken waren verhangen, doen
ick in huys quam twelck mijn wonder gaff'. Hierop gingen Jacob en Aert naar de winkel, waarop eerst-
genoemde behoorde te passen 'ende snachts aldaer te slapen, ende soo daer botter ende kees was tselve
soude ick nuttigen, ende tbier inde kelder wesende te drincken'. Jacob verklaart tenslotte nog dat Elias
van Oudenallen en zijn vrouw op 26 augustus 'des smorgens goets moets naer Amstelredam' waren
vertrokken.
Elias en Grietgen verklaren op 15 oktober 1679 vierhonderd gulden te hebben ontvangen van hun zoon
Folperdus van Oudenallen 'der keyzerlijcke majesteits kamerschilder' (keizer Leopold I van Oosten-
rijk)'4. Dit bedrag is een schenking van Folpardus aan zijn zusters Anna en Anthonetta.
Op dezelfde dag leggen Elias en Grietgen een verklaring af die inhoudt dat de bij hen inwonende dochter
Anna haar ingebrachte meubelen in eigendom mag nemen, met toestemming van de andere kinderen,
te weten Folpardus en Antonetta van Oudenallen'5.

Uit dit huwelijk:

1. Folpert (Folpardus) Eliasz. van Oudenallen, ged. Utrecht (Dom) 10-9-1635.
hofschilder bij keizer Leopold I van Oostenrijk, over). Wenen 27-12-1715 (in het
'Kufsteinsche Haus' op de Bauernmarkt)'6.

Folpardus vertrekt in 1677 (mogelijk al in 1661) naar Wenen, waar hij in 1678 hofschilder werd
van keizer Leopold l'7. Hij signeert zijn schuilderijen met FVALLEN. In opdracht van de keizer
schildert hij tussen 1683 en 1703 de hoofdsteden van de Oostenrijkse provincies, in vogelvlucht-
perspectief gezien. De keizer kent hem in 1706 een pensioen toe.
Op 7 mei 1712 leggen Anthonia van Oudenallen 'huysvrouw van sr. Dirck van Swoll woonende
tot IJsselsteyn' alsmede de broers Johannes en Folphardus van Oudenallen 'beyde soonen ende
enige naegelaten kinderen van Johan van Oudenallen zaliger' een verklaring af18. Anthonia is de
enige zuster, en wijlen Johannes de enige broer van de heer Folphardus van Oudenallen 'ouste
caemer schilder van zijn keyserlijcke maeyesteyt in Oostenrijk'. De verklaring houdt in dat de drie
genoemden de enige naaste bloedverwanten van de schilder Folpardus zijn 'sonder dat ymand
anders bij versterff van gemelten heer Folphardus van Oudenallen zijne natuyrlijcke erffgenaemen
zijn'. Anthonia en haar neef Johannes machtigen hun resp. neef en broer Folphardus om tijdens
zijn aanstaande reis naar Wenen zich 'uyt haeren naeme te addresseren aen de welgemelten heer
Folphardus van Oudenallen haeren broeder en oom respective7 en deze eraan te herinneren dat zij
te zijner tijd recht hebben op de nalatenschap van deze keizerlijke schilder.

2. Anthonetta van Oudenallen, ged. Utrecht (Dom) 8-8-1641, overl./begr. ald. 9/19-
11-1725, tr. Utrecht (Anthony Gasthuis) 30-3-1680 (huw. voorw. 12-3-168019)
Dirk van Swol, steenbakker, overl. vóór 17-7-1717, vermoedelijk zn. van Dirck
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Berntsen van Swoll en Marij Claessen de Roij.
Getuige bij het huwelijk Van Swol-Van Oudenallen is de zusier van de bruid, Anna van Oudenal-
len. Bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden woont Dirck 'onder oft ontrent de gerechte
van Tollesteech op de steenbackerije van de heer Van Oost'.
Anthonetta en Dirk zijn enige tijd woonachtig geweest in IJsselstein.Dirk en Anthonetta kopen van
de erven van Reijer Claesz. van Oosterhout op 17 januari 1685 te Utrecht het huis "Den Otter'20.
Dirck van Swoll en Anthonia van Ouden Allen verhuren 23 augustus 168621 aan Cornelis Martinus
La Haije hun huis 'op de Hooghe heerlijckheyt van Vreeswijck anders genaempt de Vaert'.
Hendrick Weylinck bekent 3 augustus 1689 tweehonderd gulden te hebben geleend van Dirck van
Swol en Anthonia van Oudenallen vanwege in bruikleen gegeven goederen, nodig voor zijn bran-
dewijnstokerij22.
Anthonetta werd begraven in de Nicolaikerk; de betreffende aantekening van haar overlijden en
begraven meldt nog: 'aen de Lange Nieuwstraet tegenover het Brandoliesteeghje, is overleden aen
de Vaertse Rijn aen de steenoven van de heer Van Beuningen'. Enkele maanden na haar overlij-
den, en wel op 8 maart 1726, verklaart haar nichtje Wesseltje Caverle die weduwe is van Hendrik
van Loenen, dat haar overleden tante geen onmondige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten23.

3. Johannes, volgt IV.
4. Anthonis, ged. Utrecht (Nikolaaskerk) 12-10-1645, jong overleden.
5. Cornelis, ged. Utrecht (Nikolaaskerk) 13-2-1648, jong overleden.
6. Anna van Oudenallen, geb. ca. 1650, overl./begr. Utrecht 24-2/7-3-1707, tr. ald.

(Jacobikerk) 7-6-1683 (huw. voorw. 17-5-168324) Willem Caverlé, wedr. van
Marrichje van Vlissingen, zn. van Jeronimus Caverlé (Caverlee, Caverleij) en
Maria Bossaert.

Bij het huwelijk getuigt voor de bruidegom Herman van Winterswijck. voor de bruid is dat
'Maijchjen van Oudenallen haar broers vrouw' (Maijchjen de Meijer). Vlak voor zijn tweede
huwelijk, en wel op 1 juni 1683, benoemt Willem Caverlé een voogd voor de kinderen uit zijn
eerste huwelijk25. Dat wordt Herman van Winterswijck. De kinderen zijn: Jeronimus, Manken,
Wesseltgen, Jacob en Barbara Caverlé.
Het huwelijk van Willem met Marrichje van Vlissingen vond plaats op 28 april 1663 (Catharijne-
kerk); zij is dochter van NN van Vlissingen en Wesseltje Cornelisdr.
Op verzoek van de collaterale erfgenamen van Anna van Oudenallen 'in leven huysvrouw van
Willem van Caverlee' wordt op 4 augustus 1707 de waarde geschat van een huis 'in de Lange
Nieuwstraat over het Abraham d'Olyesteegje'. De schatting komt uit op '700 gld dus voor een
darde en een vierde parte in een darde 291 gld 10 st 2 p.'26.
Willem Caverlé, weduwnaar van Anna van Oudenallen, wonende 'aent Claeskerckhof inde Tucht-
huijspoort', verklaart op 12 augustus 1707 dat zijn overleden vrouw geen onmondige kinderen of
erfgenamen heeft nagelaten27.

IV. Johannes Eliasz. van Oudenallen, ged. Utrecht (Geertekerk) 13-8-1643, glazen-
maker, overl. tussen 1692 en 7-5-1712, tr. Utrecht (Dom) 23-12-1668 Maijchjen (Ma-
ria) de Meijer, ged. Utrecht (Jacobikerk) 28-7-1639, begr. Oudewater 20-9-1719, dr.
van Jan Jansz. de Meijer en Merrichjen Gerritsdr.

Bij het huwelijk van Johannes en Maijchjen treden als getuigen op: 'Jan de Meijer, vader van de bruydt
en Anna van Oudenallen getuygt van 't consent van de moeder van de bruidegom'.
Johannes en Maeijchjen wonen in een huis aan de zuidzijde van de Vinckenborghsteeg dat zij op 18
januari 1669 hadden gekregen van hun resp. schoonvader en vader Jan de Meijer, die het huis op 22
september 1638 had gekocht28.
Jan Kamp, 'wonende in St. Anthonispolder behorende onder de heerlijkheid van Strien', Johannes van
Oudenallen en Joris Bredye, beiden burgers te Utrecht, leggen op 2 april 1678 een verklaring af29. Deze
houdt in dat het drietal bevestigt dat onlangs is overleden Geertgen Jacobs, weduwe van Wouter van
Groenendaal. Geertgen was een nicht van de echtgenotes van de drie heren. Omdat zij niet weten of de
overledene hun vrouwen in een testament of anderszins heeft bedacht, verklaren zij wel aanspraak op
de nalatenschap te willen maken.
Johannes wordt op 17 oktober 1685 poorter van Oudewater: 'Johannes van Oudenallen, gebooren te
Utrecht, glasemaker sijnde'.
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Maychjen de Meijer, huisvrouw van Johannes Eliasz. van Allen, is voor de helft erfgenaam van haar
broer Pieter de Meijer, die op 26 februari 1692 zijn testament had opgesteld voor notaris Hendrick van
Hees30. Pieter (gedoopt Utrecht 9 augustus 1641) was vrachtschipper van Utrecht op Amsterdam. Behal-
ve zijn zuster Maychjen, benoemde hij tot erfgenamen: zijn zuster Neeltje die weduwe was van Joris
Bredi, haar kinderen Johannes, Baria en Cornelia Bredi. en voorts Maria Costerus, Maria van Allen en
Grietje van Allen.

Uit dit huwelijk:

1. Johannes, volgt Va.
2. Maria van Oudenallen, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 21-3-1671, overl. tussen

26-2-1692 en 7-5-1712.
3. Margrietje, ged. Utrecht (Buurkerk) 27-11-1672 (get.: grootvader Elias van Ou-

denallen en tante Cornelia Meijer), overl. vóór 22-7-1675.
4. Margaretha van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 22-7-1675 (get.: tante

Teuntjen van Oudenallen), overl. ca. 1699, otr./tr. Oudewater 29-3/5-4-1698 (zij
woont dan te Willescop) Gerrit Aertsz. van der Landen, ged. Oudewater 16-11-
1670, meester-metselaar, begr. Oudewater 26-8-1727, wedr. van ElisabethCorne-
lisdr. Vermey, zn. van Aert Gerritsz. van der Landen en Adriaentje Willems
Backer. Hij otr./tr. (3) Oudewater 5/19-12-1700 Aeltje Hendricks Groenewout.

Margaretha's schoonvader, Aert Gerritsz. van der Landen, is raad in de vroedschap, schepen,
burgemeester en kerkmeester te Oudewater: van beroep is hij lakenkoper.
Margaretha's echtgenoot was in eerste echt verbonden met Elisabeth Cornelisdr. Vermey, geboren
te Rozendaal (bij Haastrecht), gedoopt te Oudewater op 28 september 1670 en begraven aldaar op
I mei 1697. Zij was een dochter van Cornelis Claesz. Vermey en diens tweede vrouw Aertgen
Dircks (van Houten). Zijn derde echtgenote, Aeltje Hendricks Groenewout, is vermoedelijk iden-
tiek met Aeltje, dochter van Heijndrick Korsse, die te Oudewater wordt gedoopt op 1 augustus
1677. Zij wordt op 30 september 1712 te Oudewater begraven.

5. Folpardus, volgt Vb.

Va. Johannes Johannesz. van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 4-11-1669, koop-
man te Oudewater (1712), verver en meester-glazenmaker, begr. Oudewater 1-3-1723,
otr./tr. Oudewater/Utrecht 8/13-4-1691 Gerritje Gerrits van der Vlught, ged. Bodegra-
ven 24-5-1665 (get.: Nelletje Willems), begr. Oudewater 11-12-1749, dr. van Gerrit
Aertsz. van der Vlught en Marrichjen Willems van Schalckwijck.

Getuigen bij het huwelijk van Johannes en Gerritje zijn voor hem Willem Caverlé (zijn aangehuwde
oom, gehuwd met tante Anna van Oudenallen) en voor haar Neeltie van Schalckwijk. Neeltje Willems
van Schalckwijck 'ter Gouw', verkrijgt met Pieter de Meijer in mei 1666 attestatie om te Gouda te
trouwen (otr./tr. Gouda 15/30-5-1666). Pieter is een oom van Johannes van Oudenallen (Va); Neeltje
is een tante (moeders zuster) van Gerritje van der Vlught.
Op 25 juni 1692 vindt te Utrecht de boedelscheiding plaats van tante Neeltje van Schalckwijk, waaruit
blijkt dat zij haar man in haar nalatenschap lijftocht en tot haar erfgenamen benoemt drie kinderen Van
Camerick (kinderen van haar overleden zuster Nelletjen [!] Willems van Schalckwijk en Pool Jansz.
Camerick) en drie kinderen Van der Vlugt, genaamd Willem, Geertruyd gehuwd met Johannes van
Oudenaller, en Aart van der Vlugt31. Neeltje woont bij haar huwelijk ie Gouda op de Nieuwe Haven;
zij is 'j.d. van Nieuwerbrugge' (onder Bodegraven).
Johannes wordt op 24 oktober 1691 poorter van Oudewater: 'Johannes van Oudenallen, geboortigh van
Utrecht, winckelneringe doende'.
In 1726 compareert Geertruyd van der Vlugt te Oudewater voor notaris Adriaan Maas32. Uit de door de
notaris opgestelde akte blijkt dat zij mede-erfgenaam is van de tante van haar overleden man, te weten
Anthonia van Oudenallen die als weduwe van Dirk van Zwol te IJsselstein woonde. Eerder, op 14 no-
vember 1725, had Geertruyd van der Vlugh[t] verklaard dat Anthonia van Oudenallen op 9 november
1725 was overleden en dat deze op 8 juni van dat jaar haar testament had gemaakt ten overstaan van
notaris A. de Coole te Utrecht. Geertruyd verklaart dan tevens de nagelaten boedel van Anthonia niet
te aanvaarden33.
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tolpen van Ouwen Allen {1635-1715), Gezicht in de Korte Nieuwsiraat ie Utrecht, 1655. Olieverf «p doek, 68,3
x 80.2 cm inv. nr. 10211 (foto & collectie Centraal Museum Utrecht).

Op 17 juli 1734 verkoopt Geertje van der Vlugt. weduwe en erfgename van Jan van Allen, twee huizen
te Oudewater aan haar schoondochter Jannigje van Ameyden. weduwe van Pieter van Oudenallen, voor
liet bedrag van 500 gulden'4. De huizen worden als volg! beschreven: 'staande het eene op de hoek van
de Wijt en Peperstraai. van ouds genaamd Het Moriaans Hoofd, en hei andere in de Peperstraat, helend
het eerste aan de oostzijde Jan Sonsbeek en ten westen de Peperstraat, en hel tweede ten noorden Corne-
lis van der Lee en ten zuiden het voornoemde Moriaans Hoofd'.
Als weduwe en boedelhoudster van Jan van ouden Allen verkoopt Geertje van der Vlugl op 3 juni 1740
voor 200 gulden aan de meester-metselaar Gijsbert van Wijngaarden, een huis aan de westzijde van de
Capellestraat, belend ten noorden de Nieuwe Conventstraat en ten zuiden het '/iekhuys, van voor aan
de straat tot agter het magazijn toe'14.
Tweemaal verschijnt Geertje van der Vlugt voor notaris Dirk van Pamburg om te testeren1*. De eerste
keer op 11 juni 1745, waarbij zij haar zoon Gerrit, vroedschap en oud-burgemeester, en Gijsbert van
Wijngaarden benoemt tot voogden over haar onmondige kinderen. In het tweede testament, van 26
november 1749, wordt haar zoon Gerrit 'vroedschap en president-schepen' genoemd.
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Uit dit huwelijk:

1. Cornelia, ged. Oudewater 10-8-1692, vermoedelijk jong overleden.
2. Elias van Oudenallen, ged. Oudewater 28-7-1694, begr. ald. 23-4-1726.
3. Gerrit, volgt VI.
4. Johannes van Oudenallen, ged. Oudewater 14-2-1700, kastelein in de herberg

'Den Toelast', otr./tr. Oudewater 9/25-2-1725 (echtscheiding uitgesproken 30-1-
1740) Geertruy van Eekhout, vermoedelijk geb. Amsterdam, overl. ca. 1742, dr.
van Anthony van Eekhout en Adriana Lieveknegt.

De schoonvader van Johannes wordt burger van Oudewater op 18 oktober 1704: 'Anthony van
Eijckhout, geboortig van Amsterdam, silversmit'. Hij is begraven te Oudewater op 9 oktober 1705.
In oktober 1728 wordt Jan van Oudenallen genoemd 'staande op de reis ten dienste van de admira-
liteit van Amsterdam'36.
Op 22 januari 1740 vragen Johannes en Geertruy aan schout en schepenen van Oudewater hun
echtscheiding aan37. De tekst van de akte luidt: ' Alsoo Jan van Ouden Allen en Geertruyd Eekhout
zedert een geruymen tijd zeer oneenig hebben huysgehouden en dat desweegens meenigvuldige
klagten aan de regeering zijn gebragt, welke wel getragt hebben bij weegen van tussenspraak
haarlieden te bevreedigen, dog zulks niet hebben konnen effectueren, hebben dezelve personen
verzogt te mogen werden gescheyden van tafel bed bijwooning en goederen, op voorwaarden dat
die int huys daar jegenwoordig bij haarluyden de tapneeringe werd gedaan blijft woonen, aan
degeene die daar uyttrekt, zal uytkeeren vijffentwintig gulden, twaalf hembden, alle de linnen en
wollen kleederen tot zijn lijf behorende, alimenteeren de kinderen bij haarluyden verwekt, betalen-
de de schulden tezamen gemaakt, en stelle tot de naakkoming deses borge, welke voorwaarden
door Jan van Ouden Allen wierde gesteld aan de keuze van zijn vrouw, om hetzelve aan te neemen,
ofte anders aan hem te laten om te presteeren, waarop Geertruyd dezelve presentatie heeft geaccep-
teert, en aengenomen te stellen reeele cautie'.
De echtscheiding wordt op 30 januari 1740 uitgesproken. Op 29 april van dat jaar verklaart Geer-
truyd de 25 gulden en de goederen aan haar ex-man te hebben overgegeven, 'uytgezonderd drie
mutsen en een nuesdoek, benevens alle de dassen en hembden van haar vader en broeder'.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes, ged. Oudewater 24-3-1726.
b. Adriana, ged. Oudewater 29-3-1728.
c. Elias van Oudenallen, ged. Oudewater 25-10-1730, begr. ald. 21-1-1738.
d. Maria, ged. Oudewater 29-7-1736, begr. ald. 16-8-1736.

5. Pieter van Oudenallen, ged. Oudewater 20-9-1702, schepen ald. (1731), verver
en glazenmaker, begr. Oudewater 26-9-1732, otr./tr. ald. 12/29-5-1730 Jannigje
van Ameijde, )A. van Oudewater, overl./begr. ald. 11/17-4-1747, dr. van Jochem
Gerritsz. van Ameijde en Trijntje Gijsbertsdr. van Arkel.

Vlak voor haar overlijden benoemt Jannigje voogden over haar minderjarig zoontje Jan. Hendrik
Admiraal, als oom en naaste bloedverwant, wordt voogd, Gerrit van Oudenallen (Vla) en Gijsbert
van Ameijde worden toeziend voogd38.
Uit dit huwelijk:
a. Johannes van Oudenallen, ged. Oudewater 16-8-1730, otr./tr. ald. 27-5/19-6-1757 Huybertje

Veehoff, begr. Oudewater 6-10-1806.
Op 4 mei 1747 bekent Cornelis Blokland tweehonderd gulden schuldig te zijn aan Hendrik
Admiraal, Gerrit van Oudenallcn en Gijsbert van Ameijden, de voogden over Jan van Oudenal-
len, minderjarige zoon van Pieter van Oudenallen en Jannigje van Ameijden38.
Uit dit huwelijk:
aaJannigje van Oudenallen, ged. Oudewater 28-9-1760, begr. ald. 11-5-1799, otr./tr. Oudewa-
ter 29-6/15-7-1781 Oi van der Stock, 'j.m. in de Nieuwpoort'.
sb.Johannes, ged. Oudewater 24-6-1767 (peet: Josina Veehoff), begr. ald. 22-8-1767.

VI. Gerrit van Oudenallen, ged. Oudewater 13-2-1697, lijndraaier, koopman in hen-
nep en schijven, raad in de vroedschap (1733-1750), schepen (1733, 1737-38, 1745-
46, 1749-50), burgemeester (1734-35,1747), kerkmeester (1737-38), president-sche-
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pen (1749), schepen-commissaris over 'des Gemeene Lands Middelen', diaken en
boekhouder van de diaconie van de Heiligegeest Armen, overl./begr. Oudewater 13-
10/14-12-1750, otr./tr. Oudewater 25-8/10-9-1719 Margrietje Bredius, ged. Oudewa-
ter 20-4-1698, begr. ald. 26-1-1754, dr. van Aland Philipsz. Bredius en Aeltje An-
driesdr. Cooren.

Op 20 augustus 1733 verklaren Pieter van Lexmont en Philip van der Werff 'keurmeesteren van hennip
en schijven' dat zij bij Gerrit van Oudenallen een partij hennep hadden aangetroffen van niet al te beste
kwaliteit39. Hun verklaring luidt:
'dat zij op den 17 aug. 1733 zijn geweest int pakhuys van Gerrit van Oudenallen koopman in hennip en
schijven, datse aldaar van een partije van drie en veertig bonder heeden nog vijff bonder hebben gevon-
den en opgesneden als wanneer haar getuijge bleeck dat inde voorsz. vijff bonder waaren veel stoppelag-
tig en andere vodden, twelk van buijten niet gesien konde worden, invoegen deselve bonder niet waaren
leverbaar voor goede heden, daar nogtans den voorsz. Gerrit van Oudenallen haar getuijge affinneerden
dat de voorsz. 43 bonder voor beste heden waaren vercogt en gelevert, dat wijders de arbeijders inde
baan van den voorn. Gerrit van Oudenallen, aan haar getuijgen hebben verclaart dat onder de voorsz.
drie en veertig bonder, nog negen bonder door haar zijn opgesneden en bevonden bezet te wesen als
vooren'. Gerrit verklaart de gehele partij te hebben gekocht van 'de heer Davit Gunter, coopman tot
Amsterdam'.
In het lidmatenboek van Oudewater wordt op 30 maart 1745 gemeld dat Gerrit van Oudenallen en
Grietje Bredius tot lidmaten worden aangenomen 'met attestatie ingekomen van Kralingen'. Het lijkt
er derhalve op dat beiden enige tijd in Kralingen hebben gewoond.
Op 25 november 1745 verkoopt Gerrit van Oudenallen voor 1000 gulden aan Pieternella van Marse,
weduwe van Dirk van Haaften, 'een baanpakhuis en tuintje op de oostzijde van de Biesestraat, belent
ten oosten de erfgenamen van Cornelis Schijf, en ten westen de Biesestraat, van voor de straat tot agter
Hendrik van Dijk'38.
Voor notaris F. van Hoogstraten wordt op 8 januari 1754 staat en inventaris opgemaakt van de nagelaten
boedel van Margrita Bredius, weduwe van de heer Gerrit van Oudenallen40. Belanghebbenden zijn de
heren Gijsbert van der Lee en Willem van Veen als voogden over Margrita's minderjarige kinderen, te
weten Aland, Mattijs, Cornelia en Jasper van Oudenallen; voorts de meerderjarige Johanna en Andries
van Oudenallen 'voor henzelf' en voor Nicolaas Sippelaier, echtgenoot van Maria van Oudenallen. Met
de minderjarige Jasper kan niemand anders dan de jongste zoon, Elias. bedoeld worden.
Bij de op 28 oktober 1747 door de vroedschap gehouden stemming voor twee nieuwe burgemeesters,
kreeg Gerrit van Oudenallen de tweede burgemeesterspost. Echter, de aftredende burgemeester Van
Hoogstraten weigerde om Gerrit de burgemeesterseed af te nemen. Gerrits aanhangers tekenden protest
aan tegen deze gang van zaken en de verwarring was zo groot, dat men in onenigheid uit elkaar ging.
Zijn tegenstanders stuurden een schriftelijk protest naar Den Haag. Pas enkele maanden later, in de
vergadering van 9 april 1748, werd een resolutie van de Staten van Holland behandeld. De Staten ordon-
neerden oud-burgemeester Van Hoogstraten om tweede burgemeester Van Oudenallen alsnog de eed
af te nemen, hetgeen geschiedde41.
Op 16 september 1763 verkopen de nagelaten kinderen en erfgenamen van Gerrit van Oudenallen, oud-
burgemeester, en Margarita Bredius voor 100 gulden aan Cornelis Blom 'een huis en erve in de Leeuwe-
ringerstraat op de hoek van de Varkenssteeg, belent ten noorden de Varkenssteeg en ten zuiden Arie
Jansz. Verhoog'42. De met naam genoemde kinderen en erfgenamen zijn: Andries van Oudenallen,
Barend Stekelenburg gehuwd met Johanna van Oudenallen. Aland van Oudenallen, Nicolaas Sippelaar
gehuwd met Maria van Oudenallen, en voorts Cornelia en Elias van Oudenallen.

Uit dit huwelijk:

1. Maria van Oudenallen, ged. Oudewater 27-7-1721, overl. na 16-9-1763, otr./tr.
Oudewater 13/25-5-1746 Nicolaas Sippelaar, van Maastricht, 'sergeant onder de
compagnie van den heere capiteijn Duran, in het regiment van den heere collonel
Tijssot de Patot, hier guarnisoen houdende'.

2. Andries, volgt Vila.
3. Johanna van Oudenallen, ged. Oudewater 18-11-1725, begr. (impost) Gouda 19-

8-1793. otr./tr. Oudewater 3/19-5-1754 Barend van Stekelenburg, ged. Oudewater
25-8-1726, overl. vóór 19-8-1793, zn. van Johannes van Stekelenburg en Emme-
tje Thijssen Westbroeck.
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4. Aland van Oudenallen, ged. Oudewater 28-12-1727, begr. ald. 9-9-1730.
5. Aland, volgt Vllb.
6. Matthijs van Oudenallen, ged. Oudewater 24-1-1734, begr. ald. 29-4-1754.
7. Knelia, ged. Oudewater 25-4-1736, begr. ald. 14-6-1736.
8. Cornelia van Oudenallen, ged. Oudewater 26-6-1737, otr./tr. Gouda 25-7/8-8-

1779 Huibert van Eijck, geb. Haastrecht, woont aldaar (1779).
9. Elias van Oudenallen, ged. Oudewater 7-10-1739, overl. na 16-9-1763.

Vila. Andries van Oudenallen, ged. Oudewater 4-8-1723, lijndraaier, legt op 2-7-1756
de eed af voor grossier in 'gedistilleerde wateren', raad in de vroedschap (vanaf
1753), schepen, plaatsvervangend schout (vice-president-schepen), schepen-commis-
saris over 'des Gemeene Lands Middelen', begr. Oudewater 10-5-1798, otr./tr. ald.
25-4/11-5-1749 Commerina Bruijser, ged. Oudewater 6-7-1726, lidmaat op belijdenis
23-12-1746, begr. Oudewater 16-5-1787, dr. van Nicolaas Bruijser en Iefje (Eva) Jans
Schinkel.

Andries van Allen treedt op 6 oktober 1752 op als eiser tegen Pieter Boswaarder43. Hij verklaart dat de
zoon van gedaagde Boswaarder 'uijt kwaadaardigheid, voor ontrent 3 a 4 weken geleden, een schijf van
hem eijsser van de rolwagen heeft laten vallen waar door hij de beschaudigde schijf voor een groot
gedeelte heeft moeten afwenden, waar door hij 22 stuyvers aan schade of intresse heeft geleden, ende
geleden schade van zijn buurman, hier door veroorzaakt, heeft moeten betalen tot 18 stuyvers, zijnde
zamen 2 gulden, en dewijl hem deeze schade en intressen niet te lijden staat, concludeerd hij tot vergoe-
ding van dien, met de kosten'.
Pieter Boswaarder zegt tot verdediging 'dat de geene die de wage rijd op den dissel moet passen, en de
eijgenaars op hunnen schijven'. De uitspraak luidt dat de gedaagde aan Andries van Oudenallen 'de
betaalde 18 stuyvers zal restitueren, met compensatie van kosten'.
Andries van Oudenallen en zijn vrouw krijgen op 22 juli 1755 het eigendom van het tweede graf, tweede
regel in het Vrouwenkoor van de Grote Kerk; de voorgaande eigenaar was Catharina Bruijser44.
Op 4 september 1789 koopt Andries van Oudenallen van de erfgenamen van Gijsbert van Wijngaarden
een 'huis en erve aan de oostzijde van de Capellestraat, tot agter de St. Joris Doelen en van daar met een
gang tot op 't secreet'45. De koopsom bedraagt 25 gulden. Hij koopt op dezelfde dag ook nog uit deze
boedel een huis, voor 22 gulden: 'een huis en erve op de zuidzijde van de Broekerstraat'.
Op 20 juli 1798 verkopen Pieter van Veen en Nicolaas van Oudenallen 'executeurs van wijlen Andries
van Oudenallen' een aantal huizen en erven46:
- 'een huis en erve in de Capellestraat', voor 138 gulden aan Pieter Bredius;
- 'een huis en erve aan de oostzijde van de Capellestraat, van voor tot agter aan de St. Joris Doelen,

en van daar met een gang tot op 't secreet in deze stedeslool, belent ten noorden de Schuttersdoelen,
ten zuiden de weduwe van Dirk Blom', voor 38 gulden aan Ary van Harmelen;

- 'een huis en erve in de Roodstraat, ten oosten de koper, ten westen Nicolaas van Oudenallen', voor
50 gulden aan Evert Langerak;

- 'een baan en baanschuur met erve en grond op de Lange Wal, belent de ene zijde Comelis Toor, de
andere Joost van Puffelen', voor 221 gulden aan Jan Samuelsz. Montijn (weduwnaar van Pieternellig-
je, dochter van Andries van Oudenallen).

