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Voor u ligt een speciaal nummer van Gens Nostra met 'bijzondere verwantschappen'.
Vanwege het succes van het november/december-nummer 1996, dat als dubbelnum-
mer gewijd was aan 118 favoriete voorouders van even zovele inzenders, bedacht de
redactie een vervolg met als thema: bijzondere verwantschappen. '

In bijna 70 artikelen beschrijven de inzenders—allen in hun eigen stijl -een (moge-
lijke) verwantschap van henzelf met een bekende Nederlander of met de eigen echtge-
no(o)t(e), de verwantschap tussen twee bekende Nederlanders, tussen twee collega's,
tussen iemand en zijn onbekende halfzusje of welke andere verwantschap dan ook.
Voor al deze verwantschappen geldt dat zij niet alleen voor de inzenders bijzonder
zijn, maar ook bijzonder genoeg om ze aan Gens Nostra toe te vertrouwen.

Het was voor de redactieleden een groot genoegen de bijdragen door te lezen en wij
hopen dat u bij het doorlezen van dit nummer er net zoveel plezier aan zult beleven.

De redactie dankt uiteraard alle inzenders voor hun bijdragen en hoopt dat bij een
eventuele volgende oproep voor een derde nummer a la favoriete voorouders of bij-
zondere verwantschappen u weer zo spontaan zult reageren.

De Redactie/CdG

OP DE VOORPAGINA

Op de foto op de voorpagina kijken vijf kin-
deren van Hendrik van de Poll en Josina van
Beekhuizen zittend voor de korenmolen 'de
Ruiter' te Vreeland (Utrecht) vol verwachting
naar de fotograaf: v.l.n.r. Carolina Geertruida
(geb. Oldebroek 4-12-1908), HendrikjeWou-
tera (geb. Vreeland 5-8-1916), Herman (geb.
Vreeland 10-4-1914), Koert (geb. Vreeland 2-
9-1912 en Gerrit (geb. Vreeland 23-1-1910).
Mijn vader was Herman van de Poll. Molens
speelden een belangrijke rol in zijn leven.
Twintig jaar geleden bladerde hij regelmatig
in het 'Gelders Molenhoek' en liet hij andere
geïnteresseerden zien welke molens op en
rond de Veluwe er 'in de familie' waren. Zijn
vader Hendrik van de Poll was molenaar op
de molen 'de Ruiter' in Vreeland. In Havelte
zat zijn broer Gerrit van de Poll op de molen.
Josina van Beekhuizen was een dochter uit
een molenaarsfamilie. Dus kon hij ook ver-
wijzen naar ooms en neven van moederszijde
die molenaar waren, zoals Gerrit en Henk van
Beekhuizen op de windkorenmolen te Beesd
en naar zijn grootvader Gerrit van Beekhuizen
en diens zoon Jaap (Jacob) op de molen te
Zalk. Zijn andere grootvader, Coenraad van
de Poll, was molenaar op en eigenaar van de
molen 'de Hoop' in de buurschap Schutten in

Oldebroek van 1881-1921. In 1921 volgde
zijn zoon Evert hem op en was eigenaar van
1921-1936.
Op de windkorenmolen 'het Hert' in Putten
zaten nog de achterneven Van de Poll, zonen
van Hendrik van de Poll en Dirkje Maria
Kon. Na het overlijden (1957) van Hendrik
van de Poll werd Dirkje Maria eigenaresse.
Vorige eigenaar van 1901-1944 van deze stel-
lingmolen was Hendrik's vader Hendrik van
de Poll en van 1899-1901 diens vader Hen-
drik van de Poll. Deze laatste Hendrik van de
Poll was getrouwd met Anna van Veen en de
vader van Coenraad van de Poll. Deze Hen-
drik was op zijn beurt kleinzoon van Hendrik
Hendrikse van de Poll en Janna Everse Leij-
enhorst. Uit de memorie van successie opge-
steld na het overlijden van Hendrik Hendrikse
van de Poll blijkt dat zij de korenmolen 'het
Hert' in de familie Van de Poll heeft
ingebracht. Janna Leijenhorst, zelf molenaar-
se, stond dus aan het begin van een hele reeks
molenaars Van de Poll verspreid over de Ve-
luwe. De 'bijzondere verwantschap' met haar
en met al die andere molenaars voel ik door
mijn vaders interesse in het molenaarsvak.

J. VAN DE POLL
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WUBRAND

Op een regenachtige vakantiedag bezocht ik
in Nieuw-Buinen (Drenthe) een antiquariaat
dat gespecialiseerd is in oude kranten en tijd-
schriften. Behalve ondergetekende liepen er
nog twee mensen te snuffelen tussen de wei-
nige boeken en de vele oude kranten. Het was
er zeer rustig en tot twee keer toe hoorde ik
haar tegen hem zeggen: 'Dat heeft Wijb ook'.
Omdat ik vermoedde, dat 'Wijb' stond voor
'Wijbrand', spitste ik de oren. Die voornaam
komt in mijn familie voor, maar is niet erg al-
gemeen en ik waagde het om deze dame te
vragen of 'haar' Wijb eigenlijk Wijbrand heet-
te en of hij soms uit Noord-Holland kwam.
Haar antwoord op beide vragen was: 'ja'!

Hij bleek Wijbrand Spaan te heten en was
een vriend van het echtpaar. Hij woonde nu
weliswaar in Den Dungen bij 's-Hertogen-
bosch maar werd geboren in de Schermer. Het
resultaat van dit gesprek was, dat ik zijn tele-
foonnummer kreeg en zij Wijb zouden zeg-
gen, dat ik hem een keer zou bellen omdat ik
zeer benieuwd was naar het antwoord op de
vraag hoe deze voornaam in zijn familie te-
recht was gekomen.

Genoemde Wijbrand bleek een erg aardige,
onderhoudende en vitale man van boven de
tachtig jaar (geb. Schermer 22-7-1913) te zijn.
Hij beschikte over wat genealogische gege-
vens, die voor een deel gepubliceerd waren in
'Westfriese Families'. Bij combinatie van de-
ze gegevens met die welke ik al had bleek het
volgende: Op 10 september 1733 is in Oost-

Knollendam (gemeente Wormer) geboren
Wijbrand Groot. Deze trouwde met Hermina
Luesink (geb. Lochem 5-12-1732). Uit dit hu-
welijk werden zes kinderen geboren onder
wie Guurtje (geb. Oost-Knollendam 28-1-
1760) en Jan Groot (geb. Oost-Knollendam
19-10-1767). Gebleken is, dat de in Drenthe
'ontdekte' Wijb afstamt van Guurtje en dat
ikzelf afstam van haar broer Jan.

In de familie Bus is de voornaam Wijbrand
voor bet eerst gegeven aan Wijbrand Bus
(geb. Uitgeest 21-3-1830), zoon van Klaas
Busch (geb. West-Knollendam 14-2-1796) en
Trijntje Groot (geb. Oost-Knollendam 18-11-
1798), een dochter van de hierbovengenoem-
de Jan Groot. Wijbrand Bus was mijn over-
grootvader. Wijbrand Spaan is een kleinzoon
van Wijbrand Spaan (geb. Sint Pancras 24-
10-1852), die op zijn beurt weer een klein-
zoon was van Wijbrand van der Oord (geb.
Egmond-Binnen 10-9-1790). Deze was een
zoon van bovengenoemde Guurtje Groot en
Cornelis van der Oord (geb. Sint Maarten 6-
5-1756).

De toevallige ontmoeting in Drenthe bracht
mij derhalve in contact met een familielid, dat
ik-als ik de afstammingslijnen volg-pas be-
reik wanneer ik eerst zes generatiestappen in
de tijd terugga en vervolgens weer zes stap-
pen vooruit doe. Het belletje ging rinkelen bij
het horen van de naam Wijbrand, een naam
die ook nu nog in onze familie voorkomt.

JAN BUS (geb. Sint Pancras 8-4-1936)

Met dank aan Mw. Ria de Graaf-Appelman, Heiloo en de heer Wijbrand Spaan, Den Dungen.
P.S. Ik houd mij aanbevolen voor gegevens over andere mensen met de voornaam Wijbrand.

HAD MIJN VADER EEN HALFZUSJE?

Deze vraag stelde mij de (inmiddels overle-
den) heer Eras in 1980, toen wonende te
Delft. Hoe verliep mijn speurtocht naar de
heer Eras?

In 1977 begon ik met een onderzoek naar
mijn voorouders. Al snel werd duidelijk, dat
één van mijn overgrootmoeders Eras heette.

Zij was geboren in 's-Hertogenbosch. Een
broer van haar grootvader Leonardus Eras
vertrok uit 's-Hertogenbosch en werd de
stamvader van de Tilburgse tak, waartoe on-
der andere de wollenstoffenfabrikanten Eras
behoren. Je zou dan verwachten een publica-
tie over deze familie te kunnen vinden. Het
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Genealogisch Repertorium vermeldde echter
geen publicatie. In zo'n geval is het Centraal
Naamregister in de bibliotheek van de NGV
te Naarden een mogelijke oplossing, zeker bij
een naam als Eras, die betrekkelijk zeldzaam
is. Daarin vond ik twee, naar later bleek, be-
langrijke aanwijzingen naar Eras: één naar
Sibbe 4 (1944), pag. 95 en één naar Gens No-
stra 3 (1947), pag. 236. Op beide plaatsen
werd iets meegedeeld over de familie door de
heer R.G. Stoffels, toen wonende te Amster-
dam. De ledenlijst van de NGV van 1979 ver-
meldde onde nummer 2 een heer R.G. Stof-
fels, wonende te Nijmegen. Zou het dezelfde
zijn? Een telefoontje maakte aan alle onzeker-
heid een eind; het was dezelfde heer Stoffels,
geïnteresseerd in de familie Eras omdat zijn
vrouw zo heette. Om een lang verhaal kort te
maken: we hebben de koppen bij elkaar gesto-
ken en na enkele jaren hadden wij de genealo-
gie Eras voor wat de naamdragers in Neder-
land en België betreft compleet.

Maar er waren nog enige puzzles op te los-
sen. Een broer van mijn overgrootmoeder -
Leonardus Carolus Eras- was in 1864 te Ber-
gen op Zoom (naar later bleek voor de eerste
keer) getrouwd. Zijn eerste vrouw stierf al-
daar in het kraambed (hun dochter bleef in
leven) en Leonardus Carolus vertrok als
KNIL-militair met zijn dochter naar Neder-
lands-Indië. Uit de pensioensregisters van

KNIL-officieren bleek dat hij in Nederlands-
Indië voor de tweede keer trouwde, uit welk
huwelijk twee dochters en een zoon werden
geboren. Nadere gegevens ontbraken. Door
een toevalstreffer kwam ik erachter, dat nako-
melingen van deze zoon in Nederland woon-
achtig waren. Uit nieuwsgierigheid bekeek ik
in 1980 de telefoongidsen van de grotere
plaatsen in Nederland. In Den Haag bleek een
naamdrager Eras te wonen, die ik op grond
van zijn voorletters niet kon plaatsen bij de
reeds bekende gegevens. Ik heb hem gebeld
en wat bleek: deze heer Eras was in Neder-
lands-Indië geboren. Toen ik hem daarna
vroeg of hij een nazaat was van de bovenge-
noemde Leonardus Carolus moest hij het ant-
woord schuldig blijven. Zijn vader was reeds
overleden, maar zijn oom, een halfbroer van
zijn vader, woonde in Delft en had zelf al
eens genealogisch onderzoek gedaan. Ik heb
die oom gebeld en nadat ik uitgelegd had
waarom ik in de familie Eras was geïnteres-
seerd, vroeg ik hem of hij een kleinzoon was
van Leonardus Carolus Eras. Hij vertelde me,
dat dat inderdaad het geval was. Wat voor
hem tot dan altijd onbekend was geweest, was
het feit dat zijn grootvader twee keer ge-
trouwd was geweest. Op 65-jarige leeftijd
hoorde hij toen voor het eerste van een ver fa-
milielid dat zijn vader een halfzusje heeft ge-
had.

TH.P.J. VAN HERWIINEN

EVALINA'S BIJZONDERE BAND MET
DE LETTERKUNDIGE JOB STEUNEN

Mijn moeder, Evalina H.M. Brantenaar (1882
-1960), vertelde graag over een familie Steij-
nen uit Gouda. Ik heb zelf nog de twee doch-
ters gekend, die door ons als kinderen 'tante
Bat' en 'tante Ali' genoemd werden. Later,
toen ik meer wist wat er in de wereld te koop
is, vertelde mijn moeder ook meer over de
zoon van deze familie, Job'. Hij zou dingen
geschreven en gepubliceerd hebben, die vol-
gens de toen heersende opvattingen binnen de
rooms-katholieke kerk niet door de beugel
konden en daarom op de 'index'2 geplaatst
waren.

Vanaf zijn jonge jaren was hij bevriend
met de schrijver en publicist Pieter van der
Meer de Wakkeren (geb. 1880), die van huis
uit ongedoopt was en pas later rooms-katho-
liek werd. Zijn werk werd in rooms-katholie-
ke kring veel gelezen.

Nadat mijn moeder in 1960 overleden was,
kreeg ik veel van haar persoonlijke bezittin-
gen, o.a. een prachtige verzameling ansicht-
kaarten, die aan haar gericht waren. Daaruit
kon ik opmaken, dat de Steijnen's uit Gouda
familie moesten zijn, want op kaarten van hen
was sprake van 'oom, tante, neef en nichten'.
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Bid voor de Ziel van Zaliger
den Heer

Corardus Joanps Franciscns Stcijncn
weleer echtgenoot van

Mevr. Joanna Maria Thercsla Spruit,
voorzien vxn de H. II. Sacramenten
der Stervenden, overleden Ie 's-Ora-
venhage, In den ouderdom van 7't
Jaren, op 20 Nov. 1020 en begraven
den 30Men daaraanvolgend op het

R. K. Kerkhof (Kerkho(laan).

Zijne uitvaart trok zeer veel be-
langstelling; en toen zijn stoffelijk
overschot uit de kerk, waarin hij zoo
vele uren had doorgebracht, gral-
waarls gedragen werd, volgden na
de familie, ook de leden van hel R.K.
Arinhcsliiiir der St. Agncskcrk, de
heeren Vinccntlancn en de Regenten
van het gesticht „Orocncstciln" met
een grnot aantal verpleegden.

Olc eer en dat huldcbcwljs had hij
ruimschoots verdiend. — Immer» In
plant» van te gcnlclrn van r.l|n wel-
verdiende rust, heelt hij al? lid van
voornoemde collcc.es r.ijnc la.ilslc
levensjaren alleen willen besteden
voor geestelijke en lichamelijke wer-
ken van barmhartigheid; en hij deed
dat steeds met een zoo grootc blij-
mocdigheid en voorkomendheid, dat
hij door een ieder, die hem kende,

• werd bewonderd gelooid en geprezen.
Hoc gclnkkig Is de dood, waaraan

zulk cen rijk leven vooralging. S. Aug.
Heilige Vader, bewaar hen die 01)

mij gegeven hebt. Toen ik mei hen
was, bewaarde ik hen in Uwen naam.

JoCs 17.
Mijn Jezus, barmhartigheid I

III) ruste in vrede.

Bid voor de Ziel van Zaliger
Mevrouw

Johanna Maria Theresia Spru:
cchlgcnootc van den lieer

(iernrdus Jnlinnncs Prnnclsciis Slcljnen,
Lid der 3de Orde van den I I . Prnnciscus.
Ocborcn Io Onmin den IR Augustus IR-I5
en voorzien van de 11.11. Sacramenten der
Stervenden, overleden Ie 's-Gravcnhngc
den I Pcbr. 1017 en begraven tien 5 l-cbr.

d.a.v. op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Zij was eenvoudig, oprecht, rechtvaar-
dig; zij opende hare handen voor de bc-
hocfligcn en toonde'-steeds een groole
Helde en bezorgdheid voor de noodlij-
denden.

Zij was een onberispelijke cchlgcnoole.
een licldcvollc moeder, die aan hare kin-
deren degelijke beginselen cu christelijke
deugden tot erfenis achterlaat, omdat zij
Ood altijd vreesde en Zljuc geboden slipt
Onderhield.

Hare nagedachtenis zal dan ook in cere
blijven, haar naam steeds de achting van
allen blijven wegdragen.

Geliefde echtgenoot en kinderen, ik dank
U voor uwc Helde en zorgen in mijn leven
en bij mijn ziekbed mij betoond. Het cenige
wat ik U nog vraag is: helpt mij door uwc
gebeden tot Qod; in den hemel zat ik dan
voor U bidden, waar wc eenmaal elkander
hopen weer te zien.

O Jcstis, barmhartigheid I
H. Hart van Jcsus, Uw ri|k komc.

300 dagen afin

Ocz. de Klcijn, Bceklaan IR3, Oen Haag

Gedachttenisprentjes van de ouders van Job Steijnen

Na enig speurwerk op het gemeentearchief
van Gouda kon ik inderdaad vaststellen, dat er
een familierelatie bestond. Vader Steijnen1

was een oudoom van mijn moeder en Job en
de 'tantes' waren achterneef en achternichten
van haar.

Via de Koninklijke Bibliotheek in Den
Haag kon ik de titels van enkele publicaties
van Job Steijnen achterhalen, zoals Biech-
ten (Amsterdam 1905; eerst verschenen in
'Proletariërs', 1903); Goed en Kwaad, een ro-
man (Rotterdam 1907). Ook bleek mij, dat
Job Steijnen samen met Pieter van der Meer
de Walcheren in de redactie zat van Het Le-
ven, een maandschrift voor Literatuur, Weten-
schap en Kunst. Later vormden zij, samen
met Albert Plasschaert de redactie van het
tijdschrift De Maand.

In de nalatenschap van mijn moeder vond
ik ook alle brieven, die ik aan haar verzonden
had. Dat brieven schrijven was mijn vaste

gewoonte, waar mijn moeder veel waarde aan
hechtte. Uit mijn brief van 18 oct. '45 maak
ik op, dat zij veel van en over Pieter van der
Meer las. Een citaat uit die brief: '(...) Vindt
U het zoo eigenaardig dat Pieter van der
Meer schreef, dat hij op de mededeeling van
Job Steijnen's bekeering het Magnificat aan-
hief?'

Een en ander prikkelde mij nog méér over
Job Steijnen en Pieter van der Meer te weten
te komen. Dat lukte mij: uit de bibliotheek
van de Paters Trappisten in Tegelen kreeg ik
het indertijd in katholieke kring veel gelezen
Dagboek van Pieter van der Meer opgestuurd.
Daarin wordt regelmatig gewag gemaakt van
contacten met Job Steijnen. Zo schrijft Van
der Meer in Dagboek 4 onder de datum 16
mei [1945]: '(...) Job Steijnen schrijft, dat hij
weer terug in de Kerk is, en innig gelukkig
(...)'. En daarover had mijn moeder aan mij
geschreven. Voor haar was hij een 'bijzondere
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verwant' en ook voor mij, want daarom deed ik zoveel moeite om overal achter te komen.

M R . W. VAN DER K R O F T f

1. Josephus Nicolaas Joannes Steijnen, geb. Gouda, 18-4-1876, overl. Amsterdam, 9-9-1956, zn. van
Gerardus Johannes Franciscus Steijnen en Johanna Maria Theresia Spruit.

2. Volledig: Index Librorum Prohibitorum: lijst met door de curie verboden boeken.

TANTE ZONDER NAAM

Verwantschappen met personen, die in de sa-
menleving opvallen of dat vroeger gedaan
hebben, wie heeft ze niet? Al rond mijn acht-
tiende had ik ontdekt, dat één van mijn over-
grootmoeders een overgrootvader had, die een
vijfjaar oudere broer was van Karl Friedrich
Hieronymus freiherr von Münchhausen
(1720-1797), de roemruchte 'Lügenbaron'.
Dat was dus achtste graad bloedverwant-
schap. De had heel wat keren moeten uitleggen
hoe het met die verwantschap nu precies zat,
maar dat was niet al te moeilijk, want achtste
graad is in genealogische zin nogal nauw. Ik
denk ook, dat ik in Nederland tot maar een
kleine groep van lieden behoor, die de 'baron'
zo na staat. Alleen een enkele nog in leven
zijnde nicht van mijn moeder overtreft ons
nog met een zevende graads-verhouding.
Achtste graad, volgens het Nederlands
Burgerlijk Recht zou ik niet meer van Von
Münchhausen erven, maar vermoedelijk heb
ik stiekum toch wat van hem geërfd: 'de lief-
de tot de waarheid'! En wat waar is, mag ge-
zegd worden!

Een andere familierelatie, waar ik eigenlijk
ook wel plezier in had en heb, betreft een wat
verre aanverwantschap. Een volle nicht van
mijn moeder was gehuwd met een notaris
Beets, de zoon van prof. dr. Nicolaas Beets
(1814-1903), of wel Hüdebrand. Ik zei: een
verre aanverwantschap, maar 'de schoonvader
van een nicht van je moeder' is toch best nog
uit te spreken en klinkt - zo lijkt dan - nog
aardig nabij.

Maar nu dan toch eindelijk die tante zonder

naam, waar dit stukje over gaat. Over haar
ben ik pas vrij laat meer te weten gekomen,
en wel in 1985, toen de heer J. van Egmond in
'Genealogische Bijdragen Leiden en Omge-
ving' de kwartierstaat publiceerde van Maria
Servaes-Beij, geb. Leiden 5-8-1919. U be-
grijpt het al, we hebben het over de kwartier-
staat van de 'Zangeres zonder naam', want
van alle zangers en zangeressen die Neder-
land rijk is, is de werkelijke naam van de Zan-
geres zonder naam wel ongeveer de bekend-
ste! En het zou mij verbazen, als u niet nog
iets begrijpt: dat ik ook met haar wat te ma-
ken heb. Nu loopt de lijn via vaderszijde. De
zojuist bedoelde kwartierstaat verraadt de af-
stamming van 'Mary' van het echtpaar Jan
Gressie (1779-1837) x Dorothea Hempes
(1779-1865). De ouders van Jan Gressie heet-
ten (dat staat niet in de publicatie van Van
Egmond, maar dat kan ik u wel onthullen)
Gabriel Gressie x Pieternella Vorster. En dat
laatste echtpaar nummert in mijn kwartier-
staat 78 en 79. Mary staat een generatie dich-
ter bij dat gemeenschappelijke voorouderpaar,
vandaar noem ik haar tante.

Herken ik in mijzelf een zekere melancho-
lie? Zou ik die ook hebben geërfd? Van ...
Gabriël Gressie? Als dat zo is, dan ken ik er
misschien nog één!

Münchhausen, Hildebrand, Mary Servaes en
- ik vergat hem haast-Vulsma, een bijzonder
stel, of wat eerbiediger: een heterogeen gezel-
schap. Als ik die namen lees denk ik toch:
horen we niet allemaal een beetje bij elkaar?

R.F. VULSMA
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EEN VERTAKTE HUWELUKSKETEN IN DE
NEGENTIENDE EEUW

Mijn grootmoeder van vaders zijde was drie-
maal getrouwd. Dat vond ik wel veel. Toen ik
haar hiernaar vroeg, zei ze, min of meer als
verontschuldiging, dat haar moeder, Cornelia
van Munster, ook drie maal getrouwd was ge-
weest. Met wie, wist zij niet. Zij wist alleen
de naam van haar vader, dat was Jacob Bo-
ven, en dat was het laatste huwelijk. Mijn va-
der, die er ook bij was, was zeer verwonderd.
Hij had daarover nooit iets gehoord en hij ge-
loofde dat van die drie huwelijken niet. De
volgende dag schakelde hij een informatiebu-
reau in om het uit te zoeken. Dit bureau kon
het laatste huwelijk met Jacob Boven achter-
halen plus de naam van de vorige echtgenoot.
Dat was alles. Overigens nog met een kapitale
leesfout {Andreas Boll i.p.v. Andreas Roth).
Nu is een informatiebureau natuurlijk niet
gespecialiseerd in genealogische onderzoekin-
gen. Maar men moet wel bedenken, dat in die
tijd, het was omstreeks 1930, persoonsgege-
vens, zoals van de Burgerlijke Stand, maar tot
en met 1842 openbaar waren. Ik ben er toen
dus maar van uitgegaan, dat die drie huwelij-
ken van mijn overgrootmoeder op fantasie
berustten en dat zij in feite twee maal ge-
trouwd was geweest.

Echter vijftig jaar, nadat mijn grootmoeder
gestorven was, moest ik tot mijn schrik con-
stateren, dat zij, mijn grootmoeder, toch gelijk
had gehad. Cornelia van Munster bleek inder-
daad drie maal getrouwd te zijn geweest. Het
onderzoek was niet eenvoudig. Mijn over-
grootmoeder was namelijk geboren in Culem-
borg, haar eerste huwelijk werd voltrokken in
Leiden, haar tweede in Amsterdam, haar der-
de huwelijk in Rotterdam, en verder had zij
ook nog in Den Helder en in Charlois ge-

woond. Toen ik de drie huwelijken gevonden
had, bleek, dat alle echtgenoten meermalen
getrouwd waren geweest en wel met vrouwen,
waarvan sommige ook weer meerdere huwe-
lijken hadden gesloten.

Zo ontstond het bijgaande schema. Mijn
overgrootmoeder Cornelia van Munster staat
centraal in de eerste rij van het schema. In
totaal zijn er elf personen (vijf vrouwen en
zes mannen), die met tien huwelijken min of
meer met elkaar zijn verbonden. De tijdspan-
ne tussen het eerste en het laatste huwelijk be-
draagt 76 jaar. Ik wil nog benadrukken, dat
het allemaal 'echte' huwelijken zijn, waarbij
de echtgenoten bij elkaar bleven tot de dood
hen scheidde.
Uit bijna alle huwelijken zijn kinderen gebo-
ren:
uit A: 6 kinderen
uit B: 3 kinderen
uit C: 2 kinderen + 1 doodgeborene
uit D: 3 doodgeboren kinderen
uit E: 3 kinderen
uit F: 3 kinderen
uit G: 2 kinderen
uit H: geen kinderen
uit I: 5 kinderen
uit J: geen kinderen

In totaal zijn er 23 levend geborenen, van
wie er dertien de volwassen leeftijd bereikten.
De vraag is, wat deze kinderen van elkaar
zijn. Mijn grootmoeder werd geboren uit het
huwelijk onder G. Zij heeft blijkbaar nooit
geweten, dat zij, behalve een zuster, nog een
hele serie halfbroers en -zusters, stiefbroers
en-zusters en 'dubbel' stiefbroers en -zusters
had.

DRS. J.B. VERMETTEN

Adriana <s> Johannes ffl> Cornelia ao Jacob ffl> Elisabeth
Heppenstrijdt B Uljee D van Munster G Boven J Bannink

Leiden 1833 Leiden 1848 I Rotterdam 1861 Rotterdam 1861 I

a»A
Leiden 1817

Johannes
van Oudshoorn

o»C
Leiden 1842

Maria Theresia
van Benthum

<DF
Amsterdam 1853

Andreas
Roth

OBE
Amsterdam 1841
Japikjen Rahm

OD.H

Haarlem 1859
Cornelis

Vermeulen

<m I
Den Haag 1866

Leenden Rademaker
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VAN GROENEVELT-VAN GENDEREN
NAAR VAN GENDEREN-GROENEVELT

Op 11 november 1735 gingen te Well (Gld.)
in ondertrouw Willem Arijensz. Groenevelt,
jongeman van Well, en Ariaantje Wouterdr.
van Genderen, weduwe van Arien Cornelisz.
de Beer. Willem was een zoon van Arijen
Willemsz. Groenevelt1 en Gijsbertha Joostdr.
Maurits2. Willem had een broer Joost die ge-
trouwd was met Theuniske Wouterdr. van
Genderen (een zuster van Ariaantje) en een
zuster Maria die getrouwd was met Dirk
Joostz. de Cock3.

Ariaantje was een dochter van Wouter Ja-
cobsz- van Genderen en Peterke Jandr. de
Wijs. Adriaantje had behalve Theuniske, die
de ouderlijke boerderij te Slijkwell bewoon-
de4, een jonggestorven zuster Lijske, en een
broer Jan die in 1727 te Nieuwaal trouwde
met Dirkske Timmer5.

Willem en Ariaantje vestigden zich na hun
huwelijk op de ouderlijke boerderij van Wil-
lem op het Heust te Well6. Willem was (even-
als zijn vader, schoonvader, broer, zoon en
schoonzoons) schepen en heemraad van de
Hoge Heerlijkheid Ammerzoden, Well en
Wordragen en buurmeester van Well.
Uit het huwelijk van Willem en Adriaantje
werden geboren:
1. Gijsbertha, ged. Well;26-8-1736.
2. Arien, ged. Well 26-10-1738, jong overl.
3. Wouter, ged. Well 31-1-1740.

4. Petronella, ged. Well 30-4-1741.
Adriaantje stierf in 1767 en Willem in 1793.
Hun graven in de Wellse kerk werden resp. op
28 juli 1767 en op 18 september 1793 betaald.

Op 20 januari 1920 werd, in hetzelfde huis
als waarin Willem en Adriaantje woonden,
mijn vader Johannes Laurens van Genderen,
als zoon van Aart Hendrik van Genderen en
Johanna Maria Grandia geboren. Op 7 de-
cember 1950 trouwde hij te Ammerzoden met
mijn moeder Huibertje Groeneveld die op 28
april 1923, als dochter van Gerrit Groeneveld
en Dilia Krijgh, te Well geboren werd.

Toen ik me rond 1983 met genealogie, in
het bijzonder met de families Van Genderen
en Groeneveld, bezig ging houden ontdekte ik
al spoedig dat mijn vader en moeder elk via
twee lijnen van Willem Arijensz. Groenevelt
en Ariaantje Wouterdr. van Genderen afstam-
den.

Mijn vader Johannes Laurens van Gende-
ren stamde van vaderszijde (behalve van Ari-
aantje's broer Jan Woutersz. van Genderen) af
van Wouter Willemsz- en van Gijsbertha Wil-
lemdr. Groeneveld. Mijn moeder Huibertje
Groeneveld stamt van vaderszijde af van Wou-
ter Willemsz. en van moederszijde van Petro-
nella Willemdr. Groenevelü

G. VAN GENDEREN

1. Arijen Willemsz. Groenevelt was een achterkleinzoon van Godert Joosten, generatie III van de genealo-
gie Groeneveldt in Nederland 's Patriciaat, jrg. 79 (1995/6), pag. 226.

2. W.W. van Valkenburg, Enige nadere gegevens Dingemans-Maurits, in: Gens Nostra 19 (1964), pag.
107.

3. Zijn vader was een stiefbroer van.Wouter Jacobsz. van Genderen.
4. Eerste kadastraal minuutplan 1832, gemeente Ammerzoden, sectie E, nr. 533.
5. W.H. Dingemans en W.F. Leemans, Timmer (Nieuwaal), in: Gens Nostra 43 (1988), blz. 388.
6. Eerste kadastraal minuutplan 1832, gemeente Ammerzoden, sectie E, nr. 215.

LENSINK PEAK (ANTARCTICA)

Via een kennis kreeg ik een kopie van een ge-
detailleerde kaart van een deel van de Zuid-
pool (Antarctica), waarop de Prince Charles

Mountains voorkomen. Eén van de bergen op
deze kaart heet de 'Lensink peak'. De vond dit
wel aardig en ik vroeg me af hoe men aan
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deze naam gekomen was. Dezelfde kennis gaf
me de tip om dit na te vragen bij de National
Geographic Society in Washington (VS). Dit
instituut registreert alle, nieuw gemaakte,
aardrijkskundige namen in de wereld. Aldus
gebeurde, en binnen veertien dagen kreeg ik
als antwoord, dat de Lensink peak was ge-
noemd naar 'W.H. Lensink, weather observer
at Wickes-station in 1960'.

In mijn Gens Data-bestand kwam ook een
W.H. Lensink voor, geboren Zwolle 22 maart
1932 en thans wonend in Z. Australië. Gezien
zijn leeftijd en woonplaats zou hij in aanmer-
king kunnen komen als gegadigde. Daarop

belde ik met een in Zwolle woonachtige zus-
ter van hem, en zij bevestigde e.e.a. Haar
broer, van beroep meteoroloog, is geëmi-
greerd naar Z. Australië en was, in opdracht
van de Australische regering, naar Antarctica
gezonden voor weer-observaties. Eén van de
'peaks', waar metingen werden verricht, had
nog geen naam en kreeg daarop officieel de
naam 'LENSINK PEAK'.

U kunt zich voorstellen dat mijn hele familie
bijzonder trots is op onze verre verwant.

H. LENSINK
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Lensink Peak 71°04 'S. 65°25 'E. The eastermost ofa group of three peaks about 5 miles SE of
Husky Massifin the Prince Charles Mountains, Geographic Places Names of the Antarctic

(National Geographic Society, Washington)
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STIL, DAAR SLAPEN OPA'S EN OMA'S

In het oude kerkje van het Friese Olterterp
bevinden zich rouwborden en eeuwenoude,
fraai bewerkte grafstenen, veelal voorzien van
familiewapens. De wapens zijn voornamelijk
die van de geslachten Lycklama a Nijeholt,
Boelens en Hemminga. Leden van deze ge-
slachten behoren tot de voorouders van zowel
mijn vrouw, als van mijzelf.

Geen wonder dat beginjaren zeventig (wij
woonden toen in Drachten, even ten noorden
van Olterterp), wanneer wij met de kinderen
fietsten over het fietspad dat zich om dat oude
kerkje slingert, wij niet konden nalaten tegen
ons ietwat onthutste nageslacht te zeggen
'Stil, anders maken jullie de opa's en oma's
wakker die daar liggen te rusten'. Deze 'ge-
vleugelde woorden' zeggen we nog steeds als
we in, of in de buurt van Olterterp komen.

De tekst op één der stenen luidt: 'Den 3en
Xber Anno 1672 is in den Heere gerust de
Eerbare Rintske Boelens in leven huisvrouwe
van de E. Aeyso Hemminga olt ontrent vier
en veertich jaren naelaetende vier dochters
met een soon en leit alhier begraven. Den 13
Marty 1690 is in den Here gerust de Heere
Aeyso van Hemminga in leven oldt Gedepu-
teerde Staedt van Frieslandt ende mederechter
van Opsterlandt ende Volmacht ten Lants-
dage, oldt omtrent 58 jaer en leit alhier begra-
ven ende hij begeerde niet dat dese steen in
60 iaren sal opgenomen worden'.

Het echtpaar Hemminga-Boelens had een
dochter Hutje (Hillegonda), geb./ged. Beet-
sterzwaag 20/22-7-1655, overl. aldaar 14-8-
1730, tr. vóór 1689 Aucke (Augustinus) Lyck-

lama a Nijeholt, zoon van de dorpsrechter uit
Makkinga en bijzitter van Ooststellingwerf,
Pier Lyckles Lycklama en Griethje Auckes.
Pier was een zoon van Lyckle Piers Lycklama
en Sipcke Sjoerds Jelckema, waarmee we bij
de eerste gemeenschappelijke voorouders van
mijn vrouw en mijzelf zijn aangekomen:
- Mijn vrouw stamt uit zoon Pier Lyckles

Lycklama, in 1635 gehuwd met Griethje
Auckes: hun nakomelinge in de zesde
graad is Dieuwke Abels Lycklama a Nije-
holt (1813-1888), in eerste echt verbonden
met Eeltje Sytzes Kooistra (1802-1838).
Dieuwkes kleindochter Dieuwke Sytzes
Kooistra (1880-1931) is een grootmoeder
van mijn vrouw.

- Ikzelf stam uit een dochter van Lyckle en
Sipcke, jongere zuster van Pier: Griethje
Lyckles Lycklama, vóór 1634 in het huwe-
lijk getreden met Gerrit Willems van der
Vecht1. Na een aantal 'sprongen' via doch-
ters (Antje van der Vecht, Regina Ooster-
kamp, Regina Hinke van Steenwijk en Piet-
je van Assen, gehuwd met mijn overgroot-
vader Christiaan van Wijngaarden) kom
ikzelf in beeld.

De verre gemeenschappelijke voorouders
Lycklama-Jelckema beschouw ik als 'bijzon-
dere verwantschap' en het feit dat grafstenen
van enkele van hun nakomelingen, waaronder
voorouders van mijn kinderen, zo fraai be-
waard zijn gebleven in het kerkje van Olter-
terp, waarlangs wij zo vaak en zo graag fiets-
ten, geeft daar extra dimensie aan.

C.H. VAN WIJNGAARDEN

Het Stamboek van den Vrieschen vroegeren en lateren adel (Leeuwarden 1846) van M. de Haan Hette-
ma en A. van Halmael, is wat betreft de genealogie Lycklama zeer onvolledig en niet altijd betrouwbaar.
Griethje wordt hier opgevoerd als Margrieth Lycklama, gehuwd met Willem Coops, genaamd van der
Vecht. Bovendien wordt zij hier ten onrechte als dochter van Pier Lycklama opgevoerd; in werkelijkheid
is zij zijn zuster.

VERSCHILLENDE VERBINDINGEN
OOSTERHOF/VAN DER BERG

Enige jaren geleden publiceerde ik het boek
Oosterhof van Oosterhof tot Oosterhoff

(Zwolle 1991). De stamreeks voert daarin te-
rug op de Friese Johannes Hendriks, wiens na-
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geslacht zich Oosterhof ging noemen. Bij de
samenstelling van de kwartierstaat van mijn
kinderen, stuitte ik op een onverwante familie
Oosterhof. Drie leden van dit geslacht Ooster-
hof trouwden met leden van een familie Van
den Berg, telkens een huwelijk neef/nicht!
Het onderstaande speelde zich af in de omge-
ving van Weststellingwerf, Friesland.
Pieter Hanzen Oosterhof (146)1 en Tjesje Pie-
ters kregen drie kinderen, w.o. Jantje Pieters
Oosterhof (73) en Pieter Pieters Oosterhof.
Jantje (1764-1847) kreeg uit haar huwelijk
met Sent Pieters van den Berg (72) (1758-
1820) drie kinderen die trouwden met drie
kinderen uit het huwelijk van haar broer Pie-
ter Pieters Oosterhof met Beertje Martens
van Buiten.
1. Hans Sents van den Berg (* 1797) trouwde

in 1824 met Tjesjen Pieters Oosterhof (* ±
1799).

2. Pieter Sents van den Berg (* 1800) trouw-
de in 1831 met Jantje Pieters Oosterhof
(*± 1806).

3. Tjesjen Sents van den Berg (* 1802) trouw-
de in 1826 met Marten Pieters Oosterhof
(* ± 1802).

Een vierde kind - Jan Sents van den Berg -
vormt de schakel met de familie Oosterhof,
waaruit ik zelf stam. Deze Jan Sents van den
Berg kreeg namelijk een zoon Sent Jans van
den Berg (18) (1820-1904). Deze kreeg op
zijn beurt met zijn vrouw Geesje Sakes Bosma
zes kinderen, van wie er twee huwden met...
een Oosterhof:
1. Gerritdina van den Berg (9) (1868-1962)

trouwde op 5 mei 1894 met Harmen Jelles
Oosterhof (8).

2. Jelle van den Berg (1872-1948) trouwde
(eveneens) op 5 mei 1894 met IJtje Jelles
Oosterhof(1876-1936).

H. O O S T E R H O F

1. De nummers tussen () zijn de kwartiernummers in de kwartierstaat van mijn kinderen.

AMORIE

Eén van de aantrekkelijke kanten van het be-
oefenen van genealogie is het in aanraking
komen met vogels van diverse pluimage. Met
sommige verre familieleden onder hen voel ik
me duidelijk verwant, anderen roepen ge-
mengde gevoelens op. Voor mij is de meest
bijzondere verwante (?) een zekere Duitse
dame. Zij kwam op mijn weg via ds. E.H.
Cossee uit Rotterdam. Zij had hem benaderd
naar aanleiding van zijn pas verschenen
proefschrift over prof. Abraham des Amorie
van der Hoeven'. Zij meende van deze theo-
loog af te stammen, daar zij een overgroot-
moeder met de achternaam Des Amorie heeft.

Ofschoon de afstamming van de professor
mij onmogelijk leek, was ik enthousiast over
een tamelijk recente naamgenoot van de mijns
inziens uitgestorven familie Des Amorie te
vernemen. Ik vroeg haar te komen logeren.

Haar overgrootmoeder bleek nabij Twente
in Duitsland buitenechtelijk geboren te zijn en

had de achternaam Des Amorie meegekregen,
waarom werd mij niet duidelijk. Haar achter-
kleindochter was op zoek gegaan naar een
mogelijke vader onder de Nederlandse Des
Amories. Cossee' s boek had haar geïnspireerd
tot een ingewikkelde theorie. De zoon van de
professor - Jan - werd hierbij als 'schuldige'
aangewezen. Het 'bewijs' was vergezocht en
flinterdun en werd dan ook niet door mij
geaccepteerd. Na urenlang praten kreeg ik een
brainwave. Zou de vader niet een Buyssant
des Amorie kunnen zijn? De nazaten van de
Buyssants des Amories waren immers, nadat
de zaken in Haarlem niet florissant meer gin-
gen, naar Twente gegaan in de hoop op een
betere toekomst. Mijn Duitse verwante over-
woog mijn theorie, maar bleef liever bij de
zoon van de professor.

Toch in mijn wiek geschoten over de be-
schuldiging van Jan (die naar ik via via hoor-
de een zeer fatsoenlijk man was geweest),
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besloot ik een lift naar Zwolle te accepteren
om er het rijksarchief te bezoeken. De over-
grootmoeder werd snel gevonden. Bij haar
huwelijk in Nederland gaf haar vader, inder-:
daad een Buyssant des Amorie, toestemming
tot het huwelijk. Hij bleek een gescheiden
bakker uit Sleen (Dr.) te zijn, op dat moment
echter verblijvend in de gevangenis van Leeu-
warden.

De volgende dag schreef ik een brief met
mijn vondsten, in de verwachting dat dat het
einde van de relatie zou zijn. Niets was min-
der waar. De volgende dag al ging de tele-

foon: 'Ach, wie Schade. Ich hatte lieber den
Professor gehabt. Wie erzahle ich es den Kin-
dern?' We hebben nog steeds regelmatig con-
tact. Mijn Duitse verwante reist in haar snelle
auto half West-Europa af op zoek naar Amo-
ries, Amory's en dergelijke namen. Op wille-
keurige vondsten worden soms wilde theorie-
en gebaseerd. Keer op keer vertel ik haar dat
dat niet genealogie bedrijven is, maar steeds
zonder resultaat. Maar, eerlijk is eerlijk, ze
duikt dankzij behulpzame archiefmedewer-
kers regelmatig interessante en bruikbare
vondsten op.

J.C. VAN VREDE-VAN DER HOEVEN

1. E.H. Cossee, Abraham des Amorie van der Hoeven, 1798-1855, Een Remonstrantse theoloog in de Bie-
de rmeiertijd (Kampen 1988).

PEERKE DONDERS

Peerke (Petrus) Donders (Tilburg 27-10-1809
-leprozerie Batavia, Suriname 14-1-1887) is
Tilburgs dierbaarste zoon. Hij groeide op in
een arm gezin. Als 22-jarige werd hij als
knecht-student toegelaten tot het Klein-Semi-
narie van St.-Michielsgestel. In 1841 werd hij
tot priester gewijd; een jaar later kwam hij
aan in Suriname en wijdde zich aan de missie
onder de slaven in Paramaribo. Deze zielzorg
breidde hij uit tot de plantages en het binnen-
land, waar hij ook de indianen en bosnegers
bereikte. Vanaf 1860 woonde hij in de lepro-
zerie Batavia, waar de melaatsen zijn bijzon-
dere toewijding hadden en waar hij in hun
midden stierf. In 1982 werd Peerke zalig ver-
klaard'.

Veel Tilburgers zullen hun verwantschap
met Peerke wel kunnen documenteren. Mijn
overgrootvader Jan van Damme (Tilburg 27-
10-1853 -Asten 27-11-1934), bakker te Be-
soijen en Goes, heeft zijn grootmoeder Johan-
na Donders (Tilburg 10-2-1781 -Tilburg 17-
1-1864) nog gekend. Haar grootvader en die
van Peerke waren neven. Niets bijzonders dus

en in de familie bestaan aan Peerke dan ook
geen herinneringen.

Voor mijn zus en haar schoonfamilie bleek
deze verwantschap wel bijzonder. Na haar
huwelijk vertrok zij naar haar nieuwe vader-
land Curacao. Waar zij geboortig is van de
geboorteplaats van Peerke, is haar schoon-
moeder Joanna Williams dat van Donders-
kamp, een verblijfplaats van Peerke in het
binnenland van Suriname en naar hem ver-
noemd. Daar bestaat nog steeds een levendige
herinnering aan hem. Joanna Williams (Don-
derskamp 2-6-1920 -Paramaribo 12-12-1993)
heeft als vroedvrouw gewerkt in een zieken-
huis, eerst in Willemstad op Curacao en na de
pensionering van haar man in Paramaribo.
Voor nieuwkomers in het ziekenhuis organi-
seerde zij tochten naar het binnenland, naar
haar Donderskamp, waar zij op haar kost-
grondje een eigen huis bezat. Van haar vele
kleinkinderen hebben Paul en Stephanie van
Wilgen niet alleen hun wortels in het werkge-
bied van Peerke in het binnenland, maar ook
in de gemeenschap, die hem inspireerde.

A.W.J.M. VAN GESTEL

1. J. van der Eerden en P.W.F. Donders, Het Tilburgse geslacht Donders, Haarlem, Stichting Familiearchief
Donders, 1982.
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DUBBELE VERWANTSHAP MET PIETER CALAND

Bij het lezen van de oproep in Gens Nostra 52
(1997), pag. 399 dacht ik meteen aan de ge-
meenschappelijke voorouders van mijn vader
en moeder. Dit beantwoordt aan een van de
daarin genoemde voorbeelden. Het volgende
voorbeeld is de plotselinge ontdekking van
een met een bekende Nederlander gedeelde
voorouder. Na het lezen van de oproep draai
ik de bladzijde om (als dat niet plotseling is?)
en doe de volgende ontdekking! In de kwar-

tierstaat van de bekende hoofdingenieur Wa-
terstaat, Pieter Caland, zie ik in een oogop-
slag dat de door mijn ouders gedeelde voorou-
ders eveneens met die van Pieter Caland ge-
meenschappelijk zijn. Bovendien hebben mijn
moeder en Pieter Caland nog een extra voor-
ouderechtpaar gemeenschappelijk. Hieronder
de relevante kwartieren van mijn vader (A) en
mijn moeder (B).

Reeks A
1. Jan Houmes, geb. Middelburg 21-4-1909, overl.

Vlissingen 18-6-1995, tr. O&W Souburg 17-5-
1933 met Suzanna Louwerse (zie reeks B).

2. Pieter Houmes, geb. Serooskerke(W) 8-10-1879,
overl. Middelburg 6-6-1966, tr. St. Laurens 3-5-
1905

3. Suzanna Willeboordse, geb. Middelburg 5-9-
1881, overl. ald. 4-5-1971.

4. Pieter Houmes, geb. Vrouwenpolder 11-11-
1854, overl. St. Laurens 28-9-1911, tr. Vrou-
wenpolder 30-7-1879

5. Johanna Maas, geb. St. Laurens 29-4-1853,
overl. Middelburg 18-10-1930.

8. Pieter Houmes, geb. Serooskerke(W) 3-1-1826,
overl. Vrouwenpolder 20-6-1910, tr. (I) Vrou-
wenpolder 26-11-1852

9. Adriana Philipse, geb. Vrouwenpolder 5-1-
1815, overl. ald. 10-11-1861, wed. van Comelis
Boene.

16. Pieter Houmes, geb. Serooskerke(W) 14-2-1801,
overl. ald. 13-11-1868, tr. Vrouwenpolder 25-3-
1825

17. Elisabeth Geerse, geb. 2-1-1803.
32. Pieter Houmes, geb. ca. 1746, overl. Seroosker-

ke(W) 23-12-1803
33. Anna Petri, geb. Serooskerke(W) 7-12-1755,

overl. ald. 11-1-1801.
64. Willem Pieten. Houmes, geb. Westkapelle,

overl. Serooskerke 24-11-1781, tr. Aagtekerke
24-12-1741

65. Josina Hugense, geb. Koudekerke 11-6-1720.
128. Pieter Houmes, geb. Westkapelle, overl. ald. ?-

5-1748.tr. ca. 1731
129. Neeltje Jans Jaspers, overl. Seiouskerke(W) 28-

12-1759.
256. Willem Jansz. Houmes (Houmare), geb. ca.

1655, overl. voor 1722, tr. (2)
257. Tanneken Andries Janse.
512. Jan Jacobs Omare, overl. voor 1674, tr. (2)
513. Letje Willems Lievens, overl. voor 1659.