Uit dit huwelijk:

1. Alida van Oudenallen, ged. Oudewater 19-4-1750, tr. Lodewijk Lempers.
2. Nicolaas, volgt Villa.
3. Margrietje van Oudenallen, ged. Oudewater 3-10-1753, tr. Jacob Wintervreugd.
4. Gerritje van Oudenallen, ged. Oudewater 21-12-1755, overl. ald. 29-5-1812,

otr./tr. Oudewater 13/29-5-1785 Isaac Boesbergen, ged. Oudewater 7-10-1739,
legt 5-1-1792 de eed af voor handelaar 'in wijn en bierwerken', overl. Oudewater
20-3-1814, zn. van Jacob Bruinensz. Boesbergen en Heiltje Marrebis.

5. Gerrit, ged. Oudewater 10-12-1758, begr. ald. 28-3-1759.
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6. Pieternelligje van Oudenallen, ged. Oudewater 5-11-1760, begr. ald. 3-1-1797,
otr./tr. Oudewater 15-6/1-7-1792 Jan Samuelsz. Montijn, ged. Oudewater 31-10-
1770, lijndraaier, zn. van Samuel Jansz. Montijn en Carolina Philippina Elisabeth
Hugé.

7. Eva van Oudenallen, ged. Oudewater 11-7-1762, tr. Goossen Furin.
8. Gerrit van Oudenallen, ged. Oudewater 10-3-1765, grossier in sterke dranken,

kastelein in 'De Caars', gemeenteraadslid, begr. Oudewater 27-12-1811, tr. Jo-
hanna Venney.

Gerrit van Oudenallen Andriesz. koopt op 21 oktober 1808 voor 1025 gulden van Jan Baars 'een
huis en erf op de Markt, belent aan ene zijde Cornelis Servaas en andere zijde Jacomina Leenman,
strekkende voor aan de straat tot agter aan de Agterstraat'"'8.
Op '5 louwmaand 1810' verkoopt Gerrit voor 300 gulden aan Johannes Konings Frederiksz. 'een
huis en erve in de Leeuweringerstraat. belent ene zijde Klaas van Oudenallen [zijn broer Nicolaas]
en andere zijde Bastiaan Jungerius, voor aan de straat tot aan de stede haven'38.
Uit dit huwelijk:
a. Maria van Oudenallen, geb. ca. 1782, overl. Oudewater 4-11-1848, tr. Leenden Koos. wagen-

maker.
9. AW, geb. Oudewater juli 1771, begr. ald. 1-8-1771.

Villa. Nicolaas van Oudenallen, ged. Oudewater 1 -9-1751, meester-metselaar, legt
31-1-1800 de eed af voor grossier in 'gedistilleerde wateren', overl. Oudewater 1-2-
1812, otr./tr. ald. 13/29-5-1785 Johanna Maria Margarita Ringlever (meestal ge-
noemd: Maria Ringlever), geb. Namen ca. 1754, overl. Oudewater 14-2-1829, dr. van
Johann Reichard Ringleben en Anna Elisabeth Jung47.

Claas van Oudenallen, meester-metselaar, koopt op 25 april 1788 'een huis en erve aan de oostzijde van
de Marktstraat, op de hoek, alwaar ten oosten de diaconie armen, en om de hoek van 't Noorder kerk-
hof'. De koopsom bedraagt 100 gulden45.
Omstreeks 1795 koopt hij voor 110 gulden van Geertruy Snel, weduwe van Anthony Montijn, 'een huis
en erve op de noordzijde van de Broekerstraat, belent de ene zijde de koper, en de andere zijde Jacob
Horsman'46.
Voor 20 gulden koopt Nicolaas op 8 juni 1798 van Ary Ravesteijn 'een huis en erve aan de oostzijde
van de Ussel, belend ten noorden Dirk Blom en ten zuiden Ary van der Roest, van voor tot agter aan de
Kerkstraat'46.
Op 5 september 1806 betaalt Nicolaas van Oudenallen 300 gulden aan Ary Verhoog voor 'een huis en
erve in de Leeuweringerstraat, ten noorden belent Gerrit van Wijngaarden [zijn schoonzoon] en ten
zuiden Gerrit van Oudenallen Andrieszoon [zijn broer]'.
Johanna Maria Margarita Ringlever verbleef als Maria Ringlever met broers en zusters vanaf 16 maart
1772 tot Pasen 1780 in het weeshuis te Bergen op Zoom. Bij de inschrijving heet zij 'Johanna Maria
Margarita out 1 IVi jaar geboren te Nameur'. Het register van ingekomen en vertrokken wezen van het
stads wees- en armekinderhuis meldt op 16 maart 1772 'ingekomen de kinderen van den gedeserteerden
soldaat Richard Ringlever van de compagnie van capitein Fischer van het eerste bataillon van hel regi-
ment mariniers van den collonel Douglas alhier in guarnisoen, en zijne voor overlede huisvrouw Elisabet
Jungin'. In de notulen mombotres van dit weeshuis wordt in 1774 genoemd 'Maria Ringlever, een meid
van omtrent twintig jaaren'. Dezelfde notulen melden op 13 april 1778 dat zij de tweede prijs kreeg bij
het examen in de 'goddelijke waarheden'. Deze bestond uit het boekje 'Godgeleerdheid', door D. Le
Roy47.

Uit dit huwelijk:

1. Commerijntje van Oudenallen, ged. Oudewater 12-4-1786, overl. ald. 1-5-1835,
otr./tr. Oudewater 22-1/7-2-1808 Gerrit van Wijngaarden, ged. Oudewater 21-10-
1787, lijndraaier, overl. Oudewater 7-5-1874, zn. van Johannes van Wijngaarden
en Neeltje Hoogervorst'.

Commerijntje's schoonvader (en buurman), Johannes van Wijngaarden, behoorde tot de gegoede
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Oudewaterse burgerij; hij was ondermeer lijndraaier (eigenaar van de hennep- en oliemolen). Het
economisch verval tijdens en na de Franse overheersing en het ineenstorten van de touwindustrie
(lijndraaierijen) waren er oorzaak van dat Gerrit en Commerijntje niet in dezelfde welstand als hun
beider ouders konden leven.

2. Elisabeth, ged. Oudewater 3-10-1787, begr. ald. 25-4-1788.
3. Johannes van Oudenallen, ged. Oudewater 4-3-1789, metselaar, tr. Oudewater

15-2-1818 Pieternella Gijsberta Montijn, ged. ald. 4-7-1791, wed. van Roelof
Winters, dr. van Corstiaan Montijn en Barbara Bruineman.

Uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren, te Oudewater tussen 1818 en 1828, waaruit nage-
slacht.

4. Elisabeth van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 13/17-7-1791, tr. ald. 2-5-1813
Dirk van Tuyl, ged. Woerden 20-5-1771, turfboer ald., wedr. van Emmigje van
Stekelenburg, zn. van Jacobus van Tuyl en Marrigje Rietveld.

De eerste vrouw van Dirk van Tuyl, Emmigje van Stekelenburg, is de te Oudewater op 16 juli
1755 gedoopte dochter van Barend (van) Stekelenburg en Johanna van Oudenallen (zie VIa-3).

5. Matthijs van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 28/29-12-1793.

Vllb. Aland van Oudenallen, ged. Oudewater 21-1-1731, slachter, herbergier in de
1 -8-1759 van zijn schoonvader gekochte herberg 'De Orangje Boom', begr. Oudewa-
ter 7-11-1797, otr./tr. ald. 28-4/10-9-1758 Albarta Boswaarder, ged. Oudewater 31-
10-1735, dr. van Pieter Jansz. Boswaarder en Lijsje van Houdijck.

Het Oudewaterse trouwboek vermeldt op 10 september 1758 bij de huwelijksinschrijving van Aland en
Albarta: 'Beide geboorene, en wonende te Oudewater, onder dese voorwaarde, en dit verband, dat,
dewijl de bruyd van de Roomsche religie is, de huwelijksproclamatien hebben moeten gaan, in plaatse
van van week tot week, van ses weeken tot ses weeken, soodanig, dat de voltrekkinge van het huwelijk
selve, meede eerst ses weeken naa de derde proclamatie, heeft moogen geschieden: gelijk bij het afleesen
der gebooden heeft moeten gedenuncieert worden, (en is gedenuncieerd punctueelijk), dat dit zoo ge-
schied uyt kragt van het placaat van hun Eedd: Grootm: de H.H. Staaten van Holland en Westvriesland,
van 24 januaris 1755'. Overigens is Albarta wel gereformeerd gedoopt.
Als weduwe van Aland van Oudenallen verkoopt Albarta Boswaarder 24 augustus 1809 'een huis en
erve, geapproprieerd tot een herberg van ouds genaamd den Orangeboom, aan de oostzijde van de
Leeuweringerstraat, belent ten noorden Frans Verkerk, ten zuiden de weduwe van ds. De Jong, van voor
aan de straat tot agter de Wijngaardstraat'. Koper is Willem Peek, de koopsom bedraagt 1200 gulden38.
Op de 2e van Lentemaand 1810 verkoopt Albarta een huis 'aan de Linschoterpoort', belend ten oosten
de Wijngaardstraat en ten westen Cornelis Baan38.

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit, ged. Oudewater 29-3-1758, begr. ald. 31-3-1758.
2. Gerrit, volgt VlIIb.
3. Margrieta, ged. Oudewater 11-3-1761.
4. Pieternella van Oudenallen, ged. Oudewater 27-4-1763, overl. Gouda 8-10-1820,

otr. Oudewater 17-6-1794 (att. naar Gouda 6-7-1794), otr./tr. Gouda 22-6/6-7-
1794 Jacobus Frinks (Frinx), 'j.m. geboren te Osch wonende alhier', geb. ca.
1760, schoenmaker.

Ten tijde van het huwelijk in 1794 wonen bruidegom zowel als bruid te Gouda op de Groeneweg.
De overlijdensakte van Pieternella van Oudenallen zegt dat zij 51 jaar oud is; in werkelijkheid was
zij zes jaar ouder! Dezelfde akte noemt ook de leeftijd van haar man: 60 jaar. Ten tijde van haar
overlijden woonde Pieternella te Gouda in de Peperstraat (Gl 11).

5. Matthijs van Oudenallen, ged. Oudewater 14-4-1765, overl. ald. 11-9-1816, tr.
Willemina van Wijk, werkster.

Uit dit huwelijk:
a. Caiharina van Oudenallen, geb. Oudewater 11-10-1809, naaister, overl. ald. 16-5-1866, tr.

Klaas Hoogervorst, geb. Oudewater 19-10-1809, timmerman, zn. van Hendrik Hoogervorst en
Johanna Wil(d)schut.
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6. Catharina van Oudenallen, ged. Oudewater 1-1-1768, begr. Montfoort 14-10-
1807, otr./tr. Oudewater 6/22-9-1793 Jan van Heerden, van Utrecht.

7. Johannes, volgt VIIIc.
8. Elisabeth van Oudenallen, ged. Oudewater 10-6-1774, overl. ald. 11 -9-1831, tr.

Abraham Westerhout.
9. Elias, volgt VlIId.

VlIIb. Gerrit van Oudenallen, ged. Oudewater 13-5-1759, slachter (eed afgelegd 12-
5-1797), overl .ald. 22-8-1820, otr./tr. Oudewater 19-7/4-8-1793 Cornelia Meijer, ged.
ald. 6-10-1765, dr. van Johannes Meijer(s) en Cornelia van Hooft.

Uit dit huwelijk:

1. Albarta, geb./ged. Oudewater 16/18-12-1793.
2. Johannes van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 20-1 -1795, vleeshouwersknecht

(1819), slachter, overl. ald. 11-10-1861, tr. (1) Gouda 5-5-1819 Hendrika van
Dijk, geb. Haastrecht ca. 1798, dienstbode (1819), dr. van Jan van Dijk en Mijntje
Eijkelenboom; tr. (2) Neeltje Kranenburg; tr. (3) Gouda 21-2-1844 Elisabeth
Mes, geb. 'onder Bloemendaal' (Waddinxveen) 9-11-1799, ged. Gouda 13-11-
1799 (peet: Maartje Molenaar), wed. van Cornelis Leenenburg, dr. van Arij Mes
en Trijntje Molenaar.

Uit de drie huwelijken werden veertien kinderen geboren te Oudewater en Haastrecht, tussen 1819
en 1839, waaruit nageslacht.

3. Alida, geb./ged. Oudewater 17/20-11-1796.
4. Cornelia, geb./ged. Oudewater 13/14-3-1798.
5. Maria van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 10/14-4-1799, tr. Ary van Pijl.
6. Aland, geb./ged. Oudewater 27/30-4-1800.
7. Neeltje van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 9/12-5-1802, tr. Godfried Burg-

werd.
8. Cornelis, geb. Oudewater 11-1-1804.
9. Cornelis, geb./ged. Oudewater 29-1/2-2-1806.

VIIIc. Johannes van Oudenallen, ged. Oudewater 15-4-1772, slachter (eed afgelegd
25-10-1799), overl. ald. 26-12-1845, otr./tr. (1) Utrecht (Catharijnekerk) 5-9/20-10-
1799 Mecheltje Fittere, ged. Utrecht (Jacobikerk) 27-3-1777 (get.: Johanna van Die-
men), overl. Oudewater 11-8-1807, dr. van Cornelis Fittere en Maria Raaphorst; tr.
(2) Marrigje de Wit, ged. Oudewater 21-3-1787, over!. ald. 16-7-1808, dr. van Pieter
de Wit en Merrigje Craijensteyn; tr. (3) Maria Passeur, overl. Oudewater 17-12-1810;
tr. (4) Oudewater 21-7-1813 Suzanna van Peet, ged. Oudewater 15-10-1780, overl.
ald. 12-3-1827, dr. van Arie van Peet en Johanna Blom.

Uit het eerste huwelijk:

1. Aland van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 25/28-9-1800, slachter, overl. ald.
29-1-1877, tr. (1) Oudewater 23-7-1829 Cornelia Boere(n), geb. Oudewater
1806, overl. ald. 30-3-1852, dr. van Gijsbert Boere(n) en Antonia Veldhuyzen;
tr. (2) Neeltje Romijn, geb. Waarder, dr. van Gijsbert Romijn en Marrigje Kadant.

Uit hel eerste huwelijk negen werden negen kinderen geboren, te Oudewater tussen 1829 en 1843.
waaruit nageslacht.

2. Cornelis, geb./ged. Oudewater 23-6-1802, overl. ald. 9-11 -1803.
3. Cornelis, geb./ged. Oudewater 12/15-4-1804.

602 GensNostra53(l998)



4. Pieter, geb./ged. Oudewater 20/21-8-1805, overl. ald. 1-11-1805.

5. Magteltje Maria, geb./ged. Oudewater 7/9-8-1807, overl. ald. 25-9-1807.

Uit het tweede huwelijk:

6. Jacobus, geb./ged. Oudewater 7/13-7-1808.

Uit het derde huwelijk:

7. Maria Wilhelmina, geb./ged. Oudewater 9/13-11-1809, overl. ald. 7-10-1811.

Uit het vierde huwelijk:
8. Jacob, geb. Oudewater 21-5-1814, overl. ald. 21-2-1816.
9. Arie, geb. Oudewater 29-10-1815, overl. ald. 23-11-1818.

10. Johannes van Oudenallen, geb. Oudewater 18-8-1818, schoenmaker, tr. Oudewa-
ter 8-8- 1844 Jacoba Rotert(Rootert), geb. Barwoutswaarder-Bekenes 11-4-1818,
dr. van Hermanus Hendrik Ro(o)tert, klompenmaker, en Aaltje Boelhouwer.

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, te Oudewater tussen 1845 en 1852, waaruit nage-
slacht.

11. Johanna van Oudenallen, geb. Oudewater 14-8-1821, tr. Montfoort 2-2-1842
Dirk de Jong, geb. Kockengen 28-5-1814, koopman te Montfoort, zn. van Jan
Cornelisz. de Jong en Anna Koorevaar.

Een dochter van dit echtpaar, Suzaima de Jong, geb. Linschoten 4-10-1866, overl. Amsterdam 30-
6-1924. tr. Amsterdam 7-8-1895 Gerrit van Wijngaarden, geb. Schoonhoven 15-6-1862, bakker
te Amsterdam, overl. ald. 16-4-1925, zn. van Olivier van Wijngaarden en Hendrika van den Bosch,
en kleinzoon van Gerrit van Wijngaarden en Commerijntje van Oudenallen (zie Villa-1).

VHId. Elias van Oudenallen, ged. Oudewater 10-5-1780, baandersknecht, overl.
Gouda 8-7-1812, otr./tr. Gouda 7/21-2-1802 Dirkje van Reeden, ged. Gouda 26-6-
1776 (get.: Ariaantje Bul), pijpmaakster, overl. Gouda 8-6-1850, dr. van Isaak van
Reeden en Magdalena Bul.

Uit dit huwelijk:

1. Aland, ged. Gouda 13-1-1802, overl. Oudewater 21-10-1815.
2. Isaac, geb./ged. Oudewater 24/25-9-1803, overl. ald. 27-10-1804.
3. Dirk van Oudenallen, geb./ged. Oudewater 11/23-12-1805, touwslagersknecht,

baanspinner (1848), overl. Gouda 3-4-1848, tr. ald. 9-12-1829 Helena van den
IJssel, geb. Gouda ca. 1808/09, pijpmaakster, overl. Gouda 8-3-1886, dr. van
Willem van den IJssel en Cornelia Schalkwijk. Zij hertr. Lammert Sloos.

Uit dit huwelijk elf kinderen, geboren tussen 1827 en 1846. waaruit mogelijk nageslacht.

4. Albarta, ged. Gouda 14-1-1807, overl. Oudewater 15-9-1817.
5. Magdalena, ged. Gouda 6-3-1808, begr. (impost) ald. 27-3-1809.
6. Catliarina, ged. Gouda i3-5- i 810, pijpmaakster, overl. ald. 18-3-1867.
7. Pieternella Alberta, geb. 1812, overl. Gouda 23-5-1812.

Vb. Folpardus van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 1-1-1679, grutter (1705,
1711,1712), wijnkoper (1722), overl. na 14-12-1740, tr. (1) Utrecht (Anthony Gast-
huis) 11-3-1704 Cornelia van Wensveen, ged. (als Neeltjen) Utrecht (Jacobikerk) 26-
8-1674, overl./begr. ald. 6/20-9-1717, dr. van Gerrit van Wensveen, tichelaar bij de
Rode brug aan de Vecht, en Adriana van Meerwijk; tr. (2) Utrecht (Catharijnekerk)
13-6-1719 Elisabeth Lemmersier, van Utrecht, overl./begr. ald. (Buurkerk) 25-1/9-2-
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1722, dr. van Mauritz Lemmer(t)sier en Christina Holsius (Holtius, Holstius, Hol-
tjens); tr. (3) Utrecht (Domkerk, akte van intekening geschiedt te Amsterdam) 28-9-
1723 Helena Sasselee, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 21-3-1688 (get.: Ambrosius
Sasselee, Margaretha Bakkers, Elysabeth Oosterdijk), dr. van Abraham Joostzn. Sas-
selee en Hillegonda Hermanusdr. Oosterdijk.

Folpardus van Oudenallen laat 19 oktober 1703 een grutmolen maken door Dirk van Rijswijk48.
Bij zijn eerste huwelijk in 1704 treedt oom Pieter de Meijer op als getuige voor Folpardus. Voor de bruid
getuigt haar moeder Adriana van Meerwijck.
Op 13 november 1708 verkoopt Folpardus van Oudenallen een 'huysinge en herberge met stallinge' op
de oostzijde van 'Bemuerde Weerdt tusschen de sluysen' aan de meester-metselaar Marcelis van
Cooten49.
De meester-grutter Folpardus van Oudenallen, gehuwd met Cornelia van Westveen (sic!) legt 18 decem-
ber 1711 een schuldbekentenis af, vanwege een lening van vijfhonderd gulden voor timmermwerk en
metselwerk aan zijn grutmolen door Nicolaes Nelleman den oude. Als borgen treden op Dirck van Swoll
en Anthonetta van Oudenallen die te IJsselstein wonen50.
Folpardus van Oudenallen, man van Cornelia van Wensveen, verkoopt op 21 mei 1717 aan het aanstaan-
de echtpaar Anthonij Verkerk en Anna Maria ten Brink een huis met grond, kelders en kluizen, alsmede
zijn grut- en gortmolen, staande tussen de Olie- en Jacobijbruggen aan de westzijde van de Oude-
gracht51.
Op 17 juli 1717 leent Folpardus van Oudenallen duizend gulden van zijn tante Antonia van Oudenallen,
weduwe van Dirk van Swoll. Hij is dan 'hospes in het Casteell van Antwerpen' te Utrecht. Als borg
treedt op zijn moeder Maygie de Meyer, weduwe van Johannes van Oudenallen te Oudewater52.
Op 12 november 1717 verschijnt Folpardus van Oudenallen, dan weduwnaar van Cornelia van Wens-
veen, voor de Momboirkamer, samen met zijn zwager Jan van Wensveen. De laatste verklaart het mom-
boirschap over de onmondige kinderen van zijn zuster Cornelia te aanvaarden53. Als vier jaar later Jan
van Wensveen komt te overlijden, benoemt Folpardus in zijn plaats zijn zwager Pieter van Wieringen
tot momboir over zijn onmondige kinderen; Pieter accepteert het momboirschap op 15 september
172154.
Folpardus koopt 22 oktober 1721 vanMartijnPlucqueeen 'huysinge, hoff, stallinge, kelders en kluysen,
betimmer, bepoting en beplanting' aan de westzijde van de Oudegracht bij de Backerbrug, genaamd 'Het
Kasteel van Antwerpen'55. Hij neemt er een hypotheek op van drieduizend gulden, dat hij leent van
Anthony de Gooyer. Bijna veertig jaar later, op 4 september 1760, verklaart vrouwe Catharina de Leeuw
'douargiere jor. Gerlach Fred. van der Capelle vrouwe van Mijdrecht' als enige erfgenaam van wijlen
De Gooyer, dat het kapitaal is afgelost.
Op dezelfde dag (22-10-1721) bekent Folpardus van Oudenallen 940 gulden schuldig te zijn aan Pieter
van Wieringen55. Deze is oom en voogd van zijn twee kinderen 'in sijn vorig huwelijk geprocreerd van
Cornelia van Wensveen'. De 940 gulden komen toe aan de kinderen uit de erfenis van hun moeders
broer, Jan van Wensveen, die te Maassluis was overleden. Oom Pieter van Wieringen zal de rente van
dit kapitaal gebruiken 'tot de opvoeding van deselve kinderen'.
Elisabeth Limmersier, echtgenote van de wijnkoper Folperdus van Oudenallen, testeert 14 januari
172256. Folpardus verwijst naar dit testament als hij op 27 juli 1722 de verklaring aflegt dat zijn overle-
den vrouw geen onmondige kinderen of erfgenamen heeft nagelaten57.
Pieter van Wieringen, voogd over Gerrit en Anthonia van Oudenallen, nagelaten kinderen van Cornelia
van Wensveen bij Folpardus, bevestigt op 3 april 1725 de akte van uitkoop d.d. 4 juni 1719 voor notaris
Johan Wenning, waarin de vader zijn kinderen voor hun moederlijke erfenis een som van 800 gulden
heeft bewezen58.
Op 10 juli 1724 vindt er een voogdijbenoeming plaats door Folpardus van Oudenallen, koopman in
wijnen, en zijn vrouw Helena Sassele59.
Notaris Antonie van Meerwijk (overl. in 1728), oom van Folpardus' eerste vrouw Cornelia van Wens-
veen, had bij testament een fonds gesticht met een hoofdkapitaal van ongeveer 25.000 gulden. Uit dit
fonds zouden armlastige nakomelingen van zijn zusters een ondersteuning van 25 gld. per jaar kunnen
krijgen en als het een huisgezin van drie personen of meer betrof, zou de ondersteuning 50 gld. per jaar
zijn. Dankzij dit fonds kreeg Gerrit van Oudenallen (Vb-1) in 1752, 1753 en 1754 steeds vijftig gulden.
Zijn zoon Charles van Oudenallen (ged. Utrecht 10-4-1746) krijgt in de jaren 1760-1765 elk jaar 25
gulden en in 1766 krijgt hij eenmalig honderd gulden voor extra uitrusting bij zijn vertrek naar de Oost.
Gerrits oudste zoon Folpardus van Oudenallen (ged. Utrecht 28-3-1730) ontvangt 25 gld. per jaar in
1762-1767 en 1776-1778, 50 gld. per jaar in 1779-1785, en wederom 25 gld. per jaar in 1786-1788 en
1791-1793; in het laatste jaar vertrok hij naar Potsdam60.

604 Gcns Nostra 53 (1998)



Uit het eerste huwelijk:

1. Gerrit van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 11-12-1704, tr. Maria de
Groot.

In 1747 wonen Gerrit en Maria met drie kinderen en een personeelslid aan de westzijde van de
Oude Gracht, van 't Drieharingsteegje af tot aan de Weerdpoort61. Dit adres wordt ook opgegeven
bij de doop van de meeste van hun kinderen. Een enkele keer echter wordt een ander adres ge-
noemd: op het Oudkerkhof (1730, 1732), op de Nieuwe Gracht over de Linden (1739) en op 't
Springweg (1742).
Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren, te Utrecht tussen 1730 en 1748; of daaruit nakome-
lingen zijn voortgekomen, is niet verder nagegaan.

2. Ulrich Thomas, ged. Utrecht (Jacobikerk) 19-9-1706, begr. ald. 5/15-8-1707.
3. Anthonia Margaretha van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 12-1-1708, tr.

(1) Harmelen (att. Utrecht 13-11-1735) Nathaniel van Es, overl. (kort) vóór 5-12-
1740, wedr. van Cornelia Navoigi, zoon van Assuerus van Es en Petronella van
Kleeff; tr. (2) Utrecht (Domkerk) 6-4-1744 Charles Doorganck, korenkoper,
overl. na 1-9-1773.

Anthonia Margaretha van Oudenallen, wonende aan de Oudegracht 'omtrent de Backerbrugh',
verschij nt eind 1740 voor de Momboirkamer62. Zij vertoont een akte d.d. 5 december 1740, gepas-
seerd voor notaris Maurits van Overvest, waarin zij haar vader Pholpardus van Oudenallen had
verzocht als mede-voogd op te treden. Vader accepteert het voogdijschap middels een akte d.d. 14
december 1740 voor notaris Jan Buijk.
In 1747 wonen Charles Doorgangh en zijn vrouw Anthonia Margaretha van Oudenallen 'van de
kraan de gracht oostwaarts langs tot Drakenburg'. Bij hen wonen de twee voorkinderen van Antho-
nia en een personeelslid61.
Op 27 maart 1749 verklaren Charles Doorganck en Anthonia Margaretha van Oudenallen 5400
Carolusgulden schuldig te zijn aan de kinderen uit het eerste huwelijk van Anthonia63. Het gaat
om de kinderen Benjamina van Es 'gesepareerde huysfrouw van Johannes Aerssen', Debora van
Es die gehuwd is met Jacobus Lelivelt, Mattheus van Es, Petronella Cornelia van Es en Hendrina
van Es. De 5400 gulden zijn het drievierde deel van de koopsom van een huis 'gelegen aan de
noordzijde van de Gansemerckt vanouds genaamd Compostel met een uytgang in Kindjenshave'.
Het huis was dat van de grootouders van vaderszijde van de kinderen Van Es. Op 1 september
1773 is de schuld voldaan.

4. Folpardus, ged. Utrecht (Jacobikerk) 30-3-1710, overl./begr. ald. 18/22-4-1710.
5. Jan, ged. Utrecht (Jacobikerk) 10-5-1711, overl./begr. ald. 22-5/1-6-1711.
6. Jan, ged. Utrecht (Domkerk) 19-1-1714, overl./begr. ald. 27-3/4-4-1718.

Uit het derde huwelijk:

7. Jan Abram, ged. Utrecht (Jacobikerk) 23-7-1724.
8. Abraham, ged. Utrecht (Domkerk) 28-10-1725.

Ilb. Jacob Bartholomeusz. van Oudenallen, van Utrecht, overl. vóór 16-7-1633, tr.
ald. (Geertekerk) 20-1 -1605 Griethje Anthonisdr. van Abcoude, van Utrecht. Zij hertr.
Jan Antonisse Versteech, rademaker, over!, vóór 21-12-1638.

Grietgen Antonis van Abcoude, laatst weduwe van Jan Antonisse Versteech, treedt 21 december 1638
op voor zichzelf en als gemachtigde van Bartholomeus Jacobszn., Antonis Jacobszn., Merrichge en
Weijntgen Jacobs, haar vier kinderen bij wijlen haar eerste man Jakob Bartholomeuszn.64.
Margaretha Antonis van Abcoude, weduwe van Jacob Bartholomeuszn. van den Ouden Aller, verkoopt
op 20 mei 1640 aan haar zoon Bartholomeus Jacobszn. van den Ouden Aller een huis en hofstede op de
hoek van de Koeijstraat, en een schuur onder de stadswallen. De verkoop geschiedt mede namens haar
uitlandige zoon Antonis Jacobszn. van den Ouden Aller, namens haar dochter Marrichgen Jacobs van
den Ouden Aller die getrouwd is met de nu eveneens uitlandige Willem Willemsz. Voorn, en namens
Cornelis de With die optreedt als vader en voogd over zijn onmondige kinderen bij wijlen Weijntgen
Jacobs van den Ouden Aller65.
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Uit dit huwelijk66:

1. Bartholomeus Jacobsz- van Oudenallen, wagenmaker, overl. tussen 17-1-1645
en 21-6-1656, otr./tr. Utrecht (huw. commissarissen) 19-1/2-2-1639 Manïchje
Jansdr. de With, dr. van Jan Aertszn. de With en Neeltgen Jans. Zij hetr. Utrecht
voor huw. commissarissen (Ie gebod Utrecht 21-6-165667) Jan Gerritszn.

Bartholomeus van Oudenallen testeert 11 mei 163968.
Bartholomeus Jacobszn. van den Ouden Aller, 'raeijmaecker', mede voor zijn vrouw Marrichgen
Jansdr. de With, verleent op 22 mei 1640 een machtiging aan de procureur Cornelis van Claren-
borch inzake een jaarlijkse losrente van 12 gulden ten behoeve van Jacob van Lutsenborch en
Cornelia van Lensvelt. Bartholomeus stelt als pand zijn huis op de hoek van de Koeijstraat bij de
stadswallen, oostwaarts grenzend aan de rademaker Willem Harmensz. van Doorn en zuidwaarts
grenzend aan de weduwe en erfgenamen van Jan Martensz. aende Walle69.
Bartholomeus Jacobs van den Oudenallen en Marichgen Jans de With leggen 17 januari 1645 een
schuldbekentenis af van tweehonderd gulden ten gunste van de stovenmaecker' Cornelis Jans
Brugman en Sophia Aerts van Marienhoff70. Zij nemen hiervoor een hypotheek op hun huis op de
hoek van de Koeystraet, 'mitsgaders op een schuyr staende onder de walle op de stadsgront'. Zij
verklaren hierbij tevens dat huis en schuur hun eigendom zijn en dat deze goederen nog belast zijn
met 1150 gulden 'aen diverse partijen daer op gevesticht'.

2. Marrichje Jacobsdr. van Oudenallen, tr. Utrecht voor huw. commissarissen (Ie
gebod Utrecht 6-10-1632) Willem Willemsz. van Voorn, bakker, zn. van Willem
Huyberts van Voorn.

Willem Willems van Voorn en Marrichgen Jacobs lenen op 16 juli 1633 vierhonderd gulden van
Hendrick Tielemans van Gestel. Zij nemen hiertoe een hypotheek op hun huis aan de oostzijde van
de Nieuwe Gracht, tussen de Magdalenabrug en de Keukenstraat7'. Als borgen treden op zijn vader
Willem Huyberts van Voorn en haar stiefvader Jan Thonis Versteech.
Willem en Marrichje verkopen dit huis 'aen de oostsijde van de Nieuwe Gracht bij den Magdale-
nenbrugge jegensover den Caetsbaen' op 24 november 1634 aan collega-bakker Jacob Gerrits de
Wijs72.

3. Weyntje Jacobsdr. van Oudenallen, overl. tussen 21-12-1638 en 20-5-1640, tr.
Utrecht (huw. commissarissen) 27-4-1639 (huw. voorw. 7-4-163973) Cornelis de
With, schoenmaker.

4. Anthonis, volgt Illb.

Illb. Anthonis Jacobsz. van Oudenallen, smid, tr. Utrecht (Buurkerk) 24-7-1642 Hen-
drickje Willemsdr. van Doorn, van Utrecht, overl. na 20-8-1692, dr. van Willem Jansz.
van Doorn.

Bij zijn huwelijk woont Anthonis 'bij de Catharinepoort' en Hendrickje 'aan de Steenweg'. Bij de doop
van dochter Grietjen (1653) woont het gezin 'in de Haversteegh' en bij die van dochter Weyntjen (1659)
'in de Gortsteegh'.

Uit dit huwelijk:

1. (vermoedelijk) Johannes van Oudenallen, overl. vóór 1716, tr. Utrecht (Catharij-
nekerk) 15-10-1672 Evertje van Sutphen, overl. tussen 17-5-1730 en 27-4-1736,
dr. van Cornelis van Sutphen en Henrickjen Cortlevens.

Bij de doop van de kinderen Cornelis (1673) en Anthoni (1677) wordt als huisadres opgegeven
'bij de Reguliersbrug', bij de doop van de andere kinderen wordt gemeld 'aan de Gaardbrugge'.
Vermoedelijk kort na het overlijden van Evertje van Sutphen legt haar dochter Mechteld voor de
Momboirkamer de verklaring af dat haar moeder geen onmondige kinderen of erfgenamen heeft
nagelaten74. Dat gebeurt op 27 april 1736. Het register maakt melding van 'Evertie de Widt (sic!),
weduwe Johannes van Oudenallen, aande Oudegracht omtrent de Jacobibrug'.
Uit dit huwelijk:
a. Cornelis van Oudenallen, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 27-7-1673, overl. Batavia 1723.

Na Maria Hoeser als 'eysscherse' gehoord te hebben, beveelt het gerecht dat Cornelis van
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Oudenaller haar de geleende zes gulden 10 stuivers moet terug betalen en ook 'de drie servet-
ten' moet terug geven75.
Gerechtelijk worden op 25 november 1712 Jonathan de Leeuw, Cornelis van Oudenallen en
Matthijs Lazonder erop gewezen 'voortaen malcanderen [niet meer] te injurieren, misseggen
ofte misdoen directelijck ofte indirecktelijck op poene van arbitrale correctie'76. Hetzelfde
gebeurt nog eens op 7 april 1713, maar dan krijgt alleen Cornelis van ouden Aller zo'n waar-
schuwing t.a.v. Claertje van Cuylenburch76.
Ten behoeve van de erfgenamen 'ab intestato', zijnde Cornelis' moeder Everarda van Zutphen
en zijn twee meerderjarige, ongehuwde zusters Hendrina en Megteld van Oudenallen, leggen
getuigen op 17 mei 1730 een verklaring af77. Deze houdt in dat de getuigen verklaren Cornelis
van Oudenallen 'wel gekent te hebben' en dat Cornelis als jongeman in het jaar 1716 met het
schip genaamd 'Mijnden' wegens de Kamer van Amsterdam 'voor lanspassaat naar Oostindiè'n
is gevaren'. Voorts dat volgens een bericht Cornelis te Batavia is overleden in het jaar 1723.
Ook wordt nog verklaard dat de vader van Cornelis 'al lange voor zijn vertrek is affgestorven
geweest'.

b. Henrina van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 2-9-1675 (get.: Henrina Kortleven, weduwe
van Cornelis van Zutphen), overl. na 17-5-1730.

c. Anthoni, ged. Utrecht (Buurkerk) 16-3-1677.
d. Jacobus, ged. Utrecht (Domkerk) 31-1-1679.
e. Michiel, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 24-10-1680.
f. Johannes, ged. Utrecht (Domkerk) 13-9-1682.
g. Mechteltje van Oudenallen, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 7-10-1684, overl. tussen 17-10-1764

en 29-3-1775, tr. Hendrik van Os (Vos).
Hendrik van Os en Mechtelt van Oudenallen verkopen op 12 september 1764 voor duizend
gulden een huis aan de noordzijde van de Lange Viesteegh, op de hoek van 't Vreeburgh. Ko-
per is Hendrik Wanrode, die een maand later, op 17 oktober, een hypotheek neemt op dit huis
in verband met zijn schuld aan Hendrik Vos en Mechtelt van Oudenallen78.
Op verzoek van de collaterale erfgenamen van Mechteld van Oudenallen wordt 29 maart 1775
een huis aan de westzijde van de Korte Loefballemakerstraat gewaardeerd op 750 gulden79.

2. Margrita, ged. Utrecht (Buurkerk) 11-2-1644, jong overleden.
3. Jannichje, ged. Utrecht (Buurkerk) 24-1-1650, begr. ald. 3-2-1651.
4. Grietjen (Margaretha) van Oudenallen, ged. Utrecht (Domkerk) 24-1-1653,

overl ./begr. ald. 24-11/5-12-1712, tr. Utrecht (Domkerk) 26-10-1701 Jacob
Buijn, wedr. van Wilhelmina van Adorp.

Getuige bij dit huwelijk is 'Jannetje van Doren, tante van de bruid'.
Jacob Buijn, weduwnaar van Margaretha van Oudenallen, wonende op de Voorstraat, verklaart op
6 maart 1713 voor de Momboirkamer dat zijn overleden vrouw geen onmondige kinderen of
erfgenamen heeft nagelaten en 'dat sij malkanderen bij houwelijcxe voorwaerden goedt hadden
gemaakt'80.

5. Weyntjen, ged. Utrecht (Domkerk) 16-1-1659.
6. Bartholomeus van Oudenallen, ged. Utrecht (Domkerk) 28-10-1660, overl ./begr.

ald. (Jacobikerk) 20/29-8-1692 (nagelaten betrekking: zijn moeder).
7. Cornelia, ged. Utrecht (Domkerk) 5-2-1665.

Zij is mogelijk identiek met: Cornelia van Oudenallen, van Utrecht, overl. Schiedam 24-12-1750,
tr. Rotterdam 9-2-1707 Cornelis Bredero, ged. Schiedam 4-3-1672, overl. ald. 3-2-1726, zn. van
Frans Cornelisz. Bredero en Marietgen Arentsdr. Burgerhout.

BIJLAGE

Gelijktijdig met de leden van het zojuist behandelde geslacht Van Oudenallen, vinden
we te Utrecht in de 18e eeuw nog een familie met deze naam. De leden van deze fami-
lie stonden wat hogerop de maatschappelijke ladder dan hun naamgenoten. Of beide
geslachten aan elkaar verwant zijn, heb ik niet kunnen ontdekken.
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Vermoedelijk tot de hierna te behandelen familie behoorden enkele naamdragers
die (nog) niet zijn te plaatsen:
- Angnieije, ged. Utrecht (Domkerk) 14-10-1685, dr. van Willem van Oudenallen en Catharijn Jans.
- Magtilda van Oudenallen, tr. Utrecht (Janskerk) 12-4-1762 Hendrik Vos. wedr. van Dirkje Knijt.
- Catharina Cornelia van Oudenallen.lt. Utrecht (Nicolaikerk) 21-6-1790 Gijsbertus Cornelis van Doorn.
- Elisabeth Johanna van Oudenallen, tr. Utrecht (Nicolaikerk) 19-2-1787 Adolphus Verploegh.

Fragment
Mr. Willem van Oudenallen, advocaat en notaris te Utrecht (1734), regent van het
Gasthuis ald. (1730-1757), schout van Ruwiel (1739), overl. (kort) vóór 24-8-1750,
tr. Jacoba van Cattenburgh.

22-11-1720: Willem van Oudenaller wordt als gedaagde gemaand 55 stuivers te betalen aan een niet met
naam genoemde eiser 'voor ses weecken bodeloon'81.
In 1747 woont het echtpaar met twee kinderen en twee personeelsleden op de Trans61. Bij de doop van
de eerste dochter (1715) luidt het adres 'in de Minnebroederstraat'.
Op 24 augustus 1750 verklaart notaris Daniel van Vianen voor de Momboirkamer dat de overleden
Willem van Oudenallen, weduwnaar van Jacoba van Cattenburgh, geen onmondige kinderen of erfgena-
men heeft nagelaten82.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

1. Jacoba Theodora van Oudenallen, ged. Utrecht (Domkerk) 4-1-1715, overl. ald.
20-2-1751, otr. Utrecht 17-3-1748 (om elders te trouwen) Abraham Renaud,
koopman.

Abraham Renaud kan identiek zijn met Abraham Renaud, te Rotterdam, die tr. Utrecht (Jacobi-
kerk) 30-8-1739 Elbartha Elizabeth ter Brugge. Bij de ondertrouw in 1748 wordt geen aanwijzing
gegeven dat Abraham op dat moment weduwnaar zou zijn.

2. Willem, ged. Utrecht (Jacobikerk) 17-9-1716.
3. Mr. Jan Godart van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 9-7-1718, regent van

een gasthuis ald. (1743-1758), schout van Ruwiel (1762), overl. vóór 6-8-177183,
tr. Asperen (att. Utrecht 28-11-1751) Alida van Doorn, woont als weduwe op de
Trans (1793).

Uit dit huwelijk:
a. Jacoba Wilhelmina. ged. Utrecht (Domkerk) 25-9-1753 (get.: grootvader mr. Willem van Ou-

denallen).
b. Jacoba Wilhelmina van Oudenallen, ged. Utrecht (Jacobikerk) 3-7-1755 (get.: mr. Willem van

Oudenallen), tr. Utrecht (Domkerk) 10-1-1775 Willem Dirk van Doorn.
c. Mr. Anthonie Pieter van Oudenallen, ged. Utrecht (Domkerk) 9-1-1757 (get.: de Domheren),

regent van het St. Barbara- en St. Laurensgasthuis aldaar (1781).
d. Arnoldus Gijsbertus, ged. Utrecht (Domkerk) 15-7-1759.

4. Wilhelmina Catharina, ged. Utrecht (Jacobikerk) 19-1-1721.
5. Johanna Cornelia, ged. Utrecht (Jacobikerk) 28-2-1723.

Noten
1. C.H. van Wijngaarden en D.J.H, van Elden, Een Oudewaterse familie Van Wijngaarden, in: De Ne-
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2. C.H. van Wijngaarden, Kwartierstaat Van Wijngaarden, in: Kwartierstatenboek VII, Gen. Ver. Pro-
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KRUIWAGENSTRAF

Caelbo, David Harm Henriques, geb. 13 dec. 1832 te Amsterdam, Israëliet, Marinier
3e klasse, vestiging in de gemeente 7 dec. 1872; vorige woonplaats Amsterdam. Bij
vonnis van het Hoog militair gerechtshof d.d. 28 dec. 1872 veroordeeld tot verval 11
Januari 1873 en van den Milit. stand in driejaren kruiwagenstraf.

Bron: Wachtschepenboek Hellevoetsluis 1869-1874; H.L. Stasse
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WEGWIJS

CHINEES PORSELEIN MET NEDERLANDSE WAPENS

In de 18e eeuw werden door vele Europese
families wel duizenden porseleinen serviezen
met hun familiewapen in China besteld. Deze
porseleinhandel verliep via de Zuid-Chinese
havenstad Canton, waar verschillende Euro-
pese naties een handelshuis hadden. De groot-
ste waren die van de Engelsen en de Neder-
landers. De Verenigde Oostindische Compag-
nie had daar sinds 1729 een vaste vestiging.

Vooral bij vooraanstaande Engelse families
was het zeer gebruikelijk om een Chinees ser-
vies met het familiewapen aan te schaffen.
Door D.S. Howard zijn ongeveer 3000 wa-
penserviezen genoemd in zijn in 1974 ver-
schenen handboek 'Chinese Armorial Porce-
lain'. Sindsdien heeft hij nog ongeveer 1000
tot dan toe onbekende Engels-Chinese wapen-
serviezen ontdekt.

In Nederland gaat het om veel kleinere
aantallen, al is er nog weinig van bekend.
Door ondergetekende, medewerker van het
Centraal Bureau voor Genealogie te Den
Haag, wordt hiernaar een uitgebreid onder-
zoek gedaan. Hierbij wordt voor de wapen-
identificatie intensief gebruik gemaakt van de
belangrijke heraldische collecties van het

Centraal Bureau voor Genealogie. Vaak zijn
wapens op porselein verkeerd geïdentificeerd
en in veel gevallen is er nog in het geheel
geen onderzoek naar gedaan. Het is de bedoe-
ling dat over de uitkomsten van dit onderzoek
een boekpublicatie verschijnt. Enkele voor-
publicaties zijn als artikelen in tijdschriften
opgenomen (zie hieronder).

Op dit moment zijn er ongeveer 280-290
verschillende Chinese serviezen bekend,
waarop Nederlandse familiewapens zijn ge-
schilderd. Met verschillende musea met be-
hoorlijke collecties wapenporselein is reeds
contact gelegd, zoals het Rijksmuseum te
Amsterdam, het Princessehof te Leeuwarden
en het Groninger Museum. Ook zijn de grote
veilinghuizen Christie's en Sotheby's bena-
derd.

Toch is er het vermoeden dat nog veel on-
bekend materiaal bij particuliere verzamelaars
en in familiebezit aanwezig is. Ondergeteken-
de doet hierbij een oproep aan diegenen die
dergelijk wapenporselein in eigendom hebben
of anderszins op de hoogte zijn van het be-
staan ervan, contact op te nemen.

Dr. J. Kroes

- Kroes, J. 'Voorden weiedelen gestrengen heer gouverneur Hendrik Swellengrebel heb ik laaien maak-
en...'; Chinees porselein met Nederlandse familiewapens. In: Genealogie, Kwartaalblad van het Centraal
Bureau voor Genealogie 3 (1997) pag. 4-7.

- Kroes, J. 'Mei gouden ramen mei sijn wapen daarin...' Bestelling van Chinees wapenporselein door
Nederlanders in de achttiende eeuw. In: Origine 5(1997) nr. 5, pag. 34-37.
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'DE WISKUNST ONS DOEL'
Wiskundige activiteiten in Nederland rond 1800: een oproep

In verband met een onderzoek naar de cultu-
rele betekenis van de wiskunde in Nederland
rond 1800 ben ik bezig met een onderzoek
naar genootschappelijke activiteiten op het
gebied van, de wiskunde. Tot nu toe heeft dat
een enigszins fragmentarisch, maar zeer span-
nend beeld opgeleverd van een woelige perio-
de in onze Vaderlandse geschiedenis, en de
rol die de wiskunde voor de mensen uit die
tijd speelde. In elk geval was de belangstel-
ling voor de (elementaire) wiskunde dermate
groot dat op veel plaatsen zich mensen ver-
enigden om zich gezamelijk aan hun liefheb-
berij te wijden. In de Algemeene Schiedam-
sche Courant verschenen rond 1806 bijvoor-
beeld wekelijks wiskundige vraagstukken
voor de liefhebbers'. Dergelijke activiteiten
vonden in veel steden plaats, en dat werpt een
nieuw licht op de betekenis van de wiskunde
voor de Nederlandse middenklasse. Om meer
informatie boven water te krijgen is hulp wel-
kom.

In 1778 werd te Amsterdam dooreen groep
'liefhebbers der wiskunst' een genootschap
opgericht onder de zinspreuk: 'een onver-
moeide arbeid komt alles te boven'. Dit ge-
nootschap, bekend als het Wiskundg Genoot-
schap, bestaat nog steeds2 en paste helemaal
in de achttiende-eeuwse genootschappelijke
sfeer: onderwijs en activiteiten ten behoeve
van de ontwikkeling van de Nederlandse eco-
nomie stonden hoog op de agenda.

De geschiedenis van dit genootschap is
vanuit een aantal gezichtspunten in kaart ge-
bracht3. Het succes van het Wiskundig Ge-
nootschap heeft tevens tot gevolg gehad dat
de activiteiten van andere wiskundige genoot-
schappen in de schaduw gesteld werden. In de
loop van de negentiende eeuw werden alle
wiskundigen of wiskundig geïnteresseerden
lid van het Wiskundig Genootschap, maar
sinds de tweede helft van de achttiende eeuw
waren er in tal van plaatsen initiatieven op
wiskundig gebied. Zo bestond er in Den Haag
rond 1800 het wiskundig genootschap Door
tijd en vlijt4. In Amsterdam was er naast het
Wiskundg Genootschap nog het genootschap
Mathesis Artium Cenitrix5. In Leiden was
sinds 1786 het bekendere Mathesis Scientia-

rum Cenitrix actief6. Te Hoorn was er verder
in 1788 al een wiskundig gezelschap actief
onder de naam De Wiskunst ons doel7.

Behalve deze specifiek mathematisch ge-
interesseerde gezelschappen, werden er bin-
nen natuurwetenschappelijke genootschappen
en onder de paraplu van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen in veel steden wiskundi-
ge instituten opgericht om de leden in staat te
stellen wiskundige kennis op te doen. Vaak
ging het om scholen op intiatief van een on-
derwijzer waar de pupillen van de leden les-
sen konden volgen. Zo was er in Zutphen
sinds 1811 een Wis-en Aardrijkskundig Insti-
tuut8, te Deventer sinds 1809 een Reken- Wis-
en Aardrijkskundig Instituut9, beide onder
auspiciën van 't Nut. In Den Haag werd door
het genootschap Diligentia een Wiskundig
Instituut in het leven geroepen, dat gedurende
de perioden 1794-1796, 1805-1809 actief
was. Te Amsterdam konden sinds het einde
van de achttiende eeuw wiskundelessen ge-
volgd worden bij de maatschappij Felix Meri-
tis'°. Opvallend is dat deze instituten al in het
leven geroepen werden vóór de invoering van
het wiskunde-onderwijs aan de Nederlandse
scholen in 1815. Aan veel Franse en 'Duyt-
sche' scholen werd wel wat wiskunde gedo-
ceerd, maar deze instituten boden een diep-
gravender programma aan, waarin met name
aandacht was voor elementaire meetkunde en
algebra (soms ook analyse) en begrip van de
lesstof, iets dat in het meer praktisch georiën-
teerde reguliere onderwijs over het algemeen
niet het geval was.

Bij het in kaart brengen van deze wiskundi-
ge activiteiten stuit ik steeds op een gebrek
aan archiefmateriaal. De meeste van de ge-
nootschappen en scholen waren klein en wer-
den draaiende gehouden door mensen die te
praktisch ingesteld waren om zich te bekom-
meren om het behoud van hun archief. Toch
zijn juist deze initiatieven interessant om ons
een beeld te kunnen vormen van wiskundige
activiteit en de culturele betekenis van de wis-
kunde in Nederland. Om te beginnen zou het
al leuk zijn wanneer een overzichtskaartje
gepresenteerd kon worden van plaatsen waar
de hierboven genoemde wiskundige activitei-
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ten plaats vonden. Daarenboven bevinden
zich mogelijk in (particuliere) archieven nog
stukken die getuigen van dergelijke activiteit.
Het is een onmogelijke zaak om alle Neder-
landse rijks- en gemeente-archieven na te
pluizen op deze informatie. Vaak ligt de ge-
zochte informatie ondergebracht in archieven
van instellingen waarmee indertijd een band
bestond, zodat het meestal echt zoeken is;
zeker wanneer de inventaris niet erg gedetail-
leerd is. Bovendien is deze informatie bij lo-
kale historici waarschijnlijk ook wel bekend.
Vandaar deze oproep.

Heel concreet is mijn vraag de volgende:
kent u wiskundige genootschappen of gezel-
schappen, of zijn u wiskundige instituten be-
kend in Nederland die actief zijn geweest ge-

durende de periode 1750-1850, anders dan de
hierboven genoemde (en zo ja: op welke
plaats)? Hebt u enige aanwijzing omtrent de
activiteiten van dit genootschap of instituut
(en zo ja: uit welke bronnen)? Kent u de vind-
plaats van archivalia van enig genootschap of
instituut (uitgezonderd de hierboven of in de
voetnoten genoemde archieven)? Kunt u eni-
ge invulling geven aan enige van deze vragen,
dan zou u mijn onderzoek enorm vooruit hel-
pen door mij een en ander mede te delen, bij
voorkeur schriftelijk of over de electronische
post. Telefonisch ben ik helaas slecht bereik-
baar vanwege onderzoeksactiviteiten. Bij
voorbaat dank voor uw medewerking.

Danny Beckers*

* D.J. Beckers, Vakgroep Wiskunde KUN, Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen; dbeckers@sci.kun.nl.
Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Vakgroep Wiskunde en de Interfacultaire Taakgroep
Wetenschap en Samenleving van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

1. Zie aantekening 1 op pag. 76-77 in: J. de Gelder, Redevoering over den waren aart en voortreffelijk-
heid der wiskunst, Den Haag (1806).

2. Het archief bevindt zich in het Rijksarchief te Haarlem; de bibliotheek bij de UvA en het CWI.
3. M. van Haaften, Het Wiskundig Genootschap, Groningen (1923) bespreekt met name de rol van het

genootschap in de ontwikkeling van het Nederlandse verzekeringswezen; R.H. de Jong e.a. (red.),
Tweehonderd jaar onvermoeide arbeid, Amsterdam (1978) biedt een overzicht op de ontwikkeling
van het genootschap en de wiskunde in Nederland.

4. Bekend uit één publicatie: Relation de la Séance extraordinaire la Haye (1807).
5. Bekend uit één publicatie: M. Lemans, Proeve van Talmudische Wiskunde, Amsterdam (1816).
6. Archief in het gemeentearchief van Leiden, evenals dat van het dochtergezelschap 'Wiskunde is de

moeder aller weetenschappen'. Die laatste splitste zich af naar aanleiding van een ruzie tussen de
bestuursleden en ontwikkelde gedurende de periode 1794-1800 zijn eigen activiteiten. Daarna fuseer-
de het wederom met Mathesis.

1. Bekend uit een lezing gepubliceerd in het tijdschrift van het W.G.: C. Breevelt, 'Verhandeling over
de Kans-Rekening' 'm Mengelwerk 1796.

8. Gemeentearchief Zutphen, Archief 't Nut en Archief De Struik wordt eindelijk een boom - het kinder-
genootschap verbonden aan dit instituut waarvan nog enig archiefmateriaal bewaard is gebleven.

9. Gemeente Archief Deventer, Archief 't Nut.
10. Gemeente Archief Amsterdam, Archief Felix.

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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ADDENDA ET CORRIGENDA (2)

Voor aanwijzingen over wat in de rubriek kan worden opgenomen, zie Gens Nostra
44(1989), pag. 497.

SCHRÖDER, EEN OUD MILITAIR GESLACHT
Gens Nostra 52 (1997), pag 356 e.v.

Wijzigen op pag. 356
- onder II., regel 2: overl. tussen 1778 en 1792,
- idem, regel 3: overl. Heusden 1-1-1819,
- idem, 2e alinea, regel 5 na 'Delfzijl' toevoegen: Op de rangeerlijst dd. 31-3-1781 van de Compagnie

Graaf van Byland, Regiment Mariniers Douglas, wordt hij vermeld als Sergeant T.W. Schröder.
- idem, bij 11.2, toevoegen: overl. Vught 17-4-1844.
- idem II.3, en aanvullen:

3. Anna Maria Schröder, ged. (geref.) Leeuwarden 2-3-1764, overl. 's-Gravenhage 12-6-1838, otr.
Engelen/Vlijmen 7-6/10-7-1791 Christianis Fredericus (Christiaan Frederik) von (van) Ulrich, ged.
(evang.luth.) Nijmegen, sergeant regt. Mariniers Douglas, later kapitein Ie bat. Veldartillerie, overl.
's-Gravenhage 9-3-1845.

- idem II.4, regel 2, en aanvullen: Adriana Schröder, ged. (geref.) Leeuwarden 1-6-1766, otr./tr. Vlij-
men/Vught 9/10-8-1788 Johan Simon Pistor, geb. Limburg a/d Lahn 29-10-1754, ged. r.-k., 'bombar-
dier', later kapitein rijdende artillerie, ridder Orde van de Unie, overl. 2-3-1809.

Wijzigen op pag. 357
- 11.6: wordt II.8.
- idem II.7: wordt II.9.
- idem, toevoegen na alinea 1 (zie ook Addenda et Corrigenda Gens Nostra 52, 1997 pag. 637):

6. Marsellina (Marcelina) Schröder, ged. Druten (Gld.) 4-11 -1770, tr. Vught 15-2-1801 Martinis van
Eyndhoven,]m. geb. Vught, 2e luitenant in de 6e fuselierscompagnie van de 7e halve brigade Bataaf-
sche Burgerwacht in Dept. de Dommel.

7. Engelina Schröder, geb/ged. Druten 20-3/5-4-1772, overl. na 12-2-1854, otr./tr. (evang-luth.) 's-
Gravenhage 20-4/4-5-1806 Johan FrederikStutterbeim, geb./ged. (evang.luth.) 's-Gravenhage 10/12-
12-1783, horlogemaker, overl. ald. 12-2-1854, zn. van Gerardus Stutterheim en Anna Maria Frederi-
ka Droleman.

- idem, II.8, en aanvullen:
10. Gerardina Schröder, tr. Heusden 31-10-1821, Martinus Kuijpers (Cuijpers), geb. Roermond 17-4-

1782.
- idem, III, regel 2, en aanvullen: Barbara Maria Friederica Kruse (Kroese), geb./ged. (evang-luth.)

Gützkow 4/5-6-1783, dr. van Johann Detloff Kruse, koopman in Gützkow en van Augusta Sophia Chri-
stiane von Creplin (7e kind van Julius Friedrich Ernst von Creplin, heer van Schlatkow en van Maria
Helena Wodarg.

- pag.358, III.2, aanvullen:
2. Augusta Cerrardina Schröder, overl. 's-Gravenhage 15-2-1831. Vanuit Heusden vertrok ze naar 's-

Gravenhage en woonde daar bij haar oom en tante Stutterheim.
Prof. dr. ir. J.C. Francken, Baarn

CLOECKE EN VEGHE
Gens Nostra 52 (1997), pag. 580-586

In het artikel over de kwartieren van Marrechien Lamberts Coppendrayers zijn twee kleine delen weggeval-
len die essentieel zijn:

1. Marie Veghe, gehuwd met Lambert Evertsen (kwartier 4) is kwartier 5 !
2. Bij kwartier 12 staat dat Dionys en Tanneke Arents een rente verkopen. Dit moet zijn: Herman Dionys

en Tanneke Arents.
Mevrouw G Vegt-Snel te Nunspeet was zo vriendelijk mij te wijzen op een stamreeks Sierat waarbij
men deze naam, ook geschreven als Seurat en Cherat, herleidde tot het plaatsje Cheratte. vlak bij Luik
gelegen. Ook de naam Seerat. Sarat of Seratten, gebruikt in verband met Teuntje Denys, zou hiervan
afgeleid kunnen zijn.
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In Kampen werd intussen gevonden dat Tanneke Arents, huisvrouw van Herman de Nijs, in 1605
lidmaat wordt met attestatie van Amsterdam. Mevrouw M. Vulsma-Kappers te Amsterdam diepte
voor mij haar ondertrouwinschrijving op: op 5-7-1603 gingen Herman Denys, oud 25 jaar, van Luik,
koffermaker, wonend in de Halsteeg, met toestemming van zijn ouders te Kampen, en Tanneke Ar-
nouts, 24 jaar, van Goes, wonend te Haarlem, in ondertrouw. Daarmee bleek dat de hypothese van
mevrouw Vegt zeer aannemelijk is. Tevens is bewezen dat Tanneke Arents kwartier 13 is in de kwar-
tierstaat van Marrechien Coppendrayers.

B. van Dooren, Den Haag

VRAGENRUBRIEK

Gens Nostra 53 (1998), pag. 470

In regel 11 moet 's-Heerenbroek gewijzigd worden in 's-Heerenhoek.

C.M. Bierens, Lewedorp

ROHR (LENZBURG)
Een Zwitsers geslacht van metselaars te Den Haag (1750-1887)

Gens Nostra 53 (1998), pag. 476

Aanvullende gegevens over de eerste zoon van II. Johann Rudolf Rohr:
1. Johannis (Rudolf) Rohr, geboren te Maastricht, overleden voor 1791.