Reeks B
1. Suzanna Louwerse, geb. O&W Souburg 21-9-

1911, overl. Middelburg 3-4-1966.
2. Pieter Louwerse, geb. O&W Souburg 18-11-

1868, overl. ald. 2-2-1917, tr. (2) ald. 1-8-1906
3. Johanna van Soelen, geb. O&W Souburg 11-11-

1874, overl. ald. 23-6-1922.
4. Lodewijk Louwerse, geb. Biggekerke 18-10-

1838, overl. O&W Souburg 26-1-1914, tr. ald.
30-10-1865

5. Maatje Geldhof, geb. O&W Souburg 1-9-1836,
overl. ald. 14-2-1895.

8. Pieterse Louwerse, geb. Koudekerke 11-10-
1813, overl. O&W Souburg 15-4-1904, tr. Big-
gekerke 7-10-1835

9. Sara Stokman, geb. Oostkapelle 21-1-1802,
overl. Koudekerke 1-12-1859.

16. Jan Pieterse Louws (Louwerse), geb. Seroosker-
ke(W) 9-4-1780, overl. Vlissingen 5-1-1840, tr.
Koudekerke, 15-9-1810

17. Elisabeth de Witte, geb. Koudekerke 13-7-1788,
overl. ald. 1-8-1852.

32. Pieter Janse Louws (Lous), geb. ca. 1752, overl.
Serooskerke(W) 5-12-1783, tr. St. Laurens 4-5-
1777

33. Maria Prent, geb. St. Laurens, 4-5-1751, overl.
Aagtekerke 15-12-1819.

64. Jan Pieterse Lous, geb. Westkapelle, overl. voor
1787, tr. Biggekerke 21-11-1745

65. Martina Louwerse Krijger, geb. Biggekerke 11-
4-1727, overl. Westkapelle 3-10-1806.

128. Pieter Pieterse Lous, ged. Westkapelle 3-12-
1690

129. Adriaantje Jans Theune.
256. Pieter Willem Louwerisse (Loureijs), geb. ca.

1654, tr. (1)
257. Janneken Jan Houmaar, geb. ca. 1658, overl.

voor 1712.
514. Jan Jacobs Omare, overl. voor 1674, tr. (2)
515. Letje Willems Lievens, overl. voor 1659.
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Conclusies:
1. Het echtpaar Jan Jacobs Omare (A512,

B514) en Letje Willems Lievens (A513,
B515) zijn voorouders van zowel mijn va-
der als van mijn moeder.

2. Mijn vader was een afstammeling in rechte
mannelijke lijn.

3. Door het huwelijk met Janneken Jans

Houmaar (zuster van A256) met Pieter
Willems Louwerisse (B256) was mijn moe-
der ook een afstammelinge in rechte lijn
van laatstgenoemde.

4. Via het echtpaar onder 3. genoemd zijn wij
verwant met Pieter Caland [zie Gens No-
stra 52 (1997) p. 400-1].

PIET HOUMES

Met dank aan wijlen de heer H.L.J. van der Linden en mw. H.A. Gijsbertsen voor hun bijdragen aan de
hogere kwartieren Houmes en de heer K.P. de Bree voor zijn aandeel in de kwartieren Louwerse.

DE FRIESE BOERIN EN DE ROMANSCHRIJVER

Toen ik in de jaren zeventig gegevens van
mijn kinderen begon te verzamelen, bleek mij
dat mijn vrouw, Sybrig Koopmans, volgens
Friese traditie was vernoemd naar haar groot-
moeder van moederszijde, Sijbrig Couperus.
Natuurlijk ging ik toen op zoek naar een mo-
gelijke verwantschap met de bekende roman-
schrijver, Louis Couperus. Over diens ge-
slacht bleek zijn zwager, W. Wijnaendts van
Resandt, reeds in 1908 in 'De Nederlandsche
Leeuw' een serie artikelen in de rubriek 'Ou-
de Indische Families'1 te hebben gepubli-
ceerd. In 1953 verscheen bovendien van deze
zelfde auteur de monografie: 'Het Geslacht
Couperus in Nederland'2. De gemeenschappe-
lijke voorouders van Sijbrig en Louis waren
toen spoedig gevonden: Abraham Couperus
en zijn tweede vrouw, Gesina Hoppinga.

De, met zekerheid, oudst bekende voorva-
der van Abraham was zijn overgrootvader, de
kuiper Jan Jansz Cuyper, burger te Sneek in
1619. Dat deze een zoon zou zijn geweest van
een uitgeweken Schotse predikant2, wordt in
een recent artikel van H. Wijnaendts van Re-
sandt Jr. als onbewezen afgedaan3. Jan Jansz
Cuyper huwde te Sneek op 16 februari 1620
Dieucke Symens. Hun omstreeks 1626 gebo-
ren zoon Dirck Jansz Cuyper, predikant te
Idaard (1647) en Warga (1664) verlatiniseer-
de zowel zijn voor- als achternaam en noem-
de zich Theodorus Couperus. Zijn zoon Pe-
trus Couperus, in 1656 geboren uit zijn (eer-
ste) huwelijk met Geertje Clases, volgde zijn
vader op als predikant te Warga. Diens huwe-
lijk met Gerarda Steindam (otr. Leeuwarden
19-8-1685) werd gezegend met negen kinde-

ren, met als jongste de reeds genoemde Abra-
ham Couperus, mr. schoenmaker. Van de drie
zonen uit het op 18 september 1735 te Hem-
pens gesloten huwelijk met Gesina Hoppinga
waren de oudste (Va. Mollerus) en de jongste
(Vb. Abraham) de resp. voorvaders van Sy-
brig (een Friese tak) en Louis Couperus (de
Haags-Indische tak). Hun stamreeksen wor-
den hieronder summier vermeld.

Sybrig Couperus, geb. Joure 17-7-1868,
overl. Leeuwarden 26-4-1924
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Friese Tak
- Va. Ds. Mollerus Couperus (1736-1788),

tr. Parrega 17-9-1769 Wybrig Rein Bangma
- Vla. Epeus Gerardus Couperus (1774-

1807), boer, tr. Parrega 10-12-1797 Aaltje
Doekes Wijngaarden (1777-1847)

- Vila. Epeus Gerhardus Couperus (1807-
1878), winkelier te Folsgare, tr. ald. 11-3-
1834 Sijbrig Hendriks de Boer (1808-
1858)

- Villa. Mollerus Epeus Couperus (1814-
1869), boer, caféhouder, tr. Westhem 30-5-
1863 Jaike Feikes Boschma (1842-1869)

- IXa. Sybrig Couperus (1868-1929), boerin,
tr. Joure 11-12-1890 Anske Siebenga
(1865-1954), boer (o.a.) te Flansum.

Haags-Indische tak
- Vb. Abraham Couperus (1752-1813), gou-

verneur te Malakka, tr. ald. 8-5-1663 Ca-
tharina Johanna Koek (1763-1843)

- VIb. Petrus Theodorus Couperus (1787-
1823), adj. ontvanger Batavia, tr. Tjiand-
joer 3-2-1812 Catharina Rica Cranssen
(1795-1845)

- Vllb. Mr. John Ricus Couperus (1816-
1902), (o.a.) raadsheer Batavia, tr. ald. 31-
3-1847 Jvr. Catharina Geertruida Reynst
(1829-1893)

Louis Marie Anne Couperus,
geb. 's-Gravenhage 10-6-1863,

overl. De Steeg 16-7-1923

VlIIb. Louis Marie Anne Couperus (1863-
1923), auteur, tr. Den Haag 9-9-1891 Eli-
sabeth Wilhelmina Johanna Baud (1867-
1960).

J.C. FRANCKEN

1. Het geslacht Couperus (Nederlandsche Leeuw 1908, kolom 208, 239, 271, 303.
2. Uitg. H. de Bot, Rotterdam 1953.
3. De Indische Navorscher 5, 1992.

WU 'RAAKTEN' 400 JAAR GELEDEN VERWANT

Kort geleden ontdekte ik dat ruim 400 jaar ge-
leden de basis werd gelegd voor onze ver-
wantschap: die van mijn vrouw Mary en mij,
bedoel ik. Zo rond 1560 werd Heynderick
Maertensz. alias Tuytel geboren, zoon van
Meerten Heynricksone. Hij huwde in 1585
met Geertgen Tonis Adriaens. TA] kregen,
voor zover ik weet, twee zonen: Bastiaen en
Gerrit. Pa werd heemraad en was van 1612
tot 1625 schout van Molenaarsgraaf. Wij kun-
nen beiden dus tevreden zijn over de belang-
rijkheid van deze gemeenschappelijke verre
voorvader.

'Ik' breng het er daarna iets beter vanaf
dan Mary. Want Bastiaen werd in Molenaars-
graaf ook heemraad (van 1637 tot 1650) en
van Gerrit is mij dat niet bekend! Van mijn
volgende voorvaderen Jacob Bastiaens en
Bastiaen Jacobs weet ik dat trouwens ook
niet. De volgende: Cornelia Bastiaens Tuytel,
trouwde met Jan Crijnse Verleck, hun dochter
Annigje met Adriaan Pieter Schagen. Vijf ge-
neraties later, na een bouwman, een griend-
man, een hoepelfabrikant en een barbier,
wordt Aaltje Neeltje Versteeg geboren als
dochter van Jan Versteeg (de barbier dus) en
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Pietertje Huisman. Aaltje was één van mijn
ouders, samen met Hendrik Timmerman uit
Smilde!

Gerrit Heyndericks Tuytels dochter Anneke
trouwde met Erasmus Claessen Timmer. Na
Eeuwit Jerasmus en Kornelis Eeuwitse zet
Annetje Cortielisse Timmer, door haar huwe-
lijk met Andries Gabrielse Scheper, de lijn

voort. Via Aartje Scheper, Sijgje de Winter,
Cornelis de Haan, Sijgje de Haan en Mat-
theus Groenendijk komen we dan terecht bij
Fleuris Cornelis Groenendijk, die trouwde
met Lijnte Nouwen: Mary's ouders.

En zo zijn we dus, via Mary's vader en
mijn moeder, eikaars verwanten en wel in de
23ste graad.

WIM TIMMERMAN

GERTRUD LUCKNER

Iemand wees mij op de publicatie 'Die unbes-
ungenen Helden, eine Begegnung mit Frau
Dr. Gertrud Luckner'. Publicatie en Frau
Doktor waren mij onbekend en dat wekte
mijn genealogische onderzoeksdrift op. He-
laas bleven positieve resultaten vooralsnog uit
en zo kwam 'diese unbesungenen Heldin' op
de wachtlijst. Toen ik echter later bezig was
om de voorouders van de Amerikaanse Luc-
kner's op te sporen in het voormalige hertog-
dom Baden, ontving ik bericht van het Erz-
bischöfliches Archiv Freiburg, dat zij mij niet
konden helpen, maar dat zij wel een beroem-
de, helaas overleden stadgenote hadden, na-
melijk Frau Dr. Gertrud Lucknerl

Wie was nu Frau Dr. Luckner? Gertrud
werd op 26 september 1900 te Liverpool
(Eng.) geboren als dochter van Robert Hart-
mann en Gertrude Miüer\ Door omstandighe-
den gedwongen zien de ouders geen kans om
de opvoeding van deze dochter zelf op zich te
nemen. Gertrud komt terecht bij pleegouders,
de koopman Karl Luckner^ en Luise Sonnen-
burg, die voor zaken tijdelijk in Engeland
woonachtig waren. Dit echtpaar verzorgt het
meisje en als zij 21 jaar geworden is, wordt
zij volledig geadopteerd. Vanaf die tijd heet

zij Gertrud Luckner. Terug in Duitsland
brengt Gertrud het tot 'Doktor' in de sociale
wetenschappen. Zij is zeer begaan met het lot
van de minder bedeelden en zwakkeren in de
samenleving. In de dertiger jaren, tijdens het
Nazi-regiem wordt zij, mede op verzoek van
de aartsbisschop van Freiburg, een raads-
vrouw en een toevlucht voor vervolgden en
mensen, die iemand vermissen. Zij zet zich
ook voor Joden in. Uiteindelijk belandt zij
door haar activiteiten in het vrouwenkamp
Ravensbrück, dat zij gelukkig overleeft. Na
de oorlog vindt zij toch weer voldoende
kracht om haar werk voort te zetten. Voor
haar inzet is Frau Dr. Luckner door diverse
instanties in verschillende landen geëerd. Met
name Israël heeft haar werk en inzet bijzonder
gewaardeerd. Zij werd als gast van de staat
uitgenodigd om het land te bezoeken en kreeg
als Duitse het derde visum. Haar naam wordt
vermeld in het Gouden Boek van het Joodse
Nationaalfonds als Heldin van het Joodse
Volk. Bovendien draagt een Tehuis voor Ou-
deren in de stad Nahariya in Israël haar naam.
Voorwaar een zeer bijzondere 'verwant-
schap' !

J.B.A. LUCKNER

1. Karl Luckner behoort tot de Plauner-tak van de familie Luckner.
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MOEDER EN DOCHTER TROUWEN MET TWEE BROERS

Mijn voorvader in de rechte mannelijke lijn,
Jan Willems van der Heijden, gedoopt te Vor-
stenbosch op 21 januari 1695 trouwde op 24
juni 1725 te Dinther met Jenneken Jansen
Corsten, gedoopt te Dinther op 9 oktober
1702 als dochter van Jan Corsten de Oude en
Dirske Geerits. Deze Dirske Geerits her-
trouwde als weduwe van Jan Corsten op 26
februari 1708 met Thomas Willems van der
Heijden, gedoopt te Vorstenbosch op 23 de-

Willem van der Heijden (Vorstenbosch)
tr. 1677

Frenske (Laurentia) Thomassen

cember 1679, een oudere broer van haar eer-
ste man.

Thomas werd door het huwelijk van zijn
broer de stiefvader van de vrouw van zijn
broer. De twee kinderen van Thomas en Dirs-
ke waren oomzegger/ster van Jan, maar nu
werden zij ook halfbroer/zuster van diens
vrouw. Onderstaand schema verduidelijkt de
familieverhoudingen:

Jan Corsten de Oude (overl. 1707)
tr. 1698

Dirske Geerits (tr.(2) 1708)

Thomas (1679-1758)
tr. 1708

Dirske Geerits (wed. Jan Corsten)

Jan (1695-1756) tr. 1725 Jenneke (1702-1772)

Geerit (1710-1737) Frenske(1712-1793)
tr. 1741

Wijnand van de Heuvel (1709-1749)

i
Geert (1742-....)
Dirk (1744-....)
Anneke(1745-....)

Christina (1725-1793)
Frenske (1728-1790)

Jan(1731-1818)

Als in 1759 de goederen van Thomas Willems
van der Heijden en Dirske Geerits worden
gedeeld, erven de drie kinderen van hun doch-
ter Frenske ieder 1/4 part en de kinderen van
Dirskes dochter Jenneke tesamen 1/4 part.

Jenneken had waarschijnlijk al eerder haar
erfdeel van Dirske en haar eerste echtgenoot
Jan Corsten de Oude ontvangen'.

J. VAN DER HEIJDEN

1. Naschrift redactie. Als de ouders (Thomas Willems van der Heijden en Dirske Geerits) in gemeenschap
van goederen getrouwd waren, dan is de verdeling 3/4 en 1/4 ook als volgt te verklaren. Voor Frenske:
de helft (= haar vaders deel) en de helft van de helft (= haar moeders deel), tesamen 75%, d.w.z. voor
haar drie kinderen ieder 1/4 deel. Voor Jenneken alleen de helft van haar moeders nalatenschap, dus de
helft van de helft van de gehele boedel (= 25%), d.w.z. voor haar kinderen tesamen 1/4 deel.

OVER BIEËN EN BLOMMEN

Mijn opa, P.T. Both, is geboren en getogen in
Hardinxveld. Zijn andere drie grootouders
heetten: Den Breejen, Peele en De Vries. Zijn
vrouw, mijn oma, was Huibertje Teuna de
Jong. Zij was ook een echte Hardinxveldse.

Haar grootouder-combinaties waren: De
Jong-De Jong en De Boon-Kamsteeg. Dit
simpele overzichtje kent enkele bijzondere
verwantschappen:
1. Ik, Huibert Teunis, ben vernoemd naar
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mijn oma. Als amateur-genealoog heb ik
lang verzuimd mijn voornamen reeks te
ontrafelen. Totdat ik in de breedte mijn
voorouders uit ging zoeken. Zo stuitte ik
ook op de 'opa van oma', Huibert Teunis
de Boon. Hij was oma's naamgever. Hui-
bert Teunis de Boon leefde van 9-5-1818
tot 7-2-1908. Hij werd bijna 90 jaar, toch
respectabel voor een oude visser. Toeval of
niet, maar oma werd 94. Ik ben van 1955
en niet bijgelovig. Toch hoor ik diep van
binnen mijn betovergrootopaatje en zijn
kleindochter tegen elkaar zeggen: 'Wie
weet komt die knul wel tot voorbij 2050.
Hij draagt niet voor niets onze voorna-
men!' Let itbe.

2. Oma 'Huipie' de Jong stamt af van Lena
den Breejen. Haar man blijkt zes generaties
terug dezelfde voorouder te hebben, name-
lijk: Gerrit Claasz. den Breejen (1682-
1746). Mijn vader draagt zo meer Den
Breejen's-bloed in zich dan menig Den
Breejen zelf!

3. Dit geldt ook voor de moeder van oma De
Jong: zij was een De Boon. De overgroot-
moeder van mijn opa Both was Antje de
Boon. De gemeenschappelijke voorouder is
van mij af gerekend, zeven generaties te-
rug- Cornelis de Boon (1713).

4. Kan het sterker? Natuurlijk. Ben ik jaren-
lang op zoek naar de Both'en, blijkt er een
uiterst interessante voorvader te zijn, na-

melijk Johan Gelderblom, schoolmeester uit
Schelluinen. Mijn overgrootvader Arie Both
blijkt hem maar liefst drie keer als betover-
grootvader te hebben! Als je niet gaat spitten,
kom je er niet achter, omdat de naam Gelder-
blom alle drie keren heel snel 'verdwijnt' in
mijn kwartierstaat.
5. Een andere keer denk je dat de verwant-

schap voor het oprapen ligt. De grootou-
ders van oma De Jong heetten beiden De
Jong. 'De Jong-De Jong' staat er dan zo
fraai in de kwartierstaat. In zo'n klein
dorpje moet dat wel familie van elkaar
zijn, denk je dan, 'neef en nicht vrijt al-
licht, nietwaar?' Niet waar dus. Ik kan tot
op heden vier generaties teruggaan, maar
verwantschap is nog niet gebleken. Ik had
het kunnen weten, want de achternaam De
Jong is erg algemeen.

Verder voel ik me in het bijzonder verwant
met bepaalde achternamen. Mijn moeder heet
Biemans. Een oude vrouw uit Hardinxveld
had het een keer over een 'bieman'. Zo kwam
ik er bij toeval achter wat - achteraf - voor de
hand ligt: een bieman is een imker! Voor een
dialectspreker is dat ongetwijfeld vanzelfspre-
kend. Die weet ook dat Van Kekem (mijn
moeders moeder) een oude verwijzing is naar
het plaatsje Kedichem bij Gorinchem. Maar
kan hij mij ook vertellen waar Kamsteeg van-
daan komt: van 'camp' (stukje land) of van
'kemp' (hennep)?

H.T. BOTH

JEANNE GENEVIÈVE (FORTUNÉE)
HAMELIN-LORMIER LAGRAVE (1776/78-1851)

Naar de huidige maatstaf gemeten zouden wij
de kolonisten kinderen op de Bovenwindse
Eilanden, waaronder het Franse Saint
Dominique (het huidige Haïti), misschien ver-
wend, maar ook geëmancipeerd vinden. Tot
deze categorie behoren Joséphine de Beau-
harnais, later de vrouw van Napoleon, en haar
vriendin Jeanne Geneviève Lormier Lagrave
(aangesproken met Fortunée). Laatstgenoem-
de is öf de natuurlijke dochter (geb. 22 juni
1776) van Maitre Jean Lormier Lagrave, for-
tuinlijk kolonist en procureur van de koning

(Lodewijk XVI), bij Marie-Madeleine
Chambée (een vrijgeworden slavin) of zijn
wettige dochter (geb. 25-3-1778) bij Gene-
viève Prévost. Beide meisjes worden op een
en dezelfde dag met dezelfde voornamen
rooms-katholiek gedoopt'. Het echtpaar Lor-
mier-Prévost is daarbij peter en meter van zijn
natuurlijke dochter!

In 1788 komt Fortunée met haar moeder/
doopmoeder aan in Frankrijk. Vier jaar later,
in 1792 trouwt zij met Antoine Marie Romain
Hamelin (1770-1855). Hun huwelijk heeft
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maar weinig gelukkige jaren gekend. In 1802
wordt de scheiding van tafel en bed uitgespro-
ken, die hun leven lang zou duren. Slechts een
laatste hereniging vindt plaats op de begraaf-
plaats Père Lachaise te Parijs als hij bij haar
te ruste wordt gelegd (pas in 1857).

Portret van Jeanne Geneviève (Fortunée)
Hamelin-Lormier Lagrave (1776/8-1851) door
Andrea Appiani (1754-1817). Geschilderd rond

1796; geflatteerd portret, Appiani heeft haar
Creoolse trekken geoccidentaliseerd. Musée

Carnavalet, Parijs. Cliché des Musées de la Vüe
de Paris, © par SPADEM1995.

Wie was deze madame Hamelin, die door
haar biograaf Maurice Lescure 'een wondere
turbulente Fortunée genoemd wordt?2 Zij
heeft een veelzijdige band met Napoleon ge-
had en is tot haar levenseinde een vurig aan-
hanger van hem gebleven. Zij was een vrouw,
die politiek zeer betrokken was, maar die
nooit in de politieke frontlinie terecht is geko-
men. Zij speelde onder een hoedje met de
grote politieke figuren en intellectuelen uit
haar tijd, bijvoorbeeld in de rol van spion en
contra-spion. Zij werd gevierd en verguisd en
uiteindelijk (in 1815/16) verbannen naar het
toen net geïnstitueerde Verenigd Koninkrijk
der Nederlanden.

Wie schetst mijn verbazing toen haar bio-
graaf Maurice Lescure mij een brief schreef,
waarin hij gegevens vroeg over haar her-
komst. Haar familie was afkomstig uit Nérac
en voor de herroeping van het Edict van Nan-
tes (1685) was deze familie uitgesproken pro-
testants. Een lid van deze familie is Frankrijk
ontvlucht en heeft zich in 1690 aangesloten
bij de Waalse Gemeente in Amsterdam3. Wie
had ooit kunnen denken, dat zo'n bijzondere,
rooms-katholieke vrouw uit dat 16e en 17e
eeuwse hugenotengeslacht zou voortkomen?
En wie had kunnen bevroeden, dat Janny Hai-
sma-Bijsterveld, mijn echtgenote, geparen-
teerd zou zijn aan deze Fortunée? In 1992
hebben wij haar geslacht beschreven, maar
van haar zelf wisten wij nog helemaal niets!3

Haar portret, iets meer dan ten halve lijve,
hangt heel dicht bij de grote keizer Napoleon
in het museum Carnavalet te Parijs. Het was
dit portret, dat Maurice Lescure inspireerde
om haar leven te beschrijven.

DR. IR. JAN HAISMA

1. Archives d'Outre-Mer de la France, Aix-en-Provence, Etat Civil, Saint Domingue, Fort Dauphin; beide
doopacten te vinden op 27-9-1778.

2. M.Lescure, Madame Hamelin, merveilleuse et turbulent Fortunée (1776-1851), Paris, 1995. Een exem-
plaar van dit boek bevindt zich in de KB te Den Haag, bij het CBG aldaar en in de bibliotheek van de
NGV te Naarden.

3. J.Haisma, Het Hugenotengezin van Izaac Lormier uit Nérac in de Verenige Nederlanden (XVIIIe eeuw),
zijn Franse voorgeslacht en Nederlandse nageslacht (XVIe-XIXe eeuw); Gens Nostra 48 (1992), pag.
533-554. De ouders van Fortunée staan vermeld als Jean Lormier-Lagrave en Marie Prévost onder FV-3
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LOUIS COUPERUS

Ik heb de boeken en publicaties van deze
schrijver altijd al bijzonder gevonden. Dit
werd nog versterkt door de TV-bewerking
van De Stille Kracht. Het was dan ook voor
mij een grote verrassing te ontdekken, dat hij
Cransen-bloed in zijn aderen had.

De oudste personen in de genealogie Crans
komen uit de stad Groningen, waar zij zij be-
roepen uitoefenden als brouwer en koopman.
Een enkeling van hen was militair. In het ste-
delijk bestuur vervulden zij functies als secre-
taris en raadsheer. Eén van hen was stadsdie-
naar Willem Crans (1606-1649), wiens ach-
terkleinzoon mr. Willem Cranssen (1713-
1770) advocaat te Groningen en gerechtsscri-
ba te Wedde was. In Wedde werd zijn zoon
Willem Jacob Cranssen geboren, die in 1779
als korporaal naar Nederlands Oost-Indië ver-
trok. In 1792 was hij opperkoopman te Bata-
via en later gouverneur van Ambon. Zijn
dochter Catharina Rica Cranssen trouwde in
1812 met Petrus Theodorus Couperus, raads-
heer te Batavia. Hun zoon Johan Ricus Cou-
perus (1816-1902) en diens echtgenote jkvr.
Catharina Geertruida Reynst werden de ou-
ders van Louis Maria Anne Couperus (1863-
1923), de auteur.

Louis was de jongste uit het gezin van tien
kinderen. Hij was echter niet - zoals zeven
van zijn broers en zusters - in Indië geboren,
maar in Den Haag. Maar het 'Indische
gevoel' is onmiskenbaar in zijn werk terug te
vinden. Hij zal zeer waarschijnlijk gehoord
hebben over de carrière van zijn steenrijke
overgrootvader Willem Jacob Cranssen, die
in 1801 gedwongen was Ternate aan de En-
gelsen over te dragen en die - samen met twee
anderen - eigenaar was van een groot deel van
de plantage Buitenzorg (nu: Plantentuin).

Waarschijnlijk zal hij ook de verhalen ge-
hoord hebben over een andere overgrootva-
der: Abraham Couperus, die in 1772 vanuit
Friesland als onderkoopman in dienst van de
Verenigde Oostindische Compagnie naar de
Oost vertrok en die het uiteindelijk tot lid van
de raad van Indië en tot gouverneur van Ma-
lakka bracht. Zeker zal hem zijn verteld over
zijn grootvader Petrus Theodorus Couperus,
die naast zijn werkzaamheden als raadsheer
grote blangstelling had voor taal-, land- en
volkenkunde van Indië. En tenslotte zal er
ook zeker gesproken zijn over Louis' tante
Jeanne Merkus, dochter van gouverneur-ge-
neraal Pieter Merkus, die enorm veel geld
weggaf aan opstandelingen in Herzegowina
en die in 1875 zelf meevocht tegen de Tur-
ken. De familie was zeker niet te spreken over
de activiteiten van deze 'Hollandse Jeanne
d'Arc'.

Waar ligt mijn relatie met Louis Couperus?
Daarvoor moeten we terug naar de stadsdi-
naar Willem Crans (1606-1649). Deze had
een oudere broer Dirk (1603-1669), die te
Leeuwarden koopmansbode op Amsterdam
werd. Zijn zoon Petrus (overl. 1697) werd
predikant, onder andere te Metslawier. Petrus'
kleinzoon Klaas Crans (1712-1768) was zil-
versmid en enkele malen burgemeester van
Dokkum. Zijn zoon Justus (1753-1809) werd
weer predikant, onder andere te Aalsum. Uit
deze tak werd ik via Klaas, Jan, Dirk (tijdge-
noot van Couperus) en Jan als Ab Crans ge-
boren.

Ook in de 'Friese tak' komen avonturiers
voor, die in Indië hun fortuin zochten en von-
den; maar dat is weer een heel ander verhaal.

A. CRANS

ERFENISPERIKELEN

In mijn jeugd, rond 1960, was een regelmatig
terugkerend gespreksonderwerp op verjaarda-
gen 'de erfenis Bantjes'. Het zou daarbij gaan
om een rijke voorouder die in onmin leefde
met zijn kinderen en daarom bepaald had dat

zijn erfenis pas honderd jaar na zijn overlij-
den onder de dan levende nakomelingen ver-
deeld mocht worden. Tot de erfenis zouden
o.a. behoren het kasteel Nijenrode, het Kam-
pereiland, boerderijen in Groningen en een
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miljoenenvermogen. Uiteraard waren de na-
komelingen deze erfenis misgelopen. Het te-
stament van deze voorouder zou in Zuid-Afri-
ka tijdens de Boerenoorlog in de fundamenten
van een huis gemetseld zijn en pas te voor-
schijn gekomen zijn op een moment dat het al
te laat was en alles aan de Staat der Nederlan-
den vervallen was. Als kind vond ik dit een
prachtig verhaal. Waarschijnlijk werd het ver-
haal iedere verjaardag mooier.

Veel later, toen ik mij voor genealogie ging
interesseren, ben ik bezig geweest genealogi-
sche gegevens rond de erfenis te achterhalen.
Er was namelijk wel bekend dat de erfenis in
de hoek van de familie Veenstra of Kooistra
uit Veenwouden gezocht moest worden, maar
ik raakte in het begin van de jaren tachtig
'verward' in de vele Veenstra's en Van der
Veen's in Veenwouden. Andere onderdelen
van mijn kwartierstaat bleken op vrij gemak-
kelijke wijze tamelijk spectaculaire resultaten
op te leveren, dus heb ik daarin energie gesto-
ken. Zo lag dit onderdeel van mijn genealo-
gisch onderzoek jarenlang stil.

In 1996 ging de TROS het programma 'Al-
lemaal Familie' rond schaatser Rintje Ritsma
voorbereiden. Vanwege mijn genealogische
interesse en de gegevens waarover ik beschik
(mijn grootmoeder van vaderszijde was een
Ritsma) raakte ik bij de voorbereiding van het
programma betrokken. Het programma leidde
tot contact met allerlei verre familieleden en
het verhaal van de erfenis kwam weer ter
sprake en wordt in de uitzending genoemd. Ik
kwam in contact met een neef van mijn vader,
Frits Ritsma te Borculo, die in de jaren vijftig
met de zaak bezig geweest was, en die nog
over correspondentie en andere papieren be-
schikte. Ik kreeg van hem kopieën van deze
stukken. Aan de hand van deze stukken kwam
ik tot de ontdekking dat sinds het einde van
de 19e eeuw allerlei familieleden en niet-fa-

milieleden/erfenisjagers bezig geweest zijn
met de erfenis. Het leek wel een soort
Neeltje-Pater-verhaal. Er zijn zelfs stukjes in
kranten verschenen. De ene groep was bang
dat de andere groep de erfenis zou inpikken
en andersom. Ook bleek uit de stukken dat de
erfenis Bantjes gekoppeld werd aan het Fonds
Klaas Jans Zaliger, een familiefonds dat in de
jaren vijftig op de eerste woensdag van juni in
café Sinning in Hoogkerk vergaderde. Ver-
schillende 'behoeftige' leden van de familie
Veenstra hebben geld van dit fonds gekregen.
Met deze gegevens heb ik wat literatuuron-
derzoek gedaan en ik kwam tot de ontdekking
dat de hele affaire waarschijnlijk te maken
heeft met de liquidatie van de weeskamer van
Groningen. Vanaf ca. 1850 werden de wees-
kamers, die geen functie meer hadden, onder
verantwoordelijkheid van een rijkscommissie,
die bij het Agentschap van het Ministerie van
Financiën in Amsterdam zetelde, geliqui-
deerd. De vermogens moesten onder 'recht-
hebbenden' verdeeld worden; de familiefond-
sen werden aan de betrokkenen in beheer ge-
geven. Dit bracht behalve rechthebbenden ook
erfenisjagers in actie. Er is in die tijd zelfs een
soort gids voor erfenisjagers verschenen.

Ik sprak hierover op mijn werk en mijn
collega André de Haan zei dat hij ook zo'n
verhaal van een 'erfenis' kende. Zijn vader
had samen met een groepje familieleden in-
dertijd geprobeerd een erfenis te bemachtigen.
Verder doorpraten leidde tot de ontdekking
dat onze vaders achterneven van elkaar waren
en dat het om dezelfde erfenis ging! Dat was
toch een curieuze ontdekking, want we ken-
den elkaar al enkele jaren.

Fictie en werkelijkheid zijn nog niet van
elkaar gescheiden, maar ik beschik inmiddels
over voldoende aanknopingspunten voor ver-
der archiefonderzoek.

GERARD BEERMAN

DRIEMAAL VERWANT MET CABARATIER WIM SONNEVELD

Cabaretier Wim Sonneveld heeft nieuwsgierig
naar zijn wortels zijn afkomst laten uitzoeken.
Het enige exemplaar van het boek waarin dit
is vastgelegd is volgens zijn familie na zijn

overlijden in 1974 verloren gegaan. Het is
niet bekend of hij door dit onderzoek op de
hoogte is geweest van zijn verwantschap met
veel leden van de uitgebreide Zuidhollandse
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Doe Pietersz. Sonnevelt (1625 ca.)
I

Pieter Sonnevelt (1625) Jan Sonnevelt (1664)

Doe Sonnevelt (1698) Jan Sonnevelt (1701) Jan Sonnevelt (1703)

I • i I
Pieter Sonnenvelt (1734)aDTrijntje Sonnevelt (1732) Abraham Bregman (1731) Jan Sonnevelt (1734)

^ * H i
Jan Sonnevelt (1768) Gerrit Bregman (1772) Jacob Bregman (1766) Willem Sonneveld (1782)

Abraham Bregman (1793) tr. Sophia v. der Drift

i
Jan Sonneveld (1824) Pieter Sonneveld (1798) Trijntje Bregman (1834) OD Abraham Sonneveld (1818)

Adriana Sonnevelt (1827)0» Joh.1 Bregman (1806)

Leenden Sonnevelt (1854) <s> Jannetje Bregman (1856)

Gerrit Sonneveld (1882)
tr. Geertruida v. den Berg

Willem Sonneveld (1867)

Anna Sonneveld (1899)
tr. Jan Bontekoe

Willem Sonneveld (1917)
cabaretier

JanS. Bontekoe (1927)

Sonneveld-familie, die o.a. in en om het
Westland woont en waartoe mijn moeder be-
hoort. Mijn verwantschap met Wim Sonne-
veld loopt echter niet alleen via de Sonne-
veld-lijn maar ook via Bregman-lijn, waarvan
hierboven het schema, en via Van der Drift,
die niet in dit schema is in te passen.

Onze gemeenschappelijke voorouders zijn
o.a.:
1. Doe Pietersz. Sonnevelt, wiens vader Pie-

ter Dirksz- aan het eind van de 16e eeuw

met zijn broer, de uitvinder Willem Dirksz.
Sonnevelt, in Maasland woonde'.
2. Abraham Bregman. Wims grootmoeder,

Jannetje Bregman en mijn overgrootmoe-
der Trijntje Bregman waren achternichten
van elkaar en Abraham Bregman was hun
beider overgrootvader.

3. Hendrik Arijsz. van der Drift (geb. 1752) is
eveneens een gemeenschappelijke voorva-
der via Neeltje (geb. 1854) en Sophia van
der Drift (geb. 1784).

J.S. BONTEKOE

1. G. Doorman, Octrooien van uitvindingen in de Nederlanden uit de 16e-18e eeuw, 's Gravenhage, Nij-
hoff, 1940; C. Hoek, Repertorium op de lenen van de Hofstad te Hontshol, in: Ons Voorgeslacht 11
(1972), pag. 122.

EEN ONBEGRIJPELIJK NAAMSVERANDERING

Gerrit van Genderen Stort werd geboren te van medicus Pieter en Anna Elisabeth Taap-
Amsterdam op 17 september 1848 als zoon ken. Hij trouwde op 2 maart 1872 te Palem-
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Willem Pietersz. Stort Greetje Schaapman

Klaas Stort

Pieter van Genderen Stort

Gerrit van Genderen Stort SC

Pieter Stort

Bouwe Stort

Caroline Stort

bang (Ned.-Indië) met Caroline Augustine
Philipine Stort, geboren te Kampen op 21 no-
vember 1850, dochter van de marine-officier
Bouwe en Petronella Ph. M. Penning. Bijzon-
der is het feit dat Caroline een Stort is en Ger-
rit als tweede naam dezelfde familienaam
Stort draagt. Dat hier sprake is van onderlinge
verwantschap blijkt uit bovenstaande stam-
reeksen.

Gerrit en Caroline blijken dus dezelfde over-
grootouders te hebben. Daarmee is weliswaar
de verwantschap aangetoond, maar nog niet
het bijzondere verklaard.

Klaas Stort trouwt voor de tweede keer te
Enkhuizen op 31 juli 1808 met Theodora Ge-
rarda van Genderen, dochter van Dr. Pieter
en Elisabeth Mulrooy. Klaas is conrector van

de Latijnse school te Zwolle en daar worden
drie kinderen geboren. Niets bijzonders, drie
Stortjes. In 1817 krijgt Klaas een benoeming
tot rector aan de Latijnse school te Dokkum
en daar wordt op 29 oktober 1818 het vierde
kind geboren. Hieronder staat het fragment uit
de geboorteakte met de voornaam van de bo-
reling.

Nu is het bijzondere verklaard. Klaas liet
aan de echte voornaam Pieter toevoegen 'van
Genderen'. Je kunt je nauwelijks voorstellen
dat Klaas dit zo bedoeld heeft, maar het is wel
gebeurd' . Pieter zelf trok de zaak in zoverre
recht, dat hij bij de aangifte van de geboorte
van zijn kinderen de toevoeging 'van Gende-
ren' aan de achternaam koppelde.

C. VAN DIJK

Fragment geboorteakte van Pieter van Genderen Stort (geb. Dokkum 28-10-1818)

1. Naschrift redactie. Toch mag niet uitgesloten worden, dat de vader bewust aan de naam van zijn zoon
de familienaam van zijn vrouw heeft toegevoegd, mede omdat deze zoon naar de grootvader van moe-
ders kant is vernoemd. Naar de gewoonte van die tijd kon dat ook inclusief de familienaam.
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DE ONVERWACHTE DOOD VAN DIANA, PRINCESS OF WALES

Toen ik in in het juli/augustus nummer van
Gens Nostra (1997) de oproep las om een bij-
drage in te zenden over verwantschappen met
onder meer een bekende persoonlijkheid be-
sloot ik een artikel in te sturen over Prinses
Diana. Ik begon meteen met de voorbereidin-
gen. Plotseling kwam het tragische bericht
van haar overlijden.

Zij overleed op 31 augustus 1997 te Parijs
ten gevolge van een verkeersongeluk. Op 6
september vond de rouwdienst plaats in de
Westminster Abbey. De begrafenisstoet trok
tevoren en erna door Londen, alwaar de be-
langstelling overweldigend was. Zeeën van
bloemen getuigden hoe geliefd de prinses
was. Zij werd tenslotte op het landgoed van
haar familie te Althorp in besloten kring be-
graven. Prinses Diana zal in de herinnering
blijven voortleven als een charmante vrouw
met een grote liefde en zorg voor haar twee
zonen en een warme belangstelling voor alle
noodlijdenden.

Ik stam tweemaal af van Sophia Trip
(1615-1679), een kleindochter van Jacob
Jansz. Trip (ca. 1530-voor 1584) enJesseEli-
asdr. de Cocq (7-1589)1. De familie Trip
woonde in de 16e eeuw in Zaltbommel. On-

langs bezocht ik daar in de Kerkstraat het
'Trippenhuis'. Een trip is een muiltje met een
houten zool en in het wapen van de familie
komen drie gouden trippen voor.

Sophia Trip werd de grootmoeder van zo-
wel Jan Carel van der Muelen (1672-1738)
als van Constantia ElianaHuijdecoper{\611-
1743), die als volle neef en nicht met elkaar in
het huwelijk traden2. Hun dochter Isabella
Sophia van der Muelen werd de overgroot-
moeder van Paulina Wilhelmina van Hoorn,
die op haar beurt de overgrootmoeder werd
van Marguerite Leonie Bik, mijn eigen groot-
moeder.

In 1981 verscheen ter gelegenheid van haar
huwelijk met Prins Charles een aflevering
van Gens Nostra over Lady Diana Frances
Spencer, waarin ook aandacht werd besteed
aan haar Nederlandse kwartieren3. In dat
nummer trof ik tot mijn verrassing ook voor-
ouders van mijzelf aan, namelijk de hierboven
genoemde Jacob Jansz- Trip en Jesse Eliasdr.
de Cocq en via hen mag ik mij een verre ver-
want noemen van de te vroeg overleden Dia-
na, Princess of Wales.

E.R. STEINEBACH-VAN REIJN

1. Zie: Kwartierstaat Margaretha Cecilia Munter, in: Gens Nostra 36 (1981), pag. 230-231. Voorts over
de familie Trip: Nederland's Patriciaat 1963.

2. Zie over de familie Huijdecoper en Van der Muelen onder ander: Luuc Kooijmans, Vriendschap en de
kunst van het overleven in de zeventiende en achttiende eeuw, Amsterdam, Bert Bakker, 1997 (verg.
schema op pag. 218).

3. Gens Nostra 36 (1981), pag. 213-234, een artikel van de hand van H.H.W. van Eijk.

HOE MIJN SCHOONZUS MUN ACHTER ACHTERNICHT WERD EN
HOE MUN OUDERS ER EEN ACHTER....ACHTERNICHT BIJ KREGEN

Kent U ook dat verschijnsel om bij toetreding
van een nieuw familielid benieuwd, nieuws-
gierig of belangstellend te vragen naar de ach-
tergrond van de toekomstige familie? Je be-
gint natuurlijk met vragen naar de familie-
naam, vervolgens informeer je naar die van de
ouders en wellicht komen de grootouders ook
nog gemakkelijk over de tong. Ja, zo is dat
mij ook vergaan. Toen mijn broer in het hu-
welijk trad met een lid van de familie Sikkel,

was ik uiteraard ontzettend benieuwd naar de
herkomst van die familie. Ik begon mijn on-
derzoek toen met de stamreeks Sikkel. Al
gauw merkte ik dat deze familie anders in
elkaar zat dan de onze. Wat te denken van de
verschillen: onze familie een rooms-katholie-
ke, tamelijk honkvaste boerenfamilie, zich
hoofdzakelijk bewegend op het platteland, de
aangetrouwde familie protestant, vanaf 1742
wonend te 's-Gravenhage met beroepen in de
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ambachtelijke sfeer. Toen in de huwelijksakte
van Aart Sikkel en Hendrina Dorsma ('s-Gra-
venhage 28-1-1742) werd vermeld dat Aart
afkomstig was uit Ophemert, heb ik de navor-
sing - tijdelijk - stopgezet.

Wat me veel boeiender leek, was eens te
kijken of er in de kwartierstaten een gemeen-
schappelijke voorouder te vinden was. Dat
moest een dobber zijn, gezien de grote achter-
grondverschillen tussen beide families. Zoe-
ken, zoeken, zoeken 'Hoe ver ben je al?',
vroeg de familie van de koude kant. Een licht-
puntje was de vondst van de moeder van mijn
schoonzus: Adriana Wilhelmina Vetter uit 's-
Gravenhage. Zij kwam namelijk uit een 'ge-
mengd huwelijk' en een beetje speurwerk le-
verde als overgrootmoeder Comelia Francina
van Toledo ('s-Gravenhage 1882-1925) op.
Dit bood het beetje houvast, waarin ik mijn
tanden kon zetten. Met deze boerenfamilie
moest wat te beginnen zijn. Ik kende de fami-
lie uit het Voorschotense van 1600 en daar-
door was er genoeg reden te hopen op succes
bij het vinden van een gemeenschappelijk
voorouder. En wat ik niet had kunnen
voorzien, was dat één van haar voorouders

Cornelis Arisz- van Toledo bleek te zijn die in
1733 huwde met Cornelia Pieters Slinger-
land. En nou had ik beet op een geweldige
manier! Want deze Slingerland was een doch-
ter van niemand minder dan Catharina Jansse
van der Helm en Piet er Jans Slingerland\ En
nu eens raden wie de ouders zijn van deze
Catharina. Inderdaad: Jan Arends van der
Helm en Cornelia Jacobs Olsthoorn. Deze
Jan Arends (overl. Wateringen 21-11-1693)
was een broer van Herben Arends van der
Helm, de Westlandse voorouder van mij en
mijn broer, die tussen 1670 en 1679 huwde
met Trijntje Cornelisse van der Post.

Het was nu een kwestie van generaties tel-
len. Mijn broer telt negen generaties tot de
gemeenschappelijke voorouder Arend Harper
van der Helm en zijn eerste vrouw Maartje
Lauwens van der Does (tr. Zandambacht
1646). Mijn schoonzus heeft er 10 nodig voor
dezelfde afstand. Hierdoor staan mijn broer en
zijn schoonmoeder in gelijke generatie en is
mijn schoonzus een verre achternicht van mij
en mijn broer.

Trouwens, nooit geweten dat ik zo modern
ben: ze hoeft geen oom tegen me te zeggen.

F.J.A.M. VAN DER HELM

VAN STEENBERGEN EN VAN BERGEN VAN DER GRIJP

Mijn moeder Helena Gertruda van Steenber-
gen stamt uit het geslacht Van Steenbergen,
dat oorspronkelijk uit Drenthe afkomstig is1.
Vanaf haar overgrootvader Johannis Jacobus
van Steenbergen (1823-1920), gehuwd met
Maartje Smit (1833-1903) bereiken leden van
deze familie zeer hoge leeftijden. Dankzij
deze omstandigheid heb ik nog enkele hoog-
bejaarde familieleden persoonlijk kunnen
spreken of schrijven, waardoor ik hun verha-
len en herinneringen heb kunnen vastleggen.
Bovendien heb ik oude familiefoto's kunnen
redden voor het nageslacht. Als vijftienjarige
jongen ben ik al begonnen (aanvankelijk in
opdracht van mijn geschiedenisleraar aan het
Atheneum te Zutphen) met het onderzoek
naar de geschiedenis van mijn familie.

Johannis Jacobus werd zelf bijna 97 jaar,

zijn dochter Hiltje van Steenbergen werd ruim
104 en zijn kleinkinderen Geertruida (Truus)
van Steenbergen en Barend van Steenbergen
werden respectievelijk 100 en bijna 100 jaar.
Een ander kleinkind Jan-Marinus van Steen-
bergen leeft nog en is inmiddels 93 jaar.

Dank zij de correspondentie met Jan-Mari-
nus en de bezoeken aan Truus en Johanna
(Jo) Wanders (een dochter van Hiltje, die dit
jaar op 92-jarige leeftijd overleed) heb ik di-
verse familiepapieren in handen gekregen,
o.a. brieven, die door Johannis Jacobus zelf
zijn geschreven en oude krantenknipsels over
de familie.

Ik heb mij altijd gerealiseerd, dat ik door
zo jong te beginnen nog in de gelegenheid
ben geweest familieleden te ontmoeten, die
soms 68 jaar ouder waren dan ikzelf. Deze
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Johannis van Steenbergen (2 dec. 1823-7 nov. 1920) en Maartje Smit (29jan. 1833-7jan. 1903),
Den Helder

oude familieleden zijn voor mij ook bijzonde-
re verwanten geworden. Via hen vergaarde ik
gegevens, die ik pas later kon gebruiken als
stukjes van de genealogische legpuzzel. Mijn
oudtante Truus van Steenbergen schreef mij
toen ik 18 was over een rijke familie, die ver-
moedelijk in Indië was geweest. Pas later
bleek het te gaan over de familie van haar
grootmoeder (mijn betovergrootmoeder)
Geertruy van Bergen van der Grijp, echtgeno-
te van Dirk Johannes Geevers. Haar eerder
genoemde broer Barend was drievoudig ver-

want aan de familie Van Bergen van der
Grijp. Behalve zijn grootmoeder Geertruy,
was zijn oudoom Pieter Johannes Geevers
gehuwd met Geertruy's zuster Anna Cathari-
na Guelmina van Bergen van der Grijp. Zijn
zwager Albertus Nolman was getrouwd met
Gijsbertha van Bergen van der Grijp
(Barend's achternicht). Over de familie Van
Bergen van der Grijp is in de rubriek Vragen
en Antwoorden van De Nederlandsche Leeuw
meer informatie te vinden2.

V.H. VAN DER Es

1. Zie: GensNostra 17 (1962), pag. 122-128.
2. De Nederlandsche Leeuw 86 (1969), k. 152-153 en k. 220-222.

EEN ONTHULLEND VERHAAL

In 1966 leerde ik, Adrianus Wilhelmus Johan-
nes Maria van de Lisdonk (geb. Tilburg 12-4-
1947), mijn vrouw, Maria Johanna Wilhelmi-
na Spijkers, kennen. Mia werd in Tilburg ge-
boren op 31 juli 1947. Ook Spijkers is een

oer-Tilburgse naam. De naam Spijkers (Speij-
kers) is afgeleid van 'de Speijker' een zoge-
naamde tiendschuur (spicarium) in Tilburg
waar vroeger de belastingopbrengst zoals
graan e.d. werd opgeslagen.
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Nu wil het toeval, dat mijn vader me ooit
vertelde dat zijn grootmoeder ook Spijkers
heette en wel Henrica Spijkers, geboren in
1857 te Tilburg en overleden aldaar in 1938.
Of hij precies wist wat voor vrouw mijn over-
grootmoeder was weet ik niet, maar zeker is
wel dat er iets was waar men niet over sprak.
Ik vond dit uiteraard interessant en wilde daar
meer van weten.