Zie: Godsh.Mburg 1472, 15 aug 1792, 17 nov 1794, 1 dec 1794.
Godsh.Mburg 1486, blz 8, kind in het weeshuis 1 aug 1792.
Godsh.Mburg 1492, blz 152, 1 aug 1792.
Godsh.Mburg 1499, blz 81, aangenomen 7 juli 1791 Johanna ontslagen, Jacobus Veldhoven stiefvader,
Abraham Jeyskoot voogd, Johanna in de school 1 aug 1792.
Godsh.Mburg 1582, 22 apr 1791 de vader Rudolf Rohr, Abraham Jeyskoot voogd, 19 mei boedel insol-
vent, kinderen afgewezen.

Johannis was gehuwd met Anna Clasina Meyer, geboren te Middelburg rond 1754, overleden aldaar op
22 april 1791.
Anna was later gehuwd met Jacobus van Veldhoven, schoenmaker, wonende te Middelburg. Jacobus
is later getrouwd te Middelburg in het jaar 1791 voor de kerk met Adriana Lauviere.
Uit dit huwelijk:
a. Elisabelh Rohr, geboren rond 1781.

Elisabeth is getrouwd te Middelburg in het jaar 1799 voorde kerk, op ongeveer 18-jarige leeftijd met
Pieter de Visser.

b. Johanna Rohr, geboren rond 1782, overleden te Middelburg op 14 november 1794, begraven op 17
november 1794.

E.J. Rentmeester-de Haas
Werkgroep Walcheren

Stichting Genealogisch Centrum Zeeland, Goes
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BOEKEN

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

Genealogieën
Terug in de lijd. Een bonte verzameling van genealogisch onderzoek in de Zaanstreek en het Waterland,
onder redactie van bestuur NGV afdeling Zaanstreek-Waterland, Meppel 1997, 352 pag. (verkrijgbaar na
overmaking van ƒ 55,50 + ƒ 10, - verzendkosten op postbankrekeningnr. 421116, t.n.v. NG V-afdeling
Zaanstreek/Waterland te De Rijp).

Deze bundel werd reeds beschroken in Gens Nostra 53 (1998), pag 449. Hier aangevuld met
bestelgegevens.

H. Boer. Genealogie Kuvel, Huizen 1997, 15 pag.
Een eenvoudig uitgegeven genealogie, waarvan de stamvader Mathieu Kuvel wellicht aan het eind van

de zestiende eeuw in de Franse stad Roubaix het levenslicht aanschouwde. Verreweg de meeste leden van
dit geslacht woonden te Amsterdam, waar de stamvader zich had gevestigd. Een enkele Kuvel is terugge-
vonden in Batavia.

M. Soetens-Menage en C.P.H. Soetens, Een Friese speld in een Franse hooiberg. Genealogische speurtocht
naar de herkomst van Thomas Ménage, een in 1795 gedeserteerd Frans militair, Kesteren 1997, 118 pag.
(verkrijgbaar na overmaking van ƒ 40, - (excl. verzendkosten) op giro 777704 t.n.v. Arend Datema Instituut
te Kesteren).

Een goed geslaagde poging om niet alleen de resultaten van een onderzoek te laten zien, maar tevens
een beschrijving hoe de betreffende gegevens (na lang aanhouden en reizen naar Frankrijk) uiteindelijk
werden verkregen. Het grootste deel van het boek bestaat uit de zoektocht in archieven uit de Bataafs-Fran-
se tijd, maar uiteraard is de volledige genealogie opgenomen als bijlage, aanvangend met de overgrootvader
van de deserteur: Nicolas Ie Mesnager, geb. ca. 1675.

Tj.E. Swierstra, De Veenkoloniale familie Hazewinkel. Geschiedenis en stamboom, Amsterdam 1997,
111 pag. (te bestellen door overmaking van ƒ 45, —, incl. verzendkosten op giro 4963231 t.n.v. de auteur
te Amsterdam).

Op 11 oktober 1997 werd dit boek in Veendam gepresenteerd ter gelegenheid van de 'kapitein Hazewin-
keldag'. Het is een zeer mooi boek geworden over een in Veendam en Wildervank bekend en uitgebreid
geslacht. Van vele leden zijn (ook zeer vroege) foto's opgenomen, evenals van diverse voorwerpen die aan
verschillende Hazewinkels hebben toebehoord (in het Veenkoloniaal museum te Veendam). De stamvader
van dit geslacht is ene Jan Jans Hasewinkel, die in 1636 te Leer (Duitsland) een zoon Jan liet dopen. De
naam is vermoedelijk afgeleid van een hoek (winkel) in de rivier de Hase in Duitsland.

J.M.C. Spaarnaaij en J.W. Wilbers, De familie Klunk in Nederland vanaf 1787, Rotlerdam-Deventer, Amers-
foort 1997, 83 pag.

De herkomst van stamvader Johan Philip Klunk (overl. 1813) ligt in Duitsland, dat is wel zeker. Voor
de exacte plaats geven verschillende bronnen verschillende mogelijkheden: Frankfurt of omgeving, of
Rheinfeld. Zijn nakomelingen vestigden zich in Rotterdam en Deventer.

A.M.G. Reniers, Twee Westbrabantse geslachten Van Leent, Heerlen 1997,99 pag. (te bestellen door over-
making van ƒ 4 0 , - , incl. verzendkosten, op giro 2796481 t.n.v. de auteur te Heerlen).

Zoals de titel al aangeeft beschrijft de auteur twee gelijknamige families, die niets meer met elkaar van
doen hebben dan dat ze in dezelfde streek voorkomen. Om ze uit elkaar te kunnen houden heeft de auteur
daarom beide families maar uitgezocht. De eerste familie gaat terug tot het midden van de zeventiende
eeuw, wanneer Joannes Jansen van Leent in ondertrouw gaat met Jenneken Jans. De tweede familie begint
eveneens in het midden van de zeventiende eeuw met een naamgenoot van de eerste stamvader: Jan Jans
van Leent (overl. 1693), gehuwd met Hester Aerts. Het boek is mooi verzorgd.
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S.E. Pronk Czn, Een familie Pronk in Sri Lanka, Rijswijk 1997, 10 pag.
Enige tijd geleden schreef Sherwood Pronk uit Sri Lanka een brief aan de Nederlandse minister van Ont-

wikkelingssamenwerking drs. Jan Pronk met de vraag of er sprake was van enige verwantschap aangezien
zijn familie ervan uitging van Nederlandse komaf te zijn. Hoewel de mogelijkheid bestaat (er is een Corne-
lis Pronk, die aldaar heeft gewoond), kon de stamreeks van Sherwood niet verder opgevoerd worden tot
James Peter Pronk, de meer dan een eeuw later leefde dan de hierbovengenoemde Cornelis.

A. Hoevenaars en A. Hoevenaars, De familie Hoevenaars uit de gemeente Gilze en Rijen, Rijen/Berkel-En-
schot 1996, 219 pag. (verkrijgbaar a ƒ 75,-bij A.J.M. Hoevenaars, Rembrandtlaan 17,5121 WK Rijen).

Stamvader van het geslacht Hoevenaars is Willem Anthonissen Adriaensen (Hoevenaer), die 17e eeuw
vijf kinderen kreeg. Veel gegevens over deze rooms-katholieke familie zijn uit de Brabantse archieven ge-
haald. Hel boek bevat vele afbeeldingen van bidprentjes en is mooi geïllustreerd.

B.H.M. Flipsen, " 'n Tachtigjarige vertelt... aan zijn nakomelingen over zijn leven en over hen in zijn ge-
nealogie, die hem sinds 1653 voorafgingen.", Valkenswaard 1997, 205 pag.

In een beperkte oplage (de bibliotheek van de NGV kreeg nummer 19) schreef de heer Flipsen niet alleen
over zijn voorouders (stamouders Petrus Petrus Philpse x ca. 1680 Soetje Adriaense Heere), maar tevens
over zijn eigen leven. Maar liefst 112 pagina's trok hij uit voor zijn eigen levensloop. Hierdoor is veel voor
het nageslacht (en niet alleen zijn eigen) vastgelegd. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen!

CdG

Genealogie Vermue, werkgroep Blasijntje Danckaerts, Zuid-Beveland 1996, deel 10.
De familie Vermue dankt zijn naam aan de Muyepolder op Tholen. Daar woonde in de eerste helft van

de 16e eeuw stamvader Marinus Vermuyen. Eén van zijn achterkleinkinderen vestigde zich op Zuid-Beve-
land en zorgde daar voor een talrijk nageslacht, in eerste instantie in 's-Heer Arendskerke, later over het
hele eiland. In dit tiende deel uit de serie genealogieën van rooms-katholieke families op Zuid-Beveland
worden de oudste generaties besproken met de bijbehorende vondsten uit de bronnen. Bij de vele nakome-
lingen uit 19e en 20e eeuw heeft men zich beperkt tot de strikt-genealogische gegevens. Het werkstuk is
voorzien van een uitgebreid register.

E. van der Weerd, Van der Weerd in Kampen sinds ± 1600, Arnhem 1996.
Wie de telefoongids van Kampen opslaat, ziet dat de naam Van der Weerd ongeveer evenveel voorkomt

als de naam De Vries. Dat duidt op een specifiek Kampense naam. Hij is ontleend aan de waarden van het
Kampereiland. De auteur behandelt twee families Van der Weerd, die stammen uit de huwelijken van
Geertruyda Louws met respectievelijk Lubbert Peters en Jan Aartsen. Tot midden 19e eeuw woonden haar
nakomelingen voornamelijk te Kampen en directe omgeving, daarna zwierf men uit over het hele land. De
auteur beperkt zich voornamelijk tot de elementaire genealogische gegevens. Het boek biedt een uitstekend
overzicht van de vele naamsdragers (die in de periode voor 1700 vaak zonder achternaam voorkwamen)
en is voorzien van een index.

Christiaan Schrijver, De familie Schrijver: driehonderd jaar geschiedenis, Alkmaar 1995.
In 1714 trouwde Matthijs Lammens in Deventer met Maria Hendriks. Matthijs werd naderhand Schrijver

genoemd en zijn nakomelingen bleven deze naam voeren. De oudste generaties woonden in Deventer, maar
de vierde trok naar Kampen. In/rond deze plaats vindt men het grootste deel van Matthijs' nakomelingen,
die in deze aangeklede genealogie worden beschreven. In de bundel vindt men daarnaast nog een aantal bij-
lagen (boedelbeschrijvingen) en een index.

N. Fijnheer-Rotgans, Genealogie van de familie Rotgans, 1996, ISBN 90 9010048 2. Inlichtingen bij de
auteur: Verbindingsweg 1, 1778 KS Westerland, tel. 0227-593997.

Dit boek beschrijft de nakomelingen van Jacob Sieuwerts en vermoedelijk Geertje Louwris te Wester-
land, wier kleinkinderen de naam Rotgans gingen voeren. Die nakomelingen worden generatiegewijs be-
handeld. Elke generatie wordt ingeleid met enkele opmerkingen, waama de genealogische gegevens volgen.
De familie woonde voornamelijk op Wieringen, maar vanaf de zevende generatie woont er ook een tak in
Rotterdam. Ruim honderd pagina's genealogie worden gevolgd door een reeks bijlagen: getranscribeerde
inventarissen, boedelscheidingen, testamenten etc. Er wordt afgesloten met een index op alle niet-Rot-
ganzen.
Het boek is voorbeeldig uitgegeven en verlucht met zeer vele prachtige familiefoto's, ook voor niet-verwan-
ten een lust om te bekijken.
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Herman Louwen, Louwen van den Schut sloot, Leusden (1996).
In de 1 e helft van de 18e eeuw woonde een Cornelis Louwen te Wanneperveen. Bij de kinderen van zijn

zoon Louw versteende het patroniem en zo ontstond de achternaam Louwen. Nakomelingen van deze Louw
zwierven al snel uit, in de eerste generaties vooral door Overijssel en naar Amsterdam, later door het hele
land en naar Australië, Duitsland, Denemarken. De auteur heeft in dit mooi uitgegeven boek de genealogie
van deze familie aangevuld met allerhande historische gegevens met betrekking tot die familie, over bijv.
de geboorteplaatsen van de oudere generaties, turfwinning, het KNIL etc. Het geheel wordt afgesloten met
een tweetal indexen: op Louwen en op andere familienamen.

H.C. Zorn, E.A. Baarsma, De familie Lasonder in Enschede en elders, Enschede 1997, ISBN 90-803692-2-
5, adres Ie auteur: Wagnerlaan 13, 7522 KH Enschede, tel. 053-4351088.

De familienaam Lasonder is afkomstig uit Enschede en vermoedelijk ontleend aan een boerderijnaam.
Vanaf 1575 worden personen met de naam Lasonder vermeld in de archieven. Naamsdragers zijn in
Enschede blijven wonen of vestigden zich in Utrecht, Schoonhoven, Amsterdam en Groenlo. Beide auteurs
hebben de onderzoeken die omtrent de naam Lasonder reeds zijn uitgevoerd, gebundeld. In de eerste hoofd-
stukken wordt ingegaan op de problemen bij het onderzoek, de oudere studies en op bijzonderheden omtrent
leden van de familie. De genealogie treft men in het derde hoofdstuk aan. Deze wordt gevolgd door een
chronologische weergave van uittreksels uit de bronnen en twee indexen.
Jammer dat men in dit overigens verantwoord uitgegeven werk niet duidelijk weet te maken waarom al die
nummers uit het Twente-bestand moeten worden afgedrukt en dat men het aan de fijnproever overlaat zelf
in de bronnen na te gaan of achter * een doop- of geboortedatum schuilgaat.

BvD

J.A. Blok-van Capelleveen, Van het Capelleveen naar Van Capelleveen, Bilthoven 1997, 223 pag. (ver-
krijgbaar door overmaking van ƒ 45, - op giro 307090 t.n.v. H .A. Blok te Bilthoven).

De protestantse familie Van Capelleveen stamt af van de Rhenense Cornelis Pieters, gehuwd met Jannig-
je Evers. Een groot deel van het boek bestaat uit schema's (vanaf pag. 151). Een index op familienamen
completeert het geheel.

Y. Houkes-Winter, Friese Wolters. Geldersch bloed. Assen 1997, 287 pag. (verkrijgbaar door overmaking
van ƒ 52,50, incl. verzendkosten, op giro 813018 t.n.v. de auteur te Assen).

Het Gelderse Steenderen is de geboorteplaats van Derk Jan Wolters, wiens nageslacht zich in de eerste
generaties echter voornamelijk in Friesland hebben opgehouden. Latere generaties verspreidden zich over
de gehele aardbol, met name ook in Amerika. Twee zaken doen mij vreemd aan. In de eerste plaats vormt
elke tak een eigen genealogie, met eigen nummering, en - gelukkig wel -een aparte index. In de tweede
plaats is het voeren van het patroniem tot in de laatste generaties doorgevoerd, hetgeen zeker bij de Engelse
namen wat anachronistisch aandoet. Het blijft uiteraard ieders keus om dit te doen, zoals de auteur in het
voorwoord reeds aangeeft. Aanvullingen op dit boek (en andersom) zijn onder andere te vinden in het even-
eens in deze rubriek besproken boek over de Annema 's.

B.D. van der Meulen (e.a.), Annema van Dantumawoude. Nakomelingen van Tjeerd Annes en Leelke Tabes
en enkele andere Friese families met de naam Annema, Drachten 1997, 815 pag., ISBN 90-803833-2-5
(verkrijgbaar bij Mr. B.D. van der Meulen, Sydwende 123, 9204 KD Drachten, tel. 0512 511452, prijs
ƒ150,-excl. porto).

Dit prachtig uitgegeven en zeer dikke boek bevat veel gegevens over de nakomelingen van de
doopsgezinde Tjeerd Annes en Leelke Tabes. Over de geboorte- en overlijdensdata van dit echtpaar lijkt
wat verwarring te zijn, als we de data in het voorwoord vergelijken met die in de genealogie. Hoe dan ook,
het geheel is bijzonder indrukwekkend. Naast de nakomelingen (overigens een parenteel) van Tjeerd Annes
en Leelke Tabes, wordt ook een kwartierstaat van hen gegeven. Tenslotte bevat het boek nog enkele genea-
logieën Annema, te weten uit St. Annaparochie, Ureterp en Lippenhuizen.

Red. Commissie Fam.Stichting Rebel van Gooiland, Familieboek Rebel van Gooiland. Een parenteel van
de nakomelingen van RijckThijmanszn., "alias Rebel" erfgooier te Hilversum van 1548-1608, Huizen 1996,
ISBN 90-9009569-1, 2 delen ca. 300 pag.

De familiestichting Rebel van Gooiland, opgericht in 1978, heeft met deze losbladige geknotte parenteel
(zie Vulsma, Gens Nostra 52 (1997), p. 468) een prachtig stuk werk gemaakt. In totaal zijn er acht verschil-
lende takken (A t/m H), die elk apart voorzien zijn van een grafische weergave. Elke tak begint tegen de
gewoonte in met generatie I, maar via de index is de samenhang wel terug te vinden. Overigens blijkt de
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in de titel vermelde Rijck Thijmansz niet de stamvader te zijn: de stamreeks kan met nog twee generaties
worden opgevoerd tot een zekere Rijcout Dircksz, vermeld 1502-1530. Diens kleinzoon is echter de eerste
die zich bediende van het alias Rebel.

A. van Randen, Stamboom van de familie Van Randen, Oosterwolde 1997, 55 pag.
De beide kinderen van Auke van Randen (Sierd en Houkje) publiceerden dit boek, nadat hun vader was

overleden en publicatie van de hele parenteel van Pieter Jans van Randen (6000 personen en 615 pag.) on-
mogelijk bleek. Dit werk betreft de eerste twee hoofdstukken en dat is uitsluitend naamdragers Van Randen.
De rest van het werk van Auke van Randen ligt in het Rijksarchief in Friesland te Leeuwarden.

W.J. Tjoelker en B.D. van der Meulen, Wyger Folkerts en Mary Aebeles en hun nageslacht over zeven
generaties, Drachten 1997, 248 pag. (verkrijgbaar bij Mr. B.D. van der Meulen, Sydwende 123, 9204 KD
Drachten, tel. 0512 511452, prijs /75,-excl. porto).

Dit boek is een prachitg resultaat van de samenwerking van diverse Friese genealogen, die het in de titel
genoemde echtpaar onder hun voorouders hadden. Wyger Folkerts werd omstreeks 1558 geboren en stierf
omstreeks 1624. Zijn nageslacht, vooreen groot deel doopsgezind, is zowel in mannelijke als vrouwelijke
lijn uitgewerkt tot het begin van de Burgerlijke Stand, begin negentiende eeuw. Veel voorkomende namen
zijn Annema, Dantuma, Dijkstra, Feddema, Halbesma, Hoekstra, Minnema, Oegema en Rintjema. Er zijn
indexen op familienaam, voornaam (in geval van patroniemen), beroepen en plaatsen.

L.A. Pennock, Het geslacht Pennock, Nijmegen 1995, 164 pag.
Het boek is uitgegeven door de echtgenote van de heer Pennock, die kort voor het ter perse gaan van het

boek overleed. Het boek besteedt aandacht aan vier groepen Pennocks. Het eerste betreft een Middeleeuws
geslacht in België, dat van ca. 1235 tot ca. 1500 kon worden gevolgd. De tweede groep betreft een van oor-
sprong Londens geslacht Pennock, waarvan de stamouders Willem en Eleonora Pennock zich begin 17e
eeuw in Amsterdam vestigden. In latere generaties vinden we schoolmeesters en predikanten. Als derde en
vierde groep vinden we naamdragers te Middelburg, die nog niet bewezen aan elkaar geplakt kunnen wor-
den. Met de laatste groep bevinden we ons in de familie van de schrijver. Het boek is verlucht met schema's
en leuke illustraties variërend van een advertentie voor de Nederlandsche Fabriek van Grafkransen van J.P.
Pennock tot de audiëntie bij paus Paulus VI in 1964 van een moeder en acht kinderen in de geestelijke
stand.

J. Schonewille, A.F. de Geus, F. Brands-Schonewille, Van Schone Wille Zijn. Genealogie van de families
Schonewille, Schoonewille, Schonewelle, Schoonewelle, Schoneville, Schoonewil, Ruinen 1997, 592 pag.,
ill. + index, ISBN 90-9010-346-5.

De familie Schonewille (en varianten) is een zeer uitgebreid geslacht in de omgeving van Hoogeveen.
Van de ruim 5300 naamdragers zijn er ongeveer 3300 nog in leven en inmiddels over de gehele wereld ver-
spreid. De stamboom is in drie delen geknipt: 1670-1770 (grofweg de DTB-periode), 1770-1870 (BS-perio-
de) en 1870-heden (gegevens afkomstig van de familieleden). Stamvader van al deze mensen is Harm Al-
berts Schonewille die tussen ca. I674en 1711 uit drie huwelijken elf kinderen kreeg. Het boek ziet er mooi
geïllustreerd uit en is voorzien van een index.

H.H. Berrevoets en L.B. Berrevoets, Berrevoets x Landman, Bodbijl x van Dussen. Vier kwartieren van
Leenden Berrevoets en Dina Bodbijl en hun nazaten, Goes 1997, 56 pag., ill.

In een eenvoudige uigave zijn vele gegevens over de in de titel genoemde familienamen bijeen verza-
meld. Foto's van verschillende familieleden, alsmede kopieën van geboorte-huwelijk en overlijdensakten
completeren het geheel.

I. Zijlstra-Swanborn en K. Zijlstra, Drie eeuwen familie Zijlstra (Abbega), Harderwijk 1997, 123 pag, ill.
+ index.

De in 1979 opgerichte Stichting geslachten Zijlstra heeft zich ten doel gesteld de geschiedenis te
beschrijven van alle geslachten Zielstra/Zijlstra en andere naamsvarianten. Het hier beschreven geslacht
heeft als stamvader Hendrik Aukes, die rond 1650 landbouwer te Osingahuizen was. De verspreidingsge-
bied is aanvankelijk dan ook Friesland, maar later ook Amerika. Twee aardige zaken dienen hier aangestipt
te worden: het feit dat de familie aanvankelijk rooms-katholiek was, omstreeks 1670 protestant werd en in
de negentiende eeuw deels overging naar de Dolerenden van Abraham Kuyper. Het tweede feit betreft de
aantrekkelijke manier, waarop grote en kleine gebeurtenissen uit de tijd en de omgeving van de betreffende
persoon zijn beschreven.
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H. Bousema. Sluit. Afamily history. Hoevelaken 1996, 324 pag., ill. + index.
Deze in het engels geschreven publicatie is geschreven voor de Amerikaanse leden van de familie en

bevat onder andere afschriften van 42 brieven van Elisabeth Stuit, geschreven aan Amerikaanse familiele-
den. Deze familieleden zijn afstammelingen van Albert Stuit (* 1851), van wie vijf zonen en een dochter
naar Amerika emigreerden.

W.G.H, van der Avoort, De familie Van der Avoirt. Een Brabants geslacht van ongeveer 1440 lot heden.
Een poging tot rekonstruktie, deel II: nieuwe vondsten, Venlo 1997, 298 pag., ill. + index, ISBN 90-
9010588-3, verkrijgbaar bij de familievereniging Avortius.

Deel I van de genealogie verscheen in 1993 en is voor het begrip van deze uitgave zeer wenselijk. De
oudste vermelding van een naamgenoot dateert van 1383 te Oosterhout. De genealogie vangt aan met Mare-
celis van der Avoirt. Dankzij de familievereniging te Antwerpen kon ook deze maal een fraai boek worden
gemaakt.

Van een familie voor een familie II, Waslijn 1607-heden, Zwolle 1997. ca. 1000 pag.: index, verkrijgbaar
voor ƒ 99,-bij familiearchief en -collectie Wastijn, De Vroomemarkt 138 te Zwolle.

Op 27 september 1997 werd een reünie gehouden voor alle naamdragers Wetsteyn/Wasteyn etc. te
Maassluis. Stamvader van de familie is een zekere Joost Jansz Wastijn, geboren te Vlaanderen ca. 1561 en
overleden in 1622. Het boek is alfabetisch op voornaam en zodanig samengesteld, dat (volgens het voor-
woord) ieder zijn eigen boek op zijn eigen wijze kan samenstellen.

M.E.Th, van Lunteren-Vroom, Vijf eeuwen Vroom, Haarlem 1997. 85 pag., ill. + index.
Het hier behandelde geslacht Vroom woont sinds het begin (ca. 1500) in en rond Haarlem. Stamvader

is de beeldhouwer/steenhouwer Hendrik de Vroom (ca. 1500- voor 1563). Enkele nazaten bleken net als
deze stamvader kunstzinnig te zijn, zoals de schilders Hendrik Cornelissen Vroom en Frederik Vroom Hen-
driksz. Enkele schilderijen zijn in dit werk afgebeeld.

B. Schoone-Strijk, Families Strijk(s) van Drentse stam. Bilthoven 1997, 83 pag., index, verkrijgbaar voor
ƒ 20,-incl. verzendkosten op giro 321358 t.n.v. auteur te Bilthoven.

Stamvader van het Drentse geslacht Strijks is Jan Strijks, gehuwd met Aaltien Willems, die omstreeks
1690 een zoon Jan kregen. Voor Drentse begrippen gaat deze genealogie dus ver terug. De familie blijft
voornamelijk in Drenthe wonen, maar verspreidt zich daar wel. Een notenapparaat en index completeren
het geheel. Als aanhangsels zijn twee fragmentgenealogieën Strijk uit Groningen en Apeldoorn opgenomen.

H. Timmerman, '1694 Disper 1986. Een in Nederland uilgestorven geslacht', overdruk, 18 pag.
Het uitgestorven geslacht Disper is oorspronkelijk afkomstig uit het Hannoverse, waar in 1633 stam-

vader Jobst Disper werd geboren. Hij trouwde op 7 februari 1659 met Anna Catharina Engelsche. Een zoon
van dit echtpaar trekt naar Nederland en krijgt hier nageslacht, voornamelijk op de eilanden.

H. Rijngoud en E. Rijngoud-Posthuma, Een stukje familiegeschiedenis. Familie Zult en familie De Leur
(z.p., z.j.) 44 pag., ill.

Een eenvoudig uitgevoerd werk in het kader van een reünie. Stamouders Zult zijn Sjoerd Jeltes en Trijn-
tje Minzes uit Friesland; stamouders de Leur zijn Pieter de Luer (!) en Geertien Dijkveer, die in 1759 een
kind laten dopen in Enkhuizen.

C. van Lint, Stamboom De Korte. Voorouders en afstammelingen van Paulus de Korte, Vlist 1761-Vianen
1813, Utrecht 1997, 33 pag., index

Een voorlopige genealogie van een rooms-katholieke familie uit Haastrecht, teruggaand tot een zekere
Pieter Elbertsz de Korte, geboren ca. 1705. die in 1731 trouwde met Geertje van der Woude. Later komen
ook nazaten voor te Vianen.

C. van der Hart, Vier eeuwen Van der Hart. Eelderwolde 1997, 204 pag., index en C. van der Hart,
Kwartierstaat Van der Hart- Van Houten, Eelderwolde 1997,91 pag., index verkrijgbaar bij de auteur voor
resp. ƒ 60, - en ƒ 50, - (excl. verzendkosten) bij de auteur te Eelderwolde.

In 1995 verscheen van dezelfde auteur de publicatie Drie eeuwen van der Hart. Het onderzoek ging toen
echter verder, zodat inmiddels enkele generaties aan het geheel konden worden toegevoegd. In zijn voor-
woord schrijft Van der Hart dan ook, dat het eind nu toch wel in zicht is en verder terug in de tijd zeer moei-
lijk gaat worden. Stamvader van dit geslacht is een zekere Comelis Paulusz van der Hart, die midden 17e
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eeuw in de omgeving van Oudshoorn woonde. De kwartierstaat Prins-Swank van de hand van B. Prins in
Onze Voorouders III. Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de NGV,
Leiden 1998, geeft echter onder kw.nr. 376 de vader van deze Cornelis: Paulus Claes Paulusz, geb. ca.
1612, wonende te Nieuwkoop en gehuwd met Aechjen Klaas. Ook de grootouders blijken bekend te zijn:
Claes Pouwels (won. te Nieuwkoop in 1623) en Maritgen Pieters. Wellicht zal er dus toch nog eens een Vijf
(?) eeuwen Van der Hart verschijnen.

CdG

Voor de tweede maal heeft Uitgeverij Pirola uit Schoorl de bibliotheek van het Verenigingscentrum van
de NGV in Naarden verrast met een schenking boeken op genealogisch terrein, die onlangs zijn verschenen.
De NGV is uiteraard bijzonder dankbaar voor deze genereuze geste. Hieronder volgt in willekeurige
volgorde een overzicht van de nieuwe aanwinsten uit deze schenking met een korte kenschets van de in-
houd. Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij: Uitgeverij Pirola, Postbus 62, 1870 AB Schoorl. Tel. 072
5093131.

LP. van Oppen en F.W.M, van Oppen, In het spoor van de Vlaams-Zeeuws-Friese Van Oppens, Schoorl,
Pirola, 1997. ISBN 90 6455 241 X. (prijs ƒ 77,50).

De bakermat van de Vlaams-Zeeuwse Van Oppens is Herk de Stad (in Belgisch Limburg). Daar woonde
in de 15e eeuw het vermoedelijk oudst bekende familielid Reynier van Oppen. In het boek worden zes
stammen uitgewerkt, waarvan de onderlinge familierelatie niet altijd even duidelijk is aan te tonen. De fami-
lie verspreidde zich via Heusden en Zeeland naar Friesland en vestigde zich ook buiten Europa. De naam
werd ook gespeld als Vanoppen, Vanoppum en Van Ophem. Er is geen verwantschap met het Duitse ge-
slacht Von Oppen en de Van Oppens uit Nederlands Limburg. Het rijk geïllustreerde boek bevat schema's,
die de onderlinge samenhang verduidelijken en geeft veel achtergrondinformatie over diverse leden van dit
geslacht. Een echt familieboek (met index en wapenbeschrijving).

J.A. van Rozen-van Weperen en V. Swart-Vondeling, Adam Vondeling en zijn nageslacht, Schoorl, Pirola,
1997. ISBN 90 6455 255 X (prijs ƒ 85,50).

De bekende politicus Anne Vondeling (1916-1979) is een vooraanstaand lid van deze familie, die aan-
vangt met Adam Vondeling. De stamvader werd als baby op 24 augustus 1818 te Wijnjeterp gevonden en
kreeg de weinig fantasierijke, maar toepasselijke naam Vondeling toebedeeld. Hij trouwde in 1854 met
Martje Klaaszes Reinders bij wie hij 8 kinderen kreeg. Zoals de titel al aangeeft zijn in dit ruim van il-
lustraties voorziene boek alle nakomelingen van Adam opgenomen. Een goed verzorgde uitgave met een
index op familienaam.

An Böhm-Kortekaas, Genealogie van de familie Böhm. Schoorl, Pirola, 1997. ISBN 90 6455 2606 (prijs
ƒ 9 5 , - )

De naam Böhm wijst op een buitenlandse afkomst. De oudst bekende voorvader, Jacob genaamd, werd
geboren in Schwabiz in Böhmen en trouwde in 1767 met Maria Magdalena Ostreich. Uit dit huwelijk wer-
den zes kinderen geboren, onder wie Johann Nikolaus op 5 augustus 1779 in Frankisch Crumbach onder
Hessen Darmstadt. Hij vestigde zich in Beverwijk en werd de stamvader van de Nederlandse tak van de
familie Böhm. De genealogie is ingedeeld in vier takken en uitgewerkt over zeven (acht) generaties.
Uiteraard ontbreken ook in dit boek (met index op aangehuwden) de familiefoto's niet.

J.B. Hornman, W.P. Hornman, J.P. Hornman, J.W.C.A. Hornman en P.J.A.W.M. Hornman, tekstverwer-
king en lay-out J.W.C.A. Hornman, Genealogie van Coenraad Hornman, Schoorl, Pirola, 1997. ISBN
90 6466 259 2 (prijs ƒ 92,50).

Aan deze uitgave heeft een hele ploeg Hommanncn meegewerkt, zoals uit de titelpagina blijkt. De oudst
bekende voorvader is een Coenraad (van) Hoorn, trompetter, cornet en 'luitenant te perdt' te 's-
Hertogenbosch. Hij trouwt (1) in 1672 te Nijmegen met Catharina ter Beeck en (2) in 1674 te Heusden met
Anthonia van Gorcum. Vanaf de tweede generatie raakt de naam Hornman in zwang. Er bestaat een
vermoeden dat Coenraad van Duitse afkomst is, maar bewezen is dit (nog) niet. Deze genealogie (met
voornamelijk primaire gegevens) is overzichtelijk opgesteld en wordt besloten met de integrale tekst van
een aantal aktes, schema's en een index.
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Wapen Coenraed Hornman en Anthonia van Gorcum

Suus Messchaert-Heering, De famlie Bloemendaal, Schoorl, Pirola, 1997. ISBN 90 6455 2541 (prijs
ƒ 74,50).

De stamouders van deze familie Bloemendaal zijn Reij(n)er Alberts en Suster Ufkens, die in 1629 en
1634 twee kinderen laten dopen te Enkhuizen. De naam Bloemendaal wordt een eeuw later voor het eerst
gebruikt. Twee takken van deze familie vallen op, nl. de schildersfamilie uit Enkhuizen, die al 200 jaar in
dit vak werkzaam is en de tak uit Andijk, waar Pieter Bloemendaal in 1915 de grondslag legde voor een
bekend transportbedrijf. Behalve in Nederland komt de familie ook voor in de VS. In deze goed verzorgde
uitgave met voornamelijk primaire genealogische gegevens hebben veel familieportretten een plaats gevon-
den. Voorzien van twee naamregisters.

Jan Wiebenga, Genealogie Wiebenga (Wiebinga, Wybenga en Wybinga), Een geslacht uit Leeuwarden en
omgeving, Schoorl, Pirola, 1997. ISBN 90 6455 230 4 (prijs ƒ 175,-).

Deze uitgave biedt meer dan de titel belooft. Over de eerste vier generaties is weliswaar (nog) maar wei-
nig bekend, waarbij de auteur bovendien aantekent dat de 'kop' van deze genealogie deels een hypotheti-
sche benadering is (als oudst bekende voorvader wordt een Hillebrant Sappes - geb. ca. 1570- opgevoerd).
Over 'stamvader' Wybe Hillebrandtsz. (1674-1757) en zijn nazaten kan echter gelukkig meer verteld wor-
den. De familiegeschiedenis van de Wiebenga's wordt beschreven aan de hand van stamreeksen, waarin
van iedere voorvader een 'kroniek' is opgenomen met allerlei gegevens, die zijn levensloop bepaalden.
Daarnaast zijn van verschillende aanverwante families (o.a. Koekenbier, Nibbering, Michels, de Cocq van
Delwijnen, Paridon, Van Amsterdam) eveneens stamreeksen opgenomen. Een opvallende uitgave met veel
aandacht voor onroerend goed in familiebezit en andere details. Rijkelijk voorzien van foto's en 2 indexen
(op patroniem en familienaam).

Hans Eg en Jaap Stavenuiter, Het geslacht Stavenuyter, Schoorl, Pirola, 1997. ISBN 90 6455 250.9 (prijs
ƒ 8 0 , - ) .

De naam Stavenuyter is niet alledaags. Mogelijk komt de familie oorspronkelijk uit Duitsland. In de om-
geving van Bremen worden tussen 1650 en 1800 enkele generaties Stavenüter aangetroffen. Feit is, dat een
Jacob Jacobsz. Hamburg in 1748 te Volendam in het huwelijk treedt met Grietje Cornelis Schilder. Hun
zoon Jacob (geb. 1751) wordt Jacob Jacobsz. Stavenuijter, alias Hamburg genoemd. De eerste generaties
van deze familie waren vissers. Behalve de spelling Sta van Uitert komt opvallend genoeg ook Sta van
Utrecht voor. De genealogie is overzichtelijk uitgewerkt en toegankelijk via verschillende indices en sche-
ma's. Bovendien zijn talloze foto's opgenomen.
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C. Hoogerheide, Konden Cornelis Corneliszeune Hoogereije en Leunlje Oele mè es om een oekje kieke,
Schoorl, Pirola, 1998. ISBN 90 6455 238 X (prijs ƒ 87,50).

Het geslacht Hoogerheijde is afkomstig uit Zeeland. Het voormalige eiland Noord-Beveland (met name
Colijnsplaat) is de geboorteplaats van vele leden van deze familie. Op 21 oktober 1666 wordt de oudst be-
kende voorvader Cornelis Comelisz. Hoogereije begraven te Colijnsplaat. Hij was gehuwd met de in de titel
vermelde Leuntje Oele (Oole). Behalve de genealogie over twaalf (dertien) generaties geeft de auteur ook
enige aardige bijzonderheden over enkele familieleden. Takken vestigde zich o.a. op Texel en in de VS. In
1993 werd het familiewapen geregistreerd door het CBG. Ook deze uitgave in A4-formaat bevat familie-
foto's en een index.

Remko E. de Maar, Genealogie De Maar (inlichtingen bij de auteur, Daal en Bergselaan 14, 2565 AC 's-
Gravenhage. 070 3456366).

Het resultaat van 15 jaar genealogisch onderzoek naar de familie De Maar heeft de samensteller
neergelegd in een lijvige studie, bestaande uit tien delen in 29 losse afleveringen, die in twee cassettes zijn
opgeborgen (genummerd I t/m IVD2 en IVD3 t/m X). Met recht kunnen wij hier spreken van een bijzondere
uitgave. Het eerste deel, voorzien van een wapen in kleur van het geslacht De Maar, is getiteld: Boeren,
burgers en buitenlui, een genealogische studie naar hel Groningse geslacht Maar met als belangrijkste
genealogieën De Maar, Van Maar, Van der Maar. De stamouders van het onderhavige geslacht zijn Hin-
drik Gerrits en Trijntje Geerts, die op 7 mei 1699 te Lutjegast in het huwelijk traden. In afzonderlijke delen
wordt de genealogie per generatie verder uitgewerkt, waarbij de samensteller uitvoerig het resultaat van zijn
archiefonderzoek vastlegt, deels in de vorm van parentelen. Ook over aangehuwde families zijn veel gege-
vens te vinden. Sommige delen van deze studie zijn biografisch en autobiografisch van aard. In deel VIII
besteedt de auteur aandacht aan andere - niet verwante - naamdragers Maar. Deel X (bestaande uit twee for-
se afleveringen) bevat een naamregister en een inhoudsopgave op de voorafgaande delen en daarmee kan
men enigszins wegwijs raken in deze uitgebreide studie. Een ieder die belangstelling heeft voor de naam
(van) (der) Maar moet echter rustig de tijd nemen om zich in het aangeboden materiaal te verdiepen. De
geïnvesteerde tijd zal zeker beloond worden.

Parentelen
Hannie (Hans) Vermeulen-Harten, Parenteel John Rodgers Lewis, Schoorl, Pirola, 1997. ISBN 90 6455
266 5 (prijs ƒ 72,50).

Deze parenteel is een bijzonder boek. De aanleiding tot het samenstellen van een overzicht van alle na-
komelingen van John Rodgers Lewis was het verkrijgen van inzicht in de onderlinge familieverhoudingen
om de vele oude familiefoto's uit het voormalige Nederlands Oost Indië te kunnen identificeren. Het boek
is dan ook rijkelijk voorzien van familieportretten. Naar de herkomst van John Rodgers Lewis is eindjaren
'30 onderzoek verricht, dat helaas verloren is gegaan. Zijn afstamming blijft onzeker. Zeker is dat hij in de
19e eeuw (hij overleed in 1867) te Benkoelen planter was en dat uit zijn verbintenis met twee inlandse vrou-
wen 12 kinderen gesproten zijn, die voor talrijk nageslacht hebben gezorgd. Het is beslist interessant om
verschillende families (o.a. Canton, Van Halle, Van Hogezand, Klerks, Lewis, Van Voorthuijsen, Winter)
met een Indische achtergrond in een genealogisch verband bijeen te zien. De samenstelster heeft helaas het
verschijnen van dit boek niet meer mogen beleven. Zij overleed op 13 juli 1997 te 's-Gravenhage op 76-
jarige leeftijd.

WS

Geschiedenis
H.J. Klomp, Met lof gesproken over de school. Christelijke lagere landbouwschool Dalfsen, Nieuwleusen,
1997, 96 pag. (ƒ 25, -excl. verzendkosten. Inl. bij de auteur: Prins Clauslaan 12, 7711 KE Nieuwleusen).

De christelijke lagere landbouwschool te Dalfsen heeft iets meer dan veertig jaar bestaan en sloot enige
jaren geleden voorgoed haar poorten. Oud-leerling Klomp beschreef de (voor)geschiedenis van de school
op een zeer aardige wijze. Vele foto's van leerlingen verfraaien de uitgave en maken het voor genealogen
uit de omgeving van Dalfsen interessant.

Th.A. Fafié, K.G. van Manen en J.L.J. Meiners (red.), Hoe het Lutherde in Nederland, deel 2. De
geschiedenis van de Lutherse gemeenten in Nederland, Woerden 1997, 90-802033-9-4, 336 pag., ill. +
index, verkrijgbaar (ƒ 24,50) bij St. Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB) te Woerden.

Net als deel 1 bevat deel 2 van Hoe het Lutherde in Nederland beschrijvingen van verschillende Lutherse
gemeenten in Nederland, waaronder die van Amstelveen, Baarn-Soest, Leiden, Naarden-Bussum,
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Sappemeer, Veere en Zierikzee. Verder bevat de bundel een bijdrage over de Hersteld Evangelisch Lutherse
kerk 1791-1952. Voorde genealoog zeer handig is de lijst van predikanten.

H. Ehrhardt, Op zoek naar Surinaamse schilderijen en blanke vaders. Een tussenrapportage, Leeuwarden
1997. 24pag., ill. + index.

In het familiebezit van de schrijver bevindt zich een portret van de scheepskapitein Thomas Lange uit
1840. dat geschilderd blijkt te zijn door de Surinaamse schilder S.F.C. Arons. Het onderzoek richt zich op
de schilder. Een moeilijk onderzoek gezien het feit, dat we hier nog midden in de periode van de slavernij
zitten. Op boeiende wijze beschrijft Ehrhardt de gevonden gegevens.

Biografieën
C.J. van Goor-Doorn, Johan van de Ven. Zaalopziener te Veenhuizen, Boyl 1994, 26 pag.

Johan(nes) van de Ven (1804-1894) is de bet-overgrootvader van de auteur. Geboren te Dordrecht, ge-
huwd te Den Haag met Frederica Stutterheim, kreeg hij in 1837 een baan als zaalopzichter te Veenhuizen.
De verdere lotgevallen zijn in een geromantiseerd verhaal aan de hand van originele akten opgetekend.

Inventarissen
W. van der Meulen, Inventaris van het archief van de Rooms-Katholieke Parochie Onze Lieve Vrouwe
Onbevlekt Ontvangen te Nieuw-Vennep 1865-1983. Hoofddorp 1996, 79 pag.

De parochie is nog niet zo oud, zodat het archief slechts in totaal zeven meter archiefbescheiden beslaat.
Het kan worden geraadpleegd in het raadhuis van Hoofddorp. Handig is de lijst met kapelaans en pastoors.

J. Grim, Index Personeel Koninklijke Marechaussee 1814-1940, Breda 1997. 175 pag.
Een immens karwei moet het zijn geweest om alle gegevens bijeen te verzamelen. Niet alle bronnen zijn

namelijk compleet en ook niet alle inschrijvingen in bijvoorbeeld Stamboeken bleken betrouwbaar te zijn.
Veel probleemgevallen zijn door onderzoek van de samensteller toch opgelost. De enkele overblijvende
gevallen zijn achterin apart opgenomen en kunnen derhalve hopelijk nog eens worden opgelost. Tevens is
opgenomen wat de reden van ontslag uit de dienst is geweest.

CdG

Bronnen
M.W. Suijkerbuijk, Repertorium op Genealogie zonder Grenzen 1989-1997 (nrs. I t/m 36), Bemelen 1998,
210 pag.. ISBN 90-801102-3-X (te bestellen door overschrijving van ƒ 4 5 , - , incl. verzendkosten op post-
rek. 4276263 t.n.v. de samensteller te Bemelen).

Het drietalige genealogisch informatiebulletin voorde streek Hasselt-Aken-Luik, met als centrum
Zuid-Limburg, bestaat bijna 10 jaar, maar dreigt daarna niet meer te verschijnen. Spijtig genoeg omdat het
blad toch aan een behoefte voldoet. Op de afleveringen verscheen geen enkele ingang, noch op zaken, plaat-
sen, noch op namen. Het initiatief om deze te vervaardigen en de realisatie ervan kwam niet van de redactie,
maar van geïnteresseerde leden. Dit vertoont veel overeenkomst met het vervaardigen van de index op het
Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, waarvan die van de eerste 10 jaargangen door enige leden van de
Afdeling Kwartier van Nijmegen der NGV werd vervaardigd, omdat de redactie dit blijkbaar toen niet tot
haar taak rekende en enige jaren geleden die van de totaal verschenen jaargangen door een enkel lid van
die zelfde Afdeling. De uitgevers van Genealogie zonder Grenzen mogen zeer dankbaar zijn dat de heer
Suijkerbuijk deze klus heeft geklaard. Het is een zeer gedegen ingang geworden op de bulletins. Er zijn in-
gangen op genealogische aantekeningen, diverse bronnen enonderwerpen, aliasnamen, hoeven, huizen, kas-
telen, kerken en kloosters enz., pagina's verwijzingen naar militaire onderdelen en bevelhebbers, index op
wapens en zegels, alsook een op ruim 1000 namen voorkomend in de vragen met de naam van de vraagstel-
ler, een uitgebreid plaatsnamenregister, en 150 pagina's persoonsnamenregister waarbij de namen, gevolgd
worden door de voornamen. Het werk eindigt met een lijst van adressen van personen die toestemming
geven tot publicatie van hun gegevens uit de bulletins. Al met al een onmisbaar repertorium voor genea-
logische vorsers maar ook voor historisch geïnteresseerden in die streek.

M.W. Suijkerbuijk, Feldkirchenbücher der Braunschweigsen Truppen im Garnison Maastricht 1788-1794
(Brunswijkse troepen in Maastricht), Bemelen 1998, 112 pag. met index en bijlagen, ISBN 90-801102-4-8
(te bestellen door overschrijving van f 45, - (inclusief verzendkosten) op postrekening 4276263 t.n.v. de
samensteller te Bemelen).

Bronnen over militairen zijn zeldzaam. Een jaar of vijf geleden kwamen te Maastricht enige lijsten van
militairen uit 1732 boven water, waarvan die van de vestingsteden Nijmegen en Grave zijn gepubliceerd
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in Zoeklicht bij Zilver (Nijmegen, 1995). In Maastricht berusten ook de DTB-registers van regimenten
Zwitsers (1717-1792), die daar gelegerd waren. Eveneens op Maastricht betrekking hebbende militaire
DTB-registers worden er echter niet bewaard. Vandaar dat het een lumineus idee was deze registers het licht
te doen zien. Het regiment Von Riedesel had een Feldprediger Just Heinrich Stoeter die over genoemde
periode 1788-1794 de dopen, huwelijken en overlijdens van de militairen, hun kinderen en echtgenoten,
van dit infanterieregiment nauwkeurig noteerde. De registers zelf bevinden zich in het Landeskirchenarchiv
te Braunschweig, maar werden secuur getranscribeerd door de heer M.W. Suijkerbuijk en geïllustreerd met
enkele pagina's militairen in uniform, waarvan een in kleur. Niet alleen akten (met getuigen) e.d. zijn be-
langrijk, maar ook enige bijlagen Maastricht en het regiment betreffend, zoals de namen van de bevel-
voerende officieren, lijst van de in Maastricht bewaarde lijst van serviesgelden, de vesting Maastricht e.d.
Een prachtige bron wie bij zijn nasporingen op een Brunswijkse militair stuit en denkt dat verder niets meer
te vinden is. De goede index zal hem of haar als hulp kunnen dienen.

N.A. Hamers

Aanwinsten
F.C. Berkenvelder en W.A. Huijsmans, Maandrekening van Zwolle 1450. Uitgaven van het
Gemeentearchief van Zwolle no.27, Zwolle 1996.
G. Brekelmans, Oisterwijk vier tot vijf eeuwen geleden, 1991.
Louis A. Cikot, Genealogie van het geslacht Cikot. Parenteel met alle broers en zussen met toevoeging
Maas-parenteel, z.p. 1996.
A.J.A. van Efferen, Voorlopige genealogie familie Van (S)Zinnen en voorlopige genealogie familie Tirion,
z.p./z.j.
M. Flotho, Bücherschatze in Wolfenbültel, Herzog August Bibliothek. Ein begleiter•fiir junge Besucher, Bad
Münder 1988.
E.C. Geerdink-van der Worp (transcriptie). Het Meijersboek van de Nienoord 1643-1652. Huisarchief
Nienoord, inv.nr. 645. Opgave van de onroerende goederen van Willem van Ewsum van 2 juli 1644.
Opgave van de onroerende goederen tot 1729 van wijlen de Hoogwelgeboren Heer Carel Ferdinand van
In en Kniphuisen. Verval van de Nienoord met brief van luitenant Jacobus Fenoni van 7 maart 1738.
Opgave van het onroerend goed van wijlen Johan Carel Ferdinand van In en Kniphuisen, opgemaakt na
10 februari 1737. Leek 1997.
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Heruitgave, ingeleid door W.J. van den Berg en Ph. Kint. Apparaat voor de geschiedenis van Holland 10,
Historische Vereniging Holland, Dordrecht 1993.
M.C. van Iersel, Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900, Den Dungen 1985.
E. de Jonge, B.J. van den Enk en J.W. van Scherrenburg (red.), De herengoederen op de Veluwe deel 3. De
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1995.
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1995.
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Zwolle 1997.
J.W.H. Meijer, De kerk, de school en de koster die meester was (De Bilt), De Bilt 1980.
J.G.M. Notten, Het Sibber Huis. De geschiedenis van een gebouw en zijn bewoners, Valkenburg 1995.
De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736), Groningen 1996.
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Oosterwijk, Bram en Hans Soeters, 7 Nieuwsblad. Een beeld van een Rotterdams dagblad. 1991.
A.P.L. Paquaij, Geboren, gehuwd en/of overleden in Breusl. Bruislerbosch. Eckelrade, Eijsden, Gronsveld,
Herkenrade, Heugem, Honlhem, Hoog-Caeslert, Laag Caesten, übeek, Maarland. Mesch, Moerslag, Oost,
Ryckholt. St. Geertruid, Uitgave Stichting Eijsdens Verleden, Eijsden 1997.
F. Pouw, Onze familie. 1994.
A. Sinnema, Genealogisch overzicht van de vier Friese geslachten Sinnema, z.p./z.j.
J.D. Veerkamp, Ter herinnering aan de 100ste geboortedag van Johannes Egbertus Marie Veerkamp 16
september 1996.
J.C. van Vrede-van der Hoeven, Voorouders van Abraham van der Hoeven (1866-1954), Aerdenhout 1996.
W.N. Walbeek, Het geslacht Wolbeek van 1839 tot nu, Heerhugowaard 1993.
G.J.L. Wiegerink, Zoon van Wieger of van Wijcherink tot Wiegerink. Genealogie van Gerrit Frederik
Cornelis Wiegerink, Hengelo 1997.
W.J. Willard, Bamberg. Een artiestengeslacht, Almere 1997.
Schepenregisters, Collectanea, Certificatieboeken en Coopers en Comparanten. Inventaris (1394-1797),
Stad Antwerpen Secretariaat/Stadsarchief, Antwerpen 1997.
Inventaris van de vierschaar of jurisdictiekamer (Antwerpen), Antwerpen 1995.
Parochieregisters. Inventaris met de nummers van de microfilms, en met overzicht van de gefotocopierde
exemplaren, Stad Antwerpen Secretariaat/Stadsarchief, Antwerpen 1996.
Bouwhistorische documentatie en waardebepaling Vesting Naarden, Promerskazerne, Adviesgroep
Monumenten in Rijksbezit, 1994.

Mevr. W.H. van der Horst-Harkema

UIT ANTWERPSE BRON (36)

30-8-1599; Jouffr[ouw] Elizabeth Hoeffhagels Jacquesdochterwylen daer moeder aff
was Jouffr. Elizabeth Veseleers, met Jacques Alewyns coopman eius marito, pro se,
voirs. Jacques Alewyns en mr. Andries Gerardi gemecht[icht] van Jooris en Daneel
Hoeffnagels de voorn. Jouffr. Elizabeth brueders (procuratie Weenen in Oistenryck
12 febr. 1597), voirs. Jacques Alewyns i.n.v. Baltazar en Melchior Hoeffnagels heur
brueders (procuratie Antwerpen, Baltazar op 11 -12- en Melchior op 24-12-1596) en
voorts noch als quitancie hebbende van Christiaen Huygens ende Susanna Hoeff-
nagels eius uxori (procuratie sGravenhage 16-12-1596), voirs. mr. Andries Gerardi
en Jacques Alewyns noch voorts i.n.v. mr. Jacob Zuerius en Jouffr. Catherina Hoeff-
nagels eius uxori (procuratie Breemen 20-2-1597), Jacques Alewyns en Elizabeth
Hoeffnagels noch i.n.v. Samuel Blom[m]aert Lodewijcxssonewylen daer moeder aff
was Jouffr. Margrite Hoeffnagels des voors. Elizabeth suster was, verc[ochten] Joris
Weyers silversmit en zyne vier kinderen tsiaers erf]. 200 car[olus] gl. op een groote
schoone huyssinge gestaen inde Lange Nyeuwstrate alh[ier] tusschen mr. Gielis Ge-
rardi huys en [blanco] comende met een[en] gange vuyt inde Hoochsettersstrate,
welke voirs. huysinge hen comparanten en constituanten toecomen bleven is van
voorn, vader en moeder, die tzelve op 20-8-1544 terve namen tegens Peeter Butkens
Joossonewylen.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 434, f. 122-123verso) [M.V-K]
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de
bibliotheek aanwezige tijdschriftartikelen, kunnen fotokopieën worden aangevraagd
bij de Dienst Bestellingen, p/a Adriaan Dortsmanplein 3A, 1411 RC Naarden. De
aanmaak van fotokopieën kan echter aan beperkingen onderhevig zijn. Periodieken
worden 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. =
kwartierstaai, kwn. = kwartieren, verv. = vervolg.

Nederland
Amstelodamum, jaarboek 88 (1996). CL. Verkerk: Baljuw Bernd van den Dorenwerdeen zijn domicilie in
Amstelland [bisschop Gwijde van Utrecht stelde in 1305 de geconfisqueerde goederen van Gijsbrecht van
Amstel en verspreid liggende goederen en rechten van het Gooi onder één juridisch en financieel beheerder,
de baljuw. Auteur tracht antwoord te geven op de vraag waarom iemand uit een Gelders ministerialenge-
slacht werd aangesteld]; M. Hameleers & E. Schmitz: Amsterdamse uitgiftekaarten, 1586-1769, basis van
de stedelijke verkaveling; J. Bos: De lotgevallen van zeven belangrijke schilderijen uit het bezit van de stad;
J. van der Kooij: Jacques Kuijper (1761 -1808), een bescheiden doch inspirerend kunstenaar; Th.fi. vonder
Dunk: Een kathedraal voor Amsterdam. De voorgeschiedenis van de Mozes en Aaronkerk aan de Joden-
breestraat te Amsterdam; A.J. Looyenga: De St. Gerardus Majellakerk te Amsterdam en de centraalbouw
in het werk van Jan Stuyt.

Archievenblad, nr. 6, aug. 1998. Speciale aflevering, gewijd aan audio-visuele dragers: beheer, toegankelijk
maken, behoud, conservering, gebruik; Het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA); De totstandkoming
van de nationale radio- en televisiecollectie bij het NAA; Ontsluiten en beschikbaarstellen van omroepar-
chieven; voorts o.m. bijdr. betr. de av-documentalist, selectie bij het Nederlands Filmmuseum, filmconser-
vering en Oral History. Sectie Audiovisuele Archieven, nieuwsbrief nr. I, aug. 1998.

Caert-Thresoor, 17de jg. (1998), nr. 1. Een terugblik op het jaar 1598; Een atlas in pocketformaat: DenNe-
derlandschen Landtspiegel van Zacharias Heyns [1599]; De reizen van Samuel van de Putte [geb. Vlissin-
gen 1690-1745 Batavia].

Idem, nr. 2. Nogmaals: de Fossa Eugeniana [nieuw te graven kanaal tussen Rijn en Maas begin 17e
eeuw]; De Prekadastrale atlas fan Fryslan.

Documentatieblad Lutherse kerkgeschiedenis, nr. 24 (1998). P.H. Borgers jr/Th.A. Fafié: De oorlogspreken
van ds. P.H. Borgers [Paulus Hermanus B., geb. Amsterdam 1900, exm. Buissant des Amorie]; Th.A. Fafié:
De Lutherse Gemeente te Haarlem [op de plaats waar nu de Lutherse kerk staat werd in 1414 een Francisca-
ner klooster gesticht];//, van der Eem: Archieven Lutherse Gemeente Haarlem [ca. 32 meter archief geor-
dend en beschreven; 1613-1978]; G.C. van derMeij: Een Haagse Lutheraan: de staatsman J.R. Thorbecke.

Eigen Perk, 18e jg., nr. 2, mei 1998. K. Abrahamse/B. van der Schuyt: Een executie in februari 1945 [Jan
Dirk Janssen (geb. Baam 1915), Gerrit (Gerardus Jacobus) van de Wetering (geb. Hilversum 1910)]; / /
van Herpen: De grote brand in Hilversum op 25 juni 1766; W.J. Dral: Van bomen en heren. Een achttiende-
eeuws geschil tussen 's-Graveland en Hilversum over een vaart, een weg en bomen.

Genealogische Bijzonderheden, Ie jg., nr. l,mei 1998; nr. 2, juni 1998. De uitgever (Van Kuier Genealo-
gie, bureau voor stamboomonderzoek, Penningkruid 30,1441 XX Purmerend) schrijft ons, dat deze nieuws-
brief beoogt genealogische wetenswaardigheden en foto's, die in de periode 1908-1920 werden gepubli-
ceerd in het weekblad 'De Prins der geïllustreerde bladen', onder de aandacht van genealogen te brengen
[abt. 1998(8nrs .) /24,-] .

Gens Data, 15de jg., nr. 3, jan/feb [= mei/juni] 1998. J.H. Wissink: GD/Klapper [versie 3.0]; K. Honings:
Nieuwe programmaversies GD/D90 en GD/WIN; JW. Koten: Belangrijke mededeling bij nieuwe update
GD/D90 1.60; R.F. Vulsma: Het nieuwe naamrecht in Nederland [samenvatting lezing]; E.Elenbaas-Bun-
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schoten: Het project 2002 [idem]; W.J. Scholl: De nieuwe versie GD/D90 [idem]; H.M. Lups: In gesprek
met... 50jaar Gens Nostra op cd-rom: JW. Koten: Nogmaals de provider.

Gronings Historisch Jaarboek, 1998. P.B. Kooi: De Weer, een bijzonder cultuurhistorisch monument
[buurtschap];/ Kampman: Heksen in Westerwolde. Terug naarde bron [het procesdossier van Hemme Al-
dricks, vrouw van Aldrick Lijpckens. Westerwolde 1597, en andere gevallen]; H. de Raad: De Faanse
sodomieprocessen [in 1731 werden in Zuidhorn 21 jongens en mannen terechtgesteld; Rudolf de Mepsche,
heer van Faan met Menso Alting verantwoordelijk voor processen; politieke verhoudingen; van de 40
aangeklaagden behoorden er 17 tot de partij van hun politieke tegenstanders 'Clant/Bennema']; M.
Ramaker: In de ban van de beet. De malaria-epidemie in de stad Groningen in 1826 [bijdrage medische ge-
schiedenis]; K. Wingelaar. 'Tot ondersteuning van jonge lieden van goeden aanleg'. Het eerste staatsbeur-
zenstelsel en zijn bursalen aan de rijkshogeschool te Groningen 1815-1843 (1847). Bijlage: Enkele biografi-
sche gegevens van de in het artikel genoemde studenten; D. Schorren: De Groninger dichter en schrijver
Jan Boer (1899-1983) [geb. Rottum, zn. van Hiepke Hindrikus Boeren Aaltje Dijkema].