Al vrij vlot na de start van mijn onderzoek
kwam ik erachter dat mijn eigen grootvader
een onecht kind was; het ergste wat een
genealoog kan overkomen. Zijn moeder heet-
te Henrica Spijkers en in zijn geboorteakte
stond geen vader vermeld. Hij heette bij zijn
geboorte op 4 februari 1882 Johannes Jaco-
bus Spijkers.

Henrica had zelfs nóg vier onechte kinde-
ren die allen een andere biologische vader
hadden, van wie een tweeling vroegtijdig is
gestorven.

Mijn grootvader werd, net als zijn jongere
broer en zus, op 1 mei 1889 gewettigd en wel
bij het huwelijk van Henrica met Petrus van
de Lisdonk. Dit betekende dat mijn grootvader
vanaf zijn zevende jaar Johannes Jacobus van
de Lisdonk ging heten.

Na snuffelen in het dooparchief van de pa-
rochie 't Heike in Tilburg vond ik een zeer in-
teressante noot in het kladregister van de pas-
toor. Hij gebruikte dit register om het officiële
doopboek netjes in te kunnen vullen. Maar
ook in dat doopboek stond dezelfde opmer-
king, namelijk, de biologische vader van mijn
grootvader was Johannes Ansems. Een vroed-
vrouw kreeg vaak van de pastoor de opdracht
om tijdens de bevalling van een onecht kind

de naam van de vader te ontfutselen. Meestal
lukte dat, zoals ookhier weer blijkt.

In feite zou mijn grootvader Johannes Ja-
cobus Ansems geheten moeten hebben, ten-
minste als die twee getrouwd waren. Dat was
duidelijk niet, want Henrica had later nog ver-
schillende relaties (zonder huwelijk) waaruit
zij een kind kreeg. Zij heeft dus meerdere ke-
ren het bed gedeeld met een ander.

Na deze voor mij nogal onthullende uit-
komst ging ik op zoek naar de voorouders van
Henrica en mijn vrouw Mia. Na veel speuren
kwam ik terecht bij Henricus Speijkers ge-
trouwd met Adriana Geerts te Tilburg op 25
april 1723. Van hun zes kinderen zijn de twee
zonen Gijsbertus (geboren in 1739) en Leo-
nardus (geboren in 1743 belangrijk.

Gijsbertus zorgde voor de nakomelingen
waaruit Maria J. W. Spijkers stamt en Leonar-
dus zorgde voor de nakomelingen waaruit
Henrica Spijkers en ik stammen.

Het is dus duidelijk: mijn vrouw en ik heb-
ben gemeenschappelijke voorouders. Zoals
mijn vrouw zegt: 'Ik (Mia) ben afstammeling
van de goede tak en jij (Ad) bent van de
slechte tak'.

Ik' ben nog er nog niet achter waarom Hen-
rica meerdere mannen heeft gehad, maar een
ding is zeker, ze heeft sinds ik stamboomon-
derzoek doe de gemoederen binnen de familie
danig los gemaakt en is geregeld het gesprek
van de dag. Als zij niet in 1889 gehuwd was
met Petrus van de Lisdonk had ik waarschijn-
lijk dezelfde achtenaam gehad als mijn vrouw
en zouden wij geheten hebben Ad en Mia
Spijkers Spijkers.

A.W.J.M. VAN DE LISDONK

BffiN ÉTONNÉS DE SE TROUVER ENSEMBLE

In de loop der jaren heeft het werken aan mijn
kwartierstaat mijn belangstelling meer gehad
dan het verder uitwerken van de stamboom
Datema (zie Gruoninga 1975v.). Pas als eme-
ritus-predikant kwam ik er achter meer dan
eens gestaan te hebben op de kansel waarop
ook een verre voorvader in een kerkdienst had
mogen voorgaan (Westerbork). Van vaders

kant bleek ik vijf hervormde predikanten als
voorouders te hebben met de namen Neander,
Bromlevius en Sartorius en van mijn moeders
kant vijf doopsgezinde voorgangers, die te-
vens landbouwer waren en behorend tot het
voorgeslacht Huizinga. Mijn grootvader
Tjaart Marringa bleek nog opgenomen te zijn
in 'Het Stamboek, Geslachtsregister der na-
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komelingen van Derk Pieters en Katrina To-
mas', van de emeritus-predikant J. Huizinga,
Groningen 1883. Daardoor werden voorou-
ders, die ik mag delen met de historicus Jo-
han Huizinga vrij snel zichtbaar. En het le-
venswerk van K.J. Ritzema van Ikema : Om-
melander geslachten (2 delen met register),
Kollum 1957, leverde de bloedverwantschap
met de predikant-politicus Pieter Zandt,
wiens broer Petrus ouderling was bij mijn be-
lijdenis van het geloof in de hervormde kerk
van Stedum, de geboorteplaats van ds Pieter
Zandt, tevens jarenlang de leider van de Staat-
kundige Gereformeerde Partij.

Met laatstgenoemde deel ik de overtuiging
dat de Bijbelse boodschap ook consequenties
heeft voor het maatschappelijke en sociale

leven, waarbij ik de voorkeur geef aan het
dragen van regeringsverantwoordelijkheid
boven het geven van een welgemeend getui-
genis. En met Huizinga deel ik de belangstel-
ling voor de hoge en late Middeleeuwen, al
gaat mijn belangstelling meer uit naar het
Heilige Roomse Rijk der Duitse natie dan
naar de invloed van de bourgondische cultuur
op en in de toenmalige Nederlanden zoals
beschreven in 'Hersttij der Middeleeuwen'.

Ds Pieter Zandt en prof. dr. Johan Huizin-
ga zouden zich ongetwijfeld verbaasd hebben
over het feit zo samen de basis te vormen van
een tijdschriftartikel door een ver familielid
dat in zijn ambtswerk het christelijke en het
historische mocht en nog steeds mag combi-
neren!

P. DATEMA

VAN DIDDEN UIT DE MAASBAND; HET IS ALLEMAAL FAMILIE

Bij de start van mijn genealogisch onderzoek
werd ik vrijwel direct geconfronteerd met het
feit dat zowel mijn grootvader als mijn groot-
moeder van moederszijde dezelfde achter-
naam hadden: Van Didden. Beiden waren ge-

boren in het gehucht Maasband (gem. Stein),
gelegen aan de Maas die daar de grens vormt
tussen België en Nederland. Verder wist ik
dat mijn grootvader Jacobus 'Keub van Dir-
kes' werd genoemd en mijn grootmoeder An-

1

Joannes Arnoldus van Didden & Anna Catharina van Didden
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na Catharina 'Antieke van Nol'. Onderzoek in
de Burgerlijke Stand (BS) bracht aan het licht
dat Jacobus zoon was van Theorodus van
Didden en Getrudis Elisabeth van Didden, en
Anna Catharina een dochter van Joannes Arn-
oldus van Didden en Anna Catharina van
Didden. Alle overgrootouders van moeders-
kant droegen dus de naam Van Didden.

Zo was ik terecht gekomen in een zeer
complexe situatie, temeer omdat volgens de
overlevering mijn overgrootvaders Dirkes en
Nol werden genoemd. Nol kon ik wel plaat-
sen als een van Arnoldus afgeleide roepnaam.
Met de naam Dirkes had ik meer problemen,
totdat ik ontdekte dat Theodorus de verlatini-
seerde vorm van Dirk is.

Toch bleef de situatie omtrent de afstam-
ming van mijn overgrootouders ondoorzich-
tig. Verder onderzoek in de BS leverde mij de
volgende betovergrootouders op: Simon van
Didden en Jacoba Pernotta Walraven als ou-
ders van Theodoor, Johannes Jacobus Didden
en Maria Catharina Willems als ouders van
Gertrudis Elisabeth, Simon van Didden en
Maria Catharina Willems als ouders van Jo-
annes Arnoldus, en Hendricus van Didden en
Cecilia Borger als ouders van Anna Cathari-
na. Uit dit onderzoek bleek allereerst dat Si-
mon van Didden en Maria Catharina Willems
met elkaar getrouwd waren na het overlijden
van resp. hun vrouw/man. En Hendricus van
Didden bleek een neef te zijn van Simon.

Over de onderlinge verwantschap van de
vier overgrootouders was uiteindeljk het vol-

gende te zeggen: Theodoor en Gertrudis Eli-
sabeth waren in de derde graad aan elkaar
verwant en hadden Maximiliaan van Didden
als gemeenschappelijke voorouder. Joannes
Arnoldus en Anna Catharina waren in de
tweede/derde graad aan elkaar verwant en
hadden Hendricus van Didden, zoon van ge-
noemde Maximiliaan, als gemeenschappelijke
voorvader. Bovendien waren het echtpaar
Theodoor en Gertrudis Elisabeth halfbroer
resp. halfzuster van Joannes Arnoldus. Mijn
grootouders waren dus neef en nicht van el-
kaar met als gemeenschappelijke voorouder
Simon. De oorzaak van deze bijzondere ver-
wantschap moet worden gezocht in het feit
dat allen lid waren van de kleine hervormde
gemeenschap, terwijl de rest van de bevolking
in deze streek overwegend rooms-katholiek
was. Het aantal beschikbare huwelijkspartners
zal daarom zeer klein geweest zijn.

Mijn grootouders waren niet de enige kin-
deren van hun ouders die met een Van Didden
trouwden. Vijf kinderen van het echtpaar The-
odoor-Gertrudis Elisabeth trouwden met een
naamgenoot en drie kinderen van het echtpaar
Joannes Arnoldus-Anna Catharina eveneens.
En in Maasband zijn er nog wel meer van die
relaties te vinden: bijvoorbeeld Simon, zoon
van Jan Matthijs van Didden en Maria Catri-
na van Didden, trouwde met Anna Catharina,
dochter van Johannes Hendricus van Didden
en Elisabeth van Didden. Men kan dus met
recht zeggen: Van Didden uit de Maasband;
het is allemaal familie.

JAAPCUPERUS

SCHERMERHORN IN ALKMAAR

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd Wil-
lem Schermerhorn een bekende Nederlander.
Minister-president, Indonesië, grondlegger
van de geodesie in Nederland zijn een paar
trefwoorden. Mijn vader wist te vertellen dat
Schermerhorn HBS-leerling op de Paarde-
markt in Alkmaar was geweest en dat hij dan
'tussen de middag' zijn brood opat bij mijn
vaders grootmoeder Ven op de Voordam.
Zo'n verhaal ging erin als koek. Een bekende
Nederlander op zo'n korte afstand was inte-

ressant. Maar waarom dat contact met die
grootmoeder?

Dat hij een Alkmaarse HBS-er was ge-
weest bleek te kloppen: wij beiden waren tij-
dens het 100-jarig bestaan in 1967 als oud-
leerling aanwezig. Toen ik hem aansprak over
brood-opeten bij grootmoeder Ven reageerde
hij wat afwezig, alsof hij zich dat niet kon
herinneren. Maar hij kreeg de tijd ook niet,
want anderen eisten zijn aandacht op. Maar
mijn vader kon het verhaal toch niet uit zijn

GensNostra53(1998) 673



duim gezogen hebben? Die had weinig be-
hoefte om zich via een verzinsel belangrijk te
maken.

De redactionele oproep 'Bijzondere Ver-
wantschappen' was een goede gelegenheid
deze puzzel aan te pakken. Willem Schermer-
horn werd geboren in 1894 op een boerderij
in Zuidschermer en aangegeven te Akersloot.
Hij verhuisde als klein jongetje naar een boer-
derij aan de Middenweg in Grootschermer
waar hij opgroeide. Deze boerderij is nog
steeds in bedrijf bij een vierde generatie
Schermerhorn. Willem heeft dus vlak voor en
in de Eerste Wereldoorlog op de HBS in Alk-
maar gezeten.

'Opoe Ven' van de Voordam, één van mijn
overgrootmoeders, werd als Antje Slooten in
1823 te Akersloot geboren en trouwde in
1848 met de landbouwer Sijmon Ven. Sijmon
veranderde van beroep en vestigde zich in
1879 als kruidenier aan de Geesterhout in
Alkmaar. Kort daarop werd hij kastelein.
Maar de zaak liep niet goed want op 18 no-
vember 1880 werd hij door de Arrondisse-
mentsrechter failliet verklaard. Kennelijk wist
hij zich te herstellen want vanaf 1882 staat hij
in het Alkmaarse adresboek vermeld als tap-
per op de Voordam 7. Hij blijft dit beroep op
hetzelfde adres uitoefenen tot 1885 wanneer
hij overlijdt. Antje was inmiddels boven de
zestig en vanwege het faillissement zal het
geen vetpot zijn geweest. Gelukkig had ze een
stel flinke dochters van wie Dieuwertje het
café voortzette. Dochter Jantje hielp ook in de
zaak. Beide vrouwen bleven ongetrouwd.
Dochter Trijntje ging het huis uit en trouwde
in 1895 met Sikke Parma, veldwachter te

Zuid-Scharwoude. 'Opoe Ven' bleef bij haar
dochters wonen. Een ansichtkaart uit 1903 is
gericht aan de 'Wed.S.Ven Voordam 7 Alk-
maar'. Tot aan de dood van Dieuwertje op 15
augustus 1927 bleef het koffiehuis/café op
hetzelfde adres bestaan en zelfs daarna heeft
de vierde dochter de weduwe Elisabeth van
Lith-Ven de zaak nog een korte poos voortge-
zet. Haar naam staat voor de laatste maal als
caféhoudster in het Alkmaarse Adresboek van
1928.

In de HBS-tijd van Willem Schermerhorn
zo omstreeks 1910 was er dus een etablisse-
ment op de Voordam waar hij zijn brood met
wellicht een glas melk kon nuttigen. De af-
stand tussen de Paardemarkt en de Voordam
via de Koningsweg was voor de boerenzoon
een kippenendje. Maar wat had Willem Scher-
merhorn nu voor reden om naar de Voordam
te gaan? Willem Schermerhorn en mijn vader
Oepke Simon Parma blijken dezelfde over-
grootouders te hebben gehad, namelijk Wil-
lem Slooten en Jannetje Kroon. Ze waren dus
achterneven. Het was dus niet zo verwonder-
lijk dat de HBS-er Schermerhorn in het café
van zijn oud-tante Antje en haar dochters op
de Voordam zijn middagboterham ging op-
eten. Misschien niet elke dag, maar vaak ge-
noeg om er een familie anekdote aan over te
houden.

Willem Schermerhom heeft van het bestaan
van de Parma's vermoedelijk nooit weet ge-
had. Maar dat waren dan ook geen bekende
Nederlanders. Het huis op de Voordam be-
staat nog steeds, maar het herbergt nu een ge-
wone winkel.

S. PARMA

EEN BIJZONDER STEL

Er bestond een bijzondere verwantschap tus-
sen mijn grootvader Roeland Hartmans, geb.
Ooltgensplaat 1 oktober 1887, oud-papier-
koopman, overl. Nieuwerkerk aan den IJssel
14 februari 1952, zoon van Roeland Hart-
mans (1855-1929) en Adriana Wilhelmina
van Kempen (1856-1935)' en drie Nederlan-
ders, die zowel nationaal als internationaal
bekendheid hebben verworven. Mijn grootva-

der was van één van deze bekende personen
een volle neef van vaderszijde en van de twee
andere een volle neef van moederszijde.

Als eerste noem ik Charles André Hart-
mans, geb. Breda 24 juli 1886, militair, overl.
Den Haag 19 juni 1975, zoon van Johannis
Hartmans (1852-1931) en Helena Clara An-
tonia Laeijendecker2^'. Hij was directeur van
het Nederlands Leger- en Wapenmuseum
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Gebroeders Van kempen (ca. 1927-1930)

'Generaal Hoefer' en auteur op wapengebied
(klassieke en moderne hand(vuur)wapens).
Door zijn deskundigheid op dit gebied ver-
wierf hij bekendheid bij musea in binnen- en
buitenland en bij wapenverzamelaars. Charles

André's oom was de bovengenoemde Roe-
land Hartmans (1855-1929), die een jongere
broer was van Johannis Hartmans: de ver-
wantschap van vaderszijde.

De gebroeders Van Kempen zijn de twee
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andere bekende personen aan wie mijn groot-
vader verwant was. Dingeman Pieter van
Kempen4, binnen de familie 'Piet' genoemd,
geb. Ooltgensplaat 12 december 1898, baan-
wielrenner in de jaren twintig en dertig, eerst
koning der Zesdaagse genoemd en in 1958 tot
keizer der Zesdaagse gekroond. Zijn bijnaam
'Zwarte Piet' dankte hij aan de goed gevulde
zwarte bos haren op zijn hoofd. Hij was ho-
tel-, café-, restauranthouder te Brussel en
overleed aldaar in mei 1985 en was een zoon
van Jan van Kempen (1876-1961) en Annetje
Anna van Hassent (1878-vóór 1908).

Jan Pieter van Kempen, geb. Den Haag 4
oktober 1909, was eveneens baanwielrenner
en Dingeman Pieter's halfbroer. Samen reden
zij koppelkoersen. Jan Pieter was een zoon
van Jan van Kempen (1876-1961) en Pieter-
nella Cornelia van Hassent (1887-1965), die
op haar beurt weer een zuster was van Annetje
Anna van Hassent. De gebroeders waren dus
meer dan halfbroers. Zij hadden als tante de
bovengenoemde Adriana Wilhelmina van
Kempen, zus van hun vader, waarmee de ver-

wantschap met mijn grootvader via diens
moederszijde is aangetoond.

Jammer genoeg was er geen contact tussen
mijn grootvaderen CharlesAndréHartmans.
Reeds voor de geboorte van mijn grootvader
verhuisde Johannis Hartmans namelijk naar
Breda waardoor mijn grootvader geen weet
had van zijn volle neef Charles André en
diens glansrijke loopbaan. Daarentegen waren
er wel contacten met de gebroeders Van Kem-
pen. Mijn grootvader was respectievelijk 11
en 22 jaar oud toen Dingeman Pieter en Jan
Pieter geboren werden en zij woonden allen in
Den Haag. Die contacten duurden tot ca. 1914
als het gezin Hartmans-Van. Kempen naar
Rotterdam verhuist. Piet van Kempen zat toen
reeds als 15-jarige op de wedstrijdfiets en had
al meegedaan aan de 'Wieler-Elfstedentocht'.
In 1916 won Piet van Kempen een zogenaam-
de 'Olympische wegwedstrijd' over 160 km.
Uit handen van Prins Hendrik ontving hij een
prachtige cup, die hij uiteraard trouw bewaar-
de.

A. HARTMANS

1. A. Hartmans, Het West-Brabantse geslacht Hartmans, Gens Nostra 50 (1995), pag. 66 en pag. 69.
2. Idem pag. 66.
3. A. Hartmans, Van officier tot directeur, een biografische schets van Charles André Hartmans (1886-

1975), oud-directeur van het Nederlands Leger- en Wapenmuseum 'Generaal Hoefer', Rotterdam 1996.
4. A. Hartmans, Het Kempense geslacht Van Kempen (Rijnland: Duitsland-Goeree Overflakkee) ca. 1580-

heden, 1997, pag. 27.

JOANNES WILHELMUS VAN DffiLEN TROUWT
TWEE MAAL MET JOANNA TEUNISSEN

Op 6 december 1796 trouwde te Herveld in de
Over-Betuwe Dorus of Derk Teunissen met
Janneke hamers. In 1797 kregen zij hun eer-
ste dochter. Zij werd op 25 februari 1797 te
Eymeren gedoopt en zij kreeg de naam Joan-
na naar de moeder van Janneke Lamers, die
Joanna Thonen heette. Bij de doop waren
Wilhelmus Laambers en Joanna Antonia
Arnts doopgetuigen. In 1798 werd de tweede
dochter geboren. Op 21 mei 1798 werd zij te
Eymeren gedoopt en ontving daarbij de naam
Joanna, nu naar de moeder van Dorus, die
Joanna Roest heette. Doopgetuigen hierbij
waren Martinus van Baal en Margritta van
Baal. Op 30 april 1831 trouwde de oudste Jo-
anna te Valburg met Joannes Wilhelmus van
Dielen (akte 43). Joannes werd geboren op 31

maart 1796 te Valburg als zoon van Andries
van Dielen en Petronella van Cleef. Hij was
tabaksplanter van beroep. Het jonge paar ging
inwonen bij de ouders van Joannes Wilhel-
mus in Valburg. Ruim vier maanden later op
10 september 1831 overleed Joanna plotseling
in de woning van haar schoonouders te Val-
burg (huis nr. 25).

Op 21 juni 1833 trouwde Joannes Wilhel-
mus van Dielen te Valburg voor de tweede
maal (akte 8). De jongste Joanna was nu de
uitverkorene. Maar ook nu sloeg het noodlot
toe. Na weer ruim vier maanden stierf op 30
november 1833 ook deze Joanna plotseling en
ook nu weer gebeurde dat in huis nummer 25,
de woning van Andries van Dielen.

676 Gens Nostra 53 (1998)



De beide dochters van Dorus Teunissen en
Janneke Lamers vertoonden nog al wat over-
eenkomsten. Vlak na elkaar geboren droegen
ze dezelfde naam. Ze trouwden met dezelfde
man en stierven allebei vier maanden en on-
geveer tien dagen na de huwelijkssluiting.
Van de oudste Joanna is bekend dat ze tabaks-
plantster was. Van de tweede Joanna weten
we alleen dat ze een korte tijd in Arnhem

heeft gewoond, waarschijnlijk als dienstbode.
Na deze twee onfortuinlijke huwelijken

besloot Joannes Wilhelmus van Dielen om
voor de derde maal in het huwelijksbootje te
stappen. Nu was Joanna Jansen de gelukkige.
Dit huwelijk werd te Valburg gesloten op 15
januari 1835 (akte 1). Joanna werd te Bemmel
geboren op 11 juli 1811 als dochter van An-
dreas Jansen en Elsbeth Jansen.

C.F. TEUNISSEN

EEN OUD-OUDTANTE UIT 1797

Naar aanleiding van de oproep in het jubile-
umnummer van Gens Nostra om iets te schrij-
ven over de 'favoriete voorouder' schreef ik
over mijn oma, een Trip. Als reactie daarop
kreeg ik een brief van een andere Trippenzoe-
ker, maar we bleken - tot op heden - geen fa-
milie. Wel kreeg ik gegevens die me nieuws-
gierig maakten. Wie was die Catharina die
door een collega genealoog in het archief in
Assen gevonden was. Ze kwam oorspronke-
lijk uit Bergen op Zoom. Was ik een onbe-
kend familielid op het spoor? Die ook nog
toevallig dezelfde naam heeft als mijn klein-
dochter?

Een paar jaar nadat stadhouder Willem V
naar Engeland was gevlucht en de Bataafse
Republiek een feit was geworden, werd op 31
juli 1797 Catharina Trip ingeschreven in het
doopboek van pastoor Boenders in Bergen op
Zoom. Catharina was een klein meisje met
blauwe ogen, een rond gezicht met een kleine
neus en rosachtig haar'. Haar vader, Herma-
nus Michaël, 'uit Groeningen', was tegen het
einde van de eeuw als snuifrasper2 van Gro-
ningen naar Bergen op Zoom gekomen. Daar
kwam hij Maria de Cort tegen. Na Catharina
kregen zij nog een zoon. Deze zou mijn bet-
beto vergroot vader worden.

Rijk zoals hun Amsterdamse naamgenoten,
die het 'Trippenhuis' lieten bouwen3, zijn de-
ze Trippen nooit geworden. Toen Hermanus
in 1838 doodging, gaf de burgemeester van
Bergen op Zoom een Certificaat van Onver-
mogen af, waarin hij verklaarde 'dat de erfge-
namen van Hermanus Trip geene vaste goede-
ren bezitten, overigens onvermogend en
diensvolgens buiten staat zijn, de kosten te

bestrijden tot het inleveren eener gezegelde
memorie van aangifte der nalatenschap van
voornoemde overledene....'.

Hoe Catharina opgroeide weten we niet,
maar lezen of schrijven leerde ze niet ondanks
dat al in 1806 de Wet op het lager onderwijs
aanvaard werd4. Ze groeide wel, maar niet
hard en bleef klein; ze kreeg een pokdalig
gezicht, zomersproeten en een brede kin. Ze
trouwde niet.

We komen haar pas weer tegen, als ze be-
delend wordt aangetroffen aan de woning van
Johannes Wijnen onder de Poortweg in Ber-
gen op Zoom. Ze krijgt een cent van Cornelia
Slagers, die de huisvrouw van Johannes is.
Veldwachter Meeüs ziet het en maakt een
proces verbaal op. Nadat Catharina een paar
weken in de gevangenis van Breda heeft door-
gebracht, moet ze voor de rechters komen.
Johannes en Cornelia getuigen en verklaren
onder ede, dat de beklaagde gebedeld en een
cent heeft gekregen. Catharina bekent. De
rechtbank doet uitspraak: ... 'dat het de Regt-
bank moge behagen de beklaagde schuldig te
verklaren aan bedelarij in eene plaats, voor
welke een openbare inrigting tot voorkoming
van bedelarij bestaat en mitsdien te veroorde-
len tot gevangenzetting voor de tijd van een
maand, en in de kosten van het proces, des-
noodig bij lijfsdwang te verhalen, met bevel
dat zij na het uiteinde harer gevangenisstraf
naar een bedelaarsgesticht of werkhuis zal
worden overgebragt.'

In het register van de strafgevangenis voor
vrouwen in Breda zien we dat de gevonniste
voor de eerste maal veroordeeld is. Catharina
wordt vanuit Breda naar Veenhuizen ge-
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stuurd, waar ze op 12 juni 1856 aankomt.
Vier jaar later, 13 mei 1860, overlijdt ze in

Veenhuizen gemeente Norg. Catharina heeft
dan een beroep: koloniste.

G.Th. STEVENS

1. Rood haar blijft generaties lang in de familie: in een interview vertelt mijn oma, dat haar grootvader rood
haar had.

2. 'Snuifrasper' is iemand die tabak tot snuiftabak raspte.
3. In 1601 lieten Herman en Louis Trip van hun geld, dat zij o.a. met de wapenhandel verdiend hadden,

een stadspaleis in Amsterdam bouwen 'Het Trippenhuis'. Deze Trippen zijn geen familie van de Cathari-
na, waar dit verhaal over gaat.

4. Volgens deze wet moesten 'onder het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden de verstandelijke
vermogens der kinderen ontwikkeld worden en zij zelf worden opgeleid tot alle Maatschappelijke en
Christelijke deugden.' Pas in 1900, toen was Catharina al lang dood, werd de leerplichtwet met een stem
meerderheid aangenomen, hetgeen niet wil zeggen, dat deze toen ook steeds werd uitgevoerd.

JACOB HUISMAN (1866-1953)

'Let maar op' zei mijn opa, 'als je naar de
familie van mijn oom in Alkmaar gaat zoe-
ken, dan kom je uit bij de bekende presentator
Hennie Huisman'. Als kind had ik al interesse
in de familie en vroeg ik opa honderduit over
zijn opa, ouders, broers, neven en nichten.
Later komt het moment waarop je zelf op on-
derzoek uitgaat.

. Het gezin van mijn bet-overgrootouders
Cornelis Huisman (geb. 17 oktober 1832,
overl. 9 maart 1912) en Aaltje van Buren
(geb. 15 februari 1839, overl. 8 oktober 1890)
bestond uit vijftien kinderen. Ze werden alle-
maal geboren in Nieuwenhoorn op het Zuid-
Hollandse eiland Voorne. Een trieste noot
hierbij is wel dat er maar zes kinderen in le-
ven bleven. Jacob Huisman werd geboren op
21 december 1866. Hij was het zesde kind
van Cornelis en Aaltje en de bijna tien jaar
oudere broer van mijn overgrootvader Marti-
nus Huisman (geb. 6 februari 1876, overl. 11
september 1963). Het beroep van Jacob in de
jaren tachtig van de vorige eeuw was visser.
Het was hard werken en een hoogtepunt was
het twee-cents sigaartje dat hij zaterdagsmid-
dags van zijn moeder kreeg. Jacob vertrok om
zijn dienstplicht te vervullen en werd ge-
plaatst in Alkmaar als soldaat bij de Cadetten-
school. Hij trouwde te Alkmaar op 4 juni
1896 met Elisabeth Maria Keysper. 7A\ was
de dan 21-jarige dochter van Gerrit Keysper
en Elisabeth Esfer en geboren in Alkmaar op
12 november 1874 (overl. 28 mei 1941 te
Alkmaar).

Na zijn tijd als soldaat bij de Cadetten-
school was Jacob onder andere bewaarder bij
het Rijksopvoedingsgesticht te Alkmaar, tol-
gaarder en vertegenwoordiger. Maar zijn
mooiste beroep was een bijbaantje dat hij 40
jaar zou verrrichten: lantaarnopsteker, 's
Avonds een half uur voor zonsondergang ging
hij op stap compleet met stokken om de lan-
taarns in Alkmaar aan te steken. Hij had twee
verschillende stokken een voor de gewone en
een voor de grotere lantaarns. Het was nogal
een precies werkje. De lantaarns moesten ook

Gezin van Jacob en Elisabeth Huisman-Keysper
met hun drie oudste kinderen: Alie, geb. Alkmaar

4-6-1896, Comelis, geb. ald. 10-1-1901 en
Gerarda, geb. Bergen (NH) 3-12-1902.
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weer gedoofd worden en dat stond hem op
zekere dag tegen. Jacob was maar klein man-
netje en aan die stokken had hij zijn handen
vol. Kwajongens hadden hem een van van
zijn stokken afhandig gemaakt en hem er mee
op zijn hoofd geslagen. Daarna in 1933 ging
zijn jongste zoon, de achttienjarige Aad (geb.
23 juli 1915 te Alkmaar), met hem mee. 'Va-
der had altijd wel wat los geld op zak en dan
trakteerde hij op iets uit de automaat', vertel-
de zijn zoon Aad. Op 3 maart 1953 kwam
Jacob te overlijden.

Voor mij is Jacob een speciaal familielid.
Alkmaar is een mooie historische stad en
heeft voor mij veel betekenis gekregen omdat
ik nog veel sporen van oom Jacob in het oude
centrum kan ontdekken. Fascinerend is het als
je familie leert kennen die je nog nooit hebt
gezien (kinderen en kleinkinderen van Jacob)
en je karaktereigenschappen ontdekt die ook
in je eigen Huisman familie voorkomen. Toe-

vallige bijkomstigheid is dat oom Jacob en
tante Elisabeth dezelfde voornamen hebben
als mijn ouders. (En mijn tweede voornaam is
ook Jacob.) De Alkmaarse familie is katholiek
terwijl alle andere takken nederlands her-
vormd zijn. Ontroerend is een briefje dat de
familie ontvangt na het overlijden van Jacob:
'Laten we hopen dat de goede God hem spoe-
dig het loon voor zijn arbeidzaam leven zal
schenken, we hebben de overledene al in ons
aller gebeden herdacht en zullen dit ook blij-
ven doen. Voor ons zusters van de Koornlaan
zal het ook vreemd zijn dat we vader niet
meer met zijn pijpje in het zonnetje zullen
zien staan voor zijn huis in Alkmaar op de
hoek van de Kennemersingel en de Koorn-
laan. Wellicht kijkt hij nu al vanuit de hemel
op dit vertrouwde plekje neer'.

Overigens is de verwantschap met Hennie
Huisman niet gevonden!

LEENDERT J. HUISMAN

JOHAN EN CORNELIS DE WITT

Mijn overgrootmoeder was de Schiedamse
Wilhelmina Feelders (1822-1881), die in
1843 huwde met haar plaatsgenoot de koop-
man Bernardus Petrus Henricus Wuisman
(1820-1904). Op haar beurt was Wilhelmina
Feelders een kleindochter van het echtpaar
Wilhelmus Feelders, afkomstig uit het Duitse
Paderborn en Theodora den Dekker, die in
1756 in Gorinchem was geboren en van wie
de naam ook wel werd genoteerd als Dekkers.
Dit echtpaar huwde te Schiedam op 6 mei
1781. De bruid was een kleindochter van het
Gorinchemse echtpaar Abraham den Dekker
en Elisabeth van Noordhoorn, dat op 28
februari 1712 in de Arkelveste in het huwelijk
was getreden. Als ouders van Elisabeth vin-
den we Adriaan van Noordhoorn en Apolonia
van Meerten. Onder de voorouders van de in
1664 te Gorinchem geboren Apolonia treffen
we verschillende leden van de magistraat van
die stad.

Zo was haar vader Lambert van Meerten
Evertszn. in 1662 schepen. Haar moeder was
Elisabeth Lever, dochter van de op 24 sep-

tember 1634 te Schelluinen gehuwde Cornelis
Gerrits Lever (elders ook vermeld als Coele-
ver) en Elisabeth Colff. Elisabeth was een
dochter van de Gorinchemse schepen en
vroedschap Jan Hendrik Colff, een kleindoch-
ter van Hendrik Colff en een achterkleindoch-
ter van Claes Colff en Heylwich van der
Haar. De in 1538 overleden Claes Colff was
in zijn leven ook schepen te Gorinchem ge-
weest.

Een dochter van het echtpaar Colff-van der
Haar en dus een zuster van de eerder genoem-
de Hendrik Colff was Aelke Colff. Zij huwde
met Andries Heymans. TA) waren de ouders
van Johanna Heymans, die in 1568 huwde
met de Dordtse schepen en burgemeester Cor-
nelis de Witt. Hun zoon Jacob de Win was
een van de leiders van het verzet tegen stad-
houder Willem II. Nog bekender werd Jacobs
zoon de raadspensionaris Johan de Witt, die
samen met zijn broer Cornelis in het rampjaar
1672 op het Haagse Buitenhof werd ver-
moord. Hen beiden reken ik tot mijn verre
doch bijzondere verwanten.

P.J.M. WUISMAN
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SICCO ARENTS, BESCHULDIGD VAN SODOMIE

Ook na 25 jaar weet ik nog levendig hoe diep
geschokt ik was toen het tot mij doordrong
dat mijn voorvader Sicco Arents - geboren
omstreeks 1692 in het minuscule dorpje
Dorkwerd, onder de rook van Groningen-tij-
dens het beruchte sodomieproces dat zich in
1731 te Faan afspeelde, was beschuldigd van
sodomie, opgepakt en doodgemarteld... Dat
kon toch niet: hij was immers getrouwd en
had kinderen? Ik stam tenslotte van hem af
(via zijn zoon Arend) en hij had zeker nog
twee andere kinderen. Dat moest een valse
beschuldiging zijn geweest!

Pas heel geleidelijk drongen de feiten des
levens tot mij door, terwijl ik intussen met
grote moeite Sicco's levensomstandigheden
en zijn afkomst trachtte te reconstrueren. Ik
slaagde daar uiteindelijk boven verwachting
in, al kostte het lange jaren werk; binnen af-
zienbare tijd hoop ik de genealogie waarin
Sicco een plaats heeft (één van de vele ge-
slachten Harkema) te kunnen publiceren.

Om alvast de gedachten te bepalen:
Sicco Arents, geboren Dorkwerd ca. 1692, ei-
generfde landbouwer te Zuidhorn, diaken al-
daar, landdagscomparant voor Zuidhorn 1726,
overleden Faan 13/14 september 1731, onder-
trouwde Zuidhorn 5 februari 1724 Geertmid
Jansen, doop niet te Zuidhorn gevonden,
overleden na januari 1757; zij hertrouwde
Zuidhorn 6-3-1734 met Jan Harms, uit welk
huwelijk nog zeven kinderen werden geboren.
Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

1. Arend Sikkes, doop niet gevonden.
2. Jan Sikkes Harkema, ged. Zuidhorn 2-11-

1727.
3. Antje Sikkes, ged. Zuidhorn 14-5-1730.

Over het proces in kwestie is genoeg bekend
geworden en er is in de loop der jaren vrij
veel over gepubliceerd; recentelijk kwam het
onderwerp opnieuw in de belangstelling. Ik
ging indertijd vooral af op het boek van W.T.
Vleer, Sterf Sodomieten! (Norg, 1972) en het
daarin vermelde bronmateriaal. De drijvende
krachten in dit drama waren Ds. Henricus
Carolinus van Bijier (1692-1756), die zeker
vooral door godsdienstige motieven werd ge-
inspireerd en de redger Rudolf de Mepsche
(1695-1754), voor wie het politiek-economi-
sche motief de hoofdrol zal hebben gespeeld.

Ten tweede male was ik geschokt toen tij-
dens een koffiepauze op het archief bleek dat
mijn mede-genealoge Antonia Veldhuis af-
stamde van enkele betrokkenen aan de andere
kant van de groene tafel: de vervolgers van
'mijn' Sicco dus. Een van haar voorouders
was Abelus Reichle, adviseur van De Mep-
sche; en een voormoeder van haar was een
zuster van Ds. Van Bijier...Dat waren de men-
sen die Sicco zouden hebben terechtgesteld
ware hij niet in de gevangenis aan zijn onder-
vragingen bezweken. Moet ik nu, twee-en-
een-halve eeuw na dato, hun nazate nog met
de nek aankijken?

PETRONELLA J.C. ELEMA

Sicco Arcms , oud negen en dercig jaa*
ren , op den ix September X7jr , ttt
p.aefentie van de Heercn Profeflor Rot»
gers en Taaiman Reichle, geëxamineerd
zynde ,. verklaart het verfoeidijk cri-
men van Sodomie geleert te nebben
van

Jan Pap, een jaar of vier geleeden, zynde in de Stad geweeft om
een Paard af ie leeveren.
Dat Gedetineerde dronken was geweeft.

Fragment van het verslag inzake de bekentenissen van Sicco Arents uit Sterf Sodomieten! van W.T. Vleer
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AAN DE ANDERE KANT VAN DE GROENE TAFEL

Ik herinner me nog hoe verrast ik was, toen ik
in 1992 - ik was nog maar een jaar of drie met
genealogie bezig - de naam van mijn voorva-
der Abelus Reichle tegenkwam in een boek. Ik
had gehoord dat ds. Van Bijier - een broer
van een voormoeder-een rol had gespeeld in
de processen van Faan en wilde dat nazien in
het boek van Gerard Matthijs Cohen Tervaert,
getiteld 'De grientman Rudolf de Mepsche'.
Groot was mijn verbazing toen ik niet alleen
Van Bijier, maar ook nog een andere bekende
naam als adviseur van De Mepsche tegen-
kwam:

Abelus Reichle, mijn kwartiernummer
1002, gehuwd op 6 januari 1685 te Groningen
met Maria Helwerda, vader van volwassen
kinderen en rechter en taaiman in Groningen.
Had Van Bijier toen al een boek over sodo-
mieten geschreven, Reichle was van onbe-
sproken gedrag en is ook later nooit negatief
naar voren gekomen. W.T. Vleer schrijft bij-
voorbeeld over hem: 'Taaiman Abelus
Reichlie [!] was een man van 74 jaar, die tien-
tallen jaren recht sprak in alle mogelijke ge-
rechten van de Ommelanden, zonder ooit in
opspraak te komen. Er is niets te vinden dat

erop wijst dat deze man een sujet was.'' Er is
zelfs een gedicht op hem gemaakt door Lucas
Trip ter gelegenheid van zijn vijftig-jarig jubi-
leum als taaiman van Groningen:

'De korsle Groninger/ onslaafs geboren/
Kreeg van de Vrijheid tot zijn pillegift/ Het
burgerambt/ van Taaiman en Gezworen:/ Een
parel aan zijn kroon/ met gout gestift.'2

Maar om terug te komen op het proces van
Faan: wat dreef Reichle ertoe dit adviseur-
schap op zich te nemen en eraan mee te hel-
pen dat (waarschijnlijk) onschuldige mensen
- onder wie Sicco Arents, die trouwens zelf
zijn broer Harm als schuldige aangaf1 - wer-
den ondervraagd, zodat zij ter dood konden
worden veroordeeld? Een antwoord op die
vraag moet ik schuldig blijven. Ook ik was
verbaasd toen bleek, dat ik al lange tijd een
nakomelinge van één van opa's slachtoffers
kende en met haar zelfs gezellig koffie dronk.
Daar zaten we: afstammelingen van de man
die het leven liet en die van de man, die niet
leven liet! Maar de tijd heelt alle wonden,
twee-en-een-hal ve eeuw moet genoeg zijn om
dit drama te vergeten en te vergeven.

ANTONIA VELDHUIS

1. Verg. W.T. Vleer, Sterf Sodomieten!, Norg 1971. Gerard Matthijs Cohen Tervaert, De grientman Rudolf
de Mepsche, 's-Gravenhage 1921.

2. K. ter Laan, Groningen Encyclodepie.

ANTHONY QUIST HERTROUWT MET ZIJN STIEFSCHOONMOEDER

Antony Quist was schepen, weesmeester en
gezworene van de dijkagie van Nieuw-Vosse-
meer. Hij was een welgestelde boer te Nieuw-
Vossemeer die tijdens de oorlogsperikelen in
verband met de Spaanse Successieoorlog te
Nieuw-Vossemeer slachtoffer werd van bero-
ving en gijzeling1.

Bij het nagaan van zijn afstamming en per-
soonsgegevens stuitte ik op een bijzondere
situatie van verwantschap bij zijn tweede hu-
welijk. Antony Quist werd op 25 januari 1671
te Nieuw-Vossemeer (NH) gedoopt als zoon
van Johannes Quist en Adriaentje Rolle. Zijn

eerste huwelijk sloot hij op 28 december 1693
te Nieuw-Vossemeer met Apollonia/Pleuntje
van Nieuwenhuijsen, (NH) gedoopt op 5 juli
1676 te Steenbergen, dochter van Simon Jans-
sen van Nieuwenhuijsen en Catalijntien Pie-
tersdochter van Scheij/Schee. Hun kinderen
waren2:
1. Adriaentje Quist, ged. Nieuw-Vossemeer 8

november 1694.
2. Johannes Quist, ged. Nieuw-Vossemeer 19

januari 1697.
3. Symon Quist, ged. Nieuw-Vossemeer 3

augustus 1698.
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4. Cornelis Quist, ged. Nieuw-Vossemeer 9
mei 1700.

5. Abraham Quist, ged. Nieuw-Vossemeer23
december 1703.

6. Catharina Quist, ged. Nieuw-Vossemeer
15 oktober 1705.
Voor de bijzondere verwantschap dienen

de huwelijken van zijn schoonvader, Simon
Janssen van Nieuwenhuijsen, nader te worden
bezien. Simon Janssen van Nieuwenhuijsen
huwde (1) op 23 april 1667 te Nieuw-Vosse
meer met Catalijntien Pieterse van Scheij/
Schee. Uit dit huwelijk werd zijn genoemde
dochter Apollonia/Pleuntje geboren met wie
Antony Quist huwde. Catalijntien Pieters van
Scheij, bij wie Simon Janssen van Nieuwen-
huijsen nog een aantal kinderen had, kwam
echter tussen november 1691 en mei 1692 te
overlijden en werd te Nieuw-Vossemeer be-
graven3. Simon hertrouwde toen op 15 juli
1692 met Catharina Dirkse van der Schee,
weduwe van Reynier Pietersen, die op 7 april
1706 te Nieuw-Vossemeer kwam te overlij-
den4.

Simon Janssen van Nieuwenhuijsen huwde
voor de derde maal op 26 juni 1707 te Nieuw-
Vossemeer, nu met Helena van der Wouw,
weduwe van Matthijs Precies. Door het her-
trouwen van Simon Janssen van Nieuwen-
huijsen kreeg zijn dochter Apollonia haar
tweede stiefmoeder. Ook Simon Janssen van
Nieuwenhuijsen moest het tijdelijk leven met
het eeuwige verwisselen. Hij kwam tussen
maart 1708 en mei 1709 te Nieuw-Vossemeer
te overlijden.

Ook Apollonia van Nieuwenhuijsen kwam
tussen november 1705 en november 1706 te
Nieuw-Vossemeer te overlijden zodat haar
man Antony Quist als weduwnaar overbleef.
Antony Quist huwde toen op 2 juni 1709 te
Nieuw-Vossemeer met Helena van der
Wouw, laatstelijk weduwe van Simon Janssen
van Nieuwenhuijsen. Deze Helena van der
Wouw was de stiefmoeder van wijlen de
vrouw van Antony Quist en dus zijn stief-
schoonmoeder.

A.M. BOSTERS

1. A.M. Bosters, Furiën en rooverijen der vianden, Nieuw-Vossemeer tijdens de Spaanse Successie-oorlog
1702-1713. In: Jaarboek De Ghulden Roos, LVI1 (1997), 97-99.

2. Zie ook: Mr. W.W. van Valkenburch, De kapitein-commandeur Johan Veijser (John Visser) uit England,
zijn nakomelingen en verwanten. In: De Nederlandsche Leeuw XCIII (1976), kolom 19.

3. Streekarchief Zevenbergen, Oud gemeentearchief van Nieuw-Vossemeer, no. 991 (rekeningen van het
Busse-gilde).

4. C.P.G. de Koning en A.J. Giljam, Lidmaten van de Nederduits Gereformeerde gemeente te Nieuw-
Vossemeer 1669-1810, Oud-Vossemeer/ Dreischor 1994, 11.

DUIDELIJK ZO !?

Bij mijn zoektocht naar de geschiedenis van
alle geslachten die in de jaren voor 1800 leef-
den in het dorpje Hopsten (Duitsland, 50 km
ten oosten van Enschede) maak ik, als aanvul-
ling op de gegevens uit de kerkboeken en de
belastingsregisters (resp. in het Bistumsarchiv
en het Staatsarchiv te Munster, Westfalen),
vaak gebruik van de 'Status Animarum': een
soort volkstelling van het bisdom uit 1749/
1750 (ook op het CBG op microfiches aanwe-
zig). Daarin is onder het buurtschap Klein
Staden bij de stamboerderij van de familie
Uphus o.a. te lezen: 'Uphaus Hoff: Gerd Up-
hues,45 jr; Frau Engel,33; Kinder: AleydJ;
Joan,2; Alter Vatter Jacob,60; Twister Anna,

50', alsmede een knecht en een dienstmeisje.
Een duidelijk verwantschapsoverzicht zou

men zeggen. Maar de werkelijkheid bleek,
zoals zo vaak, ingewikkelder: Jacob is niet de
vader van Gerd of Engel, Anna is niet de zus
van Gerd, Engel of Jacob en zowel Gerd als
Engel werden niet als Uphues geboren! Laat
ik in het kort de geschiedenis van zo maar een
familie uit Hopsten beschrijven: Circa 1651
was Johan Uphaus, pachter van een verarmde
(1636: 'da ist die Peste', 1638: 'pauper')
boerderij van de bisschop van Munster, over-
leden en beheerde zijn weduwe Aleken Filte-
ring (1654: 'alte Frau welche wenig mehr ar-
beiten kann') enige jaren de boerderij alvo-
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Johan Uphaus

I
Gerd Uphus

1
Anna Uphus

<3ö (1) David Kremer/Uphus
o» (2) Gerd Quenkamp/Uphus
o» (3) Gerd Bange/Uphus

(3)
Anna

i
Uphus

• <B> •

(1)
Jacob Uphus <s> Genovefa Deppen I

Adelheid Uphus

Gerd Vorberg/Uphus
OD

Engel Remmen

rens deze over te doen aan hun oudste zoon
Gerd (geb. ca 1630, overl. na 1680). Met de
boerderij ging het onder hem niet veel beter
(1664: verminderde belasting; 1665, 1677:
'pauper'; 1680: 'wustehalbeErbe'). De zoons
van Gerd waren óf te jong óf hadden geen zin
te boeren op deze boerderij zodat deze over-
ging naar de oudste dochter Anna (geb. ca
1660) en haar man David Kremer uit het na-
burige Recke-Steinbeck.

David nam toen, zoals toendertijd (en ook
in Oost-Nederland) gebruikelijk was, de naam
Uphus aan. Uit zijn huwelijk werd o.a. in
1687 Jacob Uphus geboren. Tussen 1692 en
1695 (helaas ontbreekt het overlijdensregister
van Hopsten) overleed David, waarna Anna in
1696 hertrouwde met Gerd Quenkamp. In
1701 was deze Gerd (nu ook Uphus) blijkbaar
ook overleden, want in dit jaar huwde Anna
voor de derde maal, nu met Gerd Ban-
ge/Uphus. Uit beide latere huwelijken werden
ook kinderen geboren, waaronder in 1702 An-
na Uphus. Moeder Anna Uphus overleed

1702/1706 en haar man hertrouwde met Ge-
novefa Deppen en kreeg bij haar tot 1720 nog
vijf kinderen waaronder in 1709 Adelheid Up-
hus.

Gerd Uphus overleed 1720/1724 en de 43-
jarige weduwe Genovefa hertrouwde in 1724
met .... Jacob Uphus, haar 37-jarige 'stief-
zoon (zie boven)! Dit huwelijk bleef kinder-
loos en toen Adelheid Uphus in 1733 huwde
met Gerd Vorberg uit Recke nam dit echtpaar
de boerderij én de naam Uphus over.