Heraldisch Tijdschrift, jg. 4, nr. 2, april/juni 1998. JA. de Boo: Samengevlochten vissen. Heraldische curio-
sa 2; A.C. Zeven: Rouwborden in de Ned. Herv. kerk van Wageningen; Wapentekenaars voorde Hoge Raad
van Adel (3). Johannes Matthijs Lion (1856-1899); P.J. Sypesteyn: Een bijzonder geval van usurpatie?
[(Van) Sypesteyn]; Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten; A.C. Zeven: Heraldic Philately Study
Group & Intemationaler Philatelistischer Arbeitskreis Heraldik; H.M. Lups: In gesprek met Geerke Meije-
rink; Verv. Blazoeneringen; Wapenregistratie; Van der Kuil, Geefshuysen.

Historia & Informatica, jg. 5, nr. 2, juli 1998. De virtuele inlichtingenbalie van het IISG [= Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis; www. IISG.NL/DESK; deze service wil bezoekers van de IISG-site
de gelegenheid bieden vragen te stellen aan IISG-medewerkers van historisch-bibliografische aard en over
de locatie van archieven]; Deltawerken online; OCCASIO Digital Social History Archive [Internet-Nieu ws-
groepen-archief].

Historische Kring Blaricum, Mededelingenblad no. 25, april 1997. De Meentweg (deel 1) [foto's van dia's
vertoond tijdens een lezing met toelichting]; R. de Graaf/A. Boersen-de Jong: De familie Rokebrand/de
Graaf/Steenbeek [nageslacht van Hendrik Willems Rokebrand, tr. 1674 Claesje Borte]; De pastoors van de
St. Vitusparochie te Blaricum [1628-1996].

Idem, no. 26, sept. 1997. R. de Graaf/F, de Gooijer: Het erfgooiersgeslacht de Graaf uit Blaricum [oudst
bekende: Hermen Meeuwisse tr. Hilversum 1691 Willemtie Theunisse]; G.Th. Adema: Iets uit de geschie-
denis van de St-Bernardusschool; Wandel- en fietsroute langs schoolgebouwen in Laren en Blaricum.

Idem (secr.: Th. Calis-Vos, Singel 8, Blaricum), no. 27, april 1998. F.J.J. de Gooijer: Ruzie om moeders
erfdeel in de 18e eeuw [Geertje Hendriks de Saijer, tr. Blaricum 1668 Theunis Gerritsz; het nageslacht van
zijn broer Evert Gerrits nam de naam Roozendael aan]. Het Erfgooiersgeslacht De Saijer (de Zaayer) uit
Blaricum [naamdragers De Saijer, levend eind 17e eeuw, zijn ondergebracht in een werkhypothese; uitge-
werkt in vrouwelijke lijnen: De Zaijer, Puijk, Heerschop, Rokebrand, De Graaf, De Klerk].

Historische Kring Eemnes, jg. 20, nr. 2, juli 1998. W.G.P.G. Zanoli: Nogmaals Eemnesser Voetbalvereni-
ging 50 jaar. Lijst van werkende leden 1947; H. van Hees: Korte geschiedenis van de familie Nagtegaal [Jan
N. (geb. Wilnis 1883, tr. Eemnes 1911 Aaltje Blom), nazaat van Jan Adriaensz Proper en Maertgen Pieters
Nachtegael te Kralingen]; Oud Eemnessers [Clementina Maria van der Wardt-Makker (geb. 1914) vertelt
over haar familie]; Op bezoek bij de familie Zeldenryk, Wakkerendijk 104 te Eemnes [bewoners vanaf
1703, o.a. Roothart, Van Essen, Van Woudenberg].

Historische Kring Loosdrecht, nr. 118, 25e jg., juli 1998. B. de Ligt: Een bijzondere grafsteen [van predi-
kant Cornelis Langhout, overl. Amsterdam 1910]; Verv. Zomaar een Loosdrechtse familie [Jan Willemsz
Loenen, ca. 1561 -ca . 1650]; P.J. Sypesteyn: Een bijzonder geval van usurpatie? [wapen Sypesteyn];
Dorpsgebeuren IV. Over het leven van Makkie Mee; R. Loenen: Uit de rechterlijke archieven. Voor straf
benoemd tot adelborst [Luyert Gerritsz, 1716].

Idem, nr. 119, sept. 1998. C.G. Bogaard: Feiten, vragen en verzinsels rond de geschiedenis van Kasteel
Sypesteyn; A. de Kloet: Johannes Timmerman 1860-1931 [veehouder, gemeenteraadslid, wethouder enz.];
Verv. Zomaar ... Ellert Willemsz Loenen [ca. 1570- 1650]; R. Karsemeijer: Bijna 150 jaar postbezorging
in Loosdrecht.
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In de Gloriosa (Ankeveen. 's-Graveland. Kortenhoef), 15e jg.. nr. 3, aug. 1998. J. Immerzeel: Een gemiste
kans [aanbod tot herstel van een brug, de zgn. 'Rooster", 1902, door ambachtsheer B.J.M, de Bont]; A.D.
Wumkes: 's-Graveland en Ankeveen in de brieven van P.C. Hooft [mr. Jan Ingel, en Ingelenburgh, 1644]:
Geëerde burgers III [Ate Dirk Wumkes (geb. Sneek 1911), Arent Franciscus Adrianus Tuunter (geb. 's-Gra-
venhage 1916). Fenne Wilhelmina Tuunter-Alsem (geb. ald. 1920), Femma Gomes de Mesquita-Vos (geb.
Amsterdam 1938)]; Goed geknipt [kapper Christiaan Adrianus Thomas; smid Arie Walstra; 1963].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 32, nr. 1. maart 1998. F. de ROOT. Wat een zeventiende-eeuwse beurtschipper
op de Kromme Rijn vervoerde [Comelis Janss alias Kees Jonckers, woon. Nederlangbroek, getuigenverkla-
ringen 1646 en 1655].

Idem, nr. 2. juni 1998. C. van Schaik: De Utrechtse paardenfokkerij in de 17e eeuw [belicht minder be-
kende aspecten van het dagelijks leven]; A.A.B, van Bemmei. De hofstede Rhijnenburg te Cothen; O.J.
Wttewaalï. Kastelen en kasteelterreinen in Houten [bouwgeschiedenis; tegenwoordige situatie].

De Maasgouw, jg. 117 (1998), afl. 2. G. Vennen De oudste schepenzegels van Sint-Pieter (1294); 5. Cor-
sten: Eine Urkunde der Kartause Roermond in Darmstadt. Ein Hinweis [Francais de Maresme (- 1437 -
1463 - ) ; Adam Camp (overl. 1459/60)]; K. Schutgens: Ontuchtzaak in Eijsden [schoolmeester Peter van
der Heijden, uit Leiden, tr. 1689 Johanna Gijsen, weduwe van zijn voorganger Johan van Rickelt].

Mei Gansen Trou (Onsenoort), 48e jg., nr. 6, juni 1998. Verv. Eendenkooibedrijf. Periode 1880-1920.
Idem, nr. 7-8, juli-aug. 1998. Verv. Eendenkooibedrijf in de Oostelijke Langstraat; B. Meijs: Verslag van

de werkzaamheden der marechaussee tijdens de watersnood van 1880; Reglement en benoeming van Vlij-
mense klapwakers, 1780; B. Meijs: De commissaris vertelt over Vlijmen [1898, baron van Voorst tot
Voorst, comm. van de koning(in)]; De onderlinge varkensverzekering 'St.Antonius' te Nieuwkuijk; Een
ontuchtzaak in Nieuwkuijk een eeuw geleden [ 1898; klacht over Aloijsius Antonius Maria Berkelmans, 46
jaar].

Misjpoge,]g. 11 (1998), nr. 3. 5. Bloemgarlen: Wie was H. de H. Lemon? [Hartog de Hartog Lemon, geb.
Amsterdam 1755, arts 1795, patriot]; R.G. Fuks-Mansfeld: Het joodse weekblad als bron van familiege-
schiedenis; M.J. van de Vathorst: Een acte van eerbied, of burgerlijk fatsoen in de 19e eeuw [Levie Aron
Frijda, 38 jaar, verzoekt (Amsterdam 1822) zijn vader om toestemming tot zijn huweijk met Fennie van der
Goen].

De Nederlandsche Leeuw, jg. CXV, no. 4-6, april-juni 1998. A.E.M. Landheer-Roelants/C.E.G. ten Houte
de Lange: De voorouders van Marilène van den Broek [kwst. (6 gen.) en gemeenschappelijke afstamming
met prins Maurits van Willem Doensz (overl. 1556/61); de huwelijken van de kwn. 8 t/m 15 zijn onderling
verwisseld]; A.F. Stroink: Het geslacht Le Vaillant [nageslacht van Hervé Le V, overl. Zwolle 1776, tr.
1736 Henriëtte L.M. des H.R. Rijksbarones van Imhoff]; F.C. de Rooy (t): Het geslacht De Roij alias Jonc-
ker in Neerlangbroek [oudst bekende: Jan Corneliss alias Joncker (transport 1643), tr. Maijchgen Aert
Janss]; CA. van Burik: Stochius uit Wijk bij Duurstede [verwantschap met Leidse familie]; R.A. van der
Spiegel: Weerbare mannen te Kamerik, Zegveld en Zegvelderbroek [1671. 1747]; Idem: Vraag Van den
Oudenaller [met fragment; te Amersfoort; 17e-18e eeuw].

Ons Voorgeslacht, no. 494, juni 1998. M. Zaaijer C.B.zn.: Parenteel van Aert Arensz [landbouwer te
Dirksland, overl. 1608; Van der Velt/Van der Velde, Roothaer, Breeman, Van Aerden, Van Groenendijck,
Timmerman, Bane, Swaenhil, Van der Kers/Van der Cars, Groenewegh, Noorthoeve, Sooijwijck, Blom-
mendael]; J.J.F. Lots: Jobje Joris van der Linden [geb. 's Gravendeel, tr. Best 1708 Adriaen Thomas van
Laerschot; Quarte!]; S.M. Auwerua-Berghout: Gevonden langs de parallelweg [Jan Cornelisz van Prooyen
tr. Nieuw-Helvoet 1657 Hilletje Engels; in kerkboek notities betr. ondertrouw en lidmaten]; Verv.
Hillegersberg 10e penning 1561.

OudMeppel (Stichting Oud Meppel; secr.: J.K. de Wolde, Schaepmansingel 41, 7942 CB Meppel), jg. 20,
nr. I, juni 1998. W. Ponne: De Wheem [= Grote Markt te Meppel; 'whedeme'-woning van pastoor, later
predikant; Van Cralen, Budde. Kiers, Oosting, Middelvelt. 17e eeuw; ca. 1795 stadsherberg tot ca. 1920];
Th. Rinsema: Willem Brocades 1798-Gist Brocades 1998: 200 jaar geneesmiddelen [Willem B. overleed
1849, Eisso Post Stheeman (uit Winschoten) volgde op; zoon Sypko Stheeman werd 1880 deelgenoot]; Van
onze lezers (5): K. de Boer: Afstammingsreeks Wijten/Wieten, Telvoren, Van Raalte, Houdel.
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Oud Rhenen (Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o.: secr: ing. H.B. Gieszen, Bruine
Engseweg 40. 391 I CL Rhenen), 17ejg..no. l.jan. 1998. Diverse bijdragen t.g.v. het90-jarig bestaan van
de vereniging; H. Dekker. Drie Rhenense pottenbakkers [Kees van Moorsel (1916-1981), Han Knaap
(1913-1973). Theo van Spanje (geb. 1926)].

Idem. no. 2, mei 1998. J.F. Jacobs: Het Sparwoude fonds en zijn stichtster [Clara Jansdr van
Spaerwoude; betekenis voor Rhenen: een achterneef vestigde zich na zijn huwelijk in 1601 te RhenenJ; H.P.
Deys: De Reformatie te Rhenen [predikanten W. Wirtzfeld en W. van Oosterzee, vicaris Johannes
Ludolphi].

Oud-Utrecht. 7lejg., nr. 3, mei/juni 1998. E. Aartse: Het EntertainmentCommittee in Utrecht, inspannin-
gen voor zedelijk vermaak van de Canadese bevrijders; J. Poeh: Zoektocht naar een Utrechtse provincie-
vlag; R. Rommes: Café Italien [o.a. Rosselli, Rizzi],

Idem, nr. 4, aug. 1998. W. Ouwerkerk: Brieven uit Holland, deel 1 [geschreven door de Deense theoloog
en schrijver (Carl) Henrik Scharling (1836-1920)]: R. Rommes: De multiculturele samenleving omstreeks
1650.

PRO-GEN-eralia, jg. 4. nr. 2, juni 1998. D. Scholte in 't Hoff: Genereren van index en referenties;
Gewijzigde PRO-GEN Internet-adressen; H. Mester: E.H.B.O. voor de printer: Selectie op provincie: R.
Fransen: 'Stap voor stap', printen van een genealogie; S. Stroef. PG23 foto-collage; Problemen in het ge-
bruik BepG; Het installeren van PRO-GEN onder Windows95; F. Roelvink: BBS en/of Internet?

Scholtampt van Lochem (Tijdschrift van de Historische Vereniging Lochem-Laren; secr.: mw. C.
Burggraaff-Roosenmaallen, Tusseler 74, 7241 KH Lochem; contr. ƒ 35. — p.j. op postrekening 56.99.583
t.n.v penningmr. Hist. Ver. Lochem-Laren), nr. 42. dec. 1997. Verv. Monumenten in de gemeente Lochem.
Landgoed 't Ross; Ruempolklokken; De Berkelscheepvaart 'digtkundig beschouwt', 1773, de visie van een
tijdgenote [G.A.H. Welmers geb. van Dam].

Idem, nr. 43, april 1998. Over de Lochemse Klingen [geschreven door Kerst Zwart, geb. Heerenveen
1859. onderwijzer te Lochem, overl. 1935]; Verv. Geschiedenis van het Rode Kruis [60-jarig bestaan in
19271; Verv. Monumenten in ... Lochem. Herinneringsmonument Sickesz [mr. Cornelis Jacob S., 1839-
1904. landbouwdeskundigej; A.P. de Goede: Iets over de Nederlandse posttarieven, deel I.

Textielhistorische Bijdragen, 29 (1989). B.J. Slot: De Griekse textielhandelaars en de Nederlandse
Levanthandel in de tweede helft van de achttiende eeuw; B. van Erdewijk: De teruggang van de
huisnijverheid in Hilversum tussen 1850 en 1875; R. Duvekot: De overgang van huisnijverheid naar
fabrieksmatige produktie in Veenendaal (1800-1915); M. Simon Thomas: Vlaggen en vaandels; P. Dupuits:
De stoffen van Metz & Co. Het textielbeleid van een Amsterdams warenhuis: H. Kockelkorn: Conjuncturele
ontwikkeling van de Twentse katoenindustrie. 1925-1965.

Tijdschrift voor Geschiedenis, 11 Ie jg. (1998), aft". \. R. van Diepen: 'Schuldige mannen?' NevilleCham-
berlain. Hendrikus Colijn en de Duitse dreiging. 1933-1938.

klem, 1998, afl. 2. F. van Tricht: De jongelingenjaren van een keizer van Konstantinopel. Hendrik van
Vlaanderen en Henegouwen (1177-1202) [o.a. voorbereiding vierde Kruistocht (1200-1202); keizer van
1205-1216: leefsituatie van een hoogadellijke jongere].

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. 7e jg., nr. I. mei 1998. Merktekens van stormvloeden aan de
Nederlandse kust: De levensloop van het gemaal Oude Rijn [de zorgen van de bestuurders van het Polder-
district Herwen, Aerdt en Pannerden eind 19e-begin 20e eeuw; Van Nispen].

Uil Eijsdens Verleden (secr.: Postbus 72. 6245 ZH Eijsden). nr. 77, maart 1998. W.J.A. Munter:
Kanttekeningen bij enkele achttiende-eeuwse lidmatenlijsten van de gereformeerde gemeente van Eijsden
(1700-1795) [predikanten; lidmaten voornamelijk leden families Peetermans. Nolens, Franssen.Thuyt; bij-
zondere gevallen o.a.: Joost Hendrik Tessenhuisen (1721). Jan Moor (1719/21)]: H.J.L.M. Boersma: Het
plaatsen en (ongeoorloofd) verplaatsen van reinstenen [grensstenen].

Idem, nr. 78, juni 1998. F. Franssen: Het Ambacht der Chirurgie, een schets van hel leven en werken
van chirurgijns en de lotgevallen van hun patiënten in de Landen van Overmaas (1599-1735) [de chirur-
gijnsfamilie Franssen: Ziegels/Zyegels. Roebroeck]: Werken bij het spoor: lijnwerkers: Bestuursleden
Jonkheid van Maarland vereeuwigd.
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Van Zoys tot Soest, 18e jg., nr. 4, voorjaar 1998. Verv. Familie Van Roomen [18e-20e eeuw; 1788 koop
boerderij de Grote Melm]; W.P. de Kam: Pieter Gallenkamp Pels burgemeester (1850-1869) [geb. Amster-
dam 1801 als Pieter Pels].

Idem, 19e jg.. nr. 1, zomer 1998. Stations op Soest; Verv. De schatten van het gemeentehuis [fotoar-
chief]; Pastoor Steenhoff [Willem S., geb. Utrecht 1816; exm. Gruythuizen]; P.M. de la Court, burgemeester
(1869-1872). Jhr. F.W.H.P.J. Martini van Geffen, burgemeester (1872-1881).

Veluwse Geslachten, jg. 23 (1998), nr. 3. Verv. Kwartierstaat Van de Vosse; Verv. Parenteel van Gijsbert
Maes [genealogie Dijkgraaf met gezinnen van dochters]; B.J. van den Enk: Genealogie Drost [te Nunspeet;
17e-18e eeuw]; G.J. Klok: Kwartierstaat Klok [Jan Klok tr. Ede 1888 Jantje van Veldhuizen; met o.a.
Hooijer, Van Holland, Buys, Ruiseveen, Koudijs]; Een speurtocht naarTeunis Schut [aanv.]; W.H. Vossel-
man: Kwartierstaat van Maria Veleke [geb. Nunspeet 1905; —, Steenbergen, Pap, Bredeweg]; Antw. o.a.
Kraijvanger, Pelgrum (te Brammen].

Virtus, 5e jg. (1998), afl. 1. R. de Peuter. Ondernemende adel en adellijke ondernemers in de Zuidelijke
Nederlanden in de achttiende eeuw [betrokkenheid bij handel en nijverheid, voornl. stedelijke activiteiten
te Brussel; positie adel in Zuid-Nederlandse samenleving; vergelijking met nieuwe Antwerpse stadsadel;
o.a. De Sotelet, De Fraula, De Pestre, Walckiers, Romberg]; M. Kerkhof: De carrière van Arnold Joost van
Keppel na de dood van Willem III [in 1702]; H. Wassenaar: Gedroomd hofleven [kanttekeningen bij
Vorstelijk Vertoon]; R.E. de Bruin/D.E.A. Faher: Een edelman centraal in de Dom [tentoonstelling rond
Godard van Reede van Nederhorst]; Literatuursignalement Europese adel 1995-1996.

Vittepraetje (Oudheidkundige Vereniging 'Herderewich'; secr: Postbus 210, 3840 AE Harderwijk; leden-
adm.: K. Chr. Uittien, J.P. Heyelaan 58, 3842 CL Harderwijk; lidm. ƒ 30 , - p.j.), 2e jg., nr. 5, aug. 1998.
N.C.R. de Jong: Professoren van de Gelderse Academie (2). Bernhard Sebastiaan Cremer [geb. Zutphen
1683]; Idem: Stenen Spreken. De Gereformeerde Kerken in Nederland [o.a. ds. J.W. van den Bosch 1915-
1947], Bijlage: Inhoud 'Herderewich Kronieken' (1974-1989).

Zeeuwse Kwartierstaten (werkblad), nr. 25,5e jg., jan. 1996. Verv. Kwst. Hoornick; Verv. Kwst. Vleugels;
LA. Bekkens: Kwartierstaat Bekkens-de Rochefort [Isaac Lodewijk de R. tr. Oostburg 1806 Maria Martina
Bekkens]; Idem: Kwartierstaat Bekkens-Simpelaar [Daniel B. tr. Uzendijke 1846 Constance S.J: H.S. v.d.
Pompe-van Sprang: Kwartierstaat Van Kleunen [Jacob van K. tr. Goes 1918 Boudewijna Schipper; - ,
Gelok, - , Heyman]; Aanv. Kwst. Fiere(ns)-Verseput [o.a. Hoogenboom]; Aanv. Kwst. Hoornick [o.a.
Mieras, Bustraan].

Idem, nr. 26. maart 1996. Verv. Kwst. Van Kleunen; C.F. Kwakkelstein: Fragment kwst. Trimpe
[Geertruida T., ged. Goes 1721J; E. Bos-Mulder: Parenteel van Johannes Mulder [geb. Zwickau ca. 1754.
overl. Middelburg 1804]; Idem: Parenteel van Philippe Francois Bataille [geb. Boulogne 1772, overl. Goes
1818];///. Kengen: KwartierstaatEckhardt[Geerard Adriaan E.,geb. Vlissingen 1914;—, Hirdes, Domisse,
Sonius]; N. den Ouden: Kwartierstaat Kamhoot [Catharina K., geb. Tholen 1884; -, De Leeuw (te Tholen),
Van Dijk (te Oud-Vossemeer), Lankester]; T. Nuyten/M.J. Geuze: Kwartierstaat Nuyten [Thomas Marinus
N. tr. Goes 1982 Maria Geuze; - , Meulblok. - . Van de Vrie].

Zicht op Haringcarspel (Historische Vereniging Harenkarspel; secr.: L. Hoekstra-Bloemink, corr.-adres:
De Negen Geerzen 1, 1749 JA Warmenhuizen; contr. ƒ 15,-p.j. op postbanknr. 30.96.439 t.n.v. Hist. Ver.
Harenkarspel te Warmenhuizen), nr. 13, 7e jg., mei 1998. W. Siewertsen: Visserij in de polder 'Geestmer-
ambacht'; J.N. de Wit: Veeverloskundigen of Kalvenvilders [Jan Pronk (geb. Warmenhuizen 1862) en zoon
Theeuwis (werkzaam 1916-1946)]; W.K. van Schoneveld: Oud nieuws over de "Nuwendoorn' [te Schoorl-
dam. 18911; J. Beemsterhoer. Hoofd der school: meester Blad [Albertus Blad, 1858-1924]; De
stolpboerderij Dorpsstraat 180 Warmenhuizen: Bagijne Ven te Warmenhuizen. Alkmaars kloostergoed na
de Reformatie in de verkoping: Grafmonument op de terp [o.a. Peetoom, Blauweboer, Daelder, Fray,
Schermerhorn].

Zutphen. Tijdschrift voorde historie van Zutphen en omgeving (Historische Vereniging Zutphen; secr.: J.C.
Riemens, De Waarden 139. 7206 GD Zutphen; lidm. (1997) ƒ 30. - p.j.), jg. 13 (1994), nr. 3. Van 'Golden
Hoifft' tot 'Rode Leeuw" [onderzoek naar eigendoms- en bewonersgeschiedenis van twee middeleeuwse
huizen Korte Hofstraat/Groenmarkt: o.a. Wernholt Stuvenberch (schepen sedert 1427), Gerit ten Velde
(1550), Anthony van Eyll (1689)].

Idem, jg. 14 (1995), nr. I: Bevrijdingsnummer [o.a. ooggetuige verslag 30-3/8-4-1945-ervaringen van
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de families Willen. Hamer en Velders); nr. 2: Een vrouw in de 18e eeuw: Xaveria Brinks [meesteres van
een breischool. 1760. ca. 31 jaar]. De rode loop [dysenterie]; nr. 3: Jachlgenootschap uit Bronsbergen, De
ware vrijheid: Zutphen in 1795 (I).

Idem, jg. 15(1996), nr. I: Verv. Zulphen in 1795. 75 jaar Christelijk Lyceum (Baudartius). Spoorweg-
knooppunt Zutphen (1); nr. 3: Artikelen overgenomen uit oude afleveringen van deZutphense Courant, w.o.
Een kasboekje van 1363?

Idem.jg. 16(1997), nr. 1: G. Rietberg: Over 'Rietberg en Zutphen' [verslag van genealogisch onderzoek
Rietberg]: L.W. Lensen: Vrouwenzaken in middeleeuws Zulphen; Verv. Spoorwegknooppunt (3); nr. 3: J.
Benders: Van Danzig naar Zutphen. Albert op de Korenmarkt, koopman (t 1458) [zijn dochter Hendrikje
van de Korenmarkt tr. 1466 Hendrik van Keppel]: Het Hof van Assisen te Arnhem [ 1811 -38]; G. Rietberg:
Op zoek naar "vroge' Rietbergs in Zutphen.]; nr. 4: LH. Lubberdink: Jan Barendsen van Zutphen en de
Johnson-afslammelingen [1650 aangekomen in Nieuw-Nederland, tr. Flatbush 1679 Jannetje, dr. van Wil-
lem van Borkeloo. die zoon was van Jan Lubberdinck uit Geesleren]; A.H. Groustra-Werdeker: Margriet
van Keppel en haar proces 1485-1495 [haar eigen naam luidde 'intLaet', weduwe van Derick van Keppel,
wiens zoon Henrick (uil een eerder huwelijk) beslag legde op haar goederen].

Zijper Historie Bladen, 16e jg.. nr. 3, mei 1998. Even voorstellen: Zestien nieuwe provinciale monumenten
in Zijpe: P.T. Klant: Het barkschip 'Jacob Roggeveen' [Jacob R., geb. Middelburg 1639. o.a. notaris, ont-
dekte Paaseiland; eigenaar van het schip: Jan Dekker Jansz, geb. 1831, houthandelaar te Westzaan]; Verv.
Gasfabriek in Schagerbrug.

Uit onze afdelingsbladen:
Betuwe, |aug.] 1998. A.C. de Keijzer. Stamreeks De Keijzer [met ken-naam Zacharias; o.a. te Opijnen en
Utrecht]; R.H.C. van Maanen: Lijst van ouderlingen en diakenen van de N.H.gemeente Rumpt 1717-1880;
Idem: Archiefdiensten in de Betuwe; Idem: Historische Verenigingen in de Betuwe; Idem: Lijst van schepe-
nen te Acquoy 1739-1793.
GewVfe/(Zuid-Limburg). jg. I, nr. 3, aug. 1998. S. Vrancken: Huwelijken meteen 'luchtje' [gecompliceer-
de verwantschappen Claessens, Brouwers, Gorren, Jongen, Caenen; omgeving Sint Pieter, Lanaye, Margra-
ten]; M. Engelen-Boderie: Langs de matriarchale lijn [Van de Leur, Daemen (te Brunssum), Scholl, Braun,
Cortisse. Römkens (2x), Reynartz (te Eygelshoven), Werden, Moers, Werden]; W. van Loo: Kwartierstaat
Lataster [Peter Jozef L. tr. Simpel veld 1967 Maria Bindels;—, Hamers,—, Senden]: P.L.M. van Hoof: De
familie Weichers te Nieuwstadt [fragment Weicher(s), Wijgers, Weijgers; 18e-19e eeuw].
Horizontaal (Familieorganisaties), nr. 10, aug. 1998. Introductie themadag Opslag, Presentatie en Privacy;
Verslag 'Familiereünie, hoe organiseer je dat?'; F. Kluit: Marsvrouwtje getrouwd, koe draagmoeder. (G)een
genealogisch probleem! [reactie op artikel 'Genealogie van het heden en de toekomst', van J. Schuit; een-
voudige oplossingen voor ogenschijnlijk moeilijke problemen in de toekomst].
Kwartier van Nijmegen, jg. 7, nr. 3, aug. 1998. Kwartierstaat Anna Alberta Rudolfina Koolen-Janssen [geb.
Eindhoven 1940; Janssen (te Eist), Look, Hoenselaar, Awater]; Th. W. van Megen: Het Nederlands Zouaven-
museum [teOudenbosch; met kwst. (3 gen.) Christianus F.H. Penders (geb. Nijmegen 1840), exm. Linders;
Overzicht van namen en geboortedata van Zouaven afkomstig uit Nijmegen]; Verv. Veldtocht naar Leipzig.
Stichtse Heraut, 10e jg., nr. 3, aug. 1998. Mw. Brouwer: Stamreeks van Cornelia Wilhelmina van Nus [geb.
Utrecht 1866]; B. Moest: Arnoldina Margaretha [vernoeming in families Schippers, Bosch, Smorenburg,
Aalders]; F. Thorissen: Wie zoekt de volgende personen? [Gerrit Louburgh (tr. 1695), Andries Hofman
(overl. 1806)].
West Noord-Brabant.jg. 8, nr. 3, aug. 1998. W. Ross-van Rooijen: Langs de matriarchale lijn [Maria A.I.C.
Bogers, geb. Roosendaal 1960; Maatjens, Jongenelen, Notenboom, Warmoeskerken, Reijnaart, Boeije, Van
Hal]; Kwartierstaat (5 gen.) van Egidius Keepers [geb. Weert 1965; —, Van Hooydonk, Wouterse (te
Rhenoy), Van Gameren]; F. Roelvink: In de permetatie-een correctie [fragment Jamez te Breda; 17e-18e
eeuw]; Verv. Uit de DTB's van Wouw; Verv. Akten van indemniteit te Werkendam [1785-87]; F. Buijs:
Genealogische fragmenten: Kwartierstaat van Petronella de Vroom [ged. Breda 1698; —, Van Son, Van
Riel, Van Roy[.
Ussellanden, nr. 45, 12e jg., 3e kw., aug. 1998. J. Donner: Het Gesprek ... met mw. M.W. Stegeman-
Bosgoed |over boerderijen-onderzoek i.v.m. families Stegeman, Ten Have. Oosterwegel, Bosgoed,
Jokhorst; Kwst.: Bosgoed, Iding, Dijkman (te Raalte), Pelgrim (te Brummen)]: Verv. Kwst. Jan Gerrit Kam
[corr. kwn. 2230/2231. Louis Wa(s)telier, van Ste(ij)geren, geb. ca. 1597, huidevetter, otr. (1) Amsterdam
7-4-1623 Maria Harel, van Aken, dr. van Elizee Harel en Marie Mot(te) (zie ook Navorscher 62, blz. 219,
220); otr. (2) Amsterdam 19-11-1639 Barbara Moenen, van Aken, wed. Abraham Heekman; kw. 1115.
Marie Wastelier, ged. Amsterdam 6-9-1626 stamt uit het eerste huwelijk]; Kwst. Gerrit van Keulen [geb.
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Zwolle 1956: 5 gen.: —. Veenhof. Hultink, Van Beek].
Zaanstreek-Waterland, nr. 34, aug. 1998. K.D. Dral: Bij de kwartierstaal van D. Dral Jbz [1890-1965; 63
kwn.: - . Jong (te Durgerdam), Vonk (te Oostzaan), Rep]; Verv. Kwst. Koomen; B. Kernkamp: Cornelis Ban
in Menslage [ged. ald. 1848. woon. Zaandam, geb. 1829]; Clir. Eijman: Genealogie Johann Heinrich
Linnemann/Eijman [tr. Essen (Old.) 1780 Helena Adelheid Rump; nageslacht in Noord-Holland o.a. te
WormerJ; J.J. Volland (t): Genealogie Volland [te Zaandam; 18e-2Oe eeuw]: Fragment Baas [te Koog a/d
Zaan; 19e eeuw].

Uit Familietijdschriften:
Allemaal Bakker, nr. 2, 1998. Stamreeks van Paul Diederik Bakker [geb. Utrecht 1987 > lman Cornelisz
Backer. 1631 schepen te Burgh.tr. Maatje Hubregs]; Kwst. (3 gen.) Jacobus Johannes Bakker [geb. Zuilen
1944].
Die Doringtak. nr. 28. april 1998. Aanv. Familieboek Steinberg; Schema nageslacht Jan Joost Steinberg
x Aletta C. Verrein [Steenberg, Steynberg]; Schema nageslacht William Skinner x Debora W. Landman;
Verwantschapstabel Steinberg - Erasmus - Skinner - Retief - Pretorius.
De Drudenvoet, 7e jg., nr. 2. juli 1998. Het kleinste dorp van Nederland ('t Woudt); Klapwijken van Franse
afkomst [Maria Catharina Dee, geb. Leiden, tr. 1876 Cornelis Klapwijk; Dee/Dai, afk. van Sedan].
Familiestichting Huyser, nr. 38/39, I Ie jg., dec. 1997; nr. 40/41. 12e jg., juni/juli 1998. De stamreeks van
Jan Huizer uit Vollenhove [te Ridderkerk, Rotterdam; 16e-20e eeuw]; J.M.G. Leune: De afstamming van
Anna Maria Huysers, verslag van een speurtocht [ tr. (Nieuw Vossemeer) ca. 1719 Laurens Pippinckx/Pip-
ping; met kwst.]; Dirk Huyser en de 'overzeilde visschuit' [geb. 1706; in 1757 op haringvangst]; Portret
van Marie Huisers (1767-1845) door P. Fontyn [met stamreeks].
'De Langen', no. 6, juni 1998. De Houthandel [De Lange; te Westzaan; 18e-19e eeuw]; De uitwijzing van
Pieter Pergerrits uit Purmerend.
Het Le(e)ver orgaan, jg. 16(1998), nr. 1. /. Lever: Hendrik Christiaan Lever (1878-1955): J. Lever: Een
lutherse familie Lever(t) van Duitse origine in Alkmaar (sinds 1746); Idem: Het leven van Geertruijd Kien
(1632-1718) na het overlijden van haar man Adriaen Lever in 1674; Verv. Overpeinzingen in het stroomge-
bied van de Leverbach, lood- en zinkertsmijnen.
Mons Familieblad, nr. 10, jg. 5 (1998). Familiegeschiedenis verteld door... Andre Liglelijn [overMartinus
Ligtelijn, geb. Utrecht 1901, tr. 1923 Aaltje Mons]; Aanv. Stamboom Mons.
Het Patertje,jg. 14, nr. I, maart 1998. Fragment Pater [Oost-Groningen; 20e eeuw]: nr. 2, juni 1998. Stam-
boom Amerongen [nageslacht van Kors Pater, geb. ald. 1901]; Stamboom Durgerdam [nageslacht van
Aalbert Pater, geb. Barneveld 1884].
Pors Post, nr. 68, 22e jg., Ie kw. 1998: nr. 69, 2e en 3e kw. 1998. De molen aan de Kromme Zandweg te
Charlois [eerste steen gelegd door Dirck Gerrets Buisert, 1723; stenen met initialen, o.a. ADW voor Aert
Dirksz Wuyster].
Ruychrock Fragmentaria, nr. 63, maart 1998. De Vlaamse (baronnen) Van de Werve's; Wouter Rui(j)grok
(van de Werve) (1810-1881); Haagse Ruychrocken en Van de Werve's [uit RK-doopboek 1682-1695];
Hillegommers vertellen: Ruigrok, deel 1; Schepenen van Voorschoten; nr. 64, juni 1998. Akte van Philips
Ruychrock (1613); Genealogie Pot [signalering studie door F. Prims]; Verv. Hillegommers vertellen;
Trouwregister St. Martinuskerk te Hillegom [notities Ruigrok; 1790-1909].
De Schildknaap (werkgroep), 4e jg., no. 2, april 1998. Kroniek van 150 jaar Van der Knaap (3) [oorspr.
familie Roder te Oudenhoorn]; De nakomelingen van Leenden van Knaapen (1781-1814) uit Rozenburg
[met schema]; no. 3, juli 1998. Uit en over hel oude kerkje (2) [te Rozenburg]; Verv. Kroniek; De
nakomelingen van Adrianus van der Knaap (1754-1827) uit Monster/Loosduinen [met schema].
De Schildknaap (vereniging), 4e jg., no. 2, mei 1998. De gevonden eerste stuurman [Nicolaas van der
Knaap, geb. Gouda 1904]; Van der Knaap, stamboom D tak D2 [nageslacht van Adriaan van der Knaap tr.
Monster 1746 Petronelia Pieterse van der Valck]; Pater Pascalis (tak D) [Hendricus Adrianus van der
Knaap, 1910-1945J.
Studiegroep geslachten Drost, Med., jg. 7, nr. I, maart 1998; nr. 2. juni 1998. Hoe familie van vroeger op-
nieuw familie wordt [gemeenschappelijke afstamming van Nicolaas Drost (geb. Rhenen 1909) en echtgeno-
te Dirkje H.W. Drost (geb. Rhenen 1922) van Dirk Drost (tr. Rhenen 1747 Teuntje van Dijk)]; Drost's drijf-
riemenfabriek [te Haarlem].
Thoentertijd, nr. 24, jg. 21 Juli 1998. J. 't Hoen: Claes Willems(z.) Thoen/'t Hoen (1728-1791) uit Monster
[levensloop; tuinder, ontwikkelaar van tuinbouwgrond; zijn gezin; testament 1791].
Vis A Vis, nr. 33, april 1998. P. Vis: De Amsterdamse chirurgijnsfamilie Vis [I6e-I7e eeuw].
De Veerkampkrant, 10e ed., 4e jg., nr. 1, april 1998. Kwst. Joop Veerkamp [geb. Schiedam 1930; —,
Eijkenboom, Wijzenbroek, Kop]; Veerkamp in Nederlands-Indië; Nieuw Zeelands fragment Veerkamp;
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nr. 2, juli 1998. Hel zakboekje van Johannes Marinus Veerkamp (geb. Rijswijk 1868; 1888 loteling4eReg.
Vesting-artillerie]; Joost Veerkamp en het raadhuis van Hilversum; Correspondentie betr. ontwerp familie-
wapen; Veerkamp in Canada [fragment; nageslacht van Johannes Petrus V, 1903-1982]; Stamreeks Jeanna
Veerkamp fgeb. Dordrecht 1928 ]; Genealogie van Theodorus Wilhelmus Veerkamp [geb. Amsterdam 1878;
nageslacht].

Gaarne stellen wij aan u voor:
Reünie Familie Van Rooij, |nr. I]. 25 okt. 1997. Red.: H. van Rooij, Rubensstraat 13, 5213 BG 's-
Hertogenbosch. Deze aflevering werd gevuld met gegevens, foto's en verhalen, die verzameld werden bij/
over het nageslacht van Lambertus Johannes Josephus van Rooij (geb. St. Michielsgestel 1877, overl. Den
Bosch 1932) en Huberdina van Dinckten (1878-1935).
Stamboek Steenhoflf), genealogisch bulletin over de herkomst, geschiedenis, levenswijze en beslommerin-
gen van geslachten en families met de naam Steenhof(f), Ie jg. (1998), nr. I. Red.-adres: R. Steenhoff-
Schoonbeek, Oude Nijvelsebaan 98, B-1652 Alsemberg; lel.inl.: A.W. Steenhof, 0294-29.57.30. Er wordt
gewerkt aan een 'inventarisatie' van alle personen Steenhof(f) over de hele wereld; voor zover nu bekend
leefden in Nederland acht verschillende geslachten S. In dit nummer een korte kennismaking met deze acht:
te Woudenberg, te Amsterdam [Steinhof te Altgandersheim], uit Griethausen, uit Bierum, uit Nijmegen
[naar Graft], te Bemmel, te Ootmarsum [en Amsterdam], en de familie Oude Steenhof in Twente.

België
Ons Heem. jg. 52, nr. 2, mei 1998. Thema-nummer: sociale aspecten van de adel. H. Vannoppen: Ter
inleiding: Sociale aspecten van de adel, een uitgebreid studieterrein; E. van Ermen: Adel en ridderschap in
het hertogdom Brabant van de I lde tot de 13de eeuw [artikel in hoofdzaak gebaseerd op doctoraal proef-
schrift van de auteur;... 'met bijzondere aandacht voor de regio Leuven', o.a. bezit en hiëarchie; vergelij-
king voorkomen en verdwijnen van geslachten in de 11 e, 12e, en 13e eeuw]; P. Janssens: De Belgische adel
van de 16de tot de 18de eeuw [deze bijdrage steunt op de inleiding, die de auteur schreef voor het Wapen-
boek van de Belgische adel]; H. Vannoppen: Een nieuwe heemkundige kijk op de adel in Vlaanderen [na
het formuleren van onderzoeksvragen worden de bevindingen (voor Midden-Brabant) per thema behandeld,
o.a. het bekleden van bestuursfuncties, rechtspraak, titel, wapenschild, kerk (rechten, schenkingen e.d.),
heerlijke rechten, gebruiken na overlijden, maatschappelijk aanzien]; E. Schepens: Graaf, rentmeester en
dienstpersoneel. Zakelijke en vriendschappelijke relaties tussen Prosper Christyn graaf de Ribaucourt
[1796-1882] en zijn rentmeester August Walrave [1812-1888] [o.a. personeelsaanbod en problemen: de
familie Thielemans; met schema's De Ribaucourt, Thielemans, Walrave]; H. Vannoppen: De Ridderschap
of de 'Ordre Equestre' van Zuid-Brabant (1815-1830); L. Van Eeckhoudt: Pauselijke ridderorden en onder-
scheidingen.

Vlaamse Stam, 34e jg., nr. 7-8,juli-aug. 1998. E. Muys: Archieven van Vlaamse Vredegerechten nader ont-
sloten [de repertoria nu in copie op leeszaal RA Beveren]; H. Rrmse de Craene: Studiebeurzen bij het Brugs
seminarie [o.a. Stichting Beert (met fragment Beert; 18e-19e eeuw). Stichting Joos (Van de Kerckhove, Van
den Almeyde. Joos, Pieters, Coppijn, De Tollenaere, D'Hondt, Saele, Thiery, De Wandele), Stichting
Delaey (met fragmenten Delaey en De Grendele; 17e-19e eeuw)]; L. Deprost: Genealogie de Proost in
Oost- en West-Vlaanderen, nazaten van 'Rode Ridders'. Ridders en schepenen in het middeleeuwse Aalst
[ 14e-15e eeuw]; H. Sprangers: Ludovicus Josephus Faijdherbe, de laatste Faijdherbe [geb. Mechelen 1767;
onder de universele erfgenamen nazaten van een neef te Amsterdam: met kwst. (5 gen.): -, Van Eisen, Van
Goorlaken. Van Haecht]: W. Beele: De familienaam Strumane; Kempenaren overleden te Antwerpen [ 1753-
1777]; Geregistreerde wapens: Colson (met stamreeks), Laenen, D' Hoore, Enis, Kestens; G. Vandenberghe:
Simon Stevin (1548-1620). Brugse wiskundige in dienst van Oranje.

Duitsland
Altpreufiische Geschlechterkunde. Familienarchiv, Bd. 19(1997). Ahnenlisten Schött und Kalhorn aus dem
Fischerdorf Alt-Passarge, Kr. Heiligenbeil, Ostpr. [Schött I met o.a. Broosche, II met o.a. Hamann];
Ahnenliste Bahraus Kapellenhiitte, Kr. KarthausAVestpr. [metMartschinke, Hoffmann, Schafferus]; Fami-
lie Zierenberg (Czirenberg) aus Reval und Danzig [en Bremen; ook: Cierenberg; 14e-17e eeuw; met Wi-
cherlingen Schörer]; Familie Titius und Nebenlinien [o.a. te Danzig en Löbau; 18e-19e eeuw]; Schauins-
land [kwst. (15 kwn.)enslamreeks; 18e-20eeeuwJ: Luks [fragment te Dedawe/Ostpr.];Oloff [uitChristian-
stadt; fragment, o.a. te Thorn; 17e-19e eeuw]; KroB [met Boe(h)nke en Werner]; Templin; Altfelde [met
J(a)eschke, Schwantz, Labs, Bork]; Schauinsland [stamrreks II]; Joseph; Krompholz: Kretschmer; Quester
[l8e-20eeeuw|: Aanv./Corr. o.a. Bobeth; Aus dem NachlaB Quassowski [kwartierstaten en stamreeksen:
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Gadzali(us), Galantle. Gamm. Gehrmann. Geiger, Georgesohn. Gessell, Gesner, Gettkandt. Glogau, Gollub,
Gordack. Grabovius/Grabowski. Graemer, Gramatzki. Gring, Grommelt [met o.a. Goerke. Lau, Poerschke],
Grohs, Grube, Gusovius.

Beitrage zur Husumer Stadtgeschichte, Heft 5 (1994). B. V. Riewerls: Die Stadt Husum und die Schleswiger
Herzöge [14e-17e eeuw; o.a. bevordering handel, scheepvaart en cultuur]; H. de Cuveland: Der Husumer
SchloBgarten. Geschichte und Entwicklung vom Renaissancegarten bis zum Stadtpark; H.-P. Zimmermann:
Die Armen-Anstalten in der 'PrachenstraBe'. Zum Auf- und Ausbau der kommunalen Sozialfürsorge in
Husum zwischen 1761 und 1914; Bibliographie der landeskundlichen, geschichtlichen und kunstlichen
Literatur über die Stadt Husum.

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 25, Bd. 111,7. Jg., Heft 2, April-Juni 1998. Die Trost-Orgel der Kirche zu
St. Walpurgis in GroBengottern, ihre Vorgangerwerke sowie die Organisten dieser Kirche [Heinrich Gott-
fried Trost (ca. 1671 -1759), Christoph Schütze (1571 -1599), Melchior Marpurgk (1599-1606), Johann De-
gener (1606-?), Nicolaus Kebber (1615-1662), Johann Paul Schwenke (1662-1681)]; Christoph Stengel
(1748-1783) aus ObergeiBendorf, kursachsischer Soldat und Hutmann in Waltersdorf bei Berga [geb. 1748;
exm. Piehler; met beknopte kwst.]; Der Adam-Ries-Nachfahre Emil Ernst Timmler [1872-1928; familie
Hom te Sehma; 17e-19e eeuw; Timmler te Reinsdorf; 18e-20e eeuw]; Zur Friihgeschichte der Familien
Göring in Thüringen, insbesondere im Schleizer Raum; Orstfremde im 1. Traubuch der evang.-luth.
Kirchgemeinde St. Wolfgang in Schneeberg/Sachsen 1583-1623 [1583-99]; Verv. BUrgerbuch von Neu-
stadt/Orla ab 1749 [o.a. Seydel, Besser]; Die Familie des Steinmetzen Carl Otto RieB [in Kleinrückers-
walde, geb. 1869]; Die genealogische Sammlung des Leipziger Rechtsanwaltes Dr. Ludwig Ernst Heyden-
reich.

Genealogie undHeraldik. Archiv für Familiengeschichtsforschung und Wappenwesen, Band 1, Heft I-3.
Okt.-Dez. 1948. J. Meyer: Das Epitaph des Hilmar v. Münchhausen und der Lucia v. Reden; W. van
Kempen: Genealogisch-heraldische Quellen des Göttinger Stadtarchivs;R. Schafer. Die Freiherrn von Nor-
deck. Eine hessische familiengeschichtliche Fehlerquelle [Johann Nordeck tr. ca. 1530 MargarethaFurster,
dr. van Margaretha von Hessen]; F. Moelier: Grundstückskaufe und Testamentsveröffentlichungen von
Salzburgern in OstpreuBen 1732-1776 [Aberger t/m Gumboldt]; P. Lunderstedt: Die altesten Lunderstedt
in Thüringen].

Idem, Heft 5, Febr. 1949. G. Nebinger: Die Lang aus Maichingen von den Geschicken einer Familie in
Altwürttemberg in drei Jahrhunderten; Verv. Quellen des Göttinger Stadtarchivs; Neue deutsche Landes-
wappen. Thüringen; Verv. Salzburgern in OstpreuBen [Leiber tym Schneller].

Herold-Jahrbuch, N.F. 2. Band (1997). J. Arndt: Der Wappenschwindel - seine Werkstatten und ihre
Inhaber. Ein Bliek in die heraldische Subkultur [periode 1806-1932; met lijst vervalsers met biografische
gegevens]; U. Cmbatynski: Das Altmarkische Pfarrerbuch-ein Werkstattbericht [voorde kerkprovincie
Saksen is geen gedrukte toegang op predikanten beschikbaar; ervaringen met de samenstelling van een der-
gelijk werk voor de Altmark]: Th. Frenz: Wappendarstellungen auf Urkunden der Papstlichen Kurie: L.
Igdlffy von Igcily: Das Scharffenbergsche Wappenbuch der Codex Saurma und deren Beziehungen zu
anderen Wappenbüchern der Zeit [Codex Saurma dateert van 1590; o.a. gedrukte bronnen waaraan Crispin
en Johann Scharffenberg (1578) materiaal ontleend kunnen hebben]; H. -H. Schütt: Das Mecklenburger Für-
stenwappen von 1668 im Landeshauptarchiv Schwerin; W. Schupp: Genealogische und bio-bibliographi-
sche Ermittlungen zur Pfarrerfamilie Mehring (Möhring) [!8e-20e eeuw]; voorts: Die Entstehung der Lan-
deswappen der Bundesrepublik Deutschland. Ein Beitrag zur Geschichte der Staatsheraldik: Neue Stadt-
und Dorfgemeindewappen in Niederschlesien zur gegenwartigen kommunalen Heraldik in Polen: Wappen
in Martin Friedrich Seidels Bilder-Sammiung branderburgischer Persönlichkeiten. Verzeichnis der darge-
stellten Personen und ihrer Wappen.

Niedersachsischen Landesverein für Familienkunde e.V. Hannover. Sonderveröffentlichung 21. [tevens:]
Deutsche Ortssippenbücher Reihe B - Band 58 (1989). KI. Kunze: Ortssippenbuch FUrstenhagen. Die Ein-
wohnerschaft in vier Jahrhunderten [ligt ten Z.O. van Kassei; alfabetisch, met gezinnen; veel voorkomende
namen: Brauns. Büt(h)e, Duntemann, Finger. Fricke, Gebert, Gerke(n), Glasewald. Gobrecht. Görges,
Grebenstein, Grote. Jordan. Kempe. Klages, Korte. Leibecke. Mascher, Meyer/Meier, Otte, Reuleke. Ring-
ling, Sahlbach. Smid(t), Schrefen/Schreven/Schre(i)ben. Siebert, Söder. Stange, Teuteberg, Thiele. Thies.
Tiepel. Timner, VoB, Wieneke].

Idem, Sonderveröffentlichung 25 (1992). H. Zimmermann: Die Sterbefalle in der Altstadt Hannover
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1536-1610 [register van het luidgeld; een greep uit de veel voorkomende namen: van Anderten. Appel, Bar-
tels, Beekman, Beneke, Ber(e)ns. Berckhusen. Bestenbostel. Blome/Blume. Bockholt, Bodeker, Bodestab/
Boistaff, Bomgarde, Brandes, Broekman, Bruwer, Bunnenburg, Busse, Disber, Duve, Eggeling, Eimker,
Engelke, Esbeke. Varenwald/Vorenwold/Vornwoldt/Farenwolt, Fockerelle, Folger(s)/Volger(s), Fricke,
Fromeling, Garbers, Gering, Griesewaldt/Gryswold, Giselmann, Grube/Grupen, Halsband, Heiseke,
Herbsl/Harfst/Hervest/Harvest, Hesse, Hoier, Homan, Homester. Hurlebus(ch), Idensen, Clawes/Clages.
Kluver. Kobart. Koek, Krack, Kruse/Krause, Lampe, Lange. Limborg, Loman, von Lude. Lunden/Luynden/
van Luden. Masman, Meienbarg/Meygenbarg, Meyer/Meyger. Melbo(e)m, Morenweg, Niemeier/Nyge-
meyger, Nobbe, Olderogge, Pape. Peitman, Polman, Rode, Rogge, Rosenhagen, Rude(n), Rupe(n), Schacht,
Schaper, Scher/Scheer, Scher(e)nhagen, Schil(d)t, Schrader/Schrar, Schulraven, Sedeler, van/vom Sode,
Sotman/Soettman, Stalman, Stekel, Stimpel. Torman/Tomeman, Truwen/Druwen, Turck, Warneke/Werne-
ke, Wedekind, Wedemeier. WilkeAVylcke, van Wintem/von Wintheim/van Wynthem, Wissel, Wrede,
Wulfhagen.

Groot-Brittannië
The Coat of Arms, N.S. Vol. XII, No. 179. Autumn 1997. B.A. McAndrew: The Erroll Entail of 1541: Heral-
dic differencing in mid-l6th century Scotland [familie Hay; 13e-16e eeuw]: J. Good: London guild and
diocesan heraldry during the Reformation; E.M. Kandel: Three Anglo-Portuguese armigers; The badges
of the suffragan bishops of Kingston, Woolwich and Croydon-an heraldic innovation; J. Campbell-Kease:
Sir James Balfourof Denmylneand Kinnaird-andhiscoronationasLyon KingofArms of Scotland, 1630;
County arms in Britain.

Idem, No. 180. Winter 1997. E.M. Kandel: The Stuart Succession [pretendenten onder het nageslacht
van James I (1603-25) en illegitieme nakomelingen van 'Bonnie Prince Charlie' ]; The arms of the Domini-
cas: Some early arms appearing in John Speed's 'Theatrum Imperii Magnae Brittaniae' of 1616; Verv. The
Erroll Entail of 1541 [schema's Hay of Yeste, Hay of Leys, Hay of Mayne, Hay of Tullybody: 15e- 16e
eeuw].

Idem, No. 181, Spring 1998. The Heraldry Society, in the beginning, now and forever; Aspects of Welsh
Heraldry; The arms of Rahier des Bignons; The death and burial in Gloucestershire of John Campbell
Hooke (Hooke Campbell) of Bangeston, Lord Lyon King of Arms 1754-1795; The Papal honour of the
Golden Rose; Arms and the Channel Tunnel; The Erroll Entail of 1541 [corrigenda]; The Order of the
Lunulu [Ierland].

Idem, No. 182, Summer 1998. D. White: Heralds and their clients - the arms of Nelson; J. Campbell-
Kease: Some notes on the Great Seals of England [ 12e-16e eeuw]; P. Metcalf. Abatements, or marks of dis-
honour.

The Scottish Genealogist, Vol. XLIV, No. 4, Dec. 1997. J. Blair. Ogston of that lik: Their Barony of Craigs
[15e-16e eeuw]; K. Nisbei: Scots in the Canadian Expeditionary Force; G.S. MacLachlan: The Mc/Mac-
Lachlansof Auchentroig, Stirlingshire; D./?. 7brrance:ThemaritimecareerofWilliam Allan [1837-1903];
Aberdour, Fife — Register of burials of mariners 1817-1854.

Idem, Vol. XLV, No. 1, March 1998. A charter of Uchtred, Mac Gille Chonaills in the Isle of Man and
other Conundrums. Charter of Uchtred son of Fergus to Richard son of Troite, c. 1170; The Smalls of Scot-
land [Small],

Idem, No. 2. June 1998. The birthplace of Sir William Wallace (1277-1305); Sources and sleuthing in
Sutherland; An Alexander family in Scotland and America: The Lauder surname; Maps and plans for family
history research.

Zwitserland
Maajan/Die Quelle [Joodse genealogie Zwitserland en Hamburg], Heft 47, 12. Jg., Juni 1998. Verv. Glos-
sar; D. Teichman: Auf der Suche nach einer Verbindung zum Dynower Rebbe (1783-1841) [Rabbi Zwi
Elimelech Spira (1783-1841) van Dynow, zoon van Pessach Langsam; Fisch, Schönfeld, Uri]; R.M. Jung:
1848: der Judenrumpel und Hegenheim [Elzas; en de familie JungJ; Idem: Die 5758 Jahre lange Ahnenliste
[afstamming van Adam, viaSaul Wahl, eendags koning van Polen (1545-1617); '...je nach Standpunkt des
Lesers aber als überzeugend, möglich, absurd, unwissenschaftlich oder einfach als Spielerei betrachtet wer-
den mogen' |; Schweizer—deportiert von Frankreich aus; Mohelbücher aus dem Ober-Elsass, dem Surbtal
undderRegion Basel [overzicht]; Hochzeitliste des Schimon ben Naftali Blum [1672-77]; Aus den Erinne-
rungen des Architekten Semmy Engel [geb. 1864]: Verv. Literaturauswahl jiidische Friedhöfe [Eichstetten
t/m Hamburg].
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Regio-Familienforscher (Basel), Jg. 11, Nr. 2, Juni 1998. Start der PC- und der Internet-Gruppe; H.B. Kcilin:
Das Schiffsunglück vom 26. September 1770 bei Koblenz [namen van slachtoffers]; R.T. Hallauer. eine
Basler Sammlung von Gewohnheitsverbrechern. Alphabetisches Namenregister mit Herkunftsangabe
[ 1874-1901; vele nationaliteiten; o.a. Constantin Josef Dupont, uit Antwerpen (B) en Heinrich Wewers, uit
Roermond (Holland)]; H.B. Kcilin: Literatur zur Heraldik; Idem: Schweizer Immigranten im Elsass; G.
Mattern: Wappen auf Internet am Beispiel von Basselland; Stammtafeln und Familienchroniken im Staats-
archiv Basel-Landschaft.

Idem, Nr. 3, Sept. 1998. Geschichte der Herren von Rötteln und ihres Schlosses; H.B. Kcilin: Führung
im Schweizerischen Wirtschaftsarchiv-ein Riesenerfolg. Beispiele von Quellen personenbezogener Infor-
mation im SWA; G.A. Tammann: Ausgewanderte Bottminger Jundt; E. Beugger-Schild: 1849 kam Alex-
ander Spengler als Flüchtling in die Schweiz [geb. Mannheim 1827; met stamreeks Spengler; l7e-2Oe
eeuw]; voorts: Ein angeblicher Ritualmord in Endingen im Breisgau im Jahr 1470; Die Fremden im
Kirchenbuch von Wyhlen 1605-1690; Polizeilich gesucht: Johann August Sutter.

Verder ontvingen wij:
Burgerzaken & Recht, 5e jg., nr. 5, mei 1998 [congresnummer; hierin o.a. Geregistreerd partnerschap een
blijvertje?; Naturalisatieprocedure], nr. 6, juni 1998 [Casus en antwoorden afstammingsrecht], nr. 7/8, juli/
aug. 1998.
Familiestichting Overmars(ch), nieuwsbrief, Ie jg., nr. 0, voorjaar 1996; Ie jg., nr. 1, najaar 1996; nr. 2,
2e jg., voorjaar 1997 (de verschillende takken (= stammen) Overmars(ch) - lijst]; nr. 3, 2e jg., najaar 1997.
Afschrift oprichting stichting.
Frison-Magazine, no. 77, oct. 1997.
Der Herold, N.F. Band 15, Heft 8, 40. Jg. (1997), IV. Quartal.
Hollands Historisch Magazine, 3e jg., nr. 3, juli 1998 [Vrijetijdshistorici en wetenschappers op het raakvlak
van de regionale geschiedenis. Kloof of kruispunt (verslag symposium); Vrijwilligers in archieven: goed-
kope vervangers of noodzakelijke aanvulling?].
De Kempische Genealoog (VVF, afd. Kempen), jg. 10, nr. 2, april-juni 1998 [V. Bertels: Parochiearchief
O.L.Vrouw Arendonk (lijst van testamenten 1703-1750, aanwezig in dit archief)]-
Korps-Orgaan. Officieel orgaan van het Haarlemse politie-korps, 1 lejg., no. 1 (juni 1956) t/m no. 12 (mei
1957) [o.a. jubilea, korpsmededelingen w.o. familieberichten, advertenties, berichten uit de sportvereni-
ging].
Oostvlaamse Zanten, jg. LXX1I (1997) -2.
Volkskundige Kroniek (Vlaanderen), jg. 5 (1997), nrs. 1 t/m 4.
Zeeuwse familiepraet (Stichting Genealogisch Centrum Zeeland, Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes), 13e
jg., nr. 1, juni 1998 [Verv. Levendale pakt uit... (regesten notariële acten; eind 16e eeuw); Verv. Actaboek
Borselen (1649-1651)].