Maar ook nu kwam de dood eerder dan
verwacht: in 1747 huwde de weduwnaar Gerd
Uphues met Engel Remmen en het is dit echt-
paar dat als hoofdbewoners wordt genoemd in
de 'Status', met als medebewoners de oude
Jacob en de ongehuwde Anna.

Ik hoop dat dit verhaal kan dienen als aanlei-
ding om dieper in een familiegeschiedenis te
duiken én als waarschuwing voor te snelle
conclusies uit naamsovereenkomst. Ter ver-
duidelijking het bovenstaande.schema:

A.G.J. SCHRÖDER

VERWANT MET WILLEM DREES

In de jaren vijftig deed de TV in ons gezin
haar intrede. Dr. Willem Drees verscheen als
toenmalige minister-president regelmatig in
beeld. Mijn vader, geboren in 1887 in Am-
sterdam, vertelde dan vol trots, dat hij samen

met deze bekende Nederlander op de Han-
delsavondschool in Amsterdam had gezeten.
Drees een klas hoger dan hij, want die was
een jaartje ouder geweest. Hij wist nog goed,
dat Drees zich vooral bekwaamd had in de
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stenografie. Hijzelf had zich meer toegelegd
op de handelscorrespondentie in de moderne
talen.

Mijn vader met zijn goed geheugen en zijn
voorliefde voor geschiedenis en familieverha-
len heeft nooit kunnen vermoeden, dat Willem
Drees — met wie hij wel eens opliep richting
huis (ze woonden in dezelfde buurt) - en hij-
zelf afstamden van een en dezelfde betover-
grootvader, nl. Johann Adolph Stahlberg, die
gedoopt werd op 17 december 1757 te Hee-
pen, Bielefeld, Dld. Dr. Drees via zijn groot-
moeder Christina Elisabeth Schutze van va-
derskant, die een dochter was van Anna Ma-
ria Stahlberg, Ev. Luth. ged. op 26 oktober
1787 in Amsterdam. En mijn vader Lodewijk
Hendricus Aloysius Staalberg, via zijn groot-
vader van vaderskant Johannes Wilhelmus,
die een zoon was van Johannes Wilhelmus

Lodewijk Hendricus Aloysius Staalberg
(geb. 3-5-1887)

Staalberg, Ev. Luth. ged. op 2 oktober 1785
in Amsterdam. Anna Maria en Johannes Wil-
helmus waren beiden kinderen van Johann
Adolph Stahlberg en Maria Christina Peter-
sen, welk echtpaar in 1784 in Amsterdam ge-
huwd was.

Het was voor mij een bijzondere ontdek-
king toen ik in 1995 deze genealogische
vondst deed. Heel jammer toch, dat ik het
mijn vader, die in 1976 overleed niet meer
heb kunnen vertellen. Wie weet welke herin-
neringen aan Willem Drees hij nog meer uit
zijn geheugen zou hebben opgediept!

Mevr. Th.E. ERNENS-STAALBERG

BELANGRIJKE VERWANTEN

Mijn lijstje met belangrijke verwanten:
Dicht bij huis beginnend en bezig in het

GA Delft ontdekte ik dat ik een aantal num-
mers in mijn kwartierstaat gemeen heb met
die van de kinderen van C.H.van Wijngaar-
den, tot voor kort hoofdredacteur van Gens
Nostra1. De eerste verwant is dan Gerrigje
van Arkel (1715-1770)(nr. 271 in de kwartier-
staat van de kinderen Van Wijngaarden), met
wie het geslacht Van Arkel verschijnt. Zij is
namelijk een zuster van mijn kwartierstaat

nummer 64 Adam van Arkel (1723 - ? ).
Evenens 'dicht bij huis' nl. via het geslacht

Van Arkel is een andere verwant dr J.J.Bus-
kes. Toen ik dr J.J.Buskes (1899-1980, gere-
formeerd predikant, daarna geref. in hersteld
verband en later hervormd, vele jaren in Am-
sterdam; ook bekend publicist; christen anti-
militarist en socialist2) voor het eerst ontmoet-
te zei hij: 'we zijn misschien familie. Mijn
grootmoeder heette Van Arkel'. Inderdaad
bleek zijn betovergrootvader Jan van Arkel de
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betovergrootvader van mijn betovergrootva-
der te zijn3.

Mijn moeder heette Doorschoot (oorspron-
kelijk: d'Oirschot). In 1743 trouwt te 's-Gra-
venhage mijn voorvader dr. Hendrik Door-
schodt met Elisabeth van der Sleijden*. Haar
zuster Jacoba was in 1728 te Delft getrouwd
met ds Petrus Groen van Prinsterer, over-
grootvader van de staatsman, historicus, pu-
blicist en staatsrechtgeleerde dr. mr. Guillau-
me Groen van Prinsterer (1801-1876)5. Hij
was een verre achterneef van mijn overgroot-
vader Cornelis Volkert Doorschodt, achter-
kleinzoon van de doctor6.

Door mijn afstamming van mr. Cornelis van
der Sleijden (1670-1722), notaris te Delft,
vader van Elisabeth en Jacoba ben ik verwant
aan het geslacht Groen van Prinsterer. En uit
dat geslacht zijn heel wat geslachten gespro-
ten in de vrouwelijke linie7. Vandaar mijn

verwantschap met nog twee belangrijke Ne-
derlanders: Jhr. mr. B.C. de Jonge (1875-
1958)8 was van 1931 tot 1936 gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië. Zijn groot-
moeder van moederszijde was Maria Clazina
Groen van Prinsterer, een zuster van de
staatsman enz. en dr. WA. (Visser) 't Hooft
(1900-1985)9 was vele jaren secretaris-gene-
raal van de Wereldraad van Kerken. Zij voor-
vader, G. 't Hooft, was gehuwd met Johanna
Huiberta Groen van Prinsterer, een klein-
docher van Jacoba van der Sleijden, de zuster
van mijn voormoeder Elisabeth van der Sleij-
den.

Leuk ook de beroepen van oudere genera-
ties: de grootvader van Cornelis van der Sleij-
den was blikslager te Delft, de vader van Hen-
drik Doorschodt was goudslager te ' s-Graven-
hage, de 't Hoofts waren touwslager te Dor-
drecht, de grootvader van ds Groen van Prin-
sterer was zilversmid in Delft.

H. VAN ARKEL

1. zie Kwartierstatenboek VII van de Genealogische Vereniging Prometheus, Delft 1980, pag. 111 vv.
2. zie Biografisch Woordenboek van Nederland (eindred. Dr J. Charité) II pag. 85 vv., Amsterdam 1985

en Biografisch Woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland (red. P.J. Meer-
tena e.a) II, pag. 31vv, Amsterdam 1987.

3. Dit geslacht Van Arkel 'hing aan een zijden draadje' toen Schalk die zich ook Van Erkel noemde de enig
overgebleven mannelijke nakomeling was (1688-1757, Zuilen). Die betovergrootvader is zijn kleinzoon
Jan (1754-1812, Zuilen, Culenborg) tr. Janna Kaatje de Rie (1770-tussen 1838 en 1843). Hun elf
kinderen werden allen volwassen! Hun nakroost is groot! Mijn genealogie met een deel daarvan is in
Naarden te raadplegen.

4. Die naam werd door mij (en anderen, hetgeen uit publicaties blijkt) gelezen als Van der //eijden (door
mij in een overlijdensacte van 13-4-1812). In Naarden bleek mij via de onvolprezen fiches in laatjes dat
dit Van der S/eijden was! Het is een interessant maar uitgestorven geslacht. Eén der laatste telgen Ph.W.
van der Sleyden (1842-1923) was minister van waterstaat.

5. zie Navorscher 1892 pag.149 vv., NL 1968 k.20 vv. en Gens Nostra 31 (1976), pag. 198.
6. Hebben zij van hun verwantschap geweten? Mijn overgrootvader was kleermaker en niet in goeden

doen. Op 13-8-41 werd hem namelijk een bewijs van onvermogen uitgereikt; hij verkeerde in zodanige
behoeftige omstandigheden dat hij niet in staat was tot het betalen van zegels en leges voor zijn huwe-
lijk; daarvoor waren vier handtekeningen nodig: van de wijkmeester en wijksecretaris, de burgemeester
en de commissaris van politie.

7. zie Wapenheraut 1910, pag.331; vooral de alliantie Van Randwijck interesseert mij.
8. zie Gens Nostra 24 (1969), pag. 180 v. en Biografisch Woordenboek van Nederland (zie noot 2), I, pag.

275 v.
9. naamsverandering K.B. 3-9-17, no 62; zie Biografisch Woordenboek van Nederland (zie noot 2), IV,

pag. 197 vv. Zwolle.
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DANIEL H. OPDENBROUW
Oorlogsveteraan van de Amerikaanse Burgeroorlog

Veel Zeeuwen trokken rond het midden van
de negentiende eeuw om economische rede-
nen weg uit Zeeland. Zo trokken Herman op
den Brouw en Dina Viergever met hun vier
overgebleven kinderen op 20 mei 1847 naar
de staat New York in de Verenigde Staten van
Amerika. Via Port Benjamin kwamen zij in
Kerhonkson terecht en in 1854 vestigde het
gezin zich uiteindelijk in Ellenville. In 1864
meldde hun zoon Daniël - nog geen 23 jaar
oud - zich aan als soldaat bij de Noordelijke
strijdkrachten in de Amerikaanse Burgeroor-
log. Daniël had tijdens en na de oorlog een
hard en moeilijk bestaan.

Daniël H. Opdenbrouw, geb. Brouwersha-
ven 26-3-1841, oorlogsveteraan Ameri-
kaanse Burgeroorlog (Compagnie E, 15de
Regiment of New York Engineers Volun-
teers), botenbouwer (1881), bootsman op
het Eriekanaal, bestuurder van Ellenville,
overl. ald. 16-1-1934, begr. ald. (Ellenvil-
le begraafplaats) 20-1-1934, tr. (1) ca.
1867 Elizabeth V. Teller, geb. 1848, ver-
dronken in het Delaware & Hudson-ka-
naal in de buurt van High Falls, New York
30-6-1868, begr. ald. (Leurenkill begraaf-
plaats), dr. van Solomon Teller en Susan
N.N., tr. (2) Ellenville 30-9-1869 Annette
Meijers/Myers, geb. ald. 26-3-1851, overl.
ald. 7-5-1923, begr. ald. (Leurenkill be-
graafplaats) 11-5-1923, dr. van Charles
Meijers en Lydia Burlison.

Op 5 februari 1864 meldt Daniël Opden-
brouw zich als soldaat voor drie jaar aan bij
Compagnie E, 15de Regiment New York En-
gineers in Ulster County. Met de volgende
kenmerken wordt hij beschreven: ogen: grijs,
haar: bruin, lengte: 5 ft, 9 inch. Hij monsterde
op dezelfde dag aan voor $60. Op de monster-
rol van de compagnie komt hij dan regelmatig
voor.

Op 13 juni 1865 monstert hij af in Fort
Barry, Virginia. Zijn afmonstering houdt mo-
gelijk verband met zijn verzoek om een inva-
lidenpensioen, zoals blijkt uit zijn pensioen-
gegevens. Op 17 november 1882 doet het

'Pension Office' van het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken een verzoek aan de Adju-
dant Generaal van de Verenigde Staten om
informatie over de staat van dienst van Daniël
Opdenbrouw en zijn invaliditeit. Kennelijk
heeft Daniël om een uitkering verzocht. Op
15 mei 1865, tijdens de campagnes in de Bur-
geroorlog, heeft hij problemen met de linker-
kant van zijn lichaam en verlammingsver-
schijnselen in zijn rug opgelopen.

Op 10 april 1883 bericht het Oorlogsde-
partement, dat Daniël inderdaad in de ge-
noemde periode als vrijwilliger heeft dienst
gedaan, maar dat zij geen bewijzen heeft aan-
getroffen over zijn medische problemen. Ook
van het regimentshospitaal zijn geen gegevens
achterhaald. Daarop legt op 24 maart 1885
Richard Stokes Jr. voor de pensioennotaris
van Ulster County een verklaring af ten gun-
ste van Daniël Opdenbrouw. Hij was soldaat
in dezelfde compagnie als Daniël. Hieruit
blijkt dat volgens speciale order nr. 142 van
het Hoofdkwartier van de Potomac Daniël uit
de dienst is ontslagen. De problemen van Da-
niël Opdenbrouw zijn ontstaan tijdens de uit-
oefening van zijn dienst in de buurt van Roa-
noke Station in Virginia. Rond 2 mei 1865
tijdens een mars van Roanoke Station naar
Richmond overnachtte het regiment, na een
hele dag in de regen gemarcheerd te hebben,
in een maisveld langs de weg waar hij op
grond is gaan slapen terwijl de regen 's-nachts
bleef aanhouden. De volgende morgen lag hij
deels onder water. Vanaf dat moment voelde
hij zich ziek en stond hij de onder medisch
toezicht. Tot aan Fort Barry klaagde hij over
pijn in zijn rug en zijn zij, waarop hij uit de
dienst ontslagen werd en met het regiment
naar Elmira, New York werd meegezonden.
Aangekomen in Ellenville moet hij zich bij
Dr. Abiyah Otis onder behandeling hebben
gesteld. Aangezien de dokter ondertussen is
overleden kan zijn getuigenis niet meer vast-
gelegd worden. Kennelijk heeft Daniël daarop
een invalidenpensioen uitgekeerd gekregen.

Dan op 15 januari 1898 legt Daniël Opden-
brouw een verklaring af omdat zijn vrouw
Annette Meijers rechten wil laten gelden op
de helft van zijn invalidenpensioen, omdat hij
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haar verlaten heeft. Hij verklaart gehuwd te
zijn met Annette Meijers en kan dit aantonen
met een huwelijksakte waaruit blijkt dat hij te
Ellenville op 30 September 1869 in het huwe-
lijk is getreden voor Ds. A.H. Fergison. Bo-

vendien verklaart hij dat hij eerder gehuwd is
geweest met Betsey V. Taler en noemt hij als
zijn kinderen die nog in leven zijn: Jane, ge-
boren 9-3-1885, Emerson J., geboren 29-1-
1889 en Benjamin Franklin 15-11 -1891.

J.A. OPDENBROUW en P.M. OP DEN BROUW

BLOEDLUN IN DE APOTHEEK

Mijn oudste dochter begon haar werkzaamhe-
den in 1980 in de Staring Apotheek te Am-
sterdam en nam deze vervolgens over van de
toenmalige eigenaresse. Oorspronkelijk be-
vond zich deze apotheek aan de overzijde van
het huidige adres aan de Overtoom, in 1906
gevestigd door Dr. H.M. Knipscheer.

Toen deze toch wel typische naam mij ter
ore kwam, ging ik op zoek naar een mogelijke
familierelatie, want de naam komt ook voor in
mijn kwartierstaat. Uit onderstaand schema
blijkt dat mijn dochter inderdaad onbewust de
voetsporen van een verre bloedverwant heeft
gevolgd.

D. BROUWER

Hermannus Knipscheer
orgelbouwer (1772-1833)

Johanna Knipscheer (1808-1855) OD
Paulus Metz (1816-1880) broodbakker

Maria Metz (1848-1899) <B
Hendrik Gabriel Sligte (1839-1908) vergulder

Antoinette Sligte (1886-1961) cn>
Comelis Brouwer (1892-1971) rechercheur

I
Dirk Brouwer (1917- ) correspondent

Annemarie Brouwer (1948- ) apotheker as
K. van Zon

Hermanus Knipscheer
(1802-1874) orgelbouwer

Coenraad Antonie Knipscheer
(1836-1899) pianofabrikant

Hermanus Marinus Knipscheer
(1875-1950) apotheker

MIJN VADER IS GEEN FAMILIE VAN OPA; IK WEL!

Toen mijn vader, Adrianus Josef Hoogen-
boom (1935-heden), nog geen twee jaar oud
was stierf mijn opa Theodorus Antonius
Hoogenboom (1905-1937). Mijn oma was
toen in verwachting van de tweede, mijn late-
re tante Thea. In 1941 hertrouwde zij met
Wilhelmus Mastop (1916-heden). Met haar
tweede man - mij n opa Mastop dus - kreeg zij
nog vier kinderen en het gezin groeide als een

goede eenheid op. Slechts theoretisch wist
men dat er geen bloedverwantschap was tus-
sen mijn vader en mijn opa.

Vorig jaar ben ik begonnen de kwartier-
staat van mijn (tweede) opa - tevens mijn
peetoom - uit te zoeken en stuitte via Boude-
wijn Mastop (zijn vader, 1841-1914), Maria
de Bruin (zijn oma, 1809-1899), Reynelda (of
Petronella) Verhoef (zijn overgrootmoeder,
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1778-1849), en Cornelis Verhoef (zijn beto-
vergrootvader, 1747-1824) op Reynier Vfer-
fcoe/(zijn bet-betovergrootvader 1711-1776).

Deze laatste kwam mij bekend voor uit de
kant van mijn moeder Elisabeth Maria Ver-

Mijn moeder en mijn 'stief'opa

hoef. Daar is de stamreeks als volgt van: Eli-
sabeth Maria (1934-heden), Henricus Theo-
dorus (1899-1973), Theodorus Maria (1873-
1959), Theodorus (1824-1896), Cornelis
(1786-1865), Jan (1748-1802), Cornelis
(1713-1787).

De laatstgenoemde Cornelis was de jonge-
re broer van mijn opa Mastop's voorvader
Reynier Verhoef. Hun vader Jan Herbertsz
Verhoef (ca. 1670-ca. 1722) is dus zowel
voorvader van mij als van mijn moeder, als
van mijn opa Mastop, maar NIET van mijn
vader.

Nu heeft dit hele verhaal twee kanten:
slechts gevoelsmatig is hier sprake van kwar-
tierverlies, omdat mijn opa Mastop gevoels-
matig mijn 'echte' opa is, doch puur theore-
tisch is dat kwartierverlies er niet. En ten
tweede kun je zeggen dat ik wel familie ben
van mijn opa, en mijn vader niet! .... toch bij-
zonder!

THEO HOOGENBOOM

DE HAAN/VAN SETTEN

In september 1942 kwam er een nieuwe leer-
ling in de vierde klas van het Gymnasium Ce-
leanum te Zwolle: Marcel Cornelis de Haan,
die met zijn tweelingbroer Adriaan uit België
afkomstig was. In die klas zat Pieter Huiber-
tus van Setten. Tussen de gymnasiasten Mar-
cel en Huib ontstond al gauw een hechte
vriendschap. Veel werd samen ondernomen.
Zo leerde Marcel Huib schaken en werd Mar-
cel door Huib geïntroduceerd bij een boeren-
familie in de buurt, waar hij vaak in zijn vrije
tijd meewerkte. In september 1944 werd Ant-
werpen bevrijd, waar de tweeling bij hun ou-
ders verbleef. Eenjaar later zagen de vrienden
elkaar terug. Beiden studeerden daarop medi-
cijnen in Utrecht, waar zij met Adriaan op
kamers woonden en lid waren van het
Utrechtse Studenten Corps.

Na zijn afstuderen in februari 1953 ging De
Haan in militaire dienst en in 1955 vestigde
hij zich als huisarts in Haarlem. Van Setten
deed zijn artsexamen in juni 1954, was ook

enige tijd in dienst en kwam toen in opleiding
tot orthopedisch chirurg. Van 1959 tot 1975
was hij in Utrecht als specialist gevestigd,
waarna hij in het laatstgenoemd jaar medisch
directeur van het Diakonessenhuis in Utrecht
werd. De Haan verruilde zijn praktijk al in
1965 voor de functie van directeur-geneesheer
van het Diaconessenhuis te Eindhoven.

Incidenteel werdcontact onderhouden, me-
de doordat de echtgenotes ook allebei in
Utrecht hadden gestudeerd en elkaar kenden
van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Ve-
reniging. Zo werd Van Setten in 1995 mede-
werker van De Haan bij het samenstellen van
een prosopografie van de Senatus Veterano-
rum van het Utrechts Studenten Corps. De
Haan had sinds 1941 belangstelling voor ge-
nealogie, bij Van Setten ontstond die interesse
later, in 1988. Thans weten zij sinds kort dat
zij tot hun vreugde een gemeenschappelijke
voorouder hebben: Francois Moens, heer van
Lisseweghe.
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Franijois Moens Comelisz., heer van Lisseweghe
geb. Brugge ca. 1577, overl. Middelburg 24-10-1624

tr. Gent 7-8-1604 Joanna Schauvlieghe

Anna Moens
tr. Middelburg 17-11-1638
Ds. Petrus van Thoor

I
Suzanna van Thoor
tr. Middelburg 13-9-1673
Johan Evertsen

I
Maria Johansdr Evertsen
tr. Middelburg 3-8-1695
Hendrik Pitersz van Oordt

Hendrik van Oordt
tr. Rotterdam 22-5-1754
Willemina van Charante

Jan Willem van Oordt
tr. Utrecht 15-5-1792
Maria Louisa Gobius

I
Adriana Maria Cornelia van Oordt
tr. Rotterdam 2-1-1839
Joannes Christianus Engelcke

I
Maria Louiza Engelcke
tr. Rotterdam 6-9-1866
Jan Cleyndert

I
Nicolaas Cleyndert
tr. Nijmegen 3-7-1900
Louise Gerardine Courbois

Margo Cleyndert
tr. Soest 9-12-1925
Dr. Gijsbertus van Setten

Pieter Huibertus van Setten
tr Utrecht 8-4-1953
Lily de Bruin

Susanna Moens
tr. Middelburg 6-7-1644
Dr. Med. Johannes Wilhelmi

I
Anna Wilhelmi
tr. Middelburg 14-8-1669
Johannes Radeus

I
Anna Maria Radeus
tr. Middelburg 4-1-1704
Jacobus de Cliever

Jacobus de Cliever
tr. Veere 18-6-1732
Jacoba Warkier

Mr. Daniël Willem de Cliever
tr. Veere 1-2-1766
Mathilde Geertruid Steuphaas

Francoise Adriana Maria de Cliever
tr. Veere 11-3-1792
Gen. Maj. Pieter Hennequin

I
Maria Jacoba Hennequin
tr. Sluis 13-2-1835
Isaac van Wuyckhuise Nortier

Jacoba Francoise Elisabeth van Wuykhuise Nortier
tr. Utrecht 24-10-1861
Ds. Pieter Jan Rudolph Laan

Hillegonda Maria Agatha Laan
tr. Barneveld 5-2-1886
Ds. Adriaan de Haan

Ds. Pieter de Haan
tr. Zwolle 18-4-1917
Nelly Henriëtte Liégeois

Marcel Cornelis de Haan
tr. Utrecht 7-5-1953
Lydia Boone

M.C. DE HAAN

GensNostra53(1998) 689



HEEFT DE FAMILIE BOGERS BLAUW BLOED?

Met bijzonder verrassende verwantschappen
werd ik al geconfronteerd in de beginjaren
van mijn genealogisch onderzoek. Op vijf-
tienjarige leeftijd was ik reeds begonnen, toen
ik te weten kwam dat onderzoek naar je eigen
familie mogelijk was. Heel nieuwsgierig was
ik n.1. naar wat er waar was van de familie-
verhalen 'dat we eigenlijk van adel waren'.

Toen ik bij oudere tante's navraag deed
hoe dit dan in elkaar zat, kon men mij niets
anders vertellen dan dat dit in de familie van
'ons opoe' zat, er ooit papieren van processen
waren geweest, omdat men dacht nog wat te
kunnen erven en het iets met Oirschot te ma-
ken had. Helaas kon ik niets meer aan opoe
vragen, want ze was reeds in 1957 overleden,
ruim eenjaar voor ik met mijn onderzoek be-
gon. Verder werden er nog verhalen bij ver-
teld, waarbij je zo al aan kon voelen dat er
nogal wat fantasie om de hoek kwam kijken.
Veel wijzer was ik niet geworden en er zat
niets anders op dan het onderzoek te starten
met 'ons opoe'.

Tijdens de eerste jaren van mijn onderzoek
werd ik geconfronteerd met de volgende ge-
beurtenissen. Een collegaatje vertelde dat ze
verkering had met een jongen die ook Bogers
heette en in wiens familie een soortgelijk ver-
haal verteld werd als in onze familie. Haar
schoonouders nodigden mij uit om eens te ko-
men praten. De opa van deze jongen leefde
toen nog, maar was helaas aan het verkindsen.
Van vroeger herinnerde hij zich nog als wees-
kind bij een oom ondergebracht te zijn en dat
hij daar regelmatig was weggelopen. Die oom
en tante bleken de ouders van 'ons opoe' te
zijn. Maar weer was ik niets wijzer geworden.

De volgende gebeurtenis speelde zich zo-
wat in dezelfde tijd af. Op een dag kreeg ik
bezoek van een nichtje met haar verloofde. Ze
had in zijn familie ook zo'n verhaal gehoord
dat haar aan 't denken bracht; zijn oma bleek
ook Bogers te heetten. Of ik kon nagaan of ze
inderdaad verwant waren. Ook nu werd ik
uitgenodigd om met zijn ouders te komen pra-
ten. Zijn vader kwam met nog een fantas-
tischer verhaal over een graaf zonder kinderen

(hoe konden wij daar dan van afstammen?),
die op zijn sterfbed door de pastoor en notaris
een testament ontfutseld werd om alles aan de
kerk na te laten.

De laatste bijzondere gebeurtenis speelde
zich jaren later af in Canada. Een andere
nicht, die in de jaren 50 was geëmigreerd,
belde mij op toen ze op familiebezoek was in
Nederland. Ze had een heel vreemde ontmoe-
ting gehad op een dag toen ze met haar gezin
een weekend doorbracht aan een van de grote
meren daar. Haar man zat te vissen en met
een van de passanten ontspon zich het volgen-
de gesprek. Eerst over koetjes en kalfjes en
wat later of men al wat gevangen had. Hij
hoorde aan hun accent dat ze niet geboortig
waren van Canada en waar ze dan wel van-
daan kwamen. Holland? Oh, ik bén geboren
in Holland. Mijn nicht vroeg toen, zomaar ei-
genlijk, hoe heet u dan? Bogers\ Zij: oh, mijn
oma heet ook Bogers. Hij weer: dat kan best
zijn, maar ik ben eigenlijk van adel. Hij kwam
met een ander fantastisch verhaal.

Het bleek dat hij als kind met zijn ouders
in 1912 was geëmigreerd. Tijdens diverse be-
zoeken aan deze man was ze wat meer over
zijn familie-achtergrond te weten gekomen,
o.a. dat hij ooit de naam Thomas Bogers ge-
hoord had, maar niet meer wist wie dit was.
Aan de hand van dat gegeven bleek dat hij in-
derdaad familie was.

Van alle deze fantastische verhalen werd ik
uiteindelijk niet veel wijzer. Later ben ik er
achter gekomen hoe het wel in elkaar zat1, dat
er een kleine kern van waarheid zat in deze
verhalen en dat het 'iets' te maken had met
Oirschot helemaal juist was.

Waarom ik deze verwantschappen zo bij-
zonder vind? Had ik dat collegaatje niet ge-
had, was mijn nichtje niet getrouwd met haar
Ad en had mijn andere nicht Martin nooit ont-
moet in Canada, dan had ik al die 'fantasti-
sche' verhalen gemist, waarnaar ik in dit arti-
kel maar summier verwijs. En dat de 'sleutel-
figuren' in dit verhaal alledrie neven en nicht
waren van 'ons opoe'.

F. VAN GEMERT

1. Gens Nostra 46 (1991) pag. 589 e.v. Eindreeks 214 (Van Gemert).
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DE VERWANTSCHAP TUSSEN MIJN KINDEREN

Mijn vrouw en ik zijn beiden geboren op het
Zuid-Hollandse eiland De Hoeksche Waard.
Mijn voorouders Verdon(c)k' woonden sedert
de stichting van 's-Gravendeel in 1599 in dat
dorp. De voorouders van mijn vrouw-Steen-
hoek en Steenhouck2 - woonden sedert circa
1550teMijnsheerenland, Westmaas, SintAn-
thoniepolder en Maasdam.

Mijn beroepskeuze voerde ons kort na ons
huwelijk in 1959 naar Amsterdam, waar onze
beide dochters zijn geboren. Zij trouwden re-
spectievelijk op 26 september 1984 te Am-
stelveen en 3 juli 1987 te Abcoude met de te
Amsterdam geboren jongemannen Robert
Pieter Marinus Janse van Mantgem3 en Fre-
derik Cornelis Hoogewoning4. Mijn vrouw en
ik deden kwartierstaatonderzoek en kozen van
de beide hierboven genoemde huwelijken on-
ze resp. kleinkinderen als probandi.

De stamreeks Hoogewoning voert terug tot
circa 1575 te Rotterdam en die van Janse van
Mantgem tot een zekere Gerbe Tames (Tam-
merius), circa 1675 te Mantgem in Friesland.
De beide stamreeksen komen echter in Leiden
bij elkaar en worden met elkaar verbonden
via de naam Arbouw. Wij vonden het bijzon-
der en werden er zeer door verrast, maar bo-
venal gestimuleerd. Genealogisch onderzoek
kent waarlijk boeiende aspecten.
De feiten:
A. De beide probandi: 1) Mark Robert Janse

van Mantgem, geboren te Amstelveen op 4-2-
1991 als zoon van Robert Pieter Marinus Jan-
se van Mantgem en Johanna Maria Verdonk
en 2) Rory Leander Hoogewoning, geboren te
Amstelveen op 22-4-1991 als zoon van Fre-
derik Cornelis Hoogewoning en Maria Johan-
na Verdonk.
B. Gerardus Rudolf Janse van Mantgem
(overgrootvader van 1) geboren te Leiden 2-
5-1889, overleden te Oegstgeest 16-6-1966,
trouwde te Leiden op 10-2-1913 met Dina
Maria Arbouw, geboren te Leiderdorp op 30-
12-1888 en overleden te Leiden op 5-8-1918.
Zij was de kleindochter van Andreas Arbouw,
die op 28-3-1844 te Leiden trouwde met Mat-
je Hogewoning, geboren te Rijnsburg op 21-
7-1819.
C. De overgrootvader van Matje Hogewoning
was Cornelis Hogewoning, gedoopt te Rijns-
burg 27-10-1709, overleden aldaar 1-9-1781,
zoon van David Hogewoning (1681-1751) en
Elisabeth Kromhout (1678-1752), gehuwd te
Rijnsburg 16-6-1737 met Catrina van der
Sanden, gedoopt Rijnsburg 9-2-1710, overle-
den aldaar 3-9-1781.
D. David Hogewoning en Elisabeth Kromhout
zijn de tiende generatie in de stamreeks
Hoogewoning, die begint bij de tweede pro-
bandus.

P. VERDONK

1. P. Verdonk, 'Genealogie Verdon(c)kte 's-Gravendeel 1565-1980',in: GensNostraïl(1982),pag.361-
372 en 417-430.

2. Streekmuseum Hoeksewaard te Heinenoord, inv.nr. SG 339.
3. Kwartierstaat in CBG Den Haag.
4. F.C. Hoogewoning (red.), Terug naar de Hoege Woeninck. Genealogie van de familie Hogewoning

(Hoogewoning - Hoogewooning — Hoogewoonink, (Rijnsburg 1995).

OLIJVE-DUKMAN
een bijzondere verwantschap

Na veertig jaar getrouwd te zijn ben ik er toe-
valligerwijs achter gekomen: mijn vrouw en
ik zijn verwant aan elkaar. Een 'verre' ver-
wantschap gedragen door vijf stamreeksen,
negen generaties huwelijken (1717-1977).

Waarom vind ik onze verwantschap bij zon-
der? Mijn vrouw, Geertruida Dijkman, is ge-
boren te Blokker, een voormalig zelfstandig
Westfries lintdorp. Echter, door de gemeente-
lijke herindeling in 1979 behoort het westelijk
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Verwantschap Olijve-Dijkman gedragen door 5 stamreeksen, 9 generaties huwelijken 1717-1977)

deel (Westerblokker) nu tot de gemeente
Hoorn. Terwijl het oostelijk deel (Oosterblok-
ker) opgegaan is in de nieuw gevormde ge-
meente Drechterland. Ik, Lourens Olijve, ben
geboren te Ilpendam, een voormalige zelf-
standige gemeente landelijk gelegen tussen
Amsterdam en Purmerend. Sinds 1991 echter
behorend tot de nieuw gevormde gemeente
Waterland.

Het was december 1955 in het r.-k. mili-
tair-tehuis te Haarlem dat wij elkaar voor het
eerst ontmoetten. Als dienstplichtig militair
was ik gelegerd in deze stad. Mijn toen aan-
staande vrouw werkte in Haarlem als gezins-
verzorgster en woonde met een aantal colle-
ga's in het voormalig r.-k. zusterhuis aan de
Wagenweg. Naast kaart- en spellenavonden
organiseerden de beheerders van het r.-k mili-
tair-tehuis ook dansavonden. Voor deze avon-
den waren meisjes nodig, dus nodigden zij de
dames uit van het r.-k. zusterhuis. Hier begon
de ontluikende liefde tussen een Ilpendamse
militair en een Blokkerse gezinsverzorgster.
Op 2 oktober 1957 zijn wij in Blokker ge-
trouwd.

Hoe kwam ik er na veertig jaar achter dat
mijn vrouw en ik verwant zijn aan elkaar?
Mijn genealogisch onderzoek is de afgelopen
tijd gericht op een akte van erfdeling van Ja-
cob Schouten (1805-1882), geboren te Hoog
en Laag Zwaagdijk gemeente Zwaag en over-
leden te Wervershoof. Jacob huwde twee-
maal. Beide huwelijken bleven echter kinder-
loos, doch in zijn akte van erfdeling benoemt

Gerardus Henricus Dijkman (1856-1922)

hij 68 familieleden tot zijn erfgenamen. Tot
die erfgenamen behoorden ook Catharina
Ruijter en Gerardus Dijkman, de grootouders
van mijn vrouw. Zie hier de verklaring voor
de méér dan gewone belangstelling voor deze
akte. Daarnaast een genealogische uitdaging
om deze 68 erfgenamen in relatie tot de erfla-
ter Jacob Schouten te plaatsen.

Het spoor leidde naar een publicatie van
Westfriese Geslachten: de familie Dekker.
Hierin zijn als erfgenamen onder andere op-
genomen de gezamelijke kinderen van Dieu-
wertje Schouten Cornelisdochter (Cornelis,
broeder van voornoemde Jacob Schouten)
huisvrouw van Jan Dekker. Tot mijn grote
verbazing trof ik in deze publicatie tevens aan
Johannes Adrianus Dekker gehuwd met Alie
Gezina Olijve, 'de schakel' in onze verre ver-
wantschap.

L. OLIJVE
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1. Overzicht van de familie Dekker, Westfriese geslachten IXI, pag.31, pag. 130 e. v.
2. Dekker/Olijve, Genealogische familieblad Olijve, jrg. 7, nr. 2, mei 1997, pag. 29 e.v,
3. Grasduinen in de erfgenamen van Jacob Willemszoon Schouten en Jansje Stuit (deel J), periodiek NGV

afd. Koggenland, 1997/2.
4. Kwartierstaat Olijve/Dijkman, Kwarlierstatenboek Koggenland 1994, uitgave van de NGV afd. Koggen-

land.

KLAAS ANNINK ALIAS HUTTENKLOAS

In Twente was het in vorige eeuwen niet on-
gebruikelijk dat mensen hun familienaam ver-
anderden als ze op een andere boerderij kwa-
men wonen. In mijn geval zou ik daarom niet
Walhof maar Ellenbroek moeten heten. Jan
Ellenbroek huwde rond 1750 Kunneken Wal-
hof, die waarschijnlijk op of in de buurt van
erve 't Walhof woonde. Is mijn familie nu zo
interessant dat er opmerkelijke personen in
voorkomen? Ik dacht zelf van niet. In vorige
eeuwen waren het allemaal landbouwers in de
Esmarke (nu deel van de gemeente Enschede)
en in deze eeuw was het voor de leden voor
de Walhofs mogelijk verder te leren en andere
beroepen te kiezen. Bij mijn familie-onder-
zoek belandde ik door mijn voorvader Joan-
nes Ernestus Ellenbroek of Spanjer (ged.
Hengevelde 16-10-1722, overl. Lonnekerca.
1763) in de familie van zijn moeder Joanna
ten Rouwenhorst of Spanjer. Zij huwde met
Jan ten Ellenbroek. De grootouders van Joan-
nes Ernestus waren Jan Rouwenhorst en
Grietje te Lintelo.

Dit echtpaar had drie kinderen. Behalve
dochter Joanna hadden Jan en Grietje ook
twee zoons, die Jannes en Jan heetten. Jan
huwde te Haaksbergen op 28-8-1717 met
Hendrica Holthuisen Jansdochter en her-
trouwde na haar dood te Haaksbergen met
Trijne Eijsink. Uit het eerste huwelijk werd
een dochter geboren. Arnoldina (Aarne)
Spanjer werd op 29-6-1718 te Hengevelde
gedoopt en trouwde op 26-5-1744 te Delden
met Klaas Annink uit Beckum. Een normaal
huwelijk? Niet als je weet dat de bijnaam van
Klaas Huttenkloas was. Elke Twentenaar kent
het verhaal van Klaas, Aarne en hun zoons

Gerriten Jannes (hun zoon Arend was al vroe-
ger naar Texel of Wieringen vertrokken). Ze
vermoordden hun buurman Harm Jan Mor-
sink en de kousenhandelaar Willem Stint uit
het Munsterland. De laatste moord werd hun
noodlottig, omdat de vader van Stint op on-
derzoek ging. De Anninks werden gearre-
steerd en Klaas werd van 27 mei 1775 tot en
met 13 september 1775 met ijzeren banden
om zijn polsen en zijn middel aan een stoel
geketend. In de zitting zaten bovendien enke-
le spijkers, die verhinderden dat hij kon bewe-
gen. Klaas, zijn vrouw Aarne en hun zoon
Jannes werden wegens moord veroordeeld en
werden op 14-9-1775 op het galgenveld net
buiten Oldenzaal aan de weg naar Hengelo
terechtgesteld. Hun jongste zoon Gerrit werd
voor straf naar de Oost gestuurd, waar hij ver-
moedelijk ook is overleden. De executie
maakte veel indruk op de mensen die van
heinde en verre naar Oldenzaal toestroomden.
Richter Bos uit Oldenzaal schreef in zijn dag-
boek, dat binnenkort door de NGV-afdeling
Twente wordt uitgegeven: "1775 den 13e
september na buiten geweest om de executie
te zien doen aan Huttenklaas of Klaas Annink
en zijn vrouw en zoon Jannes. Zijnde de
vrouw gewurgd, de vader en zoon beide van
onderen op levendig geradbraakt, toen met
een bijl voor en agter de kop ingeslagen, ver-
volgens een touw om den hals gesleept na de
palen en alle drie elk op een rad gezet en in
ketene geklonken...". Behalve de herinnering
aan Huttenkloas is ook de stoel waarop hij en
misschien ook anderen hebben gezeten nog
steeds te zien in het Palthehuis in Oldenzaal.

FREDDYWALHOF
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DRIE MAAL VERBAASD

Jaren geleden kocht ik 'Brabantse Herinnerin-
gen' van Anton van Duinkerken (pseudoniem
van W.J.M.A. Asselbergs). Ik was verbaasd
toen ik ontdekte dat zijn voorvaderen ook in
mijn kwartierstaat voorkwamen. Omdat ik
geboren ben in Nieuw-Vossemeer, kocht ik
'Merijntje Gijzens Jeugd'. Weer was ik ver-

I Govert de Kater °°

baasd omdat ook zijn voorouders in mijn
kwartierstaat zitten en wel van twee kanten!
Op 22 februari 1996 herdacht Antwerpen de
100e geboortedag van Paul van Ostaijen en
werden zijn 'Verzamelde gedichten' uitgege-
ven. Wederom was ik verbaasd omdat ik bij
hem en mijzelf dezelfde voorouders aantrof.

Helena Testers

II

III

Adrianus de Kater
= Joanna Verbeek

Adriana de Kater
°° Hendrikus Loijens

IV Johanna C. Looijens
<*> Theodorus Ketelaars

V CorneliaJ. Ketelaars
oo Wilh. C. Asselbergs

VI Ant. J.J.A. Asselbergs
•>» Cornelia M.G. van Loon

VII Wilhelmus Johannes Maria Antonius Asselbergs,
schrijver.

I Melchior de Jonghe °°

II Franciscus de Jongh
°° Maria van Alsere

III Melchior de Jong
°° Johanna van Reijen

IV Melchior de Jong
°° Jacoba van de Par(re)

V Melchior de Jong
oo Pieternella J. Hazen

VI Adriaan Michiel de Jong, schrijver

I Antonius Jansse Ditvorst

II Joannes Ditvorst
» Joanna van Herstraeten

III (Anna) Maria Ditvorst
o» Cornelis Mens
Joanna Mens
o» Hendrik Boets
Maria Catharina Boets
<*> Pieter F. van Ostaijen
Hendrik P. van Ostaijen
°» Maria C. Engelen

VII Leopoldus Andreas van Ostaijen, dichter

IV

VI

II Barbara de Kater
°° Jacobus Jansse de Wit

III Johannes de Wit
«o Helena de Schamps

IV Adriana de Wit
°° Kornelis van der Riet

V Jacobus van der Riet
°o Anna Kornelia Korst

VI Petrus van der Riet
°° Laurina Looijen

VII Cornelia Nagelkerke van der Riet.

Pieternella de Beer (Bie)

II Jacobus de Jongh
o= Joanna Maria Neijsse

UI Johannes de Jong
o» Maria Adolfs

IV Maria C. de Jong
°° Adriaan Looijen

V Pieter Jan Looijen
<*= Pieternella Buijsen

VI Laurina C.T. Looijen
<*= Petrus van der Riet

VII Cornelia Nagelkerke-van der Riet.

Maria Claesse Raphels

II Joanna A. Dietvorst
<x> Pieter J. Martelmans

III Joannes Martelmans
°° Dorathea Smits

IV Petronella Martelmans
o» Cornelis Schoutens

V Dorathea Schoutens
<*> Laurens Buijsen

VI Pieternella Buijsen
°° Pieter Jan Looijen

VII Laurina C. Looijen
°° Petrus van der Riet

VIII Cornelia Nagelkerke-van der Riet.

C.A.M. NAGELKERKE-VAN DER RIET
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GUURTJE TEUNISDR. DE WINT A STULING
VERWANT MET CLARA VAN SPARWOUDE

Tijdens de vakanties in mijn jeugd bij mijn
grootouders in Wieringen heb ik wel eens ge-
hoord dat wij vroeger een dubbele achternaam
voerden. Er werden grapjes gemaakt over
blauw bloed en dergelijke maar het fijne kon
men mij nooit vertellen.

In 1981 verscheen er een boek van Elisa-
beth J. de Kloe-Hilgers over de achtergrond
van Vrouwe Clara van Sparwoude. Toen ik in
1994 met stamboomonderzoek begon kreeg ik
dit boek in handen en werd mij veel duidelijk
aangaande de grapjes die vroeger gemaakt
werden. Het navolgende beknopte verhaal is
dan ook voor het grootste deel afkomstig uit
bovenvermeld boek en uit een stamboom van-
af Clara tot en met mijn vader, die onderzocht
is door N. Zijp, M. Kooy-Modder, T. Lont-
Lont en N. Fijnheer-Rotgans. Deze werd ge-
publiceerd in Noord-Kop-stukken.

Te Delft sterft op 4 augustus 1615 Clara
van Sparwoude, ongeveer 85 jaar oud, kinder-
loos en niet onbemiddeld. Zij is weduwe van
Arent Vrankensz. van der Meer, 'Hoge Heem-
raet' van Delfland en secretaris van Delft. Het
testament van Clara wordt op 10 augustus
1615 geopend. Zij had onder andere bepaald
dat naast uitkeringen en legaten ook aan een
te stichten fonds tot opvoeding van 'dienaren
des Goddelijcks woorts der Gereformeerde
religie' en aan behoeftige nakomelingen van
haar zusters geld beschikbaar werd gesteld.
Dit fonds werd sindsdien met de naam 'Clara
van Sparwoude-fonds' of Huwelijksfonds aan-
geduid. Uit het fonds werd aan de aantoonba-
re nakomelingen bij het huwelijk een som
gelds uitgekeerd en konden enige honderden
predikanten hun studie bekostigen. De laat-
sten hoefden niet tot de familie te behoren.

De uitkeringen bij huwelijk waren een fa-
milietraditie geworden. Aan de naam die men
voerde voegde men de naam van de voorou-
ders waaraan het legaat gerechtigd was ge-
weest toe. Het in leven zijn en de bewijzen
van verwantschap waren dan voldoende om
zich tot het bestuur van het fonds te wenden
teneinde mede deelgerechtigde te worden.

De verwantschap van de erflaatster met
nakomelingen op Wieringen en dus onder
andere met mijn familie verloopt als volgt:

Maritgen Jansdr. was een natuurlijke dochter
van Jan van Sparwoude (vader van Clara).
Uit haar huwelijk met Cornelis N.N. werd een
dochter geboren, genaamd Magdaleentje Cor-
nelisdr. Magdaleentje ondertrouwt op 15 fe-
bruari 1586 te Delft met Lambrecht Cornelisz.
Stulingh. Eén van hun zonen, Aernoud (Arn-
old) Lambrechtsz. Stuling, geb. ca. 1595, was
predikant. Hij gebruikte de toenaam Van der
Meer. Hij trouwde met Aechgen Jacobsdr.
van der Helm. TA) is denkelijk de dochter van
Jacobus Jansz. van der Helm die op 10 augu-
stus 1615 aanwezig was bij het openen van
het testament van Clara van Sparwoude. Uit
het huwelijk van Aernoud en Aechgen werd
onder andere geboren Jacobus Arnoldusz. ge-
zegd van der Meer (a Stuling). Hij huwt met
Maritje Alderts uit welk huwelijk onder ande-
re werd geboren Aldert Joris van der Meer a
Stuling. Aldert huwde met Diever Nannes uit
welk huwelijk Jannetje Alderts van der Meer
a Stuling werd geboren. Zij trouwt met Jan
Teunisz. de Wint, die op zijn beurt huwt met
Antje Dirksdr. de Boer. Uit dit huwelijk werd
onder meer Cuurtje Teunisdr. de Wint a Stu-
ling geboren.

In 1820 trouwt te Wieringen Henricus
Krommendam met Guurtje Teunisdr. de Wint
a Stuling.

Henricus en zijn nazaten komen sindsdien
in de gemeente Wieringen voor als A Stuling
Krommedam of Astuling Krommedam of
Krommedam Astuling. Of deze nakomelingen
bij hun huwelijk geld uit de nalatenschap heb-
ben ontvangen heb ik nog niet kunnen achter-
halen. Wel weet ik dat bij het opheffen van
het Clara van Sparwoudefonds door Minister
van Financiën dr. Colijn, onder andere de na-
zaten van Henricus Krommedam en Guurtje
Teunisdr. de Wind a Stuling, onder wie mijn
grootvader, een klein bedrag hebben ontvan-
gen.

In de Staatscourant van 3 mei 1922 werden
mededelingen gedaan tot opheffing van het
huwelijksfonds en een oproep voor gegadig-
den werd geplaatst in de Staatscourant van 19
juni 1922. De namen van gegadigden werden
in de Staatscourant van 1 december 1924 be-
kend gemaakt. Daarna komt de naam Astuling
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Krommedam of Krommedam Astuling niet
meer voor en is het weer gewoon Kromme-
dam.

1. Elisabeth J. de Kloe-Hilgers, De Elfde Stam, 1981.
2. Noord-Kopstukken, 8e en 9e jaargang (1994/1995).

TlNY VAN MEGEN-KROMMEDAM

VERWANTEN MET EEN BIJZONDER CACHET

Heb je bekende Nederlanders in de familie
met wie je je bijzonder verwant voelt en over
wie je meer te weten bent gekomen door ge-
nealogisch onderzoek?

Mijn vader had het vroeger toen ik kind
was over een oom, die professor in de theolo-
gie was. Ook vertelde hij over een oom die
geld maakte, maar die geen vervalser was. En
dan was er nog een oom, die 'belangrijk' was
geweest in verband met het onderwijs.

Door mijn genealogisch onderzoek ben ik
te weten gekomen, dat mijn grootmoeder van
vaders kant uit een interessante familie stam-
de, namelijk uit een Joodse familie, afkomstig
uit Glogau in Pruisen, die naar Nederland was
gekomen en vanaf 1811 officieel de naam
Cachet droeg. Salomon Cachet werd in 1803
te Amsterdam geboren als zoon van Calman
Lion Cachet (cachetsnijder) en (H)anna Knor.
Hij trouwde in 1833 met Rachel Hamburger.
Zijn oudere broer Meijer Cachet (geb. 1798 te
Amsterdam) bleef Joods, maar Salomon sloot
zich in 1849 met zijn hele gezin aan bij de
Hervormde Kerk. Zij nakomelingen dragen
sinds 1901 de naam Lion Cachet. Het echt-
paar Salomon Cachet en Rachel Hamburger
kreeg zes kinderen, onder wie drie zonen. De
oudste zoon Frans Lion Cachet (geb. 28-1-

1835 te Amsterdam) vertrok na zijn studie
naar Zuid-Afrika om daar zijn geloof uit te
dragen. Hij heeft daar veel belangrijk werk
gedaan en heeft diverse steden gesticht. De
tweede zoon Carel Lion Cachet (geb. 24-11-
1836 te Amsterdam) werd hoofdonderwijzer
in Amsterdam. Hij trouwde in 1862 met Jo-

hanna Maria van Doorn en hun dochter
Rachel Maria Lion Cachet was getrouwd met
Jan Ligthart, de bekende opvoedkundige en
auteur van de boekjes Ot en Sien. Een andere
zoon van het echtpaar Lion Cachet-van Doorn
was Carel Adolph Lion Cachet, die zeer be-
roemd werd als sierkunstenaar en ontwerper,
onder andere prachtige meubels, bankpapier
('oom-geldmaker') en postzegels. De zoge-
naamde brandkastzegels zijn door hem ont-
worpen, evenals het beroemde Wilhelmina-
herdenkingsbordje uit 1898. De derde zoon
Jan Lion Cachet (geb. 29-11-1838 te Amster-
dam) trok net als zijn broer naar Zuid-Afrika
en werd daar ook predikant en later hoogle-
raar. Hij was 'de professor in de theologie'
over wie mijn vader vertelde. Jan Lion
Cachet was in Zuid-Afrika een bekende per-
soonlijkheid. Hij werkte met Paul Kruger sa-
men en streed voor een officiële status van de
Zuid-Afrikaanse taal.

Ik heb bij mijn onderzoek dus veel steun
gehad van het geheugen van mijn vader, Dirk
van der Heijden, die nog in leven is (geb. 21-
1 -1897). Inmiddels ben ik in contact gekomen
met een volle nicht van mijn vader in Zuid-
Afrika, een kleindochter van Jan Ligthart.
Met haar correspondeer ik al twee jaar en op
haar uitnodiging ben ik met mijn beide zoons
in Zuid-Afrika geweest, waar ik veel plaatsen
heb bezocht, die voor mijn familie belangrijk
zijn geweest. Wat ben ik blij, dat mijn vader
mij nog zoveel goede tips heeft kunnen ge-
ven!

NEL KEESMAAT-VAN DER HEIJDEN
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NUEMEISLAND

Harmen Nijemeisland
geb. Laren 1780

I
Gerrit Jan Nijemeisland
geb. Warnsveld 1820

I
Hendrik Jan Nijemeisland
geb. Warnsveld 1851

I
Gerdina Johanna Nijemeisland
geb. Warnsveld 1889
tr. 1926WillemWolters

Hendrik (Jan) Nijemeisland
geb. Laren (Gld.) 1740

Hendrik Frederik Grendel
geb. Amsterdam 1901

tr. Aaltje Norde, geb. Vorden 1907

Hendrik Jan Nijemeisland
geb. Laren 1783

I
Jan Willem Nijemeisland

geb. Warnsveld 1824

I
Hentjen Nijemeisland

geb. Neede 1862
Aaltjen Gosselink
geb. Borculo 1887

tr. 1910 Peter Schinkel
I

Hendrik Jan Wolters tr. Zutphen 1964 +
Hendrika Grendel

Hermina Grendel y
tr. Zutphen 1958 Jan Willem Schinkel

Ook ik heb een bijzondere verwantschap ge-
vonden in de familie van mijn man Jan Wil-
lem Schinkel en mijn zus H. Wolters-Grendel.
Het bijzondere zal u duidelijk worden uit het
bijgevoegde schema.

Nog een aardige bijkomstigheid is dat al-
leen mijn man Jan Willem Schinkel -hij was
postbode van beroep - de twee verschillende
vrouwen Nijemeisland gekend heeft. Het wa-
ren Hentjen (geboren Weede 13-3-1862, over-
leden Borculo 23-6-1951), zijn grootmoeder,
en Gerdina Johanna (geboren Warnsveld 16-
1-1889), de schoonmoeder van mijn zus.

Mijn zus had net een relatie met Jan Wol-
ters toen kort daarop haar aanstaande schoon-
moeder overleed (Eefde 2-8-1964). Mijn man
hoorde van de relatie en is bij mevrouw Wol-
ters-Nijemeisland op de koffie geweest, zoals
op hun dorp gewoon was bij de postbodes. Hij

Mevr. Wolters-Nijemeisland

is daardoor de enige die deze twee vrouwen
gekend heeft.

H. SCHINKEL-GRENDEL

BARBER LIEVENS-EEN 'VAN MUSSCHENBROEK'?

Bij het maken van mijn kwartierstaat vond ik
in Leiden het huwelijk van Dirck Joorisz van
der Croese, geb. Aarlanderveen, 'clomphout-
maecker in de Coppenhincesteegh' met Bar-
ber Lievens, geb. Leiden, won. Hooglandse
kerkhof. Op de ondertrouwdatum 28 oktober

1633 (tr. 15 november) was Dirk vergezeld
van zijn vader Joris Dircksz en Barber van
haar moeder Judick Colves. Het huwelijk van
Barbers ouders was ook in Leiden te vinden:
Lieven Joosten, slotenmaker, jongman van
Gent en Judick Colvens, jongedochter van
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Colchester gingen op 18 december 1609 in
ondertrouw (tr. 5-1-1610). Hij had als getui-
gen: Mordagheus en Andries Colven, en zij:
Catelijne Colvens, haar stiefmoeder en Fran-
chijntgen Colvens, haar [schoon]zuster.

Ik meende hiermee bij een reeks patronie-
men terecht te zijn gekomen. Mijn ijver om
het gezin van Lieven Joosten te reconstrueren,
leverde echter een verrassende ontdekking op:
Lieven bleek een familienaam te hebben. Pas-
sende "Lievenszonen" voor dit paar kon ik
niet vinden, het bruidenboek leverde echter
wel enkele "Lievensdochters" op, nl. Neelt-
gen en Annetgen.
Neeltgen Lievensdr, geb. Leiden, won. Hoog-
landse kerkhof ondertrouwt op 1 april 1639
met Jacob Jans [eerste man], geb. Sandwich,
kleermaker, won. Hooglandsekerkgracht. Ge-
tuige voor haar: haar zus Annetgen Lievens
uit de Herensteeg en voor hem: Barent Lucas
uit diezelfde steeg.
Annetgen Lievensdr, geb. Alphen, won.
Hooglandse kerkhof ging op 7 april 1638 in
ondertrouw (tr. 27-4-1638) met Barent Lucas,
geb. Zutphen, kleermaker won. Hooglandse-
kerkstraat. Annetge vergezeld van Judith An-
driesdr, haar moeder en Barent, van Lieven
Joosten, zijn toekomstige schoonvader.
Van Neeltgen heb ik geen kinderen gevonden.
De namen van enkele doopgetuigen bij kinde-
ren van Barber en Annetgen trokken echter
mijn aandacht.
Bij de doop van Lievijntje, dochter van An-
netgen Lievens en Barent Lucas, op 7-10-
1642 waren Neeltgen Lievens en Adriaen Joo-
sten van Muijskebroek getuigen en bij de op
16-8-1644 gedoopte Lucas waren het Joost
Ariensz van Musenbroek en Mayken Ravelijn.
Bij de doop van Dirck op 22 februari 1639,
zoon van Dirck Jorisz van der Croese en Bar-
ber Lievens waren het Adriaen Joosten, Ba-
rent Lucas, Francijntgen Oliviers en Maeyc-
ken Samuels [van Middelen].
Zou Adriaen Joosten van Musschenbroek
misschien een broer van Lieven Joosten kun-
nen zijn en hoe was de familierelatie met
Joost Ariensz van Musschenbroek?
JoostArienszvanMusschenbroek,lampmaker
in de Hooglandsekerkstraat trouwt in 1637
met Maeycken van Middelen. 7X] laten een
dertiental kinderen dopen, als doopgetuigen
bij dochter Janneken op 20-3-1641 in de Pie-

terskerk vinden we: Heyltjen Jans van Aal,
Francijntgen Dircx èn Lieven Joosten van
Musschenbroek. Joost was een zoon van Adri-
aen Joosten van Musschenbroek en Maycken
van Raphelingen. Dit paar liet op 12 april
1621 een zoon Adriaen dopen, getuige was
o.a. Lieven Joosten; terwijl bij de op 23 sep-
tember 1631 gedoopte zoon Pieter: Judith
Colve getuige was. Lieven van Musschen-
broek was, als broer van de geel[koper]gieter
Adriaen van Musschenbroek bij diens onder-
trouw aanwezig. Lieven, Adriaen en hun
broer Salomon en zus Lijsbeth zijn kinderen
van Joost van Musschenbroek (chirurgijn op
een oorlogsschip) en Lijvijne Brackmans. Ook
andere bronnen bevestigden de familierela-
ties. De volgende vraag was of deze familie
iets te maken had met de proef van Van Mus-
schenbroek, waarover ik vroeger op school
leerde. Hoe zat dat ook al weer? Het betrof de
proef met de Leidse fles, een vinding van Pe-
trus van Musschenbroek. Volgens 't Neder-
lands Patriciaat uit 1920, pag. 152, geboren te
Leiden 14-3-1692 (ged. 16-3) en overleden
aldaar op 19-9-1761. Hij studeerde medicij-
nen, natuurkunde en wiskunde, deed verschil-
lende ontdekkingen omtrent het magnetisme,
vond de atmometer en pyrometer uit en ont-
wikkelde de Leidse fles. Hij was hoogleraar te
Duisburg, Utrecht en Leiden en schreef diver-
se publicaties. Deze geleerde was een achter-
kleinzoon van Adriaen Joosten van Mus-
schenbroek en Maycken van Raphelingen.
Eén van de achterkleinkinderen van Lieven
Joosten van Musschenbroek was Hendrick
Hendrickse van der Zee, de op 13 augustus
1665 in de Delftse Nieuwe kerk gedoopte
zoon van Annetje Dircks van der Croese en
Heijndrick Paulusz van der La Meere. Anne-
tje was de dochter van de in het begin vermel-
de Barber Lievens en Dirck Joris van der
Croese. Hendrik van der Zee en Petrus van
Musschenbroek moeten dus achterachterne-
ven geweest zijn. De afstand in maatschappe-
lijke status tussen beiden zal nog veel groter
geweest zijn dan de afstand in de familierela-
tie. Wat boeit mij in deze vondst: het vinden
van de familienaam van Barber, het verder op
kunnen voeren en aankleden van de kwartier-
staat, de associatie met het vroeger op school
geleerde óf de relatie met een destijds beken-
de wetenschapper? Ik denk dat ik met het for-
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muieren van deze zin de volgorde al heb aan- een waar genoegen,
gegeven. In ieder geval was de speurtocht me

A.P.J. KAYSER-VAN DER ZEE

* Tenzij anders vermeld, betreft het dopen en huwelijken in de Hooglandsekerk.
(Met dank aan mw. T.W. Prins-de Haan en dhr. H.J. Tukker).

NIEMEUER

Bij het samenstellen van de kwartierstaat van Hieronder de van belang zijnde gegevens
onze oudste kleindochter bleek, dat haar over- van de kwartierstaat. Aan de linkerzijde de
grootouders (mijn ouders) - in de kwartier- afstammingslijn van de overgrootvader en aan
staat de nummers 8 en 9 - aan elkaar verwant de rechterzijde die van de overgrootmoeder,
zijn. Het bijzondere van deze verwantschap De onderstreepte namen geven de lijn aan
is, dat haar overgrootouders wel dezelfde naar de betreffende voorvader en de twee
voorvader maar niet dezelfde voormoeder voormoeders.
hebben. Genealogisch gezien moet deze voor-
vader - Hindrik Niemeijer - óók nog in twee
generaties genoemd worden.

Generatie I
1Manna Helena Rosien * 1983

Generatie II
2 Jan Anne Ambrosius Rosien * 1955

Generatie III
4 Lucas Rosien * 1922

Generatie IV
8 Anne Rosien * 1896 9 Jantje Meijer 1896

Generatie V
16 Andries Rosien * 1861 18 Lukas Meijer * 1874
17 Jacobje Luken * 1863 19 Jantie Oldenburg * 1871

Generatie VI
32 Jan Rosien * 1820 38 Jan Oldenburg * 1855

33 Loeke Niemeijer * 1822 39 Roelfje Niemeijer * 1853

Generatie VII
66 Luitje H. Niemeijer * 1799 78 Jan Niemeijer * 1829

67 Aaltje G. Vegter * 1797 79 Rendelina Kaspers * 1831

Generatie VIII
132 Hindrik Niemeijer * 1765 156 Geert Niemeijer * 1793

133 Hillegien Luitjes * 1767 157 Jantien Schuiling * 1797

Generatie IX
312 Hindrik Niemeijer * zie 132

313 Roelfje Hebels* 1767
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Bij het huwelijk van Hindrik Niemeijer in
1799 met Hillegien Luities, van de Borger
Compagnie, werd vermeld dat hij weduwnaar
was van Roelfien Hinderiks (Hebels). Bij zijn
overlijden is hij: "die man van Hillegien Lui-
ties dies naam is Hindrik Geerts, geboortig
van Annerveen, is tweemaal ge trouwt geweest
en heeft twee kinderen nagelaten, hij is om de
veertigjaren en heeft gewoont op Anner-

De hiervoor genoemde kinderen, Geert en
Luitje, de nrs 156 en 66 waren dus halfbroers.
Via hen komen de afstammingslijnen van de
nrs. 8 en 9 samen bij Hindrik Geerts Niemeij-
er en zijn vrouwen Roeljje Hindriks Hebels en
Hillegien Luitjes (Deken) met wie hij respec-
tievelijk in 1792 en 1799 te Windeweer huw-
de.

L. ROSIEN

HENK HUIG EN ANNEKE HUIG EINDELIJK 'VERWANT'
DOOR HUN KINDEREN

In september 1956 stapte ik het Instituut voor
Kunstnijverheidsonderwijs (de latere Rietveld
Academie) te Amsterdam binnen voor een
studie op het gebied van verschillende vrije
en gebonden kunsten. Gedurende mijn oplei-
ding werd mij meer dan eens gevraagd of ik
familie was van Henk Huig, een oudleerling
van het instituut, een graficus en een hele
goeie ook nog. Ik wilde best familie van hem
zijn maar, omdat alle veertien nog in leven
zijnde mannelijke nazaten van mijn over-
grootvader met de naam Huig mij bekend wa-
ren en er geen Henk tussen zat, kon ik de
vraag nooit bevestigen. Mijn vader, Klaas
Huig, bouwkundige en makelaar, kende Henk
wel maar alleen omdat deze getrouwd was
met Lucie Dunnebier, de dochter van een col-
lega van hem, de architect Jacob Dunnebier,
maar of Henk ook familie van ons was, dat
was hem niet bekend.

Enkele jaren geleden besloot mijn dochter,
Maura Huig, een eerder afgebroken studie
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam weer op te nemen. Bij de inschrij-
ving werd de computer geraadpleegd om haar
propaedeusegegevens te checken. M. Huig
was snel gevonden, de studierichting klopte,
alleen haar geboortedatum (8-6-1969) ver-
toonde vier jaar verschil met die in de compu-
ter (14-3-1965). Na enig zoekwerk bleek de
M. Huig uit 1965 inmiddels te zijn afgestu-
deerd in de architectuurgeschiedenis.

Zo zat mijn dochter tijdens haar opleiding
eveneens met een mysterieuze eerder afgestu-
deerde naamgenoot met dezelfde studierich-
ting. In het Verenigingscentrum in Naarden

had ik niet veel tijd nodig om tussen de kran-
tenknipsels wat antwoorden te vinden: Mi-
chael Huig, geboren in maart 1965 bleek de
zoon te zijn van Henk Huig en Lucie Dunne-
bier. Voor de derde keer liepen onze wegen
parallel.

Als redelijk gevorderde genealoog wilde ik
nu eindelijk wel eens het fijne weten van bei-
de families en ik nam contact op met Henk
Huig. Enkele dagen later zaten we rond de
tafel: Henk Huig, Lucie Dunnebier en ik met
twee verschillende stambomen, veertig jaar
nadat we voor het eerst van elkaar hadden ge-
hoord.

Hoe we onze genealogieën ook interpre-
teerden er bleek geen enkele mogelijkheid de
gegevens aan elkaar te knopen. Terwijl Henks
oudste bekende voorvader Adriaan Huijgh in
1779 in Vleesenbeek bij Brussel de vader
werd van zoon Pieter, waren mijn voorouders
al stevig gevestigd langs de oevers van de
Zaan. Een patstelling dus.

Tijdens het geanimeerd uitwisselen van
gegevens kwam ook mijn kwartierstaat op ta-
fel, die veel verder teruggaat in de tijd. Voor-
dat de avond om was bleken zowaar Lucie
Dunnebier en ik gemeenschappelijke voorou-
ders te hebben, resp. zeven en acht generaties
terug. In 1731 trouwden in Assendelft Corne-
lis Simonszoon Wildeboer en Duyfje Claes en
zij kregen negen kinderen. Lucie is een nazaat
van het tweede kind: Simon; ikzelf van het
vijfde kind: Pieter.

Of Henk Huig en ik nog dezelfde stamva-
der hebben? We blijven zoeken.
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Gemeenschappelijke afstamming van de kinderen van Henk Huig en Anneke Huig

Comelis Simonsz Wildeboer
Duyfje Claes

I

Simon Cornelisz Wildeboer
Jannetje Dirks Boekjes

Comelis Simonsz Wildeboer
Guurtje Engels Koomen

Dirk Dunnebier
Duifje Comelis Wildeboer

Ane Dirksz Dunnebier
Trijntje Willems Does

Dirk Dunnebier
Luutje de Groot

I
Jacob Dunnebier
Neeltje van Saane

Henk Huig
Lucie Dunnebier

I
Michael Huig

Pieter Cornelisz Wildeboer
Jannetje Dirks Bakker

Comelis Pietersz Wildeboer
Guurtje Ariaans de Vries

Klaas Cornelisz Wildeboer
Marijtje Pieters Ellen

Theunis Cornelisz Winter
Guurtje Klaas Wildeboer

Pieter Theunisz Winter
Trijntje Jans Houwertjes

Simon Willemsz Slikker
Guurtje Pieters Winter

Klaas Huig
Annie Slikker

\
Jan Femmigje Klaas Zwier Visser
Anneke Huig

Maura en Remke Huig

ANNEKE HUIG

HET BLEEF IN DE FAMILIE

Willem Prins en Teuntje Klaassen zijn mijn
overgootouders. Hun dochters Hendrika en
Gijsbertje Prins, de laatste is mijn grootmoe-
der, trouwden beide met een Ten Hove en wel
met de neven Hendrik (Tzn) en Abraham. De
neven werden hiermee dus zwagers. Tegelijk
is Abraham's moeder, Jannetje van de Nagel,
een nicht van Hendrik ten Hove. Hun moeders
zijn de zusters Aaltje en Jannetje Boonen.
Jannetje trouwde met Teunis ten Hove, haar
volle neef. Beiden zijn kleinkinderen van het
echtpaar Gerrit Hendriksen de Weerd en Aal-
tje Jansen Mouw, die in 1802 in het huwelijk
traden. Zij woonden in Leuvenum, gemeente
Ermelo. Het verhaal draait om twee van hun
kinderen: Stijntje en Hendrikje de Weerd. De

laatste trouwde in 1835 op negentienjarige
leeftijd met Aalt Boonen. Van hun kinderen
komen Aaltje, Jannetje en Hendrikje Boonen
in het verhaal voor.

Eerder, in 1829, was Stijntje de Weerd al
getrouwd met de papiermaker Jan ten Hove.
Tussen 1830 en 1849 werden op de papierwa-
termolen 'De Zandmolen' in Leuvenum hun
negen kinderen geboren. Twee dochters
trouwden met twee broers Klopman. Vier kin-
deren t.w. Gerritje, Teunis, Janna en Hendrik
(Jzn) ten Hove (mijn overgrootvader) spelen
in het verhaal een rol, samen met de genoem-
de Aalt Boonen en diens dochters.

In 1855, het jaar dat Hendrikje de Weerd
overlijdt, wordt haar kleindochter Jannetje
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van de Nagel geboren. In november 1854 was
namelijk Hendrikje's dochter Aaltje Boonen
gehuwd met de jachtopziener Abraham van
de Nagel. In 1854 is de ongehuwde Gerritje
ten Hove ook moeder geworden. De vader is
onbekend. In 1857 trouwt zij met haar oom
Aalt Boonen. Was Aalt eerst een zwager van
haar ouders, nu wordt hij hun schoonzoon.

De hierboven genoemde Janna ten Hove
was getrouwd met Teunis Beerdsen. Na haar
overlijden in 1868 hertrouwt Teunis met haar
nicht Hendrikje Boonen. Teunis Beerdsen op
zijn beurt was door zijn huwelijk met Janna
een zwager van Aalt Boonen geworden en
door zijn tweede huwelijk werd hij diens
schoonzoon.

Teunis ten Hove trouwde in 1867, na het
overlijden van zijn moeder Stijntje de Weerd,
met zijn nicht Jannetje Boonen. Haar vader
Aalt die eerst slechts Teunis' oom was en la-
ter door zijn tweede huwelijk diens zwager
werd, werd nu ook Teunis' schoonvader.

In september 1869 komt Abraham van de
Nagel tijdens een jachtpartij bij kasteel 'De

Essenburg' in Hulshorst om het leven. Zijn
weduwe Aaltje Boonen woont dan met haar
kinderen (het vijfde werd in mei 1869 gebo-
ren) in de buurt van haar vader en stiefmoeder
Gerritje ten Hove te Hierden in de gemeente
Harderwijk. Zij woont daar nog als haar vader
in 1875 overlijdt en haar stiefmoeder met een
groot gezin achterblijft.

Hendrik ten Hove trouwde in 1869 met
Jentje Schouten, maar in 1871 overlijden
Jentje en hun twee kinderen. Hij gaat in 1875,
na het overlijden van zijn zwager, die tevens
zijn compagnon was (zij handelden in hout),
bij zijn zuster Gerritje ten Hove, weduwe van
Aalt Boonen, inwonen. Daar komt hij in con-
tact met het gezin van zijn nicht Aaltje Boon-
en en Abraham van de Nagel. In 1878 trouwt
Hendrik met hun oudste dochter Jannetje van
de Nagel, de oudste kleindochter van zijn
zwager Aalt, die eerst Hendrik's oom was en
die hij nu dus grootvader zou kunnen noemen.
Zou Aalt Boonen toen nog geleefd hebben dan
was zijn kleindochter ook zijn schoonzuster
geworden.

G. VERWIJS-TEN HOVE

TOT TWEEMAAL TOE VERWANTE BUREN!

Eind vijftiger jaren woonden mijn man en ik
in Utrecht naast buren, die op hun deur een
naambordje hadden met de naam J.F.(yoor
Johan Frans) van Hes. Mijn grootmoeder van
vaders zijde heette Neeltje van Hes (1877-
1930). De naam wekte mijn belangstelling.
Zou de buurman familie kunnen zijn? Hij was
met zijn vrouw eind 1954 uit Indonesië (waar
hij in het onderwijs werkzaam was geweest)
teruggekeerd. Tijdens een kennismakingsbe-
zoek vertelde hij dat hij op 3 oktober 1885 in
Assendelft was geboren, maar dat zijn voor-
geslacht uit het Friese stadje Sloten afkomstig
was. Hij had in het verleden wel een contact
gehad met 'Van Hessens' uit Sloten. Onze be-
langstelling was inmiddels zo toegenomen,
dat wij een nader onderzoek instelden op het
Rijksarchief in Leeuwarden.

De vader van de buurman, Jan van Hes
was op 17 november 1861 te Sloten geboren
als jongste kind van Uilke van Hes en Margje

Egberts Jetten en was in Assendelft werk-
zaam geweest in het onderwijs. Uilke van Hes
werd ook te Sloten geboren op 7-1-1819
evenals diens vader Frans Roelofs Hes (geb.
24-12-1787), die op zijn beurt weer een zoon
was van Roelof Frames Hes (geb. Sloten op
19-2-1726) en Gertje Andries Koning.

Mijn grootmoeder Neelt jen van Hes was
een dochter van Gerben Roelofs van Hes
(geb. Sloten, 16-2-1855) en Harmke Willems
Steginga en een kleindochter van Roelof An-
dries van Hes (geb. Sloten, 15-12-1823), die
weer een zoon was van Andries Roelofs Hes
(geb. Sloten, 20-11-1790) en een kleinzoon -
van Roelof Franzes Hes en Gertje Andries
Koning: onze gemeenschappelijke voorou-
ders. De buurman en ik waren dus in de tien-
de graad verwant.

Eind zestiger jaren verhuisden wij in
Utrecht. Onze buurman werd T.(Tjietje Hen-
driks) Schotanus. De moeder van mijn groot-
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moeder, bovengenoemde Harmke Willems
Steginga was een dochter van Willem Corne-
lis Steginga en Sijke Johannes Schotanus. Wij
veronderstelden een zekere familieverwant-
schap. De buurman leende ons een genealogie
Schotanus, opgesteld door W.Tsj. Vleer. Een
latere samengestelde Geschiedenis van het
geslacht Schotanus, getiteld Gens Schotana
(onder redactie van zijn zoon Arend Johannes
Vleer), laat de verwantschap duidelijker zien.
De buurman T. Schotanus werd in Gens
Schotana vermeld onder XV 4ld: geboren 20
mei 1886 te Wyckel. Mijn overgrootmoeder
Sijke, geboren 9 september 1830 te Sondel als
vierde kind van Johannes Jans Schotanus
(XII 8d) en Harmke Wiegers Schotanus (ver-
meld onder XII 2d als dochter van Wieger
Nolles Schotanus en Seike Elias. Hun ge-
meenschappelijke voorvader was Nolle An-

skes Schotanus (IX 3d), gedoopt op 7 septem-
ber 1684. Nolle Anskes was de overgrootvader
van Johannes Jans Schotanus en de betover-
grootvader van Harmke Wiegers Schotanus:
een verwantschap in de zevende graad. De
gemeenschappelijke voorouders van mijn
buurman en mij zijn de zoon van Nolle An-
skes, genaamd Jantje Nolles (X 7d) en zijn
vrouw Aaltje Johannes: een verwantschap in
de twaalfde graad.

Ten slotte wil ik niet onvermeld laten dat
tussen mijn man en mij ook een verwantschap
bestaat. Ik stam in de Schotanus-familie af
van Berend Gabbes, geb. 1522 (IVa), gehuwd
met Johanna Hendriks van Ruinen. Mijn man
stamt af van zijn broer Rincke Gabbes (IVc).
Onze gemeenschappelijke voorvader is Gab-
be Baernds (lila).

G. VAN DERMOLEN-DUYSTER

DRIEVOUDIG VERWANT

In de kwartierstaat van mijn moeder dook op
zeker moment een achternaam op die heel
veel leek op een naam die voorkwam in de
kwartierstaat van mijn vader. Bij mijn vader
ging het om zijn betovergrootmoeder, waar de
meeste mensen geen herinnering aan hebben,
ook hij niet. Zij heette Johanna Baijens en
woonde in Baardwijk, een plaats die tegen-
woordig een gemeente vormt met Waalwijk.
Haar vader was daar bouwman. Zij trouwde
in de herfst van 1830 op twintigjarige leeftijd.

Later kwam ik onder de voorouders van
mijn moeder een Maria Bajens tegen, die een
halfjaar eerder getrouwd was, ook in Baard-
wijk. Zij was weinig ouder: vierentwintig
jaar; haar vader was eveneens bouwman. Dat
was allemaal wel erg toevallig. Ik kon vast-
stellen dat de dames eikaars nichten waren
toen ik de overlijdensberichten van hun va-
ders zag en daaruit opmaakte dat dit broers
waren. Zij waren zonen van Jacobus Bayens
of Bajens; de schrijfwijze van hun achternaam
verschilde enigszins. Jacobus was in 1756
getrouwd met Elisabeth Cogels.

Zowel mijn vader als mijn moeder stamden
van dit echtpaar af! Dat was een merkwaardi-
ge ontdekking, die mij overigens niet lang

bezighield. Daarvoor lag het feit te lang in het
verleden.

Een tijd later werd ik in verwarring ge-
bracht door gegevens over een Elisabeth Co-
gels die niet strookten met de gegevens die ik
al had. Tot mijn verrassing was er in de kwar-
tierstaat van mijn moeder een tweede persoon
met diezelfde naam aanwezig. Ook zij was
geboren en getrouwd in Baardwijk en wel in
1698 resp. 1730. Haar achternaam was iets
sterker aan verandering onderhevig: behalve
als Cogels werd hij even vaak als Covels ge-
schreven. Het bleek dat haar vader Peter een
broer was van de grootvader Hendrik van haar
naamgenote. Deze twee deelden in 1734 de
erfenis van een kinderloze broer. Hun vader
heette waarschijnlijk Cornelis en leefde ver-
moedelijk eveneens in Baardwijk.

Van deze Cornelis stam ik dus langs drie
lijnen af, twee keer via mijn moeder en een
keer via mijn vader. Hun huidige afstamme-
lingen/naamdragers schrijven hun naam ove-
rigens als Kogels en niet als Kovels; deze
schrijfwijze heeft verder geen ingang gevon-
den. Hoewel ik in het begin van de negentien-
de eeuw in Baardwijk nog eens een kanonnier
Kogels tegengekomen ben, geloof ik niet dat
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deze achternaam iets met geschut te maken Hieronder heb ik hun verwantschap sche-
heeft. matisch weergegeven.

Cornelis Covels
I

f
Hendrik Cogels

Augustinus Cogels

Elisabeth Cogels

Petrus Covels

I
Elisabeth Kogels

Jacobus Bayens

Adriaan Bayens

Johanna Bayens

I
Herman van Amelsvoort

I

Augustinus Bajens
I

Maria Bajens

I
Nelly de Vries

I

Marius van Amelsvoort

MARIUS VAN AMELSVOORT

GENEALOGIE, OF HOE KOM JE TOT ZO'N HOBBY?

In de Sahara - een landschap met veel mooi
geel zand omzoomd door schaduwrijke den-
nenbossen - in de omgeving van Ommen, was
het warm. Onder een stralende zon aan een
strak blauwe hemel waren onze kinderen
heerlijk aan het spelen. Het zal dertig jaar ge-
leden zijn - de kinderen wonen inmiddels al-
lemaal op een eigen stekje - dat ik met de
jongste onder de bomen, aan de rand van het
nabijgelegen bos, met een bal een gloednieuw
zo juist verzonnen spel speelde. Als vader
moet je soms wat. Naast ons was een andere
vader met een paar van zijn spruiten druk
doende met ook een onduidelijk spel. Maar de
kinderen hadden veel pret. Terwijl de zon in-
middels over zijn hoogste stand heen was,
klonk een stem van een onbekende jonge
vrouw: 'Gerard kom je eten!'
Of het door de warmte kwam of door de klank
in haar stem, dat weet ik niet meer, maar ik,
ook Gerard hetend, antwoordde plagerig: 'ik
kom'. Zij antwoordde: 'Nee ik bedoel U niet,
maar Gerard WiegerinkV. Enigszins verbaasd

riep ik terug: 'Maar zo heet ik ook'! Een vlot
en sportief geklede vrouw, door de zon reeds
behoorlijk bijgekleurd, kwam naderbij. Ook
mijn naamgenoot, die tot dat ogenblik nog
niets gezegd had, kwam naar ons toe lopen.
Daar sta je dan als flinke kerel, aangestaard
door je zoon, die het ook niet allemaal bevat-
ten kan. Er zat niets anders op dan een excuus
te stamelen voor de flauwe opmerkingen. Of-
schoon ze echt waren, wist ik natuurlijk dat
de roep niet voor mij bedoeld was. Het echt-
paar nam het goed op en binnen de kortst mo-
gelijke tijd ontspon zich een interessant ge-
sprek. Was het waar wat ik geroepen had en
hoe spel je de naam dan. Deze waren exact
hetzelfde. Waar woont U dan? (Het was ruim
dertig jaar geleden en het elkaar met U aan-
spreken was toen nog zeer gebruikelijk). Zij
woonden bij Nijverdal en wij in Hengelo. We
kenden elkaar niet. De voorouders werden
vergeleken, ooms en tantes naast elkaar ge-
legd, neven en nichten passeerden de revue.
Geen enkele overeenkomst. En ik had altijd
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beweerd: 'Alles wat Wiegerink heet in deze
omgeving is op de een of andere wijze familie
van mij!'.
En weer klonk de roep van een vrouw met een
lieve stem: 'Gerard kom je eten?'. Hieraan
was geen weerstand te bieden. Met een vrien-
delijke groet namen wij afscheid van onze
naamgenoten en begaven ons naar de kring
van de eigen familie.

Dit voorval bleef mij intrigeren. Een naam-
genoot en geen familie! Dat kon eigenlijk
niet, althans niet met mijn kennis en wijsheid
van die dagen. Maar wat is dan wel mijn fa-

milie, mijn afstamming, mijn geschiedenis?
Ofschoon ik inmiddels in veel archieven na-
speuringen heb gedaan en zo het een en ander
over mijn verleden te weten ben gekomen,
heb ik nog steeds geen spoor gevonden dat
naar Nij verdal of omgeving leidt. Jammer, en
niet alleen in genealogisch opzicht, want zij
hebben mij uiteindelijk aan het nadenken ge-
zet over mijn afkomst en mij, inmiddels met
de VUT/pensioen, een mooie hobby bezorgd.
Waar een flauwe opmerking al niet toe kan
leiden.

GERARD WIEGERINK

DE BIJZONDERE VERWANTSCHAP TUSSEN MIJN GROOTOUDERS
YNE PORTE EN TRIJNTJE BILSTRA

'Iedereen komt in zijn stamboom, kwartier- 'kwartierverlies' of kwartierherhaling: het
staat of genealogie bijzondere verwantschap- tweemaal of vaker voorkomen van een per-
pen tegen', las ik in Gens Nostra van ju- soonals voorouder. Hierdoor blijken verschil-
li/augustus 1997. De uitnodiging om een arti- lende echtparen in mijn kwartierstaat, ook
keltje over zo'n verwantschap te schrijven, buiten hun huwelijk, verwanten van elkaar te
sprak mij zeer aan. Het vinden van een bij- zijn. Het meest bijzondere geval van kwartier-
zondere verwantschap was echter moeilijker verlies in mijn kwartierstaat vind ik de af-
dan ik had gedacht. Tevergeefs heb ik in mijn stamming van mijn grootouders Yne Porte en
kwartierstaat gezocht naar beruchte crimine- Trijntje Bilstra van het gezamenlijke voorou-
len, beroemdheden en naar ingewikkelde fa- derpaar Sieuwe Beerns en Brecht Annes. Over
milieverhoudingen. Iets dat in mijn kwartier- deze verwantschap tussen mijn grootouders
staat echter verschillende keren voorkomt, is wil ik graag wat meer vertellen.

Trijntje Bilstra (1906-....)

SijkeVisbeek (1874-1959)

Douwe Visbeek (1844-1925)

Antje Hoekstra (1816-1900)

Beitske Bijlstra (1773-1828)

Antjeje Ekkes (l727-na 1772)

Yne Porte (1905-1980) a>

Hiltje Kroodsma (1879-1959)

Yne Kroodsma (1849-1903)

Hiltje Bijlsma (1829-1916

Grietje Porte (1806-1864)

Rixtje Heidanus (1777-1839)

Grietje Roorda (1755-1827)

Aaltje Algera (1728-1811)

Grietje Snoek (1701-1736)

Lutske Sieuwes (1670-1746)

Sieuwe Beems (....-1719)
<s> Brecht Annes (....-1725)

Afstamming van Yne Porte en Trijntje Bilstra van Sieuwe Beerns en Brecht Annes

Beitske Beerns (1701-1778/9)

Beem Sieuwes (! 677-1716)

Sieuwe Beerns (....-1719)
<s> Brecht Annes (....-1725)
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Kwartierverlies/kwartierherhaling is natuur-
lijk niet echt bijzonder. Toch vind ik de geza-
menlijke afstamming van mijn grootouders
een geval van een bijzondere verwantschap.
Er zit namelijk een opmerkelijk aspect aan de
verwantschap van mijn grootouders: tussen
mijn grootvader en Sieuwe Beerns/Brecht An-
nes liggen negen generaties en tussen mijn
grootmoeder en Sieuwe Beerns/Brecht Annes
slechts zeven, terwijl mijn grootouders slechts
enkele maanden in leeftijd verschilden!

Ik had uit archiefstukken graag een goed
beeld van het leven van Sieuwe Beerns en
Brecht Annes willen krijgen. Helaas was over
Brecht Annes nauwelijks iets te vinden. Sieu-
we Beerns heeft wat meer sporen in de stuk-
ken nagelaten. Hij was meester timmerman,

dorpsrechter en hij had kerkelijke functies.
Het enige tastbare dat ik van hem bezit, is zijn
handtekening op verschillende aktes.

Meestal ben ik tevreden met elk feitje dat ik,
vaak na langdurig speuren, over voorouders
heb kunnen achterhalen. Maar af en toe zou ik
willen dat de kennis over mijn voorouders wat
gemakkelijker te vergaren was. Ook zou ik
wel eens aan den lijve willen ondervinden hoe
mijn voorouders vroeger leefden. Wat zou het
leuk zijn om een keer terug te kunnen reizen
in de tijd: even kijken in de timmerwerkplaats
van Sieuwe Beerns of een praatje maken met
Brecht Annes over de bezigheden van een ze-
ventiende-eeuwse huisvrouw!

Handtekening van Sieuwe Beerns

TINEKESLOF

JOANNES-BAPTISTE VAN KERCKVOORDE (1680-1760)
Een voorvader genezen door een 'wonder'

Bij Ertvelde (waaruit ook Jan van Artevelde
stamt) ligt een gehucht Stoepe, een oeroude
bedevaartplaats bekend om wonderbare gene-
zingen. In de oudste tijden was er een eiken-
boom waarin een Mariabeeld stond. Later
kwam er een kerkje. De faam van dit plaatsje
was zo groot dat aartshertog Albrecht en aarts-
hertogin Isabella het heiligdom bezochten op
hun reis naar Sas van Gent in 1618. In septem-
ber viert men het feest van Maria-geboorte,
dan is er de befaamde Stoepe-kermis of de
Stoepe-feesten. In vele tentjes worden kaarsen
en andere devotionalia verkocht en voor na
het bidden de zogenoemde Stoepe-taarten,
appelflappen bezocht door wespen. In de kerk
hangen 'ex-voto's' om voor een wonder te
smeken of te danken en er wordt gebeden ter-
wijl men langs vijftien kapelletjes rondgaat.

In de volksverhalen spreekt men over won-
deren en ook nu zoeken velen troost of gene-
zing. Daarnaast waren er boetetochten om een
gunst te verwerven. Ik ken een verhaal van
een knecht die voor zijn baas moest gaan bee-
vaarten met erwten in zijn klompen voor een
sterker effect. Hij kookte de erwten wel eerst.

In mijn familie werd verteld dat een voor-
ouder in Stoepe van blindheid was genezen de
dag voor hij in Gent zou worden geopereerd.
(In die tijd was alleen de staarsteek bekend.)
Uit dankbaarheid zou hij de vijftien kapelle-
tjes hebben geschonken.

Uit de schaarse literatuur (een klein werk
door pastoor Van Buynder, maar ook een uit-
gebreide studie uit 1858 door E.P.Th. Ingels
S.J. in de bibliotheek van de Orde der Jezu-
ieten te Brussel) bleek dat het hier om Joan-
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nes Baptiste van Kerckvoorde moest gaan. Hij
was een welgesteld man, woonde op Byster-
veld onder Oost Eecloo en was gehuwd met
Catharina Taets (1689-1709). In het eerste
kapelletje is een steen gemetseld die vermeldt
dat hij inderdaad de schenker is: 'Gejont door
Jan Baptiste van Kerckvoorde in 1731'. (Ge-
jont is gegund, geschonken.)

Bij archiefonderzoek in Ertvelde en later in
het Rijksarchief te Gent bleek dat hij inder-
daad in vijf generaties in rechte lijn de voor-
vader was van mijn overgrootmoeder Sophia
Juliana van Kerckvoorde. In mijn kwartier-
staat heeft hij nummer 304. Bysterveld is een
grote boerderij van 115 ha, waarvan de hoofd-
gebouwen mooi zijn gerestaureerd en door
grachten zijn omgeven.

Een voormalige pastoor eindigt een werkje
over Stoepe aldus: "Wij verklaren dat al wat
hier geschreven staet maar een menschelijk
gezag bezit en wij ook maar in dien zin 't ge-
ne mirakel of wonder wordt genoemd aanha-
len".

PROF. DR. C.B.A.J. PUYLAERT

IK BEN VIJF KEER EEN ACHTERNEEF VAN MEZELF!

Na een aantal jaren binnen de familie wat ge-
gevens te hebben verzameld over mijn voor-
ouders begon ik als achttienjarige serieus met
de genealogie. Aangezien drie van mijn
grootouders rasechte 's-Gravendelers waren,
was het gemeentehuis van 's-Gravendeel de
aangewezen plaats om te beginnen met het
uitpluizen van mijn kwartierstaat. Ik vond
ontzettend veel gegevens over mijn voorou-
ders. Namen, data, beroepen, adressen. Op
een gegeven moment duizelde het mij. Wat
me wel opviel was het feit dat ik verschillen-
de keren het zelfde echtpaar tegen kwam, nl.
Pieter Ariens Mol en Pietertje de Vos. Ik
bleek vier keer van dit echtpaar af te stam-
men!

Pieter en Pietertje, die leefden van de twee-
de helft van de achttiende eeuw tot begin ne-
gentiende eeuw hadden diverse kinderen,
waaronder Arie (geb. 1782), Jan (geb. 1789)
en Jaapje (geb. 1794).

Arie bleek van vader op vader in de rechte
lijn een voorvader te zijn. Jan kreeg een doch-
ter Jannigje die weer de grootmoeder was van
een overgrootvader van moederskant. Jaapje
spande de kroon: twee van haar kinderen mag
ik tot mijn voorouders rekenen, alles via moe-
derskant.

Er bleken dus vier van mijn overgrootou-
ders af te stammen van Pieter Mol en Pieter-
tje de Vos, één van vaderskant en drie van
moederskant. Mijn opa en oma van moeders-
kant waren zelfs achterneef en -nicht, zonder
dat ze het zelf wisten. Toen ik het ze vertelde
keken ze mij ongelovig aan en ook toen ik het
had uitgelegd waren ze nog niet helemaal
overtuigd. Vroeger werd er immers nauwe-
lijks over grootouders, laat staan verdere
voorouders gepraat. Soms wist men niet eens
de naam van een vroeg overleden opa of oma.

En of het allemaal nog niet genoeg was: bij
verder onderzoek kwam te voorschijn dat Pie-
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ter Ariens Mol, zoon van Arij Hendriks Mol
en Lena van der Willigen, nog een zuster
Adriaantje had, die weer de betovergrootmoe-
der was van mijn vijfde 's-Gravendeelse over-
grootouder!

Dus samengevat: Arij Hendriks Mol en

Lena van der Willigen zijn de voorouders van
vijf van mijn acht overgrootouders! Ik ben
dus overduidelijk familie van mezelf, maar in
de hoeveelste graad weet ik niet, want ik ben
de tel kwijtgeraakt!

ARNO MOL

DE CIRKEL ROND?

Als middelbare scholiere zei mijn nicht Anne-
mieke eens, dat zij het wel leuk zou vinden
een Franse correspondentievriendin te heb-
ben. Nu had haar vader enige jaren eerder tij-
dens een vakantie in Frankrijk in Lille uit het
plaatselijke telefoonboek een aantal adressen
van personen met de naam Manche genoteerd.
Hij gaf haar het lijstje; zij koos op goed geluk
af een adres en schreef. En zij had geluk. Na
enige correspondentie volgde een bezoek. En

om een lang verhaal kort te maken: Annemie-
ke Manche trouwde met Jacques Manche en
gaat dus nu door het leven als Madame Man-
che-Manche.

Vaak betekent een dergelijke combinatie
van namen dat naaste familieleden, bijvoor-
beeld neef en nicht met elkaar trouwden. Van
een naaste familieverband is in dit geval geen
sprake. Onderstaand de stamreeksen van An-
nemieke en Jacques.

Pierre Francois (<a>1683)

Maximilien(*1771)

Jacques Joseph (OD1761)

Pierre Calixte (tl824)

Jacques Joseph (1807-1882)

Pierre Jacques (1833-1905)

Julien (1876-1961)

I
Joseph (1911-1983)

Jacques Joseph Georges (* 1939)

Reeks Bourghelles (France-Nord)

C3D

Mijn stellige overtuiging is, dat Pierre
Francais uit Bourghelles en Claude uit Fe-
sches-le-Chatel nauw aan elkaar verwant zijn,
als zij al geen broers zijn, dan toch neven. Er
zijn verschillende aanwijzingen voor deze
verwantschap, zoals de overeenkomstige ver-
noemingen van kinderen en namen van getui-
gen. Een overeenkomst is ook de eerste ver-
melding in de archieven van Bourghelles en

Claude (tl732)

JeanNicolas(tl761)

Pierre (1741-1824)

I
JeanDavid (1768-1817)

Mare (1811-1877)

Auguste Frédéric (1837-1908)

Louis Emile (1886-1973)

Antonius Cornelis Maria (*1915)

I
Annemieke Gertrude (*1942)

Reeks Fesches-le-Chatel (France-Doubs)

Fesches-le-Chatel: omstreeks de wisseling
van de zeventiende en achtiende eeuw hebben
zij zich kennelijk als volwassenen in die
plaatsen gevestigd. Dat geldt ook voor ene
Pierre Manche, die in 1693 in Amsterdam
trouwt en die een uitgebreid nageslacht in Ne-
derland heeft (waaronder dus niet ondergete-
kende). En ook voor ene Pierre Manche, die
in het begin van de achtiende eeuw in Troyes
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woont en wiens zoon - alweer een Pierre -
naar Malta vertrok, alwaar nu nog nazaten
van hem leven.

Aanwijzingen en vermoedens zijn in de gene

alogie niet goed genoeg. Een hoogtepunt in de
beleving van onze hobby zal voor mij zijn het
vinden van het genealogische bewijs van de
gemeenschappelijke oorsprong van deze tak-
ken. Dan is de cirkel rond.

F.G.M. MANCHE

VERWEVEN VERWANTSCHAPPEN

Vooral vroeger gebeurde het wel meer dat
boerenfamilies van verschillende zijden aan
elkaar verwant waren; toch vind ik het meer-
dere keren 'verweven' zijn van mijn voorou-
ders erg leuk en bijzonder. Kijkt u maar mee.

Mijn vaders grootvader van vaderszijde,
Floris Jansen Oskam, is een broer van Eliza-
beth Oskam, mijn moeders grootmoeder van
moederszijde. Maar ook is mijn vaders groot-
vader van moederszijde, Jan Kool, een neef
van Elizabeth Kool die mijn moeders groot-
moeder van vaderszijde is. Deze laatste ver-
wantschap is dubbel, want hun vaders, Frede-
rik en Anthonie Kool zijn getrouwd met de
gezusters Josina en Janna van der Vlist. Dui-
zelt het u al een beetje? Om het geheel wat te
verduidelijken is een schema bijgevoegd.

De 'inteelt' heeft geen nadelige invloed
gehad op de gezondheid van de nazaten, want
mijn vader is 86 jaar geworden en mijn moe-
der is al 90.

Jan Oskam, geb. Wulvenhorst 8-11-1806,
overl. Werkhoven 13-9-1906.

Frederik Kool <s> 1839 Josine van der Vlist Janna van der Vlistoo 1847 Anthonie Kool

I Jan Oskam (8-11 -1806 - 13-9-1906) I

Jan Kool Floris Jansen Oskam
geb. Hagestein 1848 geb. Werkhoven 1849

I I
Christina Kool a> Willem Oskam

tr. Hagestein 1905

Elizabeth Oskam
geb. Werkhoven 1840

1
Hendrika de Kruyf <B>

Elizabeth Kool
geb. Benschop 1847

ï
Anthonie van der Lee

tr. Cothen 1901

Jan Oskam tr. Langbroek 1935

1
Christina Oskam

tr. Leusden 1961 Bouwe Hofstee

Elizabeth van der Lee
['Lies']

T
Elizabeth
['Beth']
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Hoewel Floris Jansen Oskameen zoon van
Jan is, wordt deze tweede naam niet als een
patroniem gezien. De andere zoons in het ge-
zin hebben deze toevoeging niet. Meerdere
kleinzoons, o.a. een oom van me, hadden ook
de voornamen Floris Jansen.

Ook nog aardig om te vermelden is, dat er
bij mijn moeder thuis twee dochters waren die
Elizabeth heetten: mijn moeder (Lies) en tante
Beth. Beide grootmoeders heetten immers

Elizabeth en wee je gebeente als je een opoe
oversloeg bij het vernoemen!

Van mijn betovergrootvader (Jan Oskam),
die twee keer voorkomt in mijn kwartierstaat,
voeg ik een foto bij. Zoals u ziet is hij bijna
100 jaar geworden. Ik denk niet dat er veel
foto's zijn van mensen die in 1806 zijn gebo-
ren. Helaas weet ik niet hoe oud hij was bij de
opname.

C. HOFSTEE-OSKAM

SCHOONDOCHTERS EN SCHOONZOON VERWANT

Toen de oproep 'Bijzondere verwantschap-
pen' in Gens Nostra verscheen wisten we di-
rect dat we daaraan mee wilden doen. Waar-
om? Omdat we tijdens het kwartierstaten-on-
derzoek van onze twee schoondochters en
onze schoonzoon ontdekten dat ze aan elkaar
verwant zijn.

De twee schoondochters Maria Arnolda
Ida Cornelia (Marion) Bogers en Elisabeth
Christina (Evelien) Schuurbiers zijn beide in
Roosendaal geboren. Gezamenlijke voorou-
ders zijn dan niet zo vreemd. Onze schoon-
zoon, Peter Menno (Peter) van Eijk, is echter
geboren in de Randstad. Relatie met een Bra-
bantse familie ligt dan niet zo erg voor de

hand. Toch bleek al snel dat hij niet alleen
Brabants bloed heeft maar bovendien met
Evelien gezamenlijke voorouders heeft. De
bijzonderheid wordt nog aardiger als je weet
dat de gezamenlijke voorouders in beide ge-
vallen de stamouders, d.w.z. de ouders in de
tiende generatie zijn.

Hoe maak je dergelijke bijzondere ver-
wantschappen zichtbaar?
We hebben in dit geval gekozen voor een ta-
belachtige vorm bestaande uit drie parallelle
afstammingsreeksen uit twee ouderparen. Dat
die afstammingsreeksen nog niet 100% com-
pleet zin is o.i. hier niet het belangrijkste, de
verwantschap is immers aangetoond.

Johannes VAN EST

tr. Roosendaal 8-4-1691
Joanna BRANT

Eiisabetha VAN EST
ged.Roosendaal 8-4-1704
Rucphen 1734
tr Roosendaal 6^-1731
Godefridus VAN TRIJP
ged. Rucphen 21-07-1707
begr. Rucphen 29-02-1740

Petrus VAN :ST

tr
Paulina ROSSEN
ged. Roosendaal 20-8-1696

Comelis ROS
ged. Roosendaal 8-12-1660
begr. Roosendaal 18-11-1727
tr. Roosendaal 24-1-1683
Joanna KETELAER
ged. Roosendaal 20-7-1659
begr. Roosendaal 23-5-1723

Stephanus ROS/ROSSEN
ged. Roosendaal 28-11-1693
begr. Roosendaal 19-2-1742
tr.Roosendaal 24-4-1712
Adriana YSERMANS
geb. Roosendaal

I
Comelia VAN TRIJP
ged. Rucphen 28-12-1732
begr. Rucphen 11-7-1800
tr. Rucphen 4-5-1755
Wilhelmus SUUKERBUUK
ged. Rucphen 01-09-1732
begr. Rucphen 8-1-1805

I
Joannes VAN EST
ged. Roosendaal 13-1-1722

tr. Wouw 14-12-1760
Margarita PAUWELS
ged. Wouw 12-6-1735

I
Joannes ROSSE
ged. Roosendaal 3-5-1716
begr. Wouw3-11-1767
tr. Wouw 15-5-1746
Joanna MEESTERS
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Elisabeth SUUKERBUUK
ged. Rucphen 10-8-1763
begr. Roosendaal 29-8-1804
tr. Roosendaal 16-5-1798
Amoldus KONINGS
ged. Roosendaal 15-12-1763
ov. Roosendaal 7-7-1816

Helena KON N6S
ged. Roosendaal 6-4-1797
ov. Roosendaal 4-6-1866
tr. Roosendaal 31-10-1824
Petrus NOTENBOOM
ged. Roosendaal 6-6-1802
ov. Roosendaal 8-6-1866

Dingena VAN EST
ged. Wouw 4-8-1766
begr. Steenbergen 1810
tr. Wouw 1786
Adriaen VOORBRAAK
ged. Wouw 2-5-1752
ov. Steenbergen 25-10-1822

I
Comelia VOORBRAAK
ged. Wouw 10-9-1794
ov. Steenbergen 11-4-1867
tr. Standdaarbuiten 5-5-1831
Jacobus ROBERSON
ged. Standdaarbuiten 15-3-1793
ov. na 1831

Stephanus ROSSEN
ged. Wouw 24-11-1750
begr. Steenbergen 28-3-1805
tr. Steenbergen 20-5-1778
Anna Maria LODDERS
ged. Steenbergen 9-9-1753
ov. Steenbergen 19-9-1809

I
Marinus ROSSEN
geb. Roosendaal 19-4-1794
ov. Steenbergen 30-3-1870
tr. Willemstad 23-6-1822
Bastiaantje BOSSERS
geö. Willemstad 15-9-1803
ov. Willemstad 15-2-1860

I
Johannes NOTENBOOM
geö. Roosendaal 3-6-1828
ov. Roosendaal 23-11-1911
otr. Roosendaal 23-1-1853
Johanna WARMOESKERKEN
geb.Standdaarbuiten 8-2-1830
ov. Roosendaal 1-1-1911

1
Adriaan ROBERSON
geb. Fijnaart 28-3-1833
ov. Steenbergen 15-7-1882
tr. Steenbergen 11-11-1868
Maria DE JONG
geö. Steenbergen 9-8-1833
ov. Steenbergen 15-7-1882

I
Adriaan ROSSEN
geö. Willemstad 23-5-1835
ov. Dinteloord 21-10-1897
tr. Willemstad 10-8-1861
Adriana VAN OPSTAL
geö. Dinteloord 1-2-1835
ov. Dinteloord 30-12-1913

I
Carolina NOTENBOOM
geö. Effen 26-01-1855
ov. Roosendaal 10-01-1936
tr. Roosendaal 14-5-1879
Adrianus JONGENELEN
geö. Roosendaal 25-12-1855
ov. Roosendaal 11-05-1916

I
Maria Comelia ROBERSON
geö. Kruisland 26-4-1869
ov.Kruisland 28-2-1856
tr. Steenbergen 27-7-1894
Cornelis VAN DE KAR
geö. Steenbergen 19-2-1871

I
Maria Adriana ROSSEN
geö. Willemstad 27-9-1864

tr. Dinteloord 19-11-1885
Willem MEEUWSE
geb Nieuwe Tonge 22-3-1862

_L
Maria Catharina JONGENELEN
geö Roosendaal 9-9-1895
ov. Breda 04-05-1982
tr. Roosendaal 12-8-1924
Arnoldus Cornelis MAATJENS
geb. Roosendaal 27-07-1895
ov. Roosendaal 17-11-1957

Elisabeth VAN DE KAR
geö Steenbergen 8-6-1908
ov. Wouw 1-2-1960
tr. Steenbergen 11-5-1934
Johannes Franciscus SCHUURBIERS
geö. Bergen op Zoom 6-2-1908
ov. Wouw 8-8-1989

Bastiaantje MEEUWSE
geö Dinteloord 1-6-1896

tr. Rotterdam 1-7-1929
Jacobus VAN HUMKSLOOT
geö. Rotterdam 30-11-1896

I I I
Johanna Carolina A. MAATJENS
geö. Roosendaal 4-11-1926
tr. Roosendaal 26-8-1958
Willem Adriaan Petrus M. BOGERS

geb. Roosendaal 21-3-1926

Matheus Marie A . SCHUURBIERS
geö. Wouw 16-11-1941
tr. Roosendaal 09-06-1967
Comelia Johanna M.P. VAN LEER

geö. Roosendaal 16-5-1946

Elisabeth M. VAN HUMKSLOOT
geö. Rotterdam 5-11-1925
tr. Vlaardingen 4-10-1951
Leendert VAN EUK
geö. Rotterdam 23-5-1924
ov. Roosendaal 18-12-1995

I
Maria Amolda Ida Comelia BOGERS
geö. Roosendaal 03-01-1960
tr. Roosendaal 15-10-1994
David Cornelis Hendrik ROSS
geö. Papendrecht 26-11-1962
z.v. George Ross en
Wilhelmina van Rooijen

I
Elisabeth Christina SCHUURBIERS
geö. Roosendaal 8-8-1972
tr. Roosendaal 15-9-1993
Alexander George ROSS
geö Papendrecht 7-4-1967
z.v. George Ross en
Wilhelmina van Rooijen

I
Peter Menno VAN EUK
geö. Vlaardingen 29-11-1964
samenw. met
Catharina Margaretha ROSS
geb. Papendrecht 6-12-1964
d.v. George Ross en
Wilhelmina van Rooijen

GEORGE ROSS en WIL ROSS-VAN ROOIJEN

TERUG NAAR GASSELTERNIJVEEN

Onze dochter Harma ontmoette tijdens een
vakantiereis Pia Sloots, met wie zij nader
kennis maakte. Ze vernam dat Pia in Gronin-
gen woont, maar dat haar familie afkomstig is
uit Gasselternijveen. Toen ik dat hoorde zei ik
: 'dan is er vast verwantschap', want bij mijn
moeders voorouders komen de familienamen

Sloots en de plaatsnaam Gasselternijveen
voor. De kwartierstaten van haar familie en
van de onze werden vergeleken en .... via de
Gasselternijveense 'top'-namen Sloots, Salo-
mons en Van der Veen kwamen we uit bij de
gemeenschappelijk oudouders: Klaas Jans
van der Veen, schipper, geboren te Gasselter-
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nijveen 13 mei 1780 en zijn vrouw Grietje
Hartns Shots, gedoopt te Gieterveen 15 mei
1785. Zij huwden te Gieten op 10 februari
1811.

Tegelijkertijd werd nog een interessante
ontdekking gedaan. Tot verrassing van de fa-
milie Sloots bleek dat deze oudouders de bet-
overgrootouders waren van zowel Pia's vader,
Klaas Sloots, als van Pia's moeder, Marchien
van der Veen.

Enige tijd daarna kwam ik met een collega,
Bert Lumkes, die zich ook met genealogie
bezighoudt, in gesprek over onze voorouders.
Hij noemde familienamen en plaatsnamen. Ik
spitste mijn oren want weer gingen de beken-
de namen Sloots, Salomons en Van der Veen
uit Gasselternijveen over de tong. Weer wer-
den de kwartierstaten naast elkaar gelegd en
.... hoe bestaat het, ook nu kwamen we uit bij
de eerder genoemde Klaas Jans van der Veen

en Grietje Harms Sloots. Zij waren ook zijn
oudouders.

Dat was nog niet alles! We bleken nog
meer gemeenschappelijke voorouders te heb-
ben en wel Salomon Willem Salomons, zee-
man, geboren 17 november 1793, en zijn
vrouw Willemtien Klaas Salomons, gedoopt te
Gasselternijveen 16 juni 1793. Zij huwden
aldaar 9 februari 1815. Oudouders van hem
en betovergrootouders van mij.

Salomon en Willemtien waren neef en
nicht. Hun vaders Willem en Klaas waren
broers en zonen van Salomon Klasens Salo-
mons, schipper, geboren te Gasselternijveen
14 oktober 1736 en zijn vrouw Willemtien
Ottens, geb. aldaar 19 juni 1740. Zij huwden
aldaar 21 mei 1758.

We kwamen dus wel heel dicht bij elkaar!
En dat terwijl we uiterlijk niets in elkaar her-
kennen.

H. SCHOLTENS

VAN DER MEU/NOORT

Twee zeer Leidse buurmeisjes, in hetzelfde
jaar geboren en uit textielwerkersfamilies van
vóór 1700 stammend, waarvan Lacourt zeker
uit de zuiderlijke Nederlanden afkomstig is,
zorgen er voor dat ik zes generaties terug een
stel markante oudouders heb. De meisjes
huwden mannen uit heel verschillende achter-
gronden (dachten ze):
• Klazina (Sien) Lacourt, geb. in de Bak-

kersteeg 24, 16 februari 1883, de vierde
dochter en het negende kind van Hendrik,
geboren 12 juli 1839, bezemmaker, overl.
13 juli 1887 en van Jannetje van Eijk, geb.
9 mei 1839, overl. 23 april 1919'. Sientje
was vier jaar toen haar vader overleed aan
de 'vliegende tering'.

• Jacomina (Mien) van Weeren, geb. in de
Bakkersteeg 22, 11 juli 1883, de eerste
dochter en het tweede kind van Hendrik,
geb. 10 februari 1857, lompenkoopman,
overl. 28 februari 1931 en van Ida Hemen,
geb. 5 september 1861, overl. 15 septem-
ber 1935. Na Mina kreeg dit echtpaar nog
tien kinderen.

Rond 1900 verhuisden beide families 'om de
hoek van de Bakkersteeg' ca. 500 meter uit

elkaar vandaan. De weduwe Lacourt met ge-
zin naar Vliet 37 en de Van Weerens naar de
Kaiserstraat waar pand nummer 38 gekocht
werd. Bakkersteeg 22 werd hun bedrijfspand.

In 1906 huwde Mien met Hendrik van der
Meij, geb. 3 juli 1882 te Zoeterwoude, vee-
houder van beroep. Zij woonden onder meer
Utrechtse Levendaal (Ze hadden daar een
melkwinkel), Jaagpad en kochten later de Ho-
ge Rijndijk 254. Zij kregen zeven kinderen.

Pas in 1913 huwde Sien met Hendrik
Noort, geb. 9 oktober 1879 te Rijnsburg,
schipper op een 'Westlander'. Hij zal vanuit
Rijnsburg wel eens door de Vliet in Leiden
gevaren zijn! Zij kregen vijf kinderen. Moe-
der Lacourt, inmiddels 74 jaar, was hier mo-
gelijk niet erg gelukkig mee. Uit een
hervormd, socialistisch gezin komend trouw-
de haar jongste met een gereformeerde en
verhuisde ook nog naar Rijnsburg! Zij onder-
tekende ook niet de huwelijksakte van het
paar, dat deed de oudste zoon Pieter.

De buurmeisjes hielden contact: Sien
kwam regelmatig voor familiebezoek naar
Leiden en Mien ging wel eens een dagje naar
Katwijk met de Blauwe Tram en maakte dan
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een koffiestop bij Sien. Het gevolg was dan
dat de kinderen het strand die dag niet meer te
zien kregen!

Mien's tweede zoon, Hendrik, geb. 1914,
huwdein 1941 met Sien's oudste dochter Jan-
netje, geb. 11 juli (de verjaardag van schoon-
moeder Mien) 1916. (Zij werden de ouders
van de schrijfster van dit verhaal.) De familie-
traditie volgend kregen ook zij een groot ge-
zin: tien kinderen.

Dat de echtgenoten van de voormalige
buurmeisjes familie van elkaar waren was
vaag bekend, maar hoe ...? In die tijd had men
wel wat anders aan het hoofd en ... ons kende
immers ons! Door stamboomonderzoekbleek
dat mijn beide grootvaders achterneven wa-
ren, waardoor veel duidelijker werd. De geza-
menlijke voorvader 'Lange' Hendrik van der
Meij groeide op op één van de boerderijen in
de Klei. Hij stond bekend als iemand met gro-
te lichaamskracht en nog grotere wilskracht
en zijn bijnaam 'Lange' zal hij te danken heb-
ben aan zijn lichaamslengte. Hij was een goed
paardrijder: in zijn diensttijd moest hij met

z'n afdeling te paard een rivier oversteken
waarbij een officier dreigde te verdrinken.
'Lange' Hendrik greep hem vast en bracht
hem veilig naar de overkant.

Hij was één van de voormannen van de
afscheiding rond 1834 waaruit de gerefor-
meerde kerk in Rijnsburg is ontstaan. Op een
zondagmorgen verliet hij de kerk omdat hij
zich niet kon verenigen met de inhoud van de
preek. Ook was hij tegen het zingen van ge-
zangen. Doordat hij in hoog aanzien stond en
een welgesteld man was, zijn de eerste jaren
na de afscheiding betrekkelijk rustig verlopen.
'Lange' Hendrik van der Meij was ook dijk-
graaf, wethouder en ouderling2. Van zijn elf
dochters en vier zonen huwden drie dochters
met zonen uit het gezin van tien kinderen van
Leenden Noort en Ariaantje Klomp. Leendert
werd geboren in 1798, was veehouder op
'Haaswijk' te Oegstgeest en van 1838 tot
1848 diaken in de Gereformeerde kerk van
Rijnsburg.

Mijn beide grootmoeders/buurmeisjes
overleden in hetzelfde jaar: 1967!

Cl . VROLIJK-VAN DER MEIJ

Met dank aan A. van der Meij, N. Noort, J. Vegt en C. van Esch.

1. M.J. Snels, Onze Voorouders, stamreeks Van Eijk, 1989, uitgave van de afd. Rijnland van de NGV.
2. LJ. Rover, Gedenkboek Gereformeerde Kerk Rijnsburg, 1939.

Wie komt de redactie van Gens Nostra versterken voor het maken van speciale
nummers als 'Bijzondere Verwantschappen' of de rubriek 'Wegwijs'?
Stuur een briefje naar de redactie, Postbus 976,1000 AZ Amsterdam of e-mail
naar podbrouw@euronet.nl
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EEN GEVORDERD BEGINNER OP PAD (1)

Ter inleiding
De laatste tien jaren was ik op zaterdagen heel sterk verbonden aan het Verenigings-
centrum en had ik-althans op die dag van de week-weinig gelegenheid om gestalte
te geven aan een andere functie, die van redacteur van Gens Nostra. Door mijn vertrek
als directeur VC is er nu wel enige ruimte gekomen om - bijvoorbeeld - regionale
dagen te bezoeken. Ik stel mij voor van enkele van die dagen, georganiseerd door een
NGV-afdeling, een genealogisch verslagje te maken. Dat wil zeggen, niet door het
overschrijven van het programma, maar door de daar vernomen tips hier aan u door
te geven en andere interessante zaken te beschrijven. Hiermee hoop ik diegenen, die
twijfelen aan het nut van een bezoek aan zo'n dag-of die drempelvrees hebben, te
overtuigen toch eens te gaan. Zij, die niet in de gelegenheid waren kunnen er op deze
manier nog iets van proeven.
Een andere aflevering kan wellicht eens gevuld worden door het bekijken van een
bron(netje) waar ik eerder tijdens mijn onderzoek niet aan toegekomen ben om te
raadplegen of waar ik nog niet mee te maken heb gehad: begin(ners)ervaringen dus.

... op bezoek bij de afdeling Drenthe:
5e Vooroudermarkt in Meppel

5 september 1998

Naar deze dag werd ik o.a. gelokt door het enthousiasme van een organiserend afde-
lingsbestuurslid [mw. E.P.P. Westen-Bataille], dat wilde proberen - om eens met wat
anders te komen - een museum te interesseren voor presentatie op deze dag. De laatste
tijd wordt immers steeds duidelijker dat musea via hun bibliotheek de genealogen heel
wat te bieden hebben.

Na binnenkomst in de schouwburg OGTEROP in Meppel kom ik bij de ingang in ge-
sprek met dhr. G. Verstraete [vice-voorzitter van de afdeling], die ik deelgenoot maak
van mijn voornemen om een stukje over deze dag voor Gens Nostra te schrijven van-
uit het gezichtspunt van een beginner. Onmiddellijk vóór, geeft hij een rondleiding
met uitleg over de indeling van de zalen en de daar opgestelde deelnemers, mij bij
enkelen introducerend, zodat mijn incognito als beginner niet lang stand houdt [©].
Om voor toevallige passanten en beginners de stap over de drempel te vergemakkelij-
ken had men direkt na de entree de mogelijkheid gecreëerd om hen met raad en com"
puter op te vangen [•*»]. Onder de noemer 'genealogie algemeen' waren in de grote
zaal o.a. bijeen gebracht de zusterafdelingen, de NGV-diensten, het Verenigingscen-
trum en het Drentse Rijksarchief. Hogerop in het gebouw waren de onderwerpen com-
putergenealogie, Duitsland, speciale collecties, historie, en particuliere collecties on-
dergebracht. Deze eerste ronde geeft al een aardige indruk van de mogelijkheden om
kennis te vergaren, contacten te leggen en materiaal te verwerven.
Nu voer ik u eerst mee langs enkele onderwerpen (in willekeurige volgorde) waarover
wat uitvoeriger bericht kan worden, gevolgd door kortere items en tot slot wat algeme-
nere opmerkingen.
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Rijksarchief in Drenthe. In de stand staat een leeszaalassistente, die desgevraagd niet
de meestgestelde beginnersvraag paraat heeft. Maar zij meent wel, dat ontbreken van
de kennis van de methodiek van het onderzoek een probleem kan zijn. Beginners
worden altijd door het leeszaalpersoneel begeleid. Dat dit ook zo ervaren wordt,
mocht ik op de heenreis in de trein al vernemen van een RA-Drenthe-fan!
Aan de computerpaal demonstreert archivaris Bos het systeem GenLias, een leeszaal-
info-aanvraag-systeem, ontwikkeld door de Rijksarchiefdienst. Een aantal provincies
is bezig gegevens uit de Burgerlijke Stand (huwelijks-, overlijdens- en geboorte-akten)
in te voeren. Drenthe bereikte dit jaar haar eerste mijlpaal in dit projekt, doordat de
gegevens uit alle (96.613) Drentse huwelijksakten (ook via Internet) te raadplegen
zijn. Friesland en Noord-Brabant schijnen eveneens goede voortgang te maken in dit
projekt; ook uit deze provincies kunnen hier gegevens verstrekt worden. Overal waar
GenLias raadpleegbaar is, kunt u dus inlichtingen krijgen uit de reeds ingebrachte ak-
ten. Thuiswerkers voeren nu de Drentse overlijdensakten in. De heer Bos verwacht dat
Drenthe zeker in 2002 klaar zal zijn; het projekt heeft hoge prioriteit. E.e.a. heeft be-
trekking op de jaren vanaf 1811: geboorten tot 1902, huwelijken tot 1922 en overlij-
dens tot 1942.

Één van de standhoudsters trof het deze dag: ter gelegenheid van een familiefeestje
had zij in het RA Assen al wat uitgezocht. Ze had echter te weinig tijd gehad om het
onderzoekje af te maken, maar dankzij de aanwezige demonstratie van GenLias kon
ze dat nu doen!

Rijksarchief Drenthe, Brink 4, 9401 HS Assen; tel.: 0592-313.523; fax: 0592
314697. Postadres: Postbus 595,9400 AN Assen. E-mail: radr@noord.bart.nl ,en In-
ternet: http://www.obd.nl/instel/anderarch/radr2.htm. Ook te bereiken via Geschiede-
nis on-line http://www.archief.nl [eveneens het adres voor GenLias]. Openingstijden:
maandag 13.30-17.00u., dinsdag en donderdag9.00-21.00u., woensdagen vrijdag
9.00- 17.00u. . Genealogisch spreekuur: iedere eerste maandag van de maand van
10.00 tot 12.00 u.

Genealogische Databank Twente. De afdeling Twente heeft in één (computer-) data-
bank genealogische bestanden (waarin ca. 350.000 personen) betrekking hebbend op
het werkgebied van de afdeling en Twentse bronnen (met ca. 250.000 personen) sa-
mengebracht. De gegevens zijn in te zien op vrijdagmiddagen van 13.30 tot 17.00 u.
in het Genealogisch Informatiecentrum Twente in het Van Deinse-Instituut, aan de
Klomp 35,7511 DG Enschede, tel. 053-435.46.79. Twente-afdelingsvoorzitter F.J.M.
Agterbosch 'bedient' vandaag de Databank, maar helpt ook de weg te vinden in de
vele DTB-uitgaven op zijn tafel. Zijn ervaring is, datje mensen het best kunt binden
door te laten zien dat hun naam ergens in voorkomt. Dat kan zijn in de 'Beresteyn',
de Contactdienst, zijn Databank enz. Hij adviseert danook om altijd in indexen te kij-
ken, dat moet een tweede natuur worden*. Beginners nodigt hij altijd uit voor een af-
delingsbijeenkomst.
[*: dit wordt al in praktijk gebracht getuige enig gebrom - elders op de markt-van
verkopers van indexen (met voorafgaande tekst) over 'kijkers-niet kopers'].

In de Beginnersstand tref ik de heer J. Fonk, die les geeft aan de Volksuniversiteit. De
meest aan hem gestelde vraag is: 'Ik heb een schat aan gegevens; hoe breng ik daar
structuur in?' Hij wijst dan o.a. op de drie in Nederland gangbare computerprogram-
ma's, die ook deze dag gedemonstreerd worden. Degenen, die niet over een computer
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beschikken raadt hij aan een keus te maken tussen bijvoorbeeld een parenteel en een
kwartierstaat. Een schema maken is zonder computer te doen. Verder adviseert hij
[uiteraard] een cursus te volgen bij één van de archieven [of andere aanbieders] in uw
buurt. Enthousiast vertelt hij hoe hij via zo'n cursus richting kan geven aan onderzoek
door specifieke archieven te behandelen als de Maatschappij voor Weldadigheid, en
die voor militairen, VOC-scheepsrollen, haardstedenregisters, liggers volkstellingen
en successiememories. Omdat de heer Fonk ook een 'Roden'-kenner blijkt, kan ik ge-
lijk voor mijn eigen kwartierstaatonderzoek bij hem terecht. De gezochte voorouder
leefde echter in een tijd waarover voor Roden zelf geen DTB-gegevens bewaard zijn
gebleven. Toch heeft hij een tip voor me: Roden had connecties met het wees-/gast-
huis van de stad Groningen.

Het Veenkoloniaal Museum te Veendam blijkt het beloofde museum; inderdaad een
eye-opener voor mij als genealoog met een Groningse overgrootmoeder (die tenminste
zes veenkoloniale schippers onder haar voorouders telt)! Het museum beschikt over
een bibliotheek voor de specialismen (veenkoloniale) zeevaart, binnenvaart, aard-
appelzetmeel- en strokarton-industrie. Er is documentatie over productieprocessen, er
zijn foto's uit jubileumboeken, diploma's van zeevarenden, scheepsjournalen (op
naam van een schip en op eigenaar/kapitein) en diverse monsterrollen. Van deze laat-
ste zouden ook exemplaren zich bevinden in de Gemeentearchieven van Veendam en
Pekela. Bij het museum kan men zich goed oriënteren waar wat in de regio te vinden
is. De bibliotheek, waar alleen vrijwilligers werken, is geopend dinsdag t/m vrijdag
van 11.00 tot 17.00 uur en gratis toegankelijk [het museum zelf dus niet]. Adres:
Winkler Prinsstraat 5, 9641 AD Veendam, tel. 0598-61.63.93; internet:
http://www.pi.net/~mfkns. Het museum lijkt ook zeer geschikt voor excursies; dagar-
rangementen kunnen geregeld worden. Voorts geeft het een Veenkoloniale Volksal-
manak uit met artikelen over de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.

Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal biedt de genealoog eveneens de moge-
lijkheid achtergrondinformatie te vinden. Er is een collectie van 16.000 foto's over
thema's als landbouw, vervening en industrie in Zuidoost-Groningen, maar bevat ook
familieportretten. Men kan er terecht voor het krantenarchief (voorbeelden zie ik op
tafel), krantenknipselarchief en de bibliotheek met publicaties over de geschiedenis
en genealogie van Zuidoost-Groningen en de aangrenzende Drentse Veenkoloniën.
Tevens is in dit Centrum ondergebracht het archief en de bibliotheek van de 'Vereni-
ging voor Genealogie en Historie van Westerwolde'. Het is gevestigd Ceresstraat 2
te Stadskanaal en is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur; tel.
0599-61.26.49.

Grafschriftenprojekt Nederland, een initiatief van een aantal computergenealogen. Als
een graf niet is te vinden in de plaats van overlijden en er niemand meer is die kan
vertellen waar het wel is, wordt het zoeken moeilijk. Grafstenen kunnen bovendien
verwijderd zijn of beschadigd. Daarom worden zoveel mogelijk gegevens van graf-
stenen genoteerd. Inlichtingen, maar ook graag aanmeldingen om mee te doen, bij L.F.
Rynja, Johan WinkJerwei 331, 8915 EV Leeuwarden.

Een uitvoerig gesprek met de heer A. Everts maakt me wijzer m.b.t. de Historische
Kring Hoogeveen en wel speciaal de Genealogische Werkgroep. Ik krijg uitleg over

716 GensNostra53(l998)



Stand van het Grafschriftenproject Nederland

voogden en momberprotocollen, en over een register met acten/voogdijzaken betref-
fende Echtens Hoogeveen. Er wordt een lans gebroken voor de volkstellingen [bijv.
1829], die een aansluiting geven van haardstedenregisters op het kadaster. Ik leer, dat
er van Zuidwolde (hoewel in 1803 verbrand) wel wat te vinden is, omdat Zuidwolde
viel onder de schulte Koekange. De Werkgroep telt 15 leden; belangstellenden zijn
van harte welkom [Helios 68, 7904 HH Hoogeveen; tel. 0528-22.17.42].

Een apart onderwerp vormen de particuliere collecties. Er is documentatie over fami-
lies Zijlstra [en andere schrijfwijzen als Zielstra; zo'n 200 verschillende stammen],
Kroes(e/en) [en spellingen als Croes, Kruze, Kroeze(n)], Kikkert en Geskus/Geskes.
De collectie Van der Meulen bevat o.a. advertenties uit 35 kranten uit heel Nederland,
maar eveneens uit Canada [bijv. uit het blad van de Dutch Reformed Church]. Er zijn
tafels vol met genealogieën, voornamelijk delen van de provincie Friesland bestrij-
kend [w.o. collecties Houkes, Haijema en Ten Hoor]. Voor Drenthe is er bijvoorbeeld
de collectie Martens, waar men bewerkingen van DTBL van de Hondsrug aan kan
schaffen en een bestand in de computer vrij kan inzien [Van Goghlaan 59, 7545 RL
Enschede; tel.: 053-430.27.31]. Vermeldenswaard is het initiatief van de heer KI. Jan-
sen en zoon om uit Zwitserland te komen met hun computerbestand (NO-Friesland en
Zuid-Drenthe) om daarmee gegevens uit te wisselen.

o

Korte memo's:
- bij de 'Emslandische' [Arbeitskreis Familienforschung Emsland/Bentheim] kunt

u in het Nederlands terecht; de taal hoeft dus geen drempel te zijn om hier aan te
schuiven met uw vragen.

- op de DIP-tafel vindt u alle NGV-afdelingstijdschriften bijeen; u kunt er de nieuw
uitgekomen boeken inzien; 'starters' [eerste hulp voor beginners in een notedop],
evenementenlijstjes en folders meenemen, en brochures kopen.
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- er zijn op deze dag vele mogelijkheden om publicaties aan te schaffen danwei om
ze in te zien en te bestellen, w.o. voor joodse genealogie.

- historische verenigingen hebben raakvlakken met genealogie; zij hebben vaak ook
genealogische werkgroepen, die in hun 'territoor' actief en deskundig zijn—u kunt
er op regionale dagen als deze makkelijk met specifieke vragen terecht. Zij hebben
ook meestal die (bewerkte) bronnen uitgestald, die juist voor die streek of plaats het
meest geëigend zijn om te raadplegen.

- CALS [=CoördinatorAfdelingsLedenService]-heer J. van Rietschoten is er van
overtuigd, dat ook gevorderden (steeds weer) nieuwe contacten via de Contact-
dienst kunnen opdoen.

- verzamel vooral folders en A-viertjes met genealogische en historische informatie,
zodat u thuis op uw gemak e.e.a. kunt nalezen. Ik doe dat ook, zodat ik tijd kan spa-
ren voor verdere contacten en thuis voor u nog eens de zaken kan samenvatten.

- HazaData-helper J. Diebrink geeft me voor beginners het advies mee: 'Als u begint,
doe het dan gelijk goed: vergeet geen details op te schrijven, noteer altijd uw bron-
nen, hetzij mondelinge dan wel schriftelijke!

- Heraldiek-afdelingsvoorzitter A. Daae noemt zijn favoriete onderwerp een bloem
aan de genealogische plant; het is leuk als die mooi gaat bloeien, maar eerst dient
de genealogie in orde te zijn. Hij adviseert om tijdens uw onderzoek er al op te let-
ten of er door uw voorouders/verwanten misschien gezegeld kan zijn in - bijvoor-
beeld - hun functie van richter, schepen of hoogheemraad. De afdeling Heraldiek
heeft een pagina op Internet.

- opmerking van een bezoeker: je krijgt veel materiaal onder ogen dat je niet ver-
wachtte.

- ook voor het Hoofd van de Microfiches-dienst J.J. Kaldenbach is deze dag een suc-
ces, omdat hij bezoekers, die al jaren vastzaten met de naam Muller, en een Duitse
dame, die al twintig jaar ergens naar zocht, gelukkig kon maken. Zowel beginners
als ervaren genealogen, stelt hij, kunnen meestal geholpen worden de onvindbaar
ge(d)achte herkomstplaats van voorouders via bestanden van de microfiches te ach-
terhalen. Kom dus naar ons Verenigingscentrum in Naarden; u kunt daar e.e.a. (ook
andere problemen!) op uw gemak bespreken.

Tenslotte
Er bleken verschillende personen aanwezig te zijn, die beginnerscursussen geven,
ervaren medeleden dus, die volgaarne op zo'n dag u op weg willen helpen; doe daar
uw voordeel mee en kom naar dit soort dagen —praat, vraag en wordt wijzer!
Mijn tijdens de algemene rondleiding gedane toezeggingen later op de dag wat uit-
voeriger met de standhouders te komen praten kon helaas niet in alle gevallen nage-
komen worden; er was zo veel te zien en te vragen -de 'andere kant' was zo graag be-
reid een in- of toelichting te geven,... óf men was (gelukkig) nogal eens in gesprek,
dat de tijd te kort bleek! °
De afdeling Drenthe daarom bij dezen mijn compliment voor het samenbrengen van
zoveel 'tijdrovende' enthousiaste hulpverleners.

M. Vulsma-Kappers
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OP ZOEK NAAR EEN NATUURLIJKE VOORVADER

door Drs. J. VAN DER VALK

In het verslag van Drs. P.G.Hoefnagel over zijn zoektocht naar een natuurlijke voorva-
der (Gens Nostra 51 (1996), pag.66/68) raadt hij aan het slot aan om alles wat bekend
is schriftelijk vast te leggen. Vandaar onderstaand verhaal.

Omstreeks 1930 wees mijn moeder mij erop, dat een jongen waarmee ik in dezelfde
bank op de gereformeerde school, Vaartweg 45, Hilversum, had gezeten, Freek Kui-
per, nog familie van ons was. Heel precies wist zij het niet meer. Daarvoor moest ik
mijn tantes in Ouderkerk aan de Amstel maar eens raadplegen.
Toen ik op 25 april 1931, in Ouderkerk aan de Amstel aan de in 1875 geboren tante,
Geertje Schut, vroeg in welke mate ik verwant was aan de familie Kuiper in Hilver-
sum, werd er een uitgebreid overzicht opgesteld, vier geslachten terug. De herkomst
van mijn in 1840 geboren en in 1894 gestorven grootvader bleef onvermeld.

Eenjaar of wat later nog eens naar de moeder van mijn grootvader, Cornelis Johan-
nes Schut, informerend, werd mij vaag kenbaar gemaakt dat zij Geertje Schut had
geheten.

Men liet mij in de waan dat zij met een Schut getrouwd was geweest en als weduwe
hertrouwde met een zekere Jan de Boer, schoenmaker in Amsterdam. Eerst na de
dood van mijn moeder, op 7 juni 1960, nam ik mijn genealogische kladstukken weer
eens door teneinde haar sterfdatum te noteren. Mijn oog viel op het feit dat er geen
meneer Schut als echtgenoot van mijn overgrootmoeder was vermeld; iets wat mij bij-
bleef.

Tante Geertje Schut overleed op 89-jarige leeftijd in juli 1964. Een aangetrouwde
oom, Beije Both, toen oud 81 jaar, goed gereformeerd, zat naast mij in de volgauto
naar de begraafplaats. Hij zei dat mijn overgrootmoeder in familiekringen een beden-
kelijke reputatie had gehad. Toen ik vroeg waarom, zei hij dat Cornelis Johannes
Schut, getrouwd met mijn grootmoeder, Petronella Cornelia de Kort, een onwettig
kind was geweest, voortgesproten uit een verhouding met iemand in Zeist.

'Hoe heet die man ook weer?' vroeg ik quasi-onnozel. 'Van Mecklenbrok', spelde
hij. Het eerste houvast.

De dames Schut werden veelal oud, van de zeven meisjes werden er vier ouder dan
tachtig, van wie één zelfs drieennegentig. Mijn belangstelling voorde familiegeschie-
denis kennende kreeg ik van de laatst levende tante op een gelukkig moment een doos
met overlijdensberichten, en een stapeltje testamenten vanaf 1876. Eén van die nota-
riële akten bracht mij verder.

'Het uittreksel uit de akte, inhoudende de uiterste wilsbeschikkingen van den heer
C.J. Mecklenbroick te Huis ter Heide d.d. 1 september 1918', Notaris Schröder,
Amersfoort. Op 1 september 1914, één maand na het uitbreken de eerste wereldoorlog
legateerde hij, Cornelis Johannes Mecklenbroick: 'Aan de weduwe C.J. Schut, thans
van beroep kleedermaakster te Nieuwer-Amstel bij Ouderkerk aan de Amstel vijf van
zijn obligatiën ten laste van Oostenrijk, elk groot tweeduizend kronen rentende vier
procent 's jaars, af te geven binnen zes maanden na zijn overlijden'. Daar had je, nota-
rieel vastgelegd, de naam van degene, die door mijn oom Beije Both als verwekker
van mijn grootvader was aangeduid.

Bij dit uittreksel bevonden zich in een originele envelop uit 1918 nog drie brieven
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van de executeur-testamentair Dr. J.G. Kroon uit Rijswijk met als inhoud dat mijn
grootmoeder pas recht had op de rente vanaf 1 november 1918. Praktisch de datum
waarop de Oostenrijkse dubbelmonarchie al was verdwenen en de stukken, in Oosten-
rijkse kronen, waardeloos waren geworden...

Op zoek dus naar Cornelis Johannes Mecklenbroick.Eerst de Contactdienst geraad-
pleegd, zonder resultaat. Eens geinformeerd bij mijn tante, de vrouw van Beije Both,
die inmiddels over de negentig was! Ja, die ' Von' Mecklenbroick was een korenkoper
geweest, wonende op Huize Boisé in Huis ter Heide; was een heel deftig persoon die
met zijn vrouw vooraan in de kerk zat. 'Jouw moeder is er met haar moeder nog eens
geweest om geld om een manufacturenzaak in Ouderkerk aan de Amstel te beginnen,
maar ze werden niet te woord gestaan'. 'Zo, zo moeder van me, dat heb je mij nooit
verteld', dacht ik.

Na deze mededeling van mijn tante Riek tijdens dit gesprek - speciaal aan mijn
adres, gelardeerd met aan de Heidelbergse cathechismus ontleende vermaningen -
keek ik laat, maar niet te laat, in Beresteyn. Eureka! In de Navorscher van 1938 pag.
241 e.v. beschreef M.C. Sigal, de stadsarchivaris van Vlaardingen, het wettig kinder-
loos uitgestorven geslacht Mecklenbroick. De gezochte Cornelis Johannes Mecklen-
broick, geboren te Utrecht 5 april 1821, koopman in ijzerwaren, overleden te Zeist 31
maart 1911 (moet zijn 1918) huwde te Utrecht 29 november 1866 Juliana Albertina
Wantenaar, geboren te IJsselstein 26 februari 1818, overleden te Zeist 19 augustus
1910(1911 moet zijn 1918 zoals ik op de Burgerlijke Stand in Zeist verifieerde op 17
november 1978, aangezien een in 1911 overledene kwalijk op 1 september 1914 een
testament kan hebben gemaakt). Ik zocht ook nog naar huize Boisé, dat vlakbij het
witte kerkje Huis ter Heide moet hebben gestaan, doch ook Ds. Salverda aldaar kon
mij niet verder helpen.

Meneer Mecklenbroick heette dus Cornelis Johannes en mijn grootvader Cornelis
Johannes Schut, die op 24 juni 1840 in Wijk bij Duurstede was geboren. Op naar het
R.A. in Utrecht.

Geertje Schut vond ik in het N.H. doopboek als derde dochter van Willem Schut en
Janneke Damhaar op 15 november 1910 te Wijk bij Duurstede. Uit het N.H. lidmaten-
boek van Wijk bij Duurstede bleek het volgende 'july 1839: Met att[estatie] van
Utrecht (Waalsche Gem.) Cornelis Johannes Mecklenbroick'. En het N.H. doopboek
van Wijk bij Duurstede gaf op ' 12 july /1840:
Kind: Cornelis Johannes, onecht, geb. 24 juny, Moeder: Geertje Schut'. De natuurlijke
voorvader is gevonden.

Inmiddels kon ik ook vast stellen dat Freek Kuiper pas in de achtste graad familie
is.
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nr. 39

WEGWIJS

DE INDICERING VAN HET OUD-NOTARIEEL ARCHIEF
BU DE ARCHIEFDIENST WESTFRIESE GEMEENTEN TE HOORN

Na 10 jaar arbeid is weer een flink gedeelte
van de indicering van de oud-notarieel archie-
ven te Hoorn voltooid. Het gaat hier om de
protocollen van vóór 1813 van de notarissen
in de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek,
Hoogkarspel, Venhuizen, Hem, Wervershoof,
Westwoud en Wijdenes.

Van de inhoud van deze protocollen zijn
met behulp van een database-programma
(dBase IV) lijsten geproduceerd, de zoge-
naamde Inhoudsopgaven, die in boekvorm
zijn gebonden. Daarin worden per notariële
akte alle daarin voorkomende personen en
zaaknamen vermeld in de volgorde waarin
zij in het originele document worden ge-
n o e m d . De a k t e n komen in d e z e
Inhoudsopgaven voor in de volgorde van het
Band/aktenummer. Elke regel in de persoons-
lijsten is onderverdeeld in 11 kolommen:

1. Geslachtsnaam (achternaam) of bij ont-
breken daarvan: patroniem.

2. Voornaam.
3. Patroniem (indien bekend) of: 2e voor-

naam (indien aanwezig).
4. Relatie (hierin worden d.m.v. een code-

ringssysteem de relaties tussen de ver-
schillende in de akte voorkomende
personen weergegeven).

5. Woonplaats (indien bekend).
6. Beroep of functie (indien bekend).
7. Kerkelijke gezindheid (indien bekend).
8. Rolaanduiding (de hoedanigheid waarin

een persoon in de akte voorkomt).
9. Band/aktenummer.

10. Datum van de akte.
11. Documenttype(n) (aanduiding van de

rechtshandeling(en) in de akte).
Van de in de protocollen voorkomende

zaaknamen (landsnamen, watertjes, polders,
buurtjes, gehuchten, herbergen, molens, brug-
gen, scheepsnamen, bedrijven etc.) zijn per
akte aparte lijstjes opgenomen, die bestaan uit
6 kolommen:

1. Zaaknaam.
2. Omschrijving.

3. Geografische ligging (indien van toepas-
sing).

4. Band/aktenummer.
5. Datum van de akte.
6. Documenttype(n).

In de diverse kolommen zijn in de origine-
le akten ontbrekende gegevens toegevoegd,
wanneer deze uit andere notariële akten en
overige op het archief aanwezige bronnen bij
mij bekend waren, of anderszins waren te
concluderen door gegevens te vergelijken.
Deze toevoegingen zijn door een uitroepteken
(!) als zodanig aangegeven.
Men moet hier denken aan namen van niet
met name aangeduide personen die wel met
een vage aanduiding in de akten voorkomen,
of familienamen, patroniemen, beroepen, fa-
milierelaties, geografische gegevens e.d. die
niet in de akte genoemd worden.

Uit deze Inhoudsopgaven zijn drie alfa-
betische Indexen geproduceerd met sorterin-
gen op geslachtsnaam, patroniem of zaa-
knaam. Deze Indexen hebben dezelfde ko-
lomstructuur hebben de bovengenoemde In-
houdsopgaven. Daarbij is de relatiekolom in
de indexen op geslachtsnaam en patroniem
vooral voor genealogen van belang. In de In-
houdsopgaven en Indexen wordt regelmatig
d.m.v. een ster (*) in de kolom van het Band/
aktenummer verwezen naar zogenaamde An-
notaties, die op volgorde van Band/akte-
nummer zijn opgenomen in een aparte boek-
band. Het gaat hier om akten, waarbij een ex-
tra beschrijving van de inhoud noodzakelijk
werd geacht, hetzij omdat de akte van een
breder historisch belang werd geacht, of om-
dat een nadere uitleg bij de akte nodig was.
Soms wordt hierin ook verwezen naar andere
aanwezige bronnen over een bepaald onder-
werp.

Tenslotte is er nog een deeltje met uitleg
van de diverse codes, die gebruikt zijn in de
kolommen. De persoonsnamen in dit gehele
werk zijn gestandaardiseerd om een bruik-
bare alfabetisering mogelijk te maken. Daar-
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om zijn er ook nog twee standaardisatielij- te vinden; deze moet men afleiden uit de ge-
sten, namelijk van voornamen en van achter-
namen, waarin men kan opzoeken onder wel-
ke gestandaardiseerde vorm men de in de oor-
spronkelijke bronnen voorkomende namen
moet zoeken in de indexen. De standaardise-
ring van patroniemen is niet in een apart boek

standaardiseerde voornamen.
Het gehele werk omvat 26 boekdelen.

H. van der Sloot
Archiefdienst Westfriese Gemeenten

Gemeentehuis Hoorn (Nieuwe Steen 1)

AANTEKENINGEN UIT DAGBOEKEN

Al vanaf mijn jeugd herinner ik me het ver-
haal dat mijn betovergrootmoeder een zeer
groot aantal kinderen had. Ik heb dit nage-
trokken, maar het aantal kinderen dat zij had
was groot, maar niet uitzonderlijk.

In mijn kwartierstaat komt de familienaam
Vermaat voor. Ik ben daarom geïnteresseerd
in de dagboeken die drie generaties Vermaat
- boeren in Poortugaal — bijhielden. Tot mijn
verassing vond ik daarin de volgende aanteke-
ning gedateerd 20 november 1810: 'Op Roon

is overleden Leygje Kranenburg, weduw van
Pieter Louter, oud 88 jaar en heeft nagelaten
zoo kindren als kindskindren en agterkindren.
Een getal van 186 persoonen. En daar waare
er nog gestorve 22 te samen 208 persoonen
die uyt haar gesproten zijn.'

Pieter Louter en Lijgje Kleisdr. Kranen-
burg waren de grootouders van mijn betover-
grootvader Arij van Gendt. Het verhaal van
de vele nazaten speelt dus kennelijk twee ge-
neraties vroeger dan ik altijd heb gedacht.

P.A. van Gent

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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WAPENREGISTRATIE

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische
Vereniging zijn de volgende wapens geregistreerd:

Buist (Groningen)
Beschrijving:
Schild: in zilver een van goud en blauw in drie rijen geschaakte schuinbalk,
rechtsonder vergezeld van drie groene klaverbladen en linksboven van een
zwarte strijkstok met gouden snaren, alles in de richting van de balk.
Helmteken: een uitkomende zilveren leeuw met in zijn voorpoten een rode
esculaap.
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1997 ontworpen door C. Böhms te Den Haag en is gebaseerd op elementen uit het leven
van de (schoon)ouders en het gezin van de aanvraagster. Dit wapen wordt gevoerd door de naamdragende
nakomelingen van Willem Theunis Buist, geboren Noordbroek (Gr.) 3 februari 1942 en overleden Dor-
drecht 15 januari 1989, echtgenoot van aanvraagster.

Geregistreerd op verzoek van Hermanna Buist-van Dijk, geboren Dordrecht 29 april 1943, wonende te
Hendrik-Ido-Ambacht, dochter van Nelis van Dijk en Jannigje de Wit.

Bronnen:
- Geen.

Nummer: NGV.1998.028 (7-7-1998)

De Heus (Erichem (Buren), Gelderland)
Beschrijving:
Schild: gevierendeeld: I t/m IV in blauw een zilveren droogscheerdersschaar.
Helmteken: de droogscheerdersschaar van het schild tussen een zilveren
vlucht.
Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

Dit wapen is gebaseerd op het zegel waarmee Dirck Herbertse de Heus (1674-ca.l729) in 1716 zegelde.
In 1992 zijn de kleuren, helmteken en dekkleden vastgesteld door aanvrager in samenwerking met R.J.P.M.
Vroomen te Echt.
Aanvrager stamt af van Jan Baltusz. de Heus (geboren ca. 1620), oudoom van de wapenvoerder. De oudste
voorvader is Jan de Heus, koster te Erichem eind 16e eeuw, grootvader van Jan Baltusz. Dit wapen mag
worden gevoerd door de naamdragende nakomelingen van laatstgenoemde

Geregistreerd op verzoek van Marinus Teunis de Heus, geboren Tiel 23 juli 1942, wonende te Emmeloord,
zoon van Gijsbertus de Heus en Catharina van de Pol.

Bronnen:
- R.A. Arnhem. Volmachten Leenkamer 154, 30 januari 1716;
- F. en G. de Heus, Jean Coenen, De Familie De Heus, uitgave van de familievereniging De Heus,

Erichem (Buren) 1994.

Nummer: NGV.1998.026 (7-7-1998)
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Van den Eijnden (Gorinchem, Zuid Holland)
Beschrijving:
Schild: in goud drie zwarte eenden (2-1).
Helmteken: geplaatst de eend van het schild tussen een antieke vlucht van
goud en zwart.
Dekkleden: zwart, gevoerd van goud.

Dit wapen werd in 1661 gevoerd door Laurens van den Eijnden, 'wascoperenbejaertjonghman', begraven
Utrecht 4 september 1708, blijkens in twee delen ingedeeld boek getiteld: 1 "Ordonnantie ad Majorem Dei
Gloriam en B. Maria Virginis, 1 april 1660" en 2 "Wapenen ende namen der Collegianten van 't Musiek
Collegie van de H.H. Maghet Maria binnen Utrecht". Wapenvoerder stamt af van Arnoldus van den Eijnden
(ca. 1643-1713), broeder van bovengenoemde Laurens van den Eijnden.

Geregistreerd op verzoek van dr. H. Boer, te Huizen ten behoeve van Dick Hendrik van den Eijnden, gebo-
ren Bussum 18 januari 1964, wonende te Amsterdam, zoon van Peter van den Eijnden en Catharina Elisa-
beth Steinhart.

Bronnen:
— Archief Oude RK Aalmoezenierskamer (ORKA);
- H.J.W. Verhey; 300 jaar Welzijnszorg in Utrecht, Rotterdam 1974 .

Nummer: NGV. 1998.029 (26-8-1998)

Geefshuysen (Wüsting, Döttlingen D)
Beschrijving:
Schild: in rood een zilveren huismerk.
Helmteken: twee rood beklede armen met zilveren manchetten houdende het
huismerk van het schild.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is gebaseerd op het huismerk van Johann Geveshausen, boer in Wüsting 1651 -1706, blijkens een
akte d.d. 5 juni 1696 uit het Pfandprotokoll der Vogtei Wüstenland 1681-1696.
De oudst bekende voorvader is Johan Gevenhusen, boer in Wüsting, geboren ca. 1540 en begraven 10
februari 1624. Aanvraagster stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Magdalena Geefshuysen, geboren Veenendaal 11 oktober 1936, wonende te
Tilburg, dochter van Arie Geefshuysen en Helena Diepeveen.

Bronnen:
— Niedersachsisches Staatsarchiv in Oldenburg, Signatur Bestand 74-3 Ab. Nr. 47.

Nummer: NGV.1997.021(16-12-1997)
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Van der Kooij (Overschie, gem. Rotterdam)
Beschrijving:
Schild: doorsneden door een zwart zilver geblokte dwarsbalk van 9 stukken;
A gedeeld: I in rood drie zilveren rozen (2-1); 2 in goud een klimmende rode
leeuw. B in blauw drie zwemmende gouden eenden op een golvende zilveren
schildvoet.
Helmteken: een antieke vlucht van zilver en rood.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd o.a. gevoerd door Paulus Ariënsz. van der Kooij (1715-1750), bouwman onder Hof van
Delft, blijkens een lakafdruk van de alliantiewapens Van der Kooij en Rodenburg uit de wapenverzameling
van de genealoog Calant later in bezit van de heraldicus Marten N. Damstra. Aanvrager stamt van genoem-
de af. De oudste voorvader, die de naam Van der Kooij voerde, is Pleun Michielsz. van der Kooij (ca. 1557-
1644). Alle naamdragende nakomelingen van laatstgenoemde mogen het wapen voeren.

Geregistreerd op verzoek van de Stichting Familie van der Kooij te Vlaardingen ten behoeve van Marinus
van der Kooij, geboren Overschie 23 april 1918, wonende te Rotterdam, zoon van Jacob van der Kooij en
Trijntje Hoogerbrugge.

Bronnen:
- M. van der Kooij, Van der Kooij (Grepen uit de geschiedenis van een oud boerengeslacht, Alblasserdam

1988;
— Stichting Familie Van der Kooij, Genealogieën Van der Kooij, Alblasserdam 1993.

Nummer: NGV. 1998.027 (7-7-1998)

Krijthe (Roden, Drenthe)
Beschrijving:
Schild: in rood een rechtopstaand zilveren zwaard, goud gevest, en over het
lemmet heen een zilveren boek met twee gouden leliesloten.
Helmteken: een lelie gedeeld van zilver en rood en de band van het een in het
ander.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is een breuk van het wapen dat werd gevoerd door Thyle Krijthe, zijnde een gevest staand
zwaard, ter rechterzijde vergezeld van een boek met twee sloten, blijkens een lakafdruk op een volmacht
van J.P. Meisterlin, d.d. 12 januari 1746 uit Roden. Hij is geboren Roden ca. 1690 en overleden aldaar in
augustus 1780, verwalter schultus/schoolmeester van Roden. Aanvrager stamt af van Tijle Krijthe, geb.
Roden 1626, schoolmeester/schatbeurder, overl. 1654, grootvader van eerstgenoemde.

Geregistreerd op verzoek van Egbert Roelof Krijthe, geboren Roden, 9 maart 1924, wonende te Groningen,
zoon van Pieter Krijthe en Aafke Zuiderveld.

Bronnen:
- Staatsarchiv Marburg, fonds 261. Oberappellationsgericht Aeltere Akten nr. 639.
- Gens Nostra 25 (1970), pag. 345 t/m 347.

Nummer: NGV.1997.023 (16-12-1997)
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Van der Kuil (Zwartewaal, Zuid-Holland)
Beschrijving:
Schild: gedeeld van groen en zilver met een achtpuntige ster van het een op
het ander.
Helmteken: een bos pauweveren van natuurlijke kleur.
Dekkleden: groen, gevoerd van zilver.

Dit wapen werd in 1996 ontworpen door aanvrager en drs. S.E. Pronk te Rijswijk (ZH) en is getekend door
G.J.C, van Breugel te Arnhem.
Dit wapen wordt gevoerd door aanvrager en zijn nakomelingen.
Aanvrager stamt af van Pieter van der Kuil en Sara van Beek.

Geregistreerd op verzoek van Teunis van der Kuil, geboren Rotterdam 11 januari 1918, wonende te Nijme-
gen, zoon van Teunis van der Kuil en Cornelia Caharina de Ligt.

Bronnen:
— Geen.

Nummer: NGV. 1997.020 (14-10-1997)

Schampers (Stratum, gem. Eindhoven)
Beschrijving:
Schild: in goud een groen klaverblad.
Helmteken: een gouden tak van de gagel met zeven mannelijke katjes.
Dekkleden: groen, gevoerd van goud.

Dit wapen is in 1996 ontworpen door aanvrager en C. Böhms te Den Haag en is gebaseerd op het zegel van
Henrick Jans van Lievendaal, schepen van Stratum in 1566, mogelijk een kleinzoon van Henrick Janse
Scamparts, vermoedelijk de oudste voorvader van de aanvrager. De zoon van de wapenvoerder was eige-
naar van het huis "de Schampert" te Stratum.
Dit wapen mag worden gevoerd door alle naamdragende nakomelingen van oudst genoemde voorvader.

Geregistreerd op verzoek van drs. Gerardus Johannes Antonius Schampers, geboren Helmond 21 februari
1922, wonende te Uden, zoon van Arnoldus Gerardus Antonius Schampers en Emerentia Kuijten.

Bronnen:
- A.R.A. Nassause Domeinraad inv. Drossaers 460, regest 1917;
- Drs. G.J.A. Schampers, Schampers, in: De Brabantse Leeuw, jrg. 43, no 3 en 4, 1994, pag. 172 t/m 183

en 213 t/m 224 en jrg. 44, no 1 en 2, 1995, pag. 4 t/m 15 en 110 t/m 123.

Nummer: NGV. 1998.025 (7-7-1998)
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Uittien (Malchin, Mecklenburg D)
Beschrijving:
Schild: in rood een drietoppige zilveren heuvel en in een zilveren schildhoofd
drie rode rozen naast elkaar.
Helmteken: een zilveren vlucht.
Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

Dit wapen is in 1993 ontworpen door aanvrager en het Centraal Bureau voor Genealogie, voor alle naam-
dragers Uittien komende uit de oudste voorvader Jurgen Eutin (Euthien) die te Malchin (Mecklenburg) is
gehuwd op 6 november 1648 met Engel Tarnowen. Geregistreerd in het wapenregister CBG onder nummer
634 Jb. 1994. Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Karel Christiaan Uittien, geboren 's-Gravenhage 1 oktober 1939, wonende
te Harderwijk, zoon van Jan Jacob Uittien en Catharina Ploeg.

Bronnen:
- Geen.

Nummer: NGV.1997.022 (16-12-1997)

Van der Zalm (Brakel, Gelderland)
Beschrijving:
Schild: in blauw twee afgewende gouden zalmen, vergezeld boven van een
zilveren kroon van drie bladeren met drie robijnen.
Helmteken: de kroon van het schild
Dekkleden: blauw, gevoerd van goud.

Dit wapen is gebaseerd op het zegel van Ghijsbert Otten uit 1567, geboren te Brakel, schepen in de Hoge
Bank van Zuilichem, gerichtsman en heemraad, overleden aldaar voor 1591. In 1996 zijn de kleuren, helm-
teken en dekkleden vastgesteld, door aanvrager in samenwerking met R. J.P.M. Vroomen te Echt. Aanvrager
stamt van genoemde af.

Geregistreerd op verzoek van Renier Jan Piet van der Zalm, geboren 's-Gravenhage 15 september 1940,
wonende te Landgraaf, zoon van Johannes Hendricus van der Zalm en Hendrica Hubertina Maria Heidens.

Bronnen:
- RA. Arnhem, archief van de familie Van Dam van Brakel (1307-1379), 1381-1959, inv. nr. 563, charter

20 februari 1567;
— Oude Geslachten uit de Bommelerwaard en aangrenzende gebieden in: Gens Nostra 24 (1969), pag.

297-302.

Nummer: NGV.1997.024 (16-12-1997)
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KEURMEDIGEN VAN DE KELNARU VAN PUTTEN (3)*

I. Catharina N., mancipi naar de natuur van het goed nadat het hofgericht te Putten
Catharina dwong haar dienstrecht op te geven oktober 156019, overl. 1574, keur be-
taald door haar man met 8 fl. phil. 11-6-15741, tr. HendrickHupers, 'mancipus', bezit-
ter van en wnd. op Donkersgoed te Halvikhuizen (Putten), betaald keur van zijn broer
16262, overl voor 29-3-1638, keur betaald met 40 hgl., pro culina 2 hgl. 29-3-16383.

Uit dit huwelijk:

1. Hubbertje, bezitster van Donkersgoed.
2. Heilichen Hendricks, tr. Gerdt Aersen (ten Broecke?)
3. Hubbert Henrixen, tr. Merie Borren, ook keurmedig, overl. oktober 1626, keur

betaald door haar zoon Hendrik Hubers met 52 g.4, dr. van Boris Jans (van Pader-
born, tr. Hoevelaken 23-11-1631) en Cornelisje Jans (van Amersfoort).

Uit dit huwelijk:
a. Henrick Hubersen, bezitter van Donkersgoed, overl. voor 15-5-1673, keur

betaald met koe 15-5-16735, tr. Putten aug. 1627 Gerritgen Godtschalcx,
overl. voor 12-7-1673, keur betaald door Aelt en Henrick Borissen met 30
gl., pro familia 3 gl.6.

4. Sophia, volgt Ha.
5. Wulph Henrixen
6. Griet, volgt Ilb.

Ha. Vye/Sophia Henrixen, overl. voor 21-5-1655, keuren hoofdtins betaald door haar
man Wolter Petersen met 107-10-0, pro culina 2-10-0 10-6-16557, tr. Putten 29-10-
1617 Wolter Petersen, wnd. op Nenne Woutersgoed te Norden (Putten), zn. van Peter
Wolters, overl. voor 30-9-1671, keur betaald door zoon Heijmen Wolters vanwege
Maes Spruijtengoed met 60 gl. 30-9-16718.

Uit dit huwelijk:

1. Weym Wouters, ged. Putten 22-2-1618, overl. voor 29-8-1671, keur en tins be-
taald met 1-6-0 29-8-16719, waaruit illegitiem: Elbertgen, overl. na moeder op
Colengoed.

2. Hendrick Wouters, ged. Putten 30-3-1621, wnd. op Nenne Woutersgoed.
3. Heymen Wouters, ged. Putten 9-2-1623, wnd. Veenhuizen, tr. Putten 12-3-1662

Geertje Hendrix, dr. van Hendrick Hubersen.
4. kind, ged. Putten 24.4.1625 (= Wulf?) Wulph Wouters, overl. voor 21-5-1655,

keur betaald door Wolter Petersen en Helmert van Hussel met 120 hgl., pro culina
2-10-0 10-6-165510, tr. Putten 31-10-1647 Gerritje Hendricks, dr. van Hendrik
Aerts, waaruit: Willemken, ged. Putten 14-6-1648.

5. Grietje, volgt lila.
6. Pieter Wouters, ged. Putten 21-8-1634, 'colonus' op Weduwengoed.
7. Huib Wouters, overl. voor 1671.

lila. Grietje Wouters, ged. Putten 17-7-1631, 'cormedalis in sanguine', overl. voor
19.2.1667, keur betaald door haar man Claes Cornelissen met 12-10-0 19-2-1667",
tr. Putten 12-12-1658 Claes Cornelissen, 'colonus' op Arler, zn. van Cornelis Claesen,
van Putten.
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Uit dit huwelijk:

1. Fye
2. Cornelis, ged. Putten 9-3-1659.
3. Marritje, ged. Putten 5-4-1662.
4. Cornelis, ged. Putten 17-7-1664.

Ilb. Griet Henrixen, tr. Putten 25-7-1604 Hendrick Wulphen, ook keurmedig, bezitter
van de helft van Ozykengoed te Bijsteren (Putten), overl. voor 5-5-1639, keur betaald
met 40 hgl. 1 gelag wijn 5-5-163912, zn. van Wulph Bersen en Geertje Gisbers.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltje, volgt fflb.

Illb. Aeltyen Hendricks, overl. Putten 15-11 -1673, keur betaald met een koffer 15-11-
167313, tr. Putten 19-11-1626 Reyer Pieters, van Garderen, 'colonus' op Colengoed
a/d Brink (Putten) tenminste van 1633-1648, overl. voor 28-3-1667, zijn weduwe
betaald zilver vanwege 1,5 morgen meenland uit Ozykengoed14, zn. van Pieter Ren-
gers en Jannichen Aertsen.

Uit dit huwelijk:

1. Peter Rengers, 'colonus' v/d Kelnarij op Colengoed.
2. Tryntgen, ged. Putten 1-3-1629.
3. Wulph, ged. Putten 17-2-1633.
4. Griet, volgt IVa.
5. kind (Aeltje?), ged. Putten 25-11-1638, volgt IVb.
6. Hendrik, ged. Putten 2-5-1641.
7. Trynken, ged. Putten 24-11-1644, overl. voor 20-10-1679, keur en hoofdtins be-

taald door haar weduwnaar met 5 gl. 20-10-167915, tr. N.N., soldaat 'levis arma-
tura' te Harderwijk, waaruit kinderen.

IVa. Griet Rengers, ged. Putten 27-2-1636, tr. ald. 17-3-1661 Hendrick Rijcksen,
metselaar, zn. van Rijck Hendrickse, te Barneveld.

Uit dit huwelijk (anno 1690):

1. Jacobjen
2. Rijckjen
3. Aeltijen
4. Rijck
5. Peter

IVb. Aeltje Rengers, begr. Putten 11-2-167316, gerechtskosten en keur van 8 ducaton
aanbetaald met 1 ducaton 1676/16781718, tr. ald. 27-3-1659 Steven Aerts, wnd. op 't
Hoge Eind te Halvikhuizen (Putten), zn. van Aert Jansen?, te Halvikhuizen.

Uit dit huwelijk:

1. Henrich, overl. tijdens leven van zijn ouders.
2. misschien Aert Stevens, ged. Putten 29-..-1660, keurplichtig 1690, tr. Putten 6-9-

Gens Mostra 53 (1998) 729



3.

1707 Neeltje Henderhcse.
Hieruit:
a. Aert, ged. Putten 8-12-1709.

Henrich Stevens, ged. Putten 11-3-1663, keurplichtig 1690.
4. Renger Stevens, ged. Putten na 1663.

* Zie: Horigen in Gens Nostra 45 (1990), pag. 45 e.v.; vervolg van Gens Nostra 53 (1998), pag. 506 e.v.
ad symbolum = betaling als erkenning van keurmedige relatie met Kelnarij; pro coquina = betaling voor
vertering; pro familia = betaling t.b.v. levensonderhoud medewerkers van de Kelnarij;

Bronnen
AKP = Rijksarchief Gelderland, Inventaris Archief Kelnarij van Putten (Slicher van Bath).

a. AKP 257: volgens de pagina collata bestaat num 3 uit: fol. 3 en 12.
b. AKP 257: Halvinkhuizen num 3 en 12(niet aanwezig).
c. AKP 260b: index namen onder 3.
d. AKP 261: lijst van keurmedigen 1690, fol. 2.

Noten
1. STAMA 434,
2. STAMA 434,
3. STAMA 441,
4. STAMA 434,
5. STAMA 441,
6. STAMA 441,
7. STAMA 441,
8. STAMA 441,
9. STAMA 441,

10. STAMA 441,

fol. 93a.
fol. 168b.
(1638).
fol. 171a.
(1673).
(1673).
(1655).
(1671).
(1671).
(1655).

11. STAMA 441, (1667).
12. STAMA 441, (1639).
13. STAMA 441, (1673).
14. STAMA 441, (1667).
15. STAMA 441, (1679).
16. STAMA 441, (1673).
17. STAMA 441, (1676).
18. STAMA 441, (1678).
19. Gelderse Rekenkamer 1560, Hofgericht 1560

Putten, Gagelwijk.

Redactie/OdB

UIT ANTWERPSE BRON (38)

4-8-1584; Jan van Halewyn, coopman resideren[de] binnen deser stadt constituit Hans de Vos
coopman woonenfde] tot Middelborch ... ghevenfde] voorts den zelven zijn gemechtichde
volcomen macht... alle en yegelficke] zyns constituants waeren n[de] coopmanschappen, die
hy in Hollant en[de] Zeelant is hebbenfde] tzy int geheelen oft in deele aen alsulcke personen
en[de] voer alsulcke prys als hem goet duncken en[de] gelieven sal volgende d ordre die hy
constituant hem geven sal, te vercoopene.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 378, f. 119) [M.V-K]
ultima aprilis 1557; mr. Augustyn Algra, woonen[de] tot Worchom in Vrieslant, bekende
en[de] verlyde alsoe Gheerdt Bufken goudtslager vuijt zyn[en] emstigen versuecke en[de]
begheerte voer Valerio Algra zijnen broeder geloeft heeft en[de] borghe gebleven is aen diverse
cooplieden binnen deser stadt resideren[de] voer de som[m]e van drye hondert ponden gro[te]n
vleems eens, die de voirs[creven] Valerius den voirs. cooplieden binnen den jersten vier jaren
in vier paijen geloeft heeft te betalen, soe eest dat hij comparant geloeft heeft en[de] geloefde
mits desen voer hem en[de] syn[en] nacomelingen den voirs. Gheerde zynfen] goeden en[de]
nacomelingen van der voirs. geloeften en[de] borchtochten tallen daghen costeloes schadeloes
en[de] indempne te houdene en[de] t ontheffene met hem selven en[de] alle zijne goeden rue-
ren[de] en[de] onrueren[de] hoedanich die wezen moegen die hij nu heeft en[de] noch vercry-
gen sal alom[m]e waeren[de] in wat plaetsen die gelegen sijn oft bevonden selen moegen wor-
den.

(Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 264, f. 2) [M.V-K]
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BOEKEN

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

Genealogieën
Publicaties van F. van Geldorp, uitgave Alevo-Delft: a. Hun naam was... Heeres Heres, Rijswijk, 1987;
b. Hun naam was... Koek, Rijswijk, 1988; c. Hun naam was... Van der Aar, Rijswijk, 1989; d. Hun naam
was ... Stokman, Rijswijk, 1990.

Van ons lid, de heer H.M. Lups, mochten wij bovenstaande werkjes ontvangen van de hand van de in
1994 overleden journalist Frans van Geldorp. Het eerste gaat over een Gronings landbouwersgeslacht, aan-
vankelijk te Blijham, later te Vlagtwedde, waarin het patroniem Heeres sinds de derde generatie (geb. 1698)
als geslachtsnaam gaat fungeren. Als belangrijke posthume co-auteur kan ons vroegere lid P.J. Heres
(1887-1958) worden genoteerd.
Met de familie Koek belanden we in Spaarndam, waar Jacob Comelisz Koek, geb. ca. 1684 (en feitelijk de
eerste generatie) op 13 maart 1707 met Cornelia Pieters van Stein in het huwelijk treedt. De vrij kleine fami-
lie blijft Spaarndam en omgeving trouw. De genealogie is uitgewerkt tot omstreeks 1890. Latere gegevens
ontbreken nagenoeg. In een bijlage wordt een en ander gemeld over het geslacht Toornend, te Spaarnwoude
en Haarlemmerliede, een geslacht dus in dezelfde streek. Bij Van der Aar blijven we nog even in dezelfde
buurt (Spaarnwoude, Haarlemmerliede); de oudste generatie kwam van Schoter Vlieland, waarbij we niet
moeten denken aan het Waddeneiland, maar wel aan een van de zeven heerlijkheden van Schoten nabij
Haarlem-Noord. Aan deze wat uitgebreider familie zijn nog toegevoegd een Haarlemse familie Van der
Aar, afstammende van Willem Jeroense van der Aar, geb. ca. 1745 en een eveneens kinderrijke familie Van
der Aar te Heemstede en Bennebroek. Cornelis Wouters van der Aar, tr. Heemstede 14-5-1730 Catrijn Lam-
mert zijn hier de oudst-bewezen voorouders. Tenslotte Stokman. Ook hier weer Spaarndam, Vijfhuizen en
wijdere omgeving. De uitwaaiering is hier wat groter. In dit geval mag stellig van een grotere familie wor-
den gesproken, afstammende van Gerrit Aryaansz Stokman, eendenkooihouder en schepen te Vijfhuizen.
Hij huwt 8 nov. 1744 in Ilpendam met Grietje Cornelis Dekker. Beiden zijn 'van Ilpendam', zodat de oor-
sprong van het geslacht toch even buiten het gebied rond de Spaarne is gelegen. Alle deeltjes zijn voorzien
van enkele inleidende hoofdstukken, waarin verschillende personen, molens, financiële en andere relevante
zaken worden behandeld. Een naamregister is telkens de inhoud van de laatste pagina's.

R.F. Vulsma
Geschiedenis
J. Thoben, Sint-Jorisgilde Braamt. Een traditie van 625 jaar, Braamt 1995.

De gemeente Bergh kent nog vijf uit de Middeleeuwen daterende gilden. Één daarvan is het Sint-Joris-
gilde te Braamt —geen ambachts- of schuttersgilde, maar —een buurschapsorganisatie, die van ouds her
waakte over de goede gang van zaken in het dorp. Het had een sociale taak t.a.v. de armen en gebrekkigen,
en het begraven van de doden. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de schutspatroon, het grondbezit,
de stamhuizen met gilderecht, belangenbehartiging van de bewoners, naburen en gemeenschappelijk ge-
bruikte grond, geeft inzicht in inkomsten en uitgaven, en functies binnen het gilde—alles rijk voorzien van
namen. E.e.a. wordt ingeleid door het verslag van verhoren over gebeurtenissen, die leidden tot beschuldi-
ging van hekserij en verdrinking van Albert Schepens en Geertje Grevers in 1647. Men krijgt hierdoor een
levendig beeld geschetst van het functioneren van de buurschap. Uit het boek spreekt duidelijk het plezier
van archiefonderzoek doen en het enthousiame voor de eigen regio. Van de bijlagen noemen we tot slot de
alfabetische lijst van gildebroeders met o.a. levensjaren, waarin veel voorkomende namen zijn: Baakman,
Berendsen, Bisselinck, Buiting, Danen, Ten Eikelder, De Guliker, Hartjes, Hegeman, Hunting/k, Kaak,
Kersjes, Keumtjes, Kniest, Koster, Kuster, Lenting, Nijland, Ooiman, Oostendorp, Van Schriek, Sluiter,
Span, Tempel, Thuis, Van Westerop, Wolsing.

M. V-K

Aanwinsten
F. Allan, Het eiland Vlieland en zijn bewoners, Zaltbommel 1970 (overdruk uitgave Amsterdam 1857).
Chantal de Badts de Cugnac en Guy Coutant de Saisseval, Le Petit Gotha. Maison Princière De Monaco,
1994.
J.Th. Balk, Water, vriend en vijand. Het waterrijk gezicht van het Noorderkwartier. Prentbriejkaarten van
Noord-Holland rond 1900, Amsterdam 1978.
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P.H.R. Beuming, Schetsen uit den strijd op Gwot-Atjeh, Amsterdam z.j.
H. Boegem sr., Klapper op de huwelijksinschrijvingen van Schagen, Amstelveen 1996.
H. Boegem sr., Klapper op de huwelijksinschrijvingen van Naarden, Amstelveen 1996.
G.L. de Boer sr., Laren door de jaren heen. Verhalen uit de jongste geschiedenis van het Gooise dorp
Laren, Zaltbommel 1996.
J. Bos e.a., Nederlandse topfotografen fotograferen Gerard Joling, Apeldoorn 1995.
P.J. Bouman, Gedenkboek Wilton-Feijenoord, Schiedam 1954.
C.R. Boxer, Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800, z.p. 1976 (2e druk).
CL. Broekkamp, Supplement en namenindex op "Broekkamp. Drie eeuwen familieleven, Deventer 1996.
[zieGNfebr. 1997 pag. 103].
P. Dekker, De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst 1761-1775, Cul-
tuurgeschiedenis der Lage Landen deel VIII, Zaltbommel 1971.
Stichting de Familie Dozy, Wijzigingsbladen Familiegenealogie Dozy [1996].
H.F.J.M, van den Eerenbeemt (red.), Geschiedenis van Noord-Brabant deel I: Traditie en modernisering
1796-1890; deel 2: Emancipatie en industrialisering 1890-1945, Amsterdam 1996.
J. Elsing-van der Weele en C. van der Weele, Fragment-genealogie Van der Weele (deel V), Vlissin-
gen/Scheveningen 1996.
J. van Eijbergen, Geslacht Redoch — Reedoch/Redogh, Den Haag 1996.
S. Ferwerda, Uit Harlingen'shistorie, Harlingen 1934.
H.J. de Feyfer, Loodsenwerk op de Waddenzee en de Zuiderzee, z.p./z.j.
P.AM. Geurts e.a. (red.), Horster Historiën. Fragmenten uit dertig eeuwen. Horst 1986.
P. Glas, M. Kool en J. Zeeman, Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu..., Hoorn 1971.
D.J. Gouda, De Nederlandse zeevisserij tijdens de eerste wereldoorlog 1914-1918, Haarlem/Antwerpen
1978.
H. Heijder, Amsterdam korenschuur van Europa. Historische schets van de Amsterdamse graanhandel,
Amsterdam, 1979.
J.E. Heijns, Genealogieën uit de Alblasserwaard 16e en 17e eeuw, Uitg. Historische Vereniging West-
Alblasserwaard 1995.
J. Houter, Het familie-album van Vlieland, Vlieland 1942.
A. Hoynck van Papendrecht, De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd,
t.g.v. het vijftigjarig bestaan van de naamloze vennootschap Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam 1933.
P. van Ipenburg e.a., Nederlandsche Volkskunde Noord-Holland en Utrecht. Volkskundig leerboek van de
lagere scholen 6e en 7e leerjaar, Groningen 1931.
W. Jappe Alberts, Stad en platteland in de middeleeuwen, Kampen 1973 (4e druk).
Herbert Keiper, Aus fast vergessenen Zetten. Erzahltes und Gesammeltes aus der Grossgemeinde
Weilmünster unter Mitarbeit einer HeimatkundlichenArbeitsgemeinschaft der Kreisvolkshochschule Lim-
burg-Weilburg, Weilrod-Neuweilnau 1982.
Marja Keyser, Komt dat zien! De Amsterdamse kermis in de negentiende eeuw, Amsterdam 1976.
Marja Keyser e.a., Van binnen moetje wezen... 200 jaar circus in Nederland, Nieuwkoop 1978.
H.H. Kiezebrink, Wandeling door de St.-Walburgskerk te Zutphen, Zutphen/Nijmegen 1962.
K. Kramer, Aanvulling Genealogie van de(r) Geer, Krommenie 1996.
H.C.J.M. Kreijns, Grondbezitters te Weiten in de 16e eeuw, Heerlen 1994.
K. Lannoy en B. Denneboom, Derper-Hoever-Binder. Over de geschiedenis en volksleven van De Drie
Egmonden, 's-Gravenhage 1969.
H.J. Moerman en A.J. Reijers, De eilanden Schokland en Urk, Stichting Urker Uitgaven 1989 (2e ongewij-
zigde druk).
Alex. van Nancy, De nomaden van Nederland. Onthullingen uit het leven der rondreizende kooplieden,
alias venters en bedelaars, Geertruidenberg z.j.
A.T.M, van der Nat-Ruygt, Ter herinnering aan Ir. Karel August Lebbink 21 februari 1899-16 mei 1990,

K. Oberdörfer, Das alte Kirchspiel Much (overdruk).
H. Oldenhof, Huis en baken. De kerk van Sint Michaël te Harlingen, Harlingen z.j.
Nico Plomp, Ziekenzorg in Woerden, Woerden 1980.
T.F.J. Pronker en H.M. van Eek, Vlieland, van Hors tot Horn, Haren (Gr.) 1970.
H.C. Redeke, De Noordzee visserij, Amsterdam 1935.
J. Rouffaer-Ham, Aanvulling genealogie Rouffaer, Middelburg 1995.
Eric Slot, Vijf gulden eeuwen. Momenten uit 500 jaar gemeentefinanciën 1490 Amsterdam 1990, Amster-
dam 1990.
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J. Stam, Egmond aan Zee in oorlog en vree. Een impressie over Derp en de derpers gedurende de periode
1940- '45, Schoorl 1991.
P.G.J. van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws Nederlands, Groningen 1979 (2e herziene
druk).
Jits van Straten en Harmen Snel, Joodse voornamen in Amsterdam. Een inventarisatie van Asjkenazische
en bijbehorende burgerlijke voornamen tussen 1669 en 1850, Meppel 1996.
F. Thomas, Het huis met de witte gevel 1661-1941 (Amsterdam), Amsterdam 1941.
E. van Tongeren, Johanna de Malapert en haar nageslacht Kriiger, Kroese & van Tongeren. De geslachten
de Malapert, stamboom van Engelbertha Jacquelina Jeanetta Kroese 1888-1965, z.p. 1995.
Heimerick Tromp en Jacob Six, De buitenplaatsen van 's-Graveland, Zeist 1975.
N. Vermaak, Catalogus van de bibliotheek der Nederlandse Genealogische Vereniging, Hilversum 1953.
D. Vermeulen, Op zoek naar Vlielands verleden, Baarn 1979.
J. Warnawa e.a., Repertorium van Genealogische en Heraldische en Geschiedkundige Pubilkaties en bron-
nen MIE-NIE, Nijmegen 1996.
L.T. de Weerd, Bewerking Kroniek Daalder Oostzaan. Aantekeningen betreffende huwelijk, overlijden en
plaatselijke gebeurtenissen in Oostzaan over de jaren 1681-1724 door Jan Sijmons Daalder, Castricum
1996.
Familie Vereniging Van Wermeskerken, Supplement I, 'Vier eeuwen geslacht Van Wermeskerken Neder-
land, 1996. [zie Gens Nostra 51 (1996) pag. 44]
S. Zeeman, Gouden Reddingen K.N.Z.H.R.M., Amsterdam z.j.
Hermann und Klaus Ziegler, Burger und Soldaten. Aus der Geschichte der Gamisonstadt Nienburg, Nien-
burg 1984.

Kadastrale Atlas van Noord-Holland 1832, deel 6 Graft, De Rijp, Stichting Kadastrale Atlas Noord Hol-
land 1832, Haarlem 1996.
Genealogieën van — voornamelijk—Nederlandse geslachten. Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur te
Haarlem, Haarlem 1996.
Lammert Nannes en Aechtie Claezen, geb. omstreeks 1670/1675. Beknopte beschrijving van 10 generaties
afstammelingen in rechte lijn van het echtpaar, z.p./z.j.
Drukkers in de marge. T.g.v. 10-jarig bestaan Stichting Drukwerk in de Marge, Den Haag 1985.
Naamswijziging, Ministerie van Justitie, Den Haag 1992.
Marcellis Emants. Schrijvers prentenboek deel 23. Uitg. Het Nederlands Letterkundig Museum en Docu-
mentatiecentrum 's-Gravenhage, Amsterdam 1984.
Tien kwadraat I Honderd jaar HBS Amersfoort [1971].
Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indisch jacht Terschelling, Utrecht 1944.
Gedenkschrift der uitgevoerde daaden van den grooten baron Menno van Coehoorn, Franeker 1982 (over-
druk van uitgave 1772).
Oldenburger Stadtmuseum, Fiihrer durch die Stadtischen Kunslsammlungen, Oldenburg 1977.
MuseumsführermitAnhangzurVor-undNachbereitungdesMuseumsbesuchesMiiseumdorfCloppenburg,
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Rectificatie: In Gens Nostra november 1997 pag. 592, in rubriek aanwinsten moet bij J.G. Boxelaar e.a.,
Bevolkingsregister 1849-1861, de plaatsnaam Spaarnwoude worden toegevoegd.

W.H. van der Horst-Harkema
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Ainstelodamum, jg. 85, nr. 3, mei/juni 1998. W. Vroom: De totstandkoming van De Bazels inrichting van
het Rembrandthuis; B. Laan: Het interieur van het Rembrandthuis; T. de Graaf. Benjamin Willem Blijdens-
tein. Een Twents bankier in Amsterdam [geb. Enschede 1839; exm. Roelvink].

Idem, nr. 4, juli/aug. 1998. S.A. C. Dudok van Heel: Een aartsvaderlijk geslacht. Claes Cornelisz Moyaert
schildert zijn familie [1628; Ransdorp, Dieuwes]; E.O.G. Haitsma Muiier: De zeventiende-eeuwse stadsbe-
schrijvingen van Amsterdam; T. de Graaf: Het gebouw van de Amsterdamsche Bank aan de Herengracht.

Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1978. G.S. van
Holthe tot Echten: Drie eeuwen Zeeuwse Statenzaal [in de Abdij van Middelburg; in Bijlagen declaraties
voor t.b.v. de verbouwing verrichte werkzaamheden]; W.M. Zappey: Goldberg in Zeeland anno 1808
[Johannes G., geb. Amsterdam 1763, patriot, schets politieke en ambtelijke lotgevallen; geannoteerde tekst
van zijn economische beschrijving van Zeeland].

Idem, 1979. H. van Dijk/D.J. Roorda: Het Patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek [technische
verwerking uitkomst prosopografische onderzoekingen]; F.J. van Ettro: De Bourgondische oorsprong van
enige provinciewapens in Nederland en België; P. Scherft: Luctor et Emergo, 1586-1634 [penningen]; T.
Stol: De straatnamen van Middeleeuws Middelburg.

Idem, 1981. A.F. van Ommen: De liberale kiezersvereniging 'De Grondwet'te Middelburg van 1858 tot
1880 [met o.a. De verkiezing van Tweede-Kamerleden in het hoofd-kiesdistrict Middelburg: Slicher van
Domburg, baron Van Heemstra, Fokker, Tak van Poortvliet, Van Eek; alfabetische ledenlijst; voorzit-
ters'portretten': Berdenis van Berlekom, Borsius, Fokker, Pické]; G.S. van Holthe tot Echten: Huldiging
van Willem Karel Hendrik Friso in 1751 te Veere; G. Ploos van Amstel: Cornelis Ploos van Amstel en de
eerste jaren van het Genootschap [1769].

Idem, 1982. J. Mennema: Het Zeeuws Herbarium aan het Rijksherbarium (Leiden) geschonken
[verzamelaars o.a. Blaas, Walraven, Lako, Ogterop]; H.J. Zuidervaart m.m.v. H. Hoitsma: Een Zeeuws
Planetarium uit de tweede helft van de 18e eeuw [constructeurs: Joseph van den Eeckhout (tr. Middelburg
1795 Pieternella Pfeijffer], Jona Francis Robert]; H. W. Jacobi: De mechanisatie van het Zeeuwse Muntbe-
drijfin 1671 [tekeningen van Daniël de Blieck, meester-smid Jacob Thoorn, 's lands schrijnwerker Johan-
nes de Croos, geschutgieter Johannes Burgerhuys, beeldsnijder Gillis Janzen Hardewel, molenwerkers Jan
van Hecke en Erasmus Beddeloo, landssmid Jacob Smals, stempelsnijder-generaal Daniël Drappentier,
meestersmid Jacques Cornu, enz.].

Archievenblad, nr. 7, sept. 1998. F.C.J. Ketelaar. Verkorting bewaartermijnen buiten de Archiefwet. Ar-
chiefverplichtingen van ondernemingen; Bankgeheim? Banken, hun geschiedenis, hun archieven; Transfor-
matie van het Zuid-Afrikaanse archiefwezen; Joan van Albada, kersvers secretaris-generaal van de I.C.A.
[International Council on Archives]; Vierhonderd jaar Oostindische Compagnie: Opmaat naar het jaar 2002
[wetenschappelijk en cultureel Nederlands-Aziatisch-Zuid-Afrikaans samenwerkingsprogramma; zeven
jaar durend project].

Gelders Erfgoed, 1998 -3. De archieven van het Polderdistrict Betuwe en het historisch onderzoek.
Idem, 1998-4. H.B. Demoed: Gerard ter Borg [1617-1681] en de Vrede van Munster; A. Kutsch Lojenga-

Rietberg: Tussen Spanje en Oranje. Huis Bergh en de Tachtigjarige Oorlog; S. Groenveld: 'Verraders' in
de Tachtigjarige Oorlog [Servaes van Steelandt te Rupelmonde (1583), Willem IV graaf van den Bergh,
Andries van Anderlecht, Willem van Montfoort, Maarten Schenck van Nijdeggen, Jacob Mom]; H. Reyn-
ders: De tocht van de Nederlandse gezanten naar Munster.
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Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, nieuwsbrief, 3e jg., nr. 3, aug. 1998. Aanv. Kwst. Marilène
van den Broek; Antw. o.a. Witvliet, Moijsis/Kievit, Kramer [te Ouddorp], Soeter, Goeree/Breederland, Van
der Meijde, Wachtendonk, Komtebedde.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 22e jg., nr. 3, sept.
1998. A.J. Stasse: Stamreeks Jungerius [te Hardinxveld, Gorinchem, Almkerk; 17e-18e eeuw]; B.J. Kooi-
stra: Een geslacht waarvan sommigen later de naam Snellens dragen [te Dongen en Oosterhout; 17e-18e
eeuw]; Verv. Kwst. Van den Heuvel-De Keijzer; Verv. Aalburgse geslacht Van Wijk-Van der Pol; Verv.
Repertorium lenen hofstede Meeuwen; Verv. Genealogie Maliepaard; Verv. Reeckeninghe Nicolaes Blanc-
kaert (1587); Verv. Kwst. Van Loon; Nogmaals het geslacht Scheurwaters; S. den Tek: Genealogie Den Tek
uit Brakel [18e-19e eeuw]; Verv. Genealogie Van der Pluijm uit Dussen; Verv. Trouwen Oosterhout [1695-
97]; Antw. o.a. Dolislager [met Schouten, Sprangers], Vergouwen; Verv. Een familie Van Cloot-
wijk/Klootwijk; Verv. Beden in het land van Heusden 1375 en 1389; Verv. Kwst. Van Rooijen; Verv. Bra-
bantse schippers ... Dordrecht [1697-1707]; Aanv./Corr. Kwstn. Mathijssen en Siemons.

Gens Data, 15dejg., nr. 4,juli/aug. 1998. H.M. Lups: Computergenealogie van toen tot ...;JW. Koten: Her-
plaatsing. Belangrijke mededeling bij nieuwe update GD/D90 1.60; Idem: De nieuwe handleiding GD/D90
1.60; W.J. Scholl: Het Gens Data Service Team; J.A.J. Berk: Gens Data 15 jaar, een stukje geschiedenis;
JW. Koten: Telefoongidsen en de genealogie; H.M. Lups: Kent u deze problemen ook? Windows 98 en vast-
lopers in WP8 en Word; JW. Koten: De Gensdata BBS'en. Faciliteiten en enkele technische aspecten.

Heemkunde Hattem, nr. 75, juni 1998. A.A. Bot: Gas of Electriciteit? [1910-1923]; Windwijzers; Verv.
Drinkwatervoorziening van Hattem; H.J. van de Vosse: Kwartierstaat Karin van de Vosse-Balster [geb. Hat-
tem 1972; —, Brehler, Slijkhuis, Wolff (te Wezep, Oldebroek)].

Idem, nr. 76, sept. 1998. Herinneringen aan de verdrinkingsdood van Otto baron [van] Wassenaar en Phi-
lip Jacob baron van Heemstra in het Apeldooms kanaal nabij Hattem, 20 juli 1908; Verv. Drinkwatervoor-
ziening; Verv. Windwijzers; Verv. Kwst. Balster [met Bultman, Spanhaak, Slijckhuis]; H. de Waal-Nolen:
De geschiedenis van Hartje Groen Hattem.

's-Hertogenbosch, jg. 6(1998), nr. 1. A. Vos: Opsluiting van lastige mensen in het verbeterhuis van Rippens
[Martinus Rippens werd in 1779 eigenaar; ter sprake komen: Jan van Oostrum 1771, Carolina Bodenstaff
1795, Maria Haarbosch 1771, Elizabeth Roover 1768, Van Oven 1779, Wilhelmus Engelb. Buschman
1797, Reinier van Hommert 1799, (verslag van) Willem Oosthoudt; Barend/Beer Kann 1790, Floris Adri-
aan baron van Brakell 1794, Johannes Jac. van Aussem 1776, Andries van Voorst uit Nijmegen 1777, Alex-
andrina Diderica Brossaard 1778, Johannes Goyaarts 1782].

Idem, jg. 6 (1998), nr. 2. A. Vos: 's-Hertogenbosch en de viering van de Vrede van Munster; A. Schutte-
laars: Jan Thomas Hylocomius (t 1596) en andere Bosschenaren in Engeland voor 1600; R.C. Hage: Het
Algemeen Rijksarchief te Brussel [van belang is het archief van de Rekenkamer van Brabant; deel op mi-
crofiche in Stadsarchief te raadplegen; bespreking gang van zaken in ARA-studiezaal te Brussel]; Verv.
Molen wandel ing over de stadswal; De bouwgeschiedenis van het middeleeuwse woonhuis Hinthamerstraat
33-35.

Historische Kring Kesteren e.OJArendDatema Instituut, nieuwsbrief, 16e jg., nr. 3, aug. 1998. R. Bagger-
man: 'Geringe ijserdieverijen' [door Jeroen van Rosmaalen, ged. Tiel 1784]; K. van Ingen: Over veren en
overvaren [veren op de Waal in 1866]; Kwartierstaat (5 gen.) van Judith van Dijk [geb. Lienden 1903; —,
Van Laar, Van Doorn (te Eek & Wiel), Van Dee].

Historisch Geografisch Tijdschrift, 16e jg. (1998), nr. 2. E. Raap: Bestuurlijke verhoudingen en waterstaat.
De geschiedenis van de Snippelingsdijk te Deventer; J. Cuijpers: Woonpaden in Lith; K.A.H. W. Leenders:
De verandering van Eerschot van de 10e tot de 19e eeuw.

Idem, 16e jg. (1998), nr. 3. Verslag van het congres 'Landschappen van wereldformaat', waar zes Neder-
landse cultuurlandschappen werden voorgedragen voor plaatsing op de wereld erfgoedlijst van UNESCO.
Hierin o.a. J.D. Harten: De Nederlandse buitenplaats.

Kronieken (Prometheus), 7e jg. (1998), nr. 3. H.K. Nagtegaal/H.T.M. de Raad: Beroepen en functies tot in
de 18de eeuw [overzicht, te zien als hulpmiddel; aanplakker t/m buurmeester]; B. de Keijzer: Genealogie
van de familie Luyt [Krimpen a/d IJssel; 15e-17e eeuw]; W. van Duijn: Genealogie Van Leeuwen (Hazers-
woude) [oudst bekende: Pieter Woericxz, vermeld sedert 1538, tr. Marytgen Alewijnsdr.]; Verv. Wapens
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van de Veertigraden van Delft [(Van) Hoogeveen t/m Meerman]; /. Hofstee m.m.v. A. Hofstee: Onderzoek
via een 'Familie Historie Centrum' van de Mormonen; H.M. Cornelissen-Maas: Stamreeks Maas [nage-
slacht van Adolphus Maes tr. Menzelen (D) 1678 Gerarda Heuckens]; H. T.M. de Raad: De Jo(o)de. Joodse
voorouders? (Herwijnen/Hellouw) [oudst bekenden: Aerijen en Geurt (Govert) Aertsen de Joode; 17e
eeuw]; H.K. Nagtegaal: Ooit gezocht naar een familiewapen?; De toestand van Bodegraven in het rampjaar
1672 en in 1673; H.M. Morien: De Bloois (aanvullingen).

Leids Jaarboekje, 90e deel (1998). M. Zoeteman: 'tot hun groot hartseer en schade'. Opsluiting op verzoek
van ouders en andere familieleden [welke redenen waren geoorloofd, waar kon men opgesloten worden,
hoe kwam men weer vrij; met tal van aardige voorbeelden]; H.J. Trap: Een reis die niet doorging [de Van
Tweenhuijsencompagnie en de Pilgrim-fathers; 1620]; E.H. de Jong: Uit het laken in de toga. De familie
Van Heukelom in Leiden (ca. 1690-1900) [sociale mibiliteit; afk. van Goch; Hendrik van H. tr. 1615
Margrita Kops, dr. van Claes Woltersz Kops, handelaar in garen en linnen, leraar van doopsgezinde ge-
meenten; te Leiden zijn wolnijverheid en doopsgezinde gemeente belangrijk gedurende twee eeuwen leven
en werken van de familie]; R.M.B. Hengstmegel-Koopmans: Waar Thorbecke in zijn Leidse tijd woonde;
Chr. Sol: Mummies op de schopstoel. Thorbecke over het nut van universitaire musea en verzamelingen;
DJ. Noordam: Thorbecke en de romantische liefde [voor zijn vrouw Adelheid Solger]; R. Krul: Een teken-
meester tussen ambacht en kunsten [Tieleman Cato Bruining (1807-1877), lithograaf]; I.W.L Moerman:
De Leidse schermmeester Wuillemin [Henri Jean W., geb. Amsterdam 1806, leerling kastenmaker in
Duitsland, tr. (1) 1841 Emilie EL. Boutet, tr. (2) 1864 Maria van Houten]; H. Beukers: Geneeskunde te
Leiden anno 1902; H.J. Zuiderwaart: De Hoge Heerlijkheid Vrijhoeven onder Ter Aar: Een 'mini-ambacht'
in Rijnland. Bijlage: Vrije heren en vrouwen van Vrijhoeven [14e eeuw-1946]; A.C.L. van Noort: De
buitenplaats Hemmeer te Warmond [Van Baerle, Sohier].

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, jg. 26 (1998), nr. 3. Aanv. Kwst. pastoor Leon Dirix [Van Crimpen;
te Hoorn; kw. 63. Johanna Tilleman, woonde op de Oude Wetering, op acte van daar ingetekend te Amster-
dam 10-11 -1794; een Willem Tilleman, chirurgijn, werd poorter van Amsterdam 12-12-1775]; Het schone
van genealogisch onderzoek [Randeraedt; 17e eeuw]; M. Kilsdonk: Geneagram Jonkhout-Kilsdonk
[gemeenschappelijke afstamming van Richardus van Reijmersdal, geb. ca. 1590]; A.M.A. Maassen: Zuinig-
heid met vlijt [Maassen, Vijgen, Ramaekers; 1865]; Idem: Michael Baltus, een portret van een kansarme
in de negentiende-eeuwse maatschappij [ged. Geulle 1772, overl. Schimmen 1840]; Kerk- en armenmee-
sters van Buchten 1736-1756; S.J.H. Vrancken: Catharina de Wit en haar 'kleinzoon' Joannes Hubertus
Ummels [overl. Geulle 1907; aangifte door de 'kleinzoon']; eerste communicanten te Limbricht in 1732
en 1733; Vroudvrouwen te Weert [1698-1720]; Lambertus Hamelers: gevallen in het Spaanse Antequera
[1811]; Gemengd huwelijk in 1779 [Joh. Adolphus Friens x Sophia Dorothea van Auw; te Gulpen]; Verv.
Kwst. Thorissen-Bischops; Verv. Landverhuizers uit... Limbricht; G.M.J.P. Voncken: Gidsen en handlei-
dingen voor genealogisch en historisch onderzoek in Nederland; A.P.L. Paquaij: Benoemingen in Eijsden
1700-1800; Verv. Voormalig kerkhof... te Venlo.

Mars et Historia, 32e jg., nr. 3, juli/sept. 1998. S.J. de Groot: De tragische carrière (1865-1886) van konsta-
bel-majoorM.J.E. Kriens als gevolg van 'krijgstuchtverslapping' [geb. 's-Gravenhage 1850], J.P.C.M. van
Hoof. De oprichting van het Regiment Mineurs en Sappeurs en wat daaraan voorafging [1748]; D. van
Bavel: Een kwestie van nationaliteit [in vreemde krijgs- of staatsdienst];/!, van der Meer: Adriaen Banckert
(ca. 1618-1684) [Zeeuws kapitein, vice-admiraal]. MARS-berichten, 1998-3.

Nederlandse Hugenoten Stichting, Bulletin, 23e jg., no. 1, sept. 1998. Het Edict van Nantes [ 1598; na een
inleiding over de voorgeschiedenis volgt de integrale tekst, zowel in het Frans als in het (oud) Nederlands,
uitgegeven in 1696 door Elias Benoit; literatuurlijst van recente publicaties over dit onderwerp].

Een nieuwe chronyke (Oudheidkundige Vereniging Graft-De Rijp, Werkgroep Schermerhorn, Rijper Mu-
seum), jg. 15, nr. 2, juni 1998. De Grafter Tol; De Damtoren; A.Th. van Deursen: Graftdijk in de zeventien-
de eeuw; K. Kampf. Een groot monument. Het kleinste huisje van Schermerhorn [de oudst bekende bewo-
ners: Tuijnman en Jonk]; Een kermislied uit 1705.

Idem: nr. 3, sept. 1998. F. Bakker: Een Schermerhorner messentrekker [Gerrit Iepkes, geb. omg. Osna-
brück, tr. (1) 1771 Grietje Nieuwman; woordenwisseling met Willem Wiegering]; Uit het plakboek van
meester Van Stralen (1933).

Ons Erfgoed, 6e jg., nr. 4, juli/aug. 1998. JW. Koten: De Franse wetten en de genealogie; J. Schuil [-
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Schuit]: Genealogie van het heden en de toekomst [overgenomen uit 'Horizontaal', nr. 9]; Verv. Onechte,
buitenechtelijke en natuurlijke kinderen [met literatuuropgave; opm.: overspelige (en bloedschennige) kin-
deren konden niet erkend worden; voor zover bekend is het nooit voorgekomen dat koning Willem (wie
van de drie dan ook) noch prins Hendrik voor de Burgerlijke Stand kinderen hebben erkend]; H.M. Lups:
Het boterbriefje; N.A. Hamers: Wat vertelt een familiedossier uit een stalletje [aankoop op rommelmarkt
van o.a. trouwboekje Jozua Martinus de Kruijff en Gijsberta Hamers, 1936]; Verv. Beroepen van toen
(koch-koff); H.M. Lups: Desolate boedels. Faillissementen; Idem: Er uit gelicht, contactzoeker De Reyger
[Hendrik Abraham de Reyger (exm. Van Langen) tr. 1741 Gesyn van Tarel].

Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en Boerderijonderzoek, jg. 15, nr. 3, aug. 1998. H. Hannsen:
Oonk: de pioniers van 't Ruurlose Broek [beknopt overzicht stam Oonk te Almen]; Verv. Doopboek van
Zwillbrock [klapper; met aanvulling door J.J.M. Olminkhof, katholieke Geldersen (maar ook Haaksbergers)
lieten kinderen dopen in Pruisische gebied, m.n. in Süderwick, Kreuzkapelle, Zwillbrock, Oldenkotte en
Niekerk]; F.A.M, van Gorkum: Fragment kwartierstaat Van Gorkum [ — (te Dinxperlo), Hannsen (te Gen-
dringen), Klutman (Cluytman) (te Helden), Ross (te Pannerden)]; Verv. De Van Remmens in de zeventien-
de eeuw; J. Renema: Familienamen uit een boekje ['... dat uitleg van namen hachelijk is als men de achter-
gronden niet volledig beheerst' is een o.i. juiste stellingname van de auteur, die e.e.a. met interessante voor-
beelden toelicht]; J.J.M. Olminkhof. De zomer van 1848; (Ruurlose) aanvullingen Kwartierstaat Zilvold
[met Pasman-discussie; o.a. Voortman, Ten Rijckenberg, Ten Erve/ten Arve, Op 't Nijelant, Hemminck];
A. Kamerman: Wie zijnde ouders van Janna WielensHaitinkhof? [te Gorssel; 1757]; B.J. Aalderink: Kwar-
tierstaat Schieven [Grada Hendrika S. (geb. Steenderen 1832); —, Wentink, Brinkman (aliassen Te Winkel,
Dunsborg, Lenderink en Ter Waerde), Wijers]; G.J. Hoogeboom-Jansen: Kwartierstaat Hoogeboom [ —,
Bombeld, Jansen (te Warnsveld), Bomhof]; Aanv./Verb. Kwstn. Terwel en Oonk; Antw. Sevink.

Tabula Batavorum, jg. XVI (1998), no. 2. Een geval van bedrijfsrisico. Dirk de Heus, molenaar te Maurik
1798-1804; M. Potjer: De dominee van Heusden zwaaide met een bijl. Over de onderlinge verhouding van
gemeente en predikant, 1705-1730 [ds. Johan Hoisingh(ius)]; NS: De Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken
van Kesteren, 1655-1726 [begraafboeken ontbreken; onderzoek naar betrouwbaarheid DTL van Resteren;
historische demografie van Kesteren]; J.B. Berns: De Proeve eener Nederbetuwsche Spraakkunst van J.C.
Groothuis. Het Mauriks dialect op schrift gesteld [Johannes Cornelis Groothuis, geb. Boxmeer 1845]; R.
Baggerman: Veediefstal [door Hendrik van Rosmalen, geb. Est 1752/53, tr. Tiel 1781 Hendrina van den
Heuvel].

Van toen naar nu (Duffelt), jg. 28, nr. 2, juni 1998. L.W.A. Berenbroek: Genealogischer Fund Keeken [in
leenregister Kleef; Van Keken; 15e- 16e eeuw]; Idem: Ophuizen in Millingen aan de Rijn [Van Ophuijsen;
18e eeuw]; Gevonden [publicatie uit 1903 over zes Rittersitze en twee heerlijkheden].

Idem, nr. 3, sept. 1998. F. Otten: Eine Familien- und Mühlen-Geschichte aus dem deutsch-niederlandi-
schen Grenzgebiet [Heijnen; 19e eeuw]; Van de Thornse molen, een ring en een puzzel [te Erlecom; familie
Vierboom].

Vosholkwniek, nr. 2, juni 1998. Familie Vroonhof in het postkantoor aan Aardam; De familie Kreeuwe(n)
[fragment; te Almelo, Hazerswoude, Ter Aar; 19e eeuw].

Mem, nr. 3, sept. 1998. Bevallen 'indenhooijbarg' [1821: Mietje Scheers, geb. Leimuiden 1785; vrouw
van Ary Wassenaar]; De bouw van het Antonius gesticht [1911-12]; Enkele familieberichten [van Ter Aarse
families].

Uit onze afdelingstijdschriften:
Achterhoekbulletin, 6e jg., nr. 3, sept. 1998. J. Bloemendaal: Favoriete voorouder [dwz. neef van een
grootvader: Evert Jan Gerhard Bloemendaal, geb. Vorden 1838, emigreerde naar Amerika; contact met
nabestaanden aldaar tijdens fietstocht]; A. G. van der Stam-Grootherder: Kwartierstaat van Aaltje Groother-
der geb. Engbers [geb. Steenderen 1872; 5 gen.; —, Zemmelink, Hoftijzer, Kolenbrander].
Amersfoort e.o., jg. 7, nr. 3, sept. 1998. C. Misset: De geschiedenis van de lokale armenzorg [samenvatting
lezing]; J. de Lange: Fouten in de kwartierstaat Borger [o.a. verwarring Christina van Bommel met Christi-
aan van Bemmel, Utrecht 1744].
Amstelland, nr. 31, aug. 1998. R. Voortman: Lutheranen in Amsterdam (IV). Tijdvak 1750-1799 [met o.a.
'vertaling' van Scandinavische namen naar Nederlandse; belijdenissen van personen in het diaconiehuis];
D.F. Goudriaan: Pleidooi voor het familieverhaal [mondelinge overlevering; voorbeeld betr. Samuel von
Aesch]; Openbaarheid van het Bevolkingsregister [met ervaringen]; Collectie huwelijken in Noord-Holland
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[in het Verenigingscentrum]; Herengracht 446 en Alida Joanna de Graeff [verbouwing in 1740; commentaar
van werknemers Jan Vemerius, Antoine van Eyk, Hendrick Kruys, Pieter Martens].
Gens Gelrice, jg. 8, no. 2, sept. 1998. Genealogie op Internet; Uitwisseling kwartiergegevens.
Gens Propria, nr. 20, aug. 1998. JA. van Felius: 1948 50 jaar afdeling Kennemerland 1998. Bijlage: de
bestuursleden van 1948-1998; H. Werk: Naamgenoten maar geen familieband [Werk; in Polen]; D.F.
Goudriaan: Een dijkhuis, zijn bewoners en een grafzerk [Bommer, Senten, Dijkzeul].
Gooi en Eemland, 9e jg., nr. 3, sept. 1998. Aankleding van de publicatie [kaartenmateriaal]; Een 'leuke'
kraam visite [door Grietje van der Does, Rotterdam 1754, bij Kaetje Gouwentak huisvr. Jacobus Nieu waart];
H. Bosma: Weeskamerarchieven-een reaktie [zorg voor weeskinderen in Friesland]; Kwartierstaat Joanna
Booy [geb. Abcoude-Baambrugge 1861; —, Van Dijk (te 's-Graveland), Smit (te Laren), Glazenmaker (te
Hilversum); voorde kwn. 21+42 Sneeuw/Prins zieGN 53 (1998), blz. 7!]; Predikanten in Hilversum [reak-
ties]; Register van naamsaanneming [correcties voor Kortenhoef]; H.J.Th, van der Voort: De houthandel
van Jongeneel en Koenders te Hilversum [Huibertus J., won. te Utrecht en Jan K., won. te Blauwkapel,
1797 verzoek tot oprichting houtzaagmolen]; Matriarchale lijn van Marje Edmondson-Schaddelee [geb.
Dordrecht 1963; Martherus, Muller, Punselie, Van de Venne (Ned.-Indië)]; Registre Civique Vreeland [Ap-
pel t/m Levie]; Gegevensuitwisseling.

Hollands Noorderkwartier, afl. 35, jg. 12, nr. 3, sept. 1998. Zoeken op Internet; J.P. Geus: Nu eens Swets-
man en dan weer Volkers als familienaam [te Koedijk; 18e eeuw]; G. Visser: Oud Notarieel Egmond Deel
805 Notaris Gerrevink [lijst debiteuren en crediteuren boedel Hector Rijskamp, 1736/37]; Verv. Verkoop
de Meermin 1798; Verv. Bijzondere aantekeningen [uit Kinderboek Weeshuis Hoorn; Cooman, Vulmolen,
Ter Beek, Bruijn, Prins, Grijp, Donker, Bomholm]; /. Zeeman: De doodslag van een Zwitserse deserteur
op een Franse soldaat in 1799 in Langedijk [Hendrik Klingier, geb. Zürich 1757, won. Noord-Scharwoude].
HuppelDePup,jg. 5,nr. 3,sept. 1998. A. Veldhuis/H. Hartog: 'Onbekendebron' [handige 'weetjes'];/ van
Keulen: (Rechts)bronnen rond nalatenschappen in Groningen voor 1811 [samenvatting lezing; enkele on-
derwerpen verder uitgewerkt door J. van Campen]; E. Brons: Kwartierstaat van Anthonie Johannes Brons
[geb. Sappemeer 1873; 31 kwn.; Brons/Baro, Groos, Bruining (te Ankum), Sellies/Sillies]; E.A. Agterof.
Een bezoek aan een oud Vestingstadje [Naarden en het VC]; A. van der Meulen/P. Smeele: Pottenbakkers
gezocht; J.R. Nienhuis: Stamreeks van de pottenbakker Bert Nienhuis [Lambertus N., geb. Groningen
1873]; Y. Zijlstra: Fragmentgenealogie van het predikantengeslacht Berghuis [oudst bekende: Harmannus
Jansen BVBerkhuis, tr. Groningen 1637 Trijntje Jacobs]; B. Kronenborg: Klaas Reenders, Sebastiaan
Broeils en Karel de Grote [Klaas R., geb. Eenrum 1843].
Kempen- en Peelland, jg. 6, no. 3, sept. 1998. J. Schoenmakers: Wat heet toeval [gemeenschappelijke af-
stamming van buren Schoenmakers en Scheepens van Petrus Scepens tr. 1644 Antonia Huyskens];
Kwartierstaten (5 gen.): Van Asch [-, Ligtelijn, Van de Wal (te Uzendoorn), Otten (te Baambrugge)],
Berkvens [-, Kerkers (te Asten), Janssens (te Ginneken en Bavel), Van Exsel], Dollekens [-, Bruel (te
Goes), Siroen, Verbeek (te Gestel)], Flipsen [Philipse (te Rotterdam), Van der Linden (te Oosterhout),
Verstappen (te Geldrop), Vierhout], Hulsen [- Van de Sande (te Best), Slegers, Raymakers (te Aarle-Rix-
tel)], Van de Kant [-, Van de Geyn, Waayers, Simons (te Maassluis)], Van Koningsbrugge [-, Hirs (te
Haarlem), Van Bussel, Marijnen (te Den Bosch)], Van Langh [-, Sips (te Oosterhout), Braspenning, Evers
(te Etten Leur)], Wijnands [- (te Limmel), Bouman (te Arnhem), Van Loon (te Besoyen), Schrauwers], De
Wit [-te Gestel), Pol (te Voorst), Thielemans (te Tongelre), Meurkens].
Koggenland, jg. 13 (1998), nr. 3. Verv. Grasduinen in de erfgenamen van Jacob Schouten [met fragmenten
Nan, Stuijt, Schouten, Kuijn]; Verv. Genealogie Commandeur; Antw. Bot [voorouders van Pieter Dirksz
Bot, begr. Wervershoof 1760, zoon van Griet Teunis Schooneman].
Threant (Drenthe), 9e jg. (1998), nr. 3. Verv. Kwst. Pieter Klein; Kwartierstaat (5 gen.) Unij [Hendrik Unij
tr. Heerlen 1970 Jacqueline Elizabeth Vos; Unij (te Zuid Sleen), Boels (o.a. te Onstwedde), Vos (te Slochte-
ren), Duchateau (te Maastricht)]; Kwartierstaat Roelof Harm Middeljans [geb. Emmen 1952; —, Oldenbur-
ger, Bos (te Ooststellingwerf), Bos (te Leek)]; Stamreeks Ratering [oudst bekende: Gerrit R., tr. Coevorden
1765 Aaltien Wesselink]; NN: Wie was Derk Stevens [1843-1898, tr. Borger 1866 Hillichien Smeenge;
onderzoek n.a.v. tekst op grafsteen; stamreeks Stevens alias Ter Veen alias Smit; o.a. te Emmen, Borger,
Exloo]; Antw. Fernhout/Farnhout/Varrenhout [18e eeuw; te Hoogeveen].
Veluwe, 1998, no. 3. B.J. van den Enk: Genealogie Welgraaf/Welgraven [afk. van Varsseveld; te Ede; 18e-
19e eeuw]; A. Maas: Een emigrant naar Brazilië [Teunis van Doorne en gezin 1909; 1910 berooid terug in
Oosterbeek]; Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815; Het geld door de eeuwen heen; Bejaarden van Wilp [ 1813;
namen, geboortedata; namen van de 10 hoogstaangeslagenen]; J. Hamaker. Publicatie voor het medisch
beroep (provincie Gelderland) [1812; namen, en bewijzen voor beroepsuitoefening]; Antw. Bouwman [te
Garderen].
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Uit Familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 139, sept. 1998. J. Hengstmengel: Militaria-I [Schotanus'sen in militaire stamboeken];
Albada-boerderij aan het Westerein te Harich.
Bulletin familie 'de Heus', jg. 12, nr. 2, juni 1998. Cornelis de Heus, vrijwilliger in de Tiendaagse veldtocht
- 1831 [geb. Buren 1805]; nr. 3, sept. 1998. Verv. Genealogie De Heus [20e eeuw].
Diddenblad, jg. 11, nr. 2-3, juni-sept. 1998. Enkele interessante bronnen m.b.t. het sociale leven van de
Simpelveldse Didden in de 17e eeuw; Didden in Amerika.
Familie-Tijdschrift van de familie Verbeem(en), 4e jg., nr. 2, juni 1998. Verv. Genealogie Verbeem(en);
nr. 3, sept. 1998. J. Verbeemen: Walen, het dorp van onze stamouders ten tijde van de Belgische Nederlan-
den [Walem; fragment Verbeemen]; Verv. Genealogie Verbeem(en).
Hamers Bulletin, jg. 14, nr. 5, septVokt. 1998. V.W. Breurkes: Is de pijper op de afbeelding Johannes Ma-
thias Hamers (*1788)? [levensbeschrijving/staat van dienst; met vele gegevens uit stamboeken van regi-
menten]; P.J. Coumans: De 'stammoeder' van de Limbrichtse emigrant [Maria Lenardts, ged. Schinnen
1711, dr. van Gerardus Lenaerts en Jasperina Houbben]; R. Lauwers: Eén Petrus Hamers terecht!?
Het heden en verleden van de familie Hollander, nr. 9, 4e jg., nr. 2, aug. 1998. Familiegraf Herbaijum
[Hollander, 1668]; Losse vondsten van naamgenoten in de archieven.
Helm-Nieuws, no. 56, 14e jg., nr. 4, herfst 1998. Rumoer bij benoeming VDH te Wilsveen anno 1700: Ds.
Petrus van der Helm alsnog afgewezen.
Horsting & Horstink, jg. 9, nr. 2, juli 1998. Enterse Horstinks [19e-20e eeuw; Houtison, Lammertink];
Militairen in de Franse tijd.
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tje, nr. 46, jg. 14, juni 1998; nr. 47, sept. 1998. Groen werd Schuit [Aarjen Jans
(Groen) tr. Grietje Cornelis, te Schermer 1729-32; kleinzoon Jacob Schuit, geb. Groot-Schermer 1760]; [de
familie] Schuyt Best.
Jongens familiebrief, nr. 39, 10e jg., sept. 1998. 'Aan een kronkel in de Zaan' [smederij van P. Jongens
(geb. Wormer 1894), te Wormerveer]; Sijtje Jonges en de eremedaille [geb. Jisp 1849; tr. Willem van de
Brink].
De Kruijdboom,')g. 14, nr. 1, febr. 1998; nr. 2, aug. 1998. Voorouders van het Amerikaanse nageslacht van
William Kruit en Helen Buter [te Gasselte, Borger; met schema 18e-20e eeuw].
Millenaers Koerier, nr. 14, jg. 7, juli 1998. Terugblik naar onze 'roots' (en voorouders) vanuit het familie-
boek [o.a. de familienaam].
Het Patertje, jg. 14, nr. 3, sept. 1998. Stamboom De Pater [fragment te Schiedam en Amsterdam; 20e
eeuw]; Stamboom de Vroonlanden [fragment Pater te Avenhom; 20e eeuw]; Drie generaties familie Pater
in Rolde 1850-1950; Stamboom Nunspeet [aanv. te Elburg, Oldebroek, Doornspijk; 18e-19e eeuw].
De Schakel (Sinkeldam-Buschmann), 9e jg., nr. 3, aug. 1998. Gerrit Gerritsz de Lange [tr. Jisp 1786 Neeltje
Adelaars de Wit]; De herkomst van het geslacht Eveliens [te Westzaam e.o.; 18e eeuw]; De moederlijn [van
Hanny Buschmann, geb. Koog a/d Zaan 1949; Buijs, Heekelaar, Kostelijk, Nieuwenhuis, Axsen, Henner,
(Greydemeyer)]; Het Ratelband-onderzoek [te Amsterdam en Haarlem; 17e-18e eeuw]; Verv. Genealogie
Kofman.
Vegt's chronicle, jg. 12, nr. 3, sept. 1998. Het voorgeslacht van Arie Johannes van der Vegt [geb. Amers-
foort 1978]; Familie Van der Vecht 1603-1689, Dalfsen; De stamreeks van Leentje Schaap [ged. Katwijk
a/Z. 1809, tr. Noordwijk 1838 Johannes Vegt].

De nieuwste loot aan de Familiebladenboom is:
't Smitshoek-je, jg. 1, nr. 0, sept. 1998. Contact-adres: P. en W. Molema-Smitshoek, Astertuin 19,2724 NR
Zoetermeer; e-mail: p.molema@dosgg.nl. In dit nul-nummer wordt de vraag opgeworpen of er belangstel-
ling bestaat voor een vervolg en voor de uitgave van een familieboek.

België
Genealogie & Computer (VVF), jg. 15, nr. 3, mei 1998. Installatie totaalindex klappers parochieregisters;
P. Donche: Genealogie en onze Informatiemaatschappij in het volgende millcn[n]ium; Verv. Ultiuiate
Family Tree: uitvoer gegevens; Compact Pro, compressie-shareware voor de Macintosh.

Idem, nr. 4, juli 1998. P. Donche: Kalender programma's; B. Walkiers: Werken met Reunion op Macin-
tosh (1).

Idem, nr. 5, sept. 1998. Verv. Werken met Reunion op Macintosh; P. Donche: Nog een kalenderpro-
gramma: Universal Calendar Calculator; The Ultimate Family Tree, Deel 5 - Hulpprogramma's.

Oost-Vlaamse Zanten, jg. LXXIII (1998), nr. 1. /. Dambruyne: De Gentse ambachtsgilden en hun materiële
cultuur tijdens de eerste helft van de 16de eeuw; K. van Acker: Viltnijverheid in Lokeren [onderscheid in
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huiden, productieproces, lonen, bijproducten, enz.].
Idem, 1998 - nr. 2. Bakkersterminologie in West-Vlaanderen; De bedelingen bij de uitvaartmis in Oost-

Vlaanderen (19de eeuw); Marktzangers en -liederen. Brugge (1701) [Anthone Wolffaert], St.-Niklaas
(1718) [Jacob Seghers], St.-Denijs-Boekel (1783) [Judocus Wissevelde].

Le Parchemin, No. 316, 63e année, juillet-aoüt 1998. H. Douxchamps: La familie brugeoise van de Walle
au dauphin [nageslacht van Joos van de Walle, overl. tussen 1574-1586]; Y. Hamai. Index du fonds Poullet
[ 'si important pour les families de la Hesbaye' ]; Héraldique vivante: Saint Martin, Van Scherpenzeel Thim
[met nageslacht van Jules van S.T., geb. Venlo 1855].

Idem, No. 317, sept.-oct. 1998. M. Belvaux: La familie Tayenne [te Binche, Namen, Biesme; 16e-17e
eeuw; noot 40: een fragment De Traux te Chatelet; noot 64: fragment De Gozée te Thuin en Biesme; noot
84: fragment De Sire]; Verv. Quarante families belges les plus anciennes subsistantes: Chastel de la Howar-
derie. Bailliage de Tburnai-Toumaisis, 1336 [stamreeks Du Chastel]; A. de Walque: Répertoires généalogi-
ques [genealogische naslagwerken voor Frankrijk (Arnaud, Saffroy), Nederland (Van Beresteyn), Duitsland
(Familiengeschichtliche Bibliographie), België (Leenaerts); deze laatste wordt uitvoerig behandeld]; J.-J.
van Ormelingen: Lettres de 1'historien Simon-Pierre ERNST au généalogiste Michiel van der MAESEN
(1809-1812); Héraldique vivante: Futeral, Mpotos.

Vlaamse Stam, 34e jg., nr. 9, sept. 1998. H. Reussens-Paschaei. Geraert de Jode [afk. van Nijmegen, poorter
van Antwerpen 1549; handelaar in kunstwerken, boeken en kaarten, plaatsnijder, uitgever; zijn gezin;
handelsbetrekkingen]; W. Steeghers: Genealogische schets van de familie Volckaert [te Merelbeke; 18e- 19e
eeuw]; W. Devoldere: Onze kwartierstaat: Saturnijn Aerbeydt [1913 Roeselare 1996; —, Stubbe, Sobry,
Deweerdt; kwn. voornl. te Roeselare]; Verv. Militairen overleden in het 'Kamp van Beverlo' [1865-69];
T. Venstermans: Een schouw- en ploegentelling te Kessel [ca. 1620/21; namen vergeleken met gegevens
uit de parochieregister]; W. Verleyen: Het 'Hof Sint-Elooi' te Sint-Pieters-Leeuw [de familie Suenens; 17e-
20e eeuw]; E. Ossieur: Wat gebeurde met de gearresteerde pastoor Gilbau van Kallo (1675)? [duivel-uit-
banner]; F. Debrabandere: Nogmaals Esschentier en Lusschentier; Idem: Nogmaals Struman(s) en Stru-
man(n)e; Neringen en ambachten van Merksem van het jaar 1684.

Duitsland
Altpreufiische Geschlechterkunde, Band 27,45. Jg. (1997). Die Übernahme der Schatullsiedlungen im Amt
Oletzko im Jahre 1714; Das Klassenbuch der Schule Sokolken 1877-1937; Das Bürgerbuch von Goldap
1835 bis 1854; Das 'Bladiauer Kirchenblatt' 1934 bis 1941 und sein Wert für die altpreuBische Orts- und
Familiengeschichtsforschung; Chronikalische Aufzeichnungen aus der Zeit des Konsistorialrats Zacha in
den Kirchenbüchern der Domkirche Marienwerder [1775-1810]; Kirchenbücher und andere Personen-
standsunterlagen aus Ost- und Westpreussen in ausserdeutschen Archiven: Staatsarchiv Danzig; Katholi-
sche und evangelische Kirchenbücher im Staatsarchiv Bromberg; Zufallsfunde in Druckwerken des 19.
Jahrhunderts [Speimann, De Neri]; Das Gewerk der KannegieBser, RotgieBer und GrapengieBer zu Danzig.
Verzeichnis der Meister 1529-1811. Verzeichnis der Gesellen 1625-1779. Verzeichnis der Lehrjungen
1620-1644,1777-1815; Mennoniten im Kirchenbuch von Reichenberg bei Danzig 1615-1800; Mennoniti-
sche Taufen 1759 von Graudenz bis Thora; Mennonitentrauungen 1801-1830 in Gr. Mausdorf, Kr. Elbing;
Prediger und Alteste der Mennonitengemeinde Montau, Kreis Schwetz; Die Prastationstabelle und Mühlen-
consignation des Amtes Barten 1790; Gedanken zur 'korrekten' Schreibweise von Ortsnamen; Namenvor-
kommen 'Muller' in Alt-Passarge, Krs. Heiligenbeil; GröBere ungedruckte private Karteien und Dateien
mit familienkundlichen Daten zu Ost- und WestpreuBen; Rückgabe von Archiven an Polen; Verzeichnis
der in das Schullehrerseminar Marienburg seit 1887 aufgenommen Zöglinge [t/m 1921].

Archivfür Familiengeschichtsforschung, Heft 128 (AfS), 2. Jg., Heft 3, Sept. 1998. R. Gröber: Kriterien
für die Auswahl von Computer-Programmen für die Genealogie?; K. Heinzmann: Traditionen der Taufna-
mengebung 1650-1870. Eine Untersuchung an 2000 Familien der Gemeinde Eichstetten am Kaiserstuhl
[dubbele voornamen, de 'bij'-voornamen Johann, Georg, Anna en Maria, vernoemingen, eentonigheid in
de naamgeving enz.]; A. Keuerhals-Maeder. Die Auswandererkartei und andere genealogisch auswertbare
Quellen. Übersicht über die Bestande des Schweizerischen Bundesarchivs und deren Zuganglichkeit [de
Auswandererkartei bevat informatie over tussen 1910-1953 geëmigreerde personen; de Wiedereinbürgerun-
gen geven een kijkje in de levensloop van de remigranten; voorts o.a. de Korpskontrollen von Schweizer
Regimenten in auslandischen Diensten (voor Nederland alleen betr. Tessin, 1819)]; W. Hacker (t): Zur Aus-
wertung der 'Quellen zur deutschen Siedlungsgeschichte in Südosteuropa', ungarische und galizische
Einwandererlisten; Forschungsarbeit über Madchenpensionate; Die Zentralstelle für Genealogie in der
Schweiz.
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Deutsches Familienarchiv, Bd. 123 (1998). G. Scholze: Die Ahnenfolge der Familien Scholze und
Schwarzbach, mit ihren Seitenlinien RöBler-BuhlerundTheile-Korselt [inleiding geschiedenis van Zittau
(Obersachsen/Bohemen), waar de familie Scholze (wonende op een boerderij te Olbersdorf) ter kerke ging].

Dürener Geschichtblatter, Nr. 84 (1997). Festschrift zum lOOjahrigen Jubilaum am 18. November 1997.
/. Heidrich: Synode und Hoftag in Duren im August 747; K. Fint. Die Privilegiën der jüüchschen
Hauptstadte. Zur Stadtbildung im Herzogtum Jülich [Daten zur Entstehungsgeschichte der Stadte, Flecken
und Freiheiten des Herzogtums Jülich; Privilegiën-Verzeichnis Jülich bis 1609]; W. Herborn/H.J. Domsta:
Die Dürener Schöffen von 1253 bis 1793 [opgaven per jaar in schema's en alfabetische lijst]; Zum territori-
alen Bestand und der Ausbildung der Grenzen des Monschauer Landes; Burg Maubach, ein 'missing link'
in der rheinischen Burgentypologie; Timerlin von Ollesheim. Ein vergessener rheinischer Volksheiliger;
T. Diederich: Nachgravur, Umgravur, Nachschnitt und Neuschnitt. Beobachtungen an Dürener und anderen
rheinischen Siegelstempeln; L. Muller- Westphal: Heraldisches in der Grabkreuzkartei des Stadt- und Kreis-
archivs Duren. I. Teil [in 1974 startte een werkgroep om alle nog aanwezige grafstenen van voor 1850 te
fotograferen, en tekst, vindplaats, materiaal en maten systematisch te registreren; afbeeldingen en tekst
alfabetisch op vindplaats, met-indien mogelijk - genealogische aanvullingen]; Dürener Belege in den
Jülicher Stadtrechnungen des 16. und beginnenden 17. Jahrhunderts; Dürener Glasfenster-Stiftungen in der
Kartause zum Vogelsang bei Jülich im 17. Jahrhundert [o.a. Mockel, von Inden, Voetz, zum Pütz, von
Berg]; Duren im Skizzenbuch von Wenzel Hollar (1607-1677); Hospitaier und Siechenhauser in Duren und
Umgebung bis zum Ende des 18. Jh., VII. Teil [betreft de dorpen Binsfeld, Birkesdorf, Langerwehe, Maria-
weiler en Sievernich; met namen Gasthausmeister van Langerwehe 1550-1683]; H. Tichelbacker. Kaller-
bend. Nidegger Burglehen, Ausstattung der Marschalle von JUlich und Streitobjekt der Herrschaften Esch-
weilerundBurgau;S. Harte-5c/im/df:DerBachschulthei6amNeffelbach.ZumGödersheimerMühlenstreit
von 1616 [molenaar Jacob Mey]; Verv. Goldschmiedearbeiten in Kirchen des Dürener Landes und der
Eifel]; R.A.H. Wyrsch: Von Abraham Fromm zu Joseph Schönfeld. Zwei jüdische Familien in Arnoldswei-
ler seit 1800 bis zum Holocaust; H. Krebs: Von Korn zu KOMM. Die Entwicklung der PleuBmühle zu
Duren vom Gewerbe- zum 'Kulturbetrieb' in chronologischer Abfolge [1261-1991; o.a. Sanftleben (17e
eeuw), Plüss/PleuB/Ploes (18e-19e eeuw)].

Düsseldorfer Familienkunde, 34. Jg., Heft 2/1998. M. Degenhard: Die Abgeordneten der Nationalvers-
ammlung von 1848 [uit omgeving Düsseldorf]; Die Hauptleute und Zugführer der Düsseldorfer Bürgerwehr
im Jahre 1848; Aus der Geschichte des Düsseldorfer Stadtteils Pempelfort; Verv. Düsseldorfer Huldigung-
sliste von 1730 [M t/m S]; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath 1697-1804 [H t/m K; o.a. Jager, Jungbluth,
Kall, Kamps].

Idem, Heft 3/1998. A. Blömer: Die Familie zur (von der) Straten vom Stratenhof bei Hubbelrath im 17.
Jahrhundert; Steuerliste von 1689 für Wersten, Itter und Himmelgeist; Verv. Taufen Neukirchen [Kamps
t/m Kochs; met o.a. Kapellen, Kehren, Kerling, Kiersbaum/Kirs(ch)baum, Kleinhirtz, Knauff]; Verv.
Düsseldorfer Huldigungsliste [Schmitz t/m Zuccharini].

Hessische Familienkunde, Bd. 24, Heft 2/3, Juni/Sept. 1998. Identifizierung hessischer Erstsiedler aus
Bürstadt in Tschatad (Lenauheim) im Temescher Banat; Die Familie Heinrich aus Bürstadt in GroB-Jet-
scha/Rumanien; Bürstadter Auswanderer in Guttenbrunn, Gortlob und GroB-Jetscha im Temescher Ba-
nat/Rumanien; Auswertung einer Rats- und Ambtstragerliste von Allendorf/Werra aus den Jahren 1654-
1750 [o.a. Casselmann, Deichmann, Dorre, Gille, Grau, Gund(e)lach, Hartmann, Hüter, Kirchmeyer,
KlinkerfuB, Kröschel, Lappe, Reutel, Rothfuchs, Schmidt, Schödde, Storm, Wag(e)ner, Wehre, Wolf];
Familien Ysenburger Bediensteter: Die Familien Eberling in BUdingen und Gettenbach; Jüdische Familien
in GroB-Rohrheim [Brückmann, Feitier, Guckenheimer, Gutmann, Hochschild, Lichtenstein, Moch, Rhein-
stein, Sundheimer]; Fremde in den Kirchenbüchern von Lindes (=Klein-Linden) [o.a. Becker, Gerhardt,
Kleinschmidt, Bonacker, Fabricius, Franck,]; Reeh in Rodheim und Gorr in Heuchtelheim in der Ahnenliste
von Kari Liebknecht; Fragment Wittich/Blech; Die hessische Pfarrerfamilie Ortenburger; Familientag
Wöllenstein [met stamreeks]; Hessiche Wappenrolle: Baldenbach von Bröchen, Blum, GUbler, Kramer [te
Kirch-Brambach], Scheuermann.

Hugenotten [v/h Der Deutsche Hugenott], 62. Jg., Nr. 1/1998. KurzgefaBte Geschichte der Familie Menard
[afk. van St. Cöme bij Nïmes]; Th. Kiefner: Das Edikt von Nantes und die Waldenser.

Idem, Nr. 2/1998. Themenheft Berlin. L. Dupuis: Ein Hugenottennachfahre im französisch besetzten
PreuBen (Berlin 1806-1809) [Frédéric-Guillaume Hauchecorne]. Nachweis der Vorfahren der Familie
Hauchecorne [18e eeuw]; W. Mogk: Richard Béringuier als Bearbeiter des genealogischen Werkes
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'Stammbaiime der Mitglieder der Französischen Colonie in Berlin' (1885-1887); U. Fuhrich-Grubert:
Quellenbestande zur Geschichte und Genealogie.

Idem, Nr. 3/1998. Th. Kiefner. Das Edikt von Nantes [lezing t.g.v. de opening van een tentoonstelling
in Bad Karlshafen]; /. Landré: Die WeiBbierbrauereien der Familie Landré in Berlin; H.-J. Sievers: Die
Familie Mendelssohn-Bartholdy in den Kirchenbüchern der Evangelisch-reformierten Kirche zu Leipzig.

Monatshefte fiir Evangelische Kirchengeschichte des Rheinlandes, 45746. Jg., 1996/1997. Hierin o.m.:
J.G.J. van Booma: 'Eene christliche gemeyne ende heerlicke herberge veler godtfruchtigen'. Quellen zur
Forschung nach Mitgliedern der niederlandischen, calvinistischen Flüchtlingsgemeinden aus der zweiten
Halfte des 16. Jahrhunderts, namentlich deren am Niederrhein [vertaling artikel jaarboek CBG 44 (1990);
bewerkt en aangevuld]; Bijdragen betr. Johannes Olearius [Ölmüller, Oelschlager; geb. Wesel 1546; brieven
aan Heinrich von Weseken], Johannes Pratanus (a Prato) [overl. 1588]; B. Magen: Hugenotten und andere
Glaubensflüchtlinge im Rheinland - wer sie waren, wo sie sich nieder lieBen; Bijdragen betr. Johan Ben-
ninghoven [geb. 1598], Gerhard Tersteegen, Albrecht Julius Schöler (1819-1863), Karl Idel (1851-1902),
Theodor Christlieb (1833-1889); G. Schellack: Die jüdische Schule in Kirchberg/Hunsrück; Wechselbezie-
hungen von Pfarrern zwischen Eisenach und AltenkirchenAVesterwald [Friderici].

Mosaik, Heft 1/1998. F. Gommans: Neun Generationen der Familie Van Well zwischen Maas und Niers;
G. en J. Schoofs: Kwartierstaat (5 gen.) van Pauline Füngers [geb. Hüdderath 1934; —, Verhülsdonk, Van
Gemmeren, Van Betteray]; R. Janssen: Alte Karten aktuell: Die klevischen Katasterkarten von 1732 im Mo-
saik Archiv; G. en J. Schoofs: Ahnentafel Cleven - Pahsens [Heinz PaeBens (geb. 1948); —, Honzelaer,
Dinnessen, Koenen; Marlies Cleven (geb. 1951); —, Bruckman, Habers, Kleinegries]; Sterben Ottersum
1802-1814.

Pfdlzisch-Rheinische Famüienkunde, Bd. 14, XLVI1. Jg., Heft 1, Juli 1998. M. Benz: Eine ungeöffnete
Schatzkiste zu Edenkobens Bevölkerungsgeschichte im 16. Jahrhundert; H. Kimmel: Die Familie des
Pfarrers Nikolaus Schoubroeck in der Niederlandisch-reformierten Gemeinde in Frankenthal [eind 16e
eeuw]; H. Thomas: Die Familien Gerauer und Renter; Ein Stück Dürkheimer Familiengeschichte
[Kob/Cubi/Kubi, Strippel]; Erganzungen zumpfalzischen Pfarrerbuch (Buchstaben Schr-Schu) [o.a. Schrei-
ner]; Wappen unserer Mitglieder: Bardua; Einwanderer nach Zeugnis des kath. Kirchenbuchs von Dacken-
heim; Familiennamen im Tirolischen Lechtal 15. bis 18. Jahrhundert.

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 47. Jg. (1998), Heft 1. U. Buse-
mann: Alte Geschlechter des Rheiderlandes und ihre Beziehungen zur Soltborg und zum Albahaus [geschie-
denis 15e-18e eeuw; hypothese Wylfzena x Ewen; Haike Erdsna (vermeld 1464-66) en nageslacht Heuwen,
Sparringa, Van Lengen, Krull]; Hausstattenschatzungsregister 1638 und 1639 von Jemgum; Ostfriesen und
Oldenburger am Ratsgymnasium zu Osnabrück 1697-1722; Die Einwohner von Stotel, 1678-1900.

Idem, Heft 2/1998. G. Robra: Schüttmeister, Advokaten und Deputierte des Fleckens Leer 1686-1809;
E. Schulte: Drei Schatzungsregister der Orte Ochtelbur, Bangstede, Westerende und Kirchloog; J. Cramer:
Die Entstehung des Namens Cramer/Kramer in Weener; Ostfriesen im GroBenkneten, ... im OSB Kraut-
sand.

Saarlandische Famüienkunde, Heft 122, Bd. 8, Jg. XXXI, Mai 1998. E. Werth-Huppert: Poitevin/Potdevin.
Weg einer Familie durch drei Jahrhunderte [te Saumur, Bourg en Hayange (bij Metz); 18e-19e eeuw]; W.
Petto: Hammerschmiede Gillet/Schille im Saarland [18e-19e eeuw]; Verv. Notariatsakten der Gemeinde
Freimengen in Lothringen [1690-1713; o.a.: Lux, De Lesse, Richar(d), Gerin, De Lorme, Veaulnier, Bale-
bre, Blaise].

Idem, Informationsdienst, Nr. 127, Mai 1998. Hinweise [dertig adressen van centrale archieven van de
Evangelische kerken in Duitsland]; Gelegenheitsfunde [o.a. Familie Waltz/Walser/Walch/Walther te Kapple
(Tirol) en Saarbrücken; 17e eeuw].

Sachsische Heimatblatter, 44. Jg., Heft 1/1998. Friedrich Wilhelm Putzger (1849 bis 1913). Atlasautor und
sachsischerSchulmann;Bemerkungenzum'Gesellschaftsbild' des Paul Rebhun(um 1500-1546); Dr. Franz
Volkmar Reinhard. Dresdner Oberhofprediger; Die Kupfergewinnung im Freiberger Bergbau und Hütten-
wesen.

Idem, Heft 2/1998. Die Menagerie zu Moritzburg; Christian Gottlob Neefe, ein Komponist aus Chemnitz
[zoon van Johann Gottlieb Neefe tr. 1745 Johanna Rosina Weyrauch]; Hermann Kretzschmar [geb. 1848];
Max Pommer (1847-1915); Hanns Georgi (1901-1989).
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Sonderveröffentlichungen des Naturwissenschaftlichen undHistorischen Vereinsfürdas LandLippe, Band
42 (1995). F. Verdenhalven (t): Die Auswanderer aus dem Fiirstentum Lippe (1878 bis 1900). Nach unge-
dnickten und gedmckten Quellen gesammelt und bearbeitet [plaats- en personenregisters].

Südwestdeutsche Blatterfiir Familien- und Wappenkunde, Bd. 22, Heft 2, Juni 1998. K. Kempf. Das Han-
delshaus Bohnenberger in Neuenbürg [met stamreeks; 17e-19e eeuw]; Trauungen, Taufen und Begrabnisse
fremder Personen in Hochmössingen [huwelijken 1588-1807, dopen 1597-1807, begraven 1579-1807;
huwelijken: veel personen afkomstig uit o.a. Beffendorf, Marschalkenzimmer, Winzeln, Obemdorf,
Waldmössingen, maar ook uit Zwitserland en Oostenrijk; dopen: veel soldatenkinderen, w.o. 6-11-1639
Matthias Johannes, S. des Florenz Lorien, Soldat aus den Niederlanden]; Erganzungen zu den Vorfahren
von Tobias Mayer.

Veröffentlichungen der Staatlichen Archive des Landes Nordrhein-Westfalen. Reihe B, Archivführer und
Kurzübersichten.
Heft 3 (1994). Die Bestande des Nordrhein [-] Westfalischen Staatsarchivs Detmold und des Personen-
standsarchivs Westfalen-Lippe [met paragrafen Guts-, Hofes- und Familienarchive, Stiftungen (met soms
zeer oude collecties), Nachlasse (met verwijzingen naar publicaties), Sammlungen (w.o. handschriften,
zoals bijv. 'Niederlandisches Wappenbuch um 1590'; voor wie zich wat breder in deze streek wil oriënteren
een aanrader].
Heft 5 (1991). Die Bestande des Nordrhein-Westfalischen Personenstandsarchivs Westfalen-Lippe bis
1874/75 [alfabetisch per plaats beknopte opgave van aanwezige registers (alt)kath., ev., ref., (alt)luth.,
Juden, Zivilstand].

Frankrijk
Cercle généalogique d'Alsace, bulletin, No. 122, 1998 -2. Verv. Alsaciens dans les registres paroissiaux
catholiques de Bitche (Moselle) [1757-1765]; Verv. Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade [17e-18e
eeuw]; Alsaciens en Italië; Verv. Alsaciens au bagne de Brest; Fragment Dagon; Schema's Binder.

Idem, bulletin, No. 123, 1998 -3. Verv. Alsaciens ... de Bade; J.-F. Foncin: Genealogie et recherche en
génétique humaine; Verv. Guerre de trente ans en alsace et en Lorraine; Kugler-Familien in Strassburg
[16e-17e eeuw]; Les ancêtres alsaciens de Brigitte Bardot [geb. Parijs 1934; o.a. Mertian te Ribeauvillé,
Fels, Dürrenberger, Kaufmann, Holtzinger]; Antw. o.a. Petermann [te Sélestat, afk. van
Schmidtberg/Silecië], Grandgeorge, Malaise, Vogel, Diemer, Ritt.

Genealogie 62 (Pas de Calais), No. 58, Avril-Juin 1998. Kwst. Défossez [kwn. o.a. te Givenchy, Abancourt,
Sedan]; Kwst. Lemaire [te Lillers]; Kwst. Flahaut [o.a. te St.-Quentin]; Verv. Families artésiennes: Richebé
[16e-17e eeuw]; klapper huwelijken Biache-St-Vaast (1670-1890) en Belle (1693-1792).

Idem, numero spécial informations et assemblee générale 1998.
Idem, No. 59, juillet-sept. 1998. Ablain Saint Nazaire, un village de 1'Artois; Kwst. Rousseaux [kwn.

o.a. te Avion]; Kwst. Fisset; Descendance 'Bailly' de Fanpoux [ 18e-20e eeuw]; Les quillotinés a Arras [na-
men met opgave leeftijden, geboorte- en/of woonplaats, beroepen, evt. ouders]; Aanv. Kwst. Corbeil [o.a.
Thieffry, De Fourmestreaux]; Klappers op huwelijken.

Nord Genealogie, No. 152, 1998/3. Kwst. Pezin; La population dans les faubourgs de Courtrai et des Reig-
naux a Lille en 1604; Les De Bomy (a Lisbourg) [16e-17e eeuw]; Genealogie Carlier [te Hargnies; 18e-19e
eeuw]; Les origines de la familie Soumillon [Arras 1390; 12e-15e eeuw]; Deuxième liste de douaniers du
Nord (1792-93); Verv. Les Manoirs de Cysoing (1394-1790) [De Ie Court t/m Garin; met o.a. De Ie Motte,
De Ie Sauch, De Stont, De Lourme, Dennetiere, Desmarescaux, Desmons, Du Ponchel, Du Pret].

Idem, No. 153, 1998/4. Kwst. Leclercq [te Marquillies; met kwn. De Bourgogne dit de Herlaer]; Verv.
Families Soumillon en Carlier; Mariages a Chatellerault des armuriers, et de quelques autres, originaires
du Nord de la France et de la Belgique 1824-1856; Verv. Liste de douaniers ... [Courty t/m Enulin]; Aanv.
Kwst. Montens; C. W. Delforterie: La genealogie de la familie Delforterie [nageslacht van Mare Delfortrie
tr. (vóór) 1619 Marie Mallot]; Kwst. Piat [kw. 12. Frederik Timmer (geb. Haarlem 1830, zn. van Hendrik
T. en Maria van Weel) tr.Gent 1853 Mélanie Th. Boomaers, dr. van Adrien B. (geb. Breda ca. 1800)]; Verv.
Manoirs de Cysoing [Garin t/m Wistel]; Fragment Limbrouck [17e eeuw].

Verder ontvingen wij:
Adrefibuch derStadt Oberhausen. Alphabetisch und nach den einzelnen Geschaften geordnet, 1883 [her-
druk 1991].
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Backten de kupe, 39e jg., nr. 5, sept.-okt. 1997 [De eerste Veurnse huisfotografen (Coucke, Delanoeye,
Ketels, Maelstaf); Nieuwpoortse haven].
Citadel (RA in Noord-Brabant), jg. 4, nr. 1, maart 1998; nr. 3,sept. 1998 [Het zilveren archieffeest van Jan
Veekens; Maatschappelijke zorg en archieven (2). Het Mannengasthuis te Esch (gesticht in 1492 door
Martinus van Elmpt en zijn vrouw Ida Roetaert). Heyms of Mannengasthuis te Vught (gesticht in 1372 door
Arnoldus Heym)].
Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, 1984.
Jaarboekje der Rechtshoogeschool te Batavia, 1930 [zie eerdere vermelding GN jg. 52 (1997), blz. 112;
met naamlijst der studenten 1929/1930 met geboorteplaats en -datum, bijv.: Ch.Th. de Booy, Nieuwe Diep
(Den Helder) 28-8-96, W