M. Vulsma-Kappers

UIT ANTWERPSE BRON (37)

2-8-1584; Jacques Cocquiel coopman constituit Symon van Thienen coopman woon-
achtich tot Rhene ... [om te ontvangen] alsulcke 47 pond 9 st. 7 penn. vlaams als de
wedewe en erfgenfamen] wylen Everaerd Conincx hem constituant deuchdel[ick]
tachter en[de] ingebreke zyn naer luyt van ... de reken[inge] d[aer]aff zynde.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 378, f. 119verso) [M.V-K]
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun
onderzoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is
gebleken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealogen
kunnen 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.

Wapen Miseroy
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VRAGEN

118. MISEROY/MISEROI
Allardus Miseroy/Miseroi, geb. ca. 1645, overl. vóór 27-4-1691, (onder)trouw-inschrijving ingetekend
Amsterdam 28-5-1667 Hillegont Wouter van der Dye, van Amsterdam, overl. vóór 27-4-1691. Gevraagd
herkomst van Allardus en naamsverklaring Miseroy. Is er iets te herleiden uit de afbeeldingen op het
familiewapen?

J.W.A. Deetman, Helmond

119. WINTER-ANDERSON
Hillegonda Anderson, geb. Amsterdam 6-1-1856, gehuwd met Hermanus Frederik Franciscus Winter, geb.
Amsterdam 11-11-1859, ald. overl. 29-1-1917, verhuist volgens een aantekening in het Bev. Reg. van
Amsterdam naar Naarden (alwaar overigens geen inschrijving aangetroffen) en woont in 1930 wederom
in Amsterdam. Haar overlijden is echter niet te vinden. Gevraagd de overl. gegevens van Hillegonda
Anderson.
VAN MOURIK
Hendricus van Mourik, geb. Amersfoort 7-11-1888, vertrekt naar Ned.-Indië en werkt in 1941 als
gevangenbewaker in de gevangenis Glodock te Weltevreden, een voorstad van Batavia. Na 1941 is nooit
meer iets van hem vernomen. Waar en wanneer is hij overleden en met wie was hij gehuwd?

A. de Lobel, Amsterdam

120. KUIJPER-JANS
Het echtpaar Johannes Kuijper (overl. 30-9-1794) en Jannigje Jans (overl. 5-10-1771) leefden in Utrecht
buiten de Wittevrouwenpoort. Hij was hovenier en zij hadden vier kinderen. Gevraagd de doop- en
huwelijksgegevens, alsmede het voorgeslacht van genoemd echtpaar, alsmede de doopgegevens van hun
oudste zoon Nicolaas, geb. ca. 1736.
BOESEWINKEL-GERRETSEN
Gerret Boesewinkel en Hendrina Gerretsen trouwen te Doesburg op 30-4-1780. Zij overlijden te Zutphen
resp. op 26-1-1801 en 22-4-1801. Er zijn verschillende attestaties gevonden: Doesburg, Bronkhorst-
Steenderen, Zutphen. De kinderen zijn geboren in Bronkhorst-Steenderen en Zutphen. Gevraagd de
geboortegegevens en het voorgeslacht van genoemd echtpaar.

T.C.G. Kleinegris, Kamerik

I2I.ELIAS/ELIENS
Gevraagd de afstamming van Gerrit Gerritsz. Elias (Eliens), soldaat in het garnizoen te Hoorn, tr. ald. 20-2-
1746 Jannetje Jacobdsdr. Wijnkoop(s), j.d. van Leeuwarden. Uit dit huwelijk ged. te Hoorn (r.-k.) 1747-
1758: Henricus, Gerrit, Lambertus, Joanna, Joannes en Grietje. De naam lijkt te wijzen op een herkomst
uit Brabant

P.P.G. Hofman Kolk, Haarlem

122. VAN DER MEER-HARWIG
Cornelis van der Meer, ged. Delfshaven 11-6-1788 als zoon van Cornelis van der Meer (chirurgijn, overl.
Delfshaven 20-8-1789) en Elisabeth van Huyksloot (overl. Delfshaven 19-9-1797), is op latere leeftijd inge-
nieur en chef van de provincie Overijssel, woonachtig te Zwolle. Hij trouwt 14-11 -1816 te Almelo Francina
Hendrina Harwig, geb. Almelo 16-7-1796. Beiden zijn niet in Zwolle overleden en komen in 1850 niet in
het Bev. Reg. voor; ook is niet bekend waarheen zij zijn vertrokken. Gevraagd overlijdensgegevens van het
echtpaar Van der Meer-Harwig, en verder voorgeslacht van Cornelis van der Meer.

F. Harwig, Hasselt

123. VAN RENOIJ(EN)
Heijltje Sijmons van Renoij(en), geb/ged. Willemstad 3/5-7-1709, otr./tr. Willemstad 9-5-1728 Cornelis
Jans Knook, ged. Willemstad 22-3-1699. Haar ouders zijn Sijmon Gerbrants van Renoij(en), geb.
Ruygenhil, ged. Fijnaart 25-8-1669, otr. Willemstad 16-12-1701 Katie Jobs van Krimpen. De ouders van
Sijmon zijn: Gerbrant Cornelisse van Renoij, wedn. van Sijck Jacobs, otr./tr. Willemstad 6/30-1-1669
Heijltje Cornelis, j.d. van Strien, won. in Willemstad. Gevraagd nadere gegevens van de genoemde
personen.
Gerbrandt Comelisse van Renoyen, won. in de polder de Ruigenhil, koopt in 1671 van de curator in de boe-
del van Marechien Huybrechts zaliger, wed. van Jan Roelandsen van Os, het pand Benedenkade 10 in Wil-
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lemstad (ORA W'stad 162). In 1672 is het pand in bezit van Rut(ger) en Gerrebrand Cornelissen van
Renoijen (ORA W'stad 162). In 1706 overlijdt een Rutger Renoy. commies van s lands magazijnen te
Grave. Gevraagd: 1. Is er een relatie tussen Gerrebrant en Rut: 2. Is de Rut uit Willemstad dezelfde als de
Rutger uit Grave; 3. Zijn er nadere gegevens bekend betr. genoemde personen: 4. Is er een relatie met
Lodewijk Renoy. koetsier van jonker Jacob van Reijersbergen. overl. Den Haag 8-12-1701?

C.P.H. Soetens. Tiel

124. RUMP. PECK, VON LOHN. WASSENBERG. BERTELING. WERMANN. HOEFED1NG.
ROTHMAN

I. Heinrich Rump. gastheer en burger van Utteln (Dld). tr. NN: hieruit:
Ha. Ds. Dietrich Rump, ged. Nutteln 2-1 -1540. overl. Tecklenburg 27-6-1606. predikant en schoolmeester

te Tecklenburg, tr. 1 -2-1658 Talie Berteling: hieruit:
lila. Ds. Arnold Rump. ged. 28-11-1579. overl. 28-3-1639, predikant te Tecklenburg, praeceptor bij de

heren Von Ledeur zu Langeveld, tr. 17-11-1613 Regina Wassenberg; hieruit:
IVa. Adolf Rump. ged. 28-11-1614. overl. 6-1-1643. verwalter te Hülshof, notaris te Tecklenburg. tr.

Gertrud von Lohn; hieruit:
Va. Arnold Johann Rump, ged. 21-4-1644, overl. Landbergen 21-4-1683, landvoogd in Landbergen, tr.

Anna Elisabeth Peck.
Ilb. Johann Rump, overl. aug. 1581, tr. Maria Wermann, overl. Gildehaus (?) 8-11-1621; hieruit:

Illb. Arnold Rump. ged. Gildehaus 26-3-1574, priester te Schüttorf, tr. Else Höfeding; hieruit:
IVb. Ds. Wolf Conrad Rump, ged. Schüttorf 18-11-1612, overl. Ibbenbüren 13-4-1693. tr. Anna Amalia

Kramer, ged. Bentheim 1-1-1613. overl. Tecklenburg 1707, dr. van Wessel en Ebbele Tempelman:
hieruit:

Vb. Carel Wessel Rump. geb. vóór 1673, tr. Anna Elisabeth Rothman; hieruit: ???
Gevraagd aanvullende gegevens en voorouders van leden van bovenstaande families.

D. Jordaan, Naarden

125. SMEENK
Tussen 1935 en 1944 is overleden Jan Smeenk, die vermoedelijk vernoemd is naar zijn grootvader Jan
Smeenk, op 11-8-1828 te Amsterdam geboren. Gevraagd met name geboortedatum en -plaats, alsmede
sterfdatum en -plaats van de eerstgenoemde Jan Smeenk.

Mr. M.C.G.M, ten Hagen, Diepenveen

126. DE HAAS
In de Neder-Betuwe: gevraagd voorgeslacht van Adriaantje Claesdr. de Haas. overl. vóór 1704, herkomst
onbekend. Zij was getrouwd met Jerephaas Jacobsz. Vereem, die onmondig was 5-10-1640 en begraven
werd in de kerk te Zoelmond op 18-4-1702, leenman van Buren te Asch, zoon van Jacob Jansz Vereem,
brouwer te Zoelmond, en Maria van Leeuwen Jerephaesdr (Maria hertr. na 5-10-1640 met Claes Jacobsz
van Utrecht).

R.W. Maaswinkel. St. Vith (B)

127. OOSTERLING
Omstreeks 1725 tr. Evert Schuurmans (geb. 1707, soldaat in het eerste bat. v/h regiment Oranje Stad en
Lande en Drenthe) met Sara Oosterling. Alleen haar naam is bekend. Te Woerden testeert 22-12-1732 voor
nots Dirk Swartendijk: Trijntje Oosterling, wonende aldaar. In dit testament worden genoemd haar zusters
Leena en Ariaantje Oosterling, haar halfbroer Cornelis Oosterling en haar halfzuster Sara Oosterling (dan
kennelijk ongehuwd; identiek met eerder genoemde Sara?), alsmede haar zwager Jan Frederik Veenendaal.
In de DTB van Woerden niets over hen te vinden. Wie kan aanwijzingen geven over Sara Oosterling?
VAN DER VLUGT-VAN SCHALCKWIJK
Gerrit Aertsz. van der Vlucht/Vlught, j.m. 'aende Nieuwerbrugge' onder Bodegraven, otr. Bodegraven 21-9-
1659 Marrichjen Willems van Schalckwijk. j.d. wonende in de Weypoort van Bodegraven. Gevraagd voor-
geslacht van beiden. Een broer van Gerrit zal geweest zijn Philps Aartsz. van der Vlught, j.m.. otr./tr. Bode-
graven 29-1/15-2-1679 Marrigje Willems van der Spruijt. j.d., beiden wonende onder Bodegraven. Een
zuster van Marrichjen was Nelletjen Willems van Schalckwijk, j.d. won.' int Weijlant' van Bodegraven,
otr. Bodegraven 7-6-1654 Pool Jansz Kamerik, j.m. won. int lant van Woerden in Barwoutswaarder.

C.H. van Wijngaarden, Breda
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ANTWOORDEN

073. VAN DIEMEN-VAN MUNSTER. STUMPHIUS-VAN DIEMEN (53, (1998). pag. 363)
De genealogie van de Zutphense familie van Diemen heb ik gepubliceerd in De Nederlandsche Leeuw CXII
(1995), kol. 4-16. Dochter Maria van het echtpaar Mr. Peter van Diemen en Geertruyd van Munster (kol.
15) wordt op 17-8-1656 te Zutphen gedoopt en op 29-4-1670 wegens het overlijden van haar vader onder
voogdij gesteld. De Maria van Diemen. geb. te Dinxperlo, die vraagsteller op hoogstens dertienjarige leef-
tijd in 1668 laat huwen, kan dus niet dezelfde zijn.

Dr. J.G. Smit. Leidschendam

Het C.B.G. Den Haag bezit een getypte Genealogie Stumphius van de hand van de heer C.H. Stumphius
te Zwijndrecht. Op blad 6 van genoemde genealogie staat:
- Ilbis. Christiaan Stumpel, geb. omstr. 1645, richter en landschrijvervan de heerlijkheid Lichtenvoorde.

overl huwt Dinxperlo oktober 1668 Maria van Diemen (gegevens onbekend);
- Ibis (de ouders van Ilbis, blad 1). Jan Stumph. overl. na 1669, huwt Fenneken ter Woerdt, overl.

omstreeks 1664, dochter van Christiaan, chirurgijn en 'veltscherer' (barbier) en Hilleken de Quade:
- I (ouders van Ibis, blad 1). Caspar Stumph, geb. omstreeks 1590. sergeant in 1621. luitenant onder

kapitein Lawick te Bredevoort in 1636, overl. na 1649, huwt vóór 1620 Barbara Hoet. overl. na 1649.
N.B. Uitgaande van de juistheid van de Genealogie Stumphius komt het voor. dat vraagsteller functies
en hoedanigheden aan Christiaan toeschrijft, die volgens die genealogie behoren bij Chrstiaans oudere
broer Casparus Stumph (blad 3):

- II. Casparus Stumph, geb. omstr. 1640, 'der reghten doctor', advocaat-fiscaal der heerlijkheid Lichten-
voorde, overl...., huwt Weerde november 1667 (ondertrouwt te Bredevoort november 1667) Anna Waes.
j.d. 'tot Boeckholt', dochter van Johan.

CA. Scharten, Zutphen

078. VAN DISSEL-DE VOS (53 (1998), pag. 364)
2. Johannes van der Dissel, ged. Hoogl. Kerk te Leiden 5-12-1709, droogscheerder, otr. Leiden 25-4-

1732
3. Anna Maria de Vos, won. Leiden.
4. Ruth van der Dissel, lakenwerker. tr. (I) Annetje Gerrits, otr. (2) Leiden 23-3-1697
5. Claesje van der Poel.
6. Christiaan de Vos, ged. Leiden 25-7-1683, lakenwerker, otr. Leiden 2-5-1709
7. Magdalena Le Mair, geb. Leiden, tr. (2) 13/28-1 -1731 Isaac Weycaart.

10. Jan van der Poel, zoon van Jan der Poel, tr. (1) Jannetje Cornelisdr. tr. (2) 6/21-6-1671
11. Beertge Rous, dochter van Hendrik Rous, tr. (1) Johannes Dromont, otr. (3) Leiden 24-2-1683 de Heer

Adriaan Pieter van Slingelant, tr. (4) Leiden 21-6/6-7-1692 Cornelis Anotte.
12. Guillaume de Vos, geb. Utrecht als zoon van Tieleman de Vos, otr./tr. Leiden 7/23-2-1681
13. Maria Slosser.
26. Christiaan Slosser. j.m. van 'Monsiou', op 12-8-1861 poorter te Leiden, otr. (Schepenen) Leiden 15-8-

1655
27. Annetje Muires.

A. van Eek. Utrecht

083. DE LEEUW-VROONLAND, VROONLAND-RIJK (53 (1998), pag. 470)
Excerpt uit het artikel in: 'Speurtocht naar Zeelands verleden 4', getiteld 'Uit Zeeuwse klei zijn wij
getrokken . . Vroo(n)land ca 1615-1992' door J.P.L.A. Janssens (overl.): Marinus Vroonland, ged.
Heinkenszand 9-10-1733 (r.-k.), zn. van Adriaan Marinusse Vroonland en Joanna Jacobs Huisen, otr. (1)
Baarland (NH) 8-11-1765, tr. (NH) Baarland 25-11-1765. tr. (r.-k.) Baarland 26-11-1765 Cornelia Remijn,
ged. Baarland 25-7-1731 (r.-k.), overl. vóór 7-2-1778; otr./tr. (2) Driewegen 7-2/25-3-1778 Jacomina
Strobbaerts, ged. Driewegen 25-4-1742, overl. 10-3-1807, begr. Kwadendamme (r.-k.. dr. van Matthijs
Strobbaerts en Adriana Vlaanderen. Hieruit o.a.: Matthias/Matthijs Vroonland, ged. 22-11-1783, overl.
Hoedekenskerke 19-3-1847, tr. Kwadendamme 8-6-1806 Fransina alias Josina (Sientje) Rijk, ged.
Ovezande 11 -3-1785 (r.-k.), overl. Baarland 3-11 -1815, dr. van Adelbertus Rijk en Maria de Jonge. Hieruit
o.a.: Jacomina Vroonland, geb. Baarland 18-5-1807, ged. Kwadendamme 18-5-1807 (r.-k.), overl.
Hoedekenskerke 18-10-1867, tr. Ovezande 26-5-1831 Adrianus de Leeuw, geb./ged.: s- Heerenhoek 3/4-1 -
1807 (r.-k.), overl. Hoedekenskerke 2-4-1876.

H. Wesselius-Groenendaal, Enschede
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085. VAN BUTZELER (53 (1998), pag. 470)
Everl Goirtsz. van Butzeler (liever: van Butsel(a)er) was raad van Amersfoort van 1619 tot 1629. In dat
laatste jaar overleed hij, in oktober 1629 werden de grote en de kleine klok van de St. Joriskerk bij zijn
begrafenis geluid (bron: kerkerekening). Op 28-9-1605 won hij het burgerschap van Amersfoort, waarbij
vermeld wordt dat hij afkomstig is van Barneveld. Evert was brouwer, maar niet op Bavoort. Op 9-3-1607
krijgt hij van het stadsbestuur van Amersfoort toestemming in de buitenstad te mogen brouwen (bron:
resoluties stadsbestuur). In 1627 werd nog de zoon van Evert in de St. Joriskerk begraven en overluid.

Dr. J.G. Smit, Leidschendam

Butselaar was een belening van Huis Scherpenzeel. Als zodanig komt het in de leenboeken voor
(Repertorium van de beleningen van het Huis Scherpenzeel, door H.M. van Woudenberg. Scherpenzeel
1995, pag. 27,28):
Butselaer in Lunteren (ged.), heergewaad- 20 oude grote konings toernooisen. nr. 78,80,89,90: 6
rijksdaalders.
Dit deel van Butselaer splitst zich een aantal malen. Eén van de splitsingen heet vanaf 1780 Klein Butselaar,
niet te verwarren met Klein Butselaar, genoemd in nr. II 8-123.
69. Evert Goirts van Butzeler beleend na dode van zijn vader Goirt van Butzeler met Butzeler( 141:72)

01-11-1582.
70. Evert Goirts van Butzeler x Ariaentgen Jan Boijendr beleend met Butzeler. Octrooi om te testeren

(141:110) 13-09-1611.
71. Jan Evertsz van Butselaer beleend na dode van zijn vader Evert van Butselaer met Butselaer

(141:181 vo) 09-10-1630.
72. Cornelis Caen namens zijn moeder Oetgen van Butselaer vraagt bevestiging van de maaggescheid

opgericht tussen haar en haar broer, zuster en zwager op 13-11-1649. Zij zijn beleend met Butselaer
(141:230vo) 02-03-1650.

73. Cornelis Caen namens zijn moeder Oetgen Everts van Butselaers, dochter van zal. Evert van
Butselaer, beleend met Butselaer. Vorige belening aan Evert van Butselaer en daarna zijn zoon Jan
van Butselaer (dit is dus een broer van Oetgen) (141 -.231) 02-03-1650 (volgt nr. 74 en 76).

74. Jan van Butseler beleend na dode van zijn zuster Jantien van Butseler, die volgens maaggescheid van
14-11-1649, bevestigd in het leenboek op 02-03-1650, de helft van Butseler bezat. Jan wordt nu met
deze helft beleend (2:41 vo) 03-04-1669(afgesplitst van nr. 73)

75. Wijllem Gijesbertsen van den Buijsert beleend na dode van Jan van Butselaer, volgens maaggescheid,
met de helft van Butselaer (142:64vo) 06-01-1676 (verder geen beleningen meer bekend).

76. Otgen van Butselaer, momber: Berrent Huijgen. Testament. Erfgenamen: haar kinderen:Cornelis
Caen, notaris, Evert Caen en Maria Caen, ieder een derde deel, waarboven de oudste 100 ducaten
krijgt. (142:32) 22-04-1663(afgesplitst van nr. 73).

77. Comelijs Caen, notaris, oudste zoon, beleend na dode van zijn moeder Oetgen van Butselaer met
Butselaer. Vorige belening 02-03-1650 (141:243vo) 22-09-1670.

78. Harmanus Kaen, procureur van Amersfoort beleend na dode van zijn vader Cornelis Kaen, notaris in
Amersfoort met Butselaer. Vorige belening 22-09-1670. (143:75) 20-03-1710.

79. Dirk en Ernst van Dompselaer (de helft) en Gerrit Aartsen Hoijer x Grietje Otten (de helft) kopen van
Hermannus Caen x Margareta Maria Hooft van Huijsduijnen en Albert van den Buijsert het erf
Butselaar, gekocht op 18-02-1710(148: register leenboeken; los stuk achterin)(volgt nr. 80 en 89).

80. Eernst van Dompselaer, ontvanger van Barneveld, beleend door opdracht van Willem van de Vliert
namens Harmanis Kaen, notaris en procureur te Amersfoort met de helft van Butselaer. Vorige
belening 20-03-1710(143:97vo) 16-08-1714(afgesplitst van 79).Enz.

89. Gerrit (Aertsen) Hoijert (x Grietjen Otten) beleend door opdracht van Willem van de Vliert namens
Harmanis Kaen, notaris en procureur te Amersfoort met de helft van Butselaer. Vorige belening 20-
03-1710. (143:96) 23-08-1714 (afgesplitst van 79). Enz.

H.M. Woudenberg, Werkgroep Genealogie,
Vereniging Oud Scherpenzeel, Scherpenzeel

086. TERSCHEGGET-VAN KLARENBEEK (53 (1998), pag. 470)
De naam Ter Schegget wordt reeds in de 16e eeuw in Lochem vermeld in diverse akten. De naam is afkom-
stig van een boerderij met de naam De Schegget in Ampsen. Scheg, ook wel schag, betekent geboomte of
een groepje bomen, dus Ter Schegget kan zijn: boerderij bij een groepje bomen. De familienaam Ter Scheg-
get is dus afkomstig van een boerderijnaam. Jan ter Schecke of ter Schegget, de oudst bekende voorouder,
is waarschijnlijk omstreeks 1580 geboren. Hij is 'bouman' op de boerderij 'De Schegget' in Ampsen. Hij
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was getrouwd mei Elsken Lonneman, dochter van Warner Lonneman, afkomstig van de boerderij
Lonneman in Ampsen. De boerderij De Schegget was in die lijd eigendom van het armenhuis in Lochem.
Bij de boerderij behoorde ook een oliemolen, waarvan Jan Janszoon ter Schegget de olieslager was. Op 14
juli 1696 verkoopt het armenhuis te Lochem 'het goetje ter Schegget met de olijmolen voor 2000 carolus
guldens' aan de baron van Nagel, heer van Oud en Nieuw Ampsen.

1. Barend Terschegget. geb. Ingen ca. 1748. stadstimmerman te Utrecht.
2. Goossen ter Schegget. NH ged. Lochem 2-6-1709, tr. Ingen
3. Geertruida van Klarenbeek.
4. Richeld ter Schegget, geb. ca. 1662. tr.
5. Gerritjen Swickelers.
8. Berm ter Scheggel. geb. Ampsen ca. 1635, 'bouman' op de Schegget, overl. vóór 1698, tr. ca. 1659
9. Geertjen te Winckel.

16. Derick ter Schegget, ged. Lochem 27-6-1613, ponier (hetgeen inhield dat hij belast was met het ope-
nen en sluiten en onderhoud van de poort van Lochem), tr. ca. 1634

17. Grietjen Hendricksen.
32. Jan ter Scheggel, 'bouman7 op de boerderij 'de Schegget' in Ampsen, tr.
33. Elsken Lonneman. afk. van de boerderij Lonneman in Ampsen. Uit dit huwelijk: Maria; Eiksken, ged.

Lochem 26-2-1609: Hendrick.ged. Lochem 18-7-1611; Derick,ged. Lochem 27-6-1613:Griette,ged.
Lochem 4-11-1615; Jan: Jacob.

66. Warner Lonneman, ook genaamd Brinck Warner. Hij heeft, behalve Elsken, nog drie dochters:
Jenneken, tr. Hendrick op Olden Ampsen; Anna. tr. Lambert op Haijkinck; Driesken, tr. Berent
Timmerman op Bensinck, een vreemdeling uit het land van de Mark.

Uit het O.R.A. Zutphen inv.nr. 188. Het betreft hier een verschil van mening over een erfenis. Genoemd
worden Geertje, weduwe van Berent ter Schegget; Derck ter Schegget en Jacob Jansen voor Grietken ter
Schegget, verder Warner. Hendrick en Goosen ter Schegget modo Reintje deselfs weduwe.

J.G.W. Hoitink, Bunschoten/Spakenburg

086. GEURT ARIENS-TIMMER (53 (1998). pag. 470)
2. Geurt Ariesz., geb. Dodewaard 17-3-1737. overl. vóór 1784. tr. ald. 20-3-1761
3. Elisabeth Timmer, geb. Dodewaard 7-5-1739. tr. (2) ald. 6-8-1784 Andries Peterse van Deest
4. Ariën Lamberts, geb. Dodewaard 4-7-1697, tr. ald. 23-4-1729
5. Jenneke Varsseveld.
6. Geurt Conielissen Timmer, j.m. van Gesperden, tr. (1) Hemmen 4-9-1707 Teuntje Jansen, ged.

Dodewaard 24-3-1676. dr. van Jan Jansen, schout en Judith Jansen, tr. (2) Afferden 29-10-1729
7. Catharina Willemse van Eist.
8. Lamben Geurtsen, ir. Dodewaard 10-6-1683
9. Aaltje Cornelissen, ged. Dodewaard 21-7-1661

12. Cornelis Hendriks Timmer, ged. Hien-Dodewaard 5-11-1654. overl. vóór 9-5-1706, tr. Randwijk 7-5-
1677

13. Neuleken Henderix, geb. Randwijk.
16. Gerrit Arentsen 'van Oldenseel', j.m. tot Hien, tr. Dodewaard 25-2-1649
17. Trijntgen Gerrits, wed. van Even Gerritsen
18. Cornelis Janse, j .m. van Dodewaard, schipper, pachter van Commis Broeckhuijsen, tr. Dodewaard

11-9-1659
19. Fijtjen Willemsen.
24. Hendrick Timmer, geb. ca. 1618, schoenmaker, overl. Hien-Dodewaard vóór 8-10-1663. tr.

Dodewaard ca. 1639
25. Maria Jans.

E. van Binsbergen, Ede

118. MISEROY/MISEROI (53 (1998). pag. 639)
In de ondertrouw-inschrijving komt twee maal een plaatsnaam voor m.b.t. de bruidegom, nl. de herkomst-
en de woonplaats. Echter beide keren slecht te lezen, maar elk ongeveer van vier letters en eindigend op
'on', de eerste letter kan zijn een R, D of P. De inschrijving geschiedde op acte van Caerel Clouders [of
Clonders], predikant aldaar. In F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten lot
1816 is geen naam van een predikant te vinden die er op lijkt. Dan de 'Beresteyn' geraadpleegd, maar ook
op Meseroy, omdat die klank me 'ergens' iets zei. In het Genealogisch Repertorium, supplement 1970-
1984. treffen we een verwijzing naar nr. 841, F.R.C. Burghardt, Vier Roner archieven. Assen 1980, waarin
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o.a. familiearchief Meseroy. Roon? [= Roden]. Herkomst- en woonplaats zouden wellicht inderdaad als
Roon gelezen kunnen worden. Omdat er over Allard in de gewone bronnen in Amsterdam verder niets te
vinden is. richten we de aandacht op zoon Dirck. Deze (van Amsterdam, 22 jaar, chirurgijn, ouders dood,
geast. met oom en voogd Arent Westerhout) ondertrouwde Amsterdam 27-4-1691 met Neeltje Gerrits (Katt)
[ged. ald. 11-10-1674, dr. van Gerrit Jansz Ket, scheepstimmerman, en Marretje Daniels (Backer) ... en
Neeltje blijkt een halfzuster van één mijner voormoeders te zijn, maar dat ter zijde]. Van Dirk en Neeltje
werden zes kinderen gereformeerd gedoopt gevonden; alle doopgetuigen kwamen van haar kant. Geeft oom
Arent misschien houvast'? Een Arent Hendrix Westerhout, van Diever, 28 jaar, ouders dood, ondertrouwde
Amsterdam 17-4-1682 Emmetje/Immetje Rutgers. Hij otr. ald. (2) 6-5-1694, nu van 'Dieuwerden',
roodscharlakenverver. met Clara Wilmerdonx. Een onderzoekje naar de getuigen bij de doop van zijn
kinderen (o.a. een Hendrik W.), naamgenoten Westerhout en de huwelijksgetuige Barent Claes van den
Bergh leverde geen nuttige aanwijzingen op. Als deze Arent de oom was, dan wijst het spoor eveneens naar
Drenthe. In Amsterdam is nog een naamgenote te vinden: Clara Lamberts, ook Clara de Miseroy, afk. van
Sappemeer, 22 jaar, moeder aldaar, geast. met haar tante Ytje Jans, ondertrouwde zij 9-8-1664 Jan Delles
[ook: Deles, de Les]. Van acht kinderen werd de doop gevonden; zij werd begraven 29-6-1686 en de
weduwnaar otr. 26-4-1687 met Agata Beets. Sappemeer ligt een aardig eind richting Roden. We nemen
daarom de 'Pathuis' ter hand (A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden); jammer, geen Mi/eseroy. Het
trefwoord Sappemeer geeft wél een aanwijzing dat er daar een doopsgezinde gemeente was. Zou de doop
van Dirck in Amsterdam niet te vinden zijn, omdat de familie mogelijk doopsgezind was? Mijn echtgenoot
herinnerde zich dat er ooit een publicatie over de familie M. in Gens Nostra had gestaan. De 'Hamers'
('Register van namen ..." in GN 1945-1980, door NA. Hamers, 1981) erbij gepakt, en ja, op blz. 21 een
verwijzing naar GN (19)64 [computer-gebruikers ontlenen deze informatie natuurlijkaan deGens Nostra-cd
of de register-diskettes van de afd. Computergenealogie]. In Gens Nostra 19 (1964), blz. 109/115 vinden
we een bijdrage over de familie Mezeroy te Roden; op blz. 110 wordt een AllertM. vermeld, geb. ald. 1646
als zoon van Derk M.L Toch nog eens in het Gemeentearchief de intekenacte van 1667 opnieuw bekeken.
Eenmaal wetend wat er zou kunnen staan is 'Roon' nu beide keren herkenbaar.

Red./M. V-K
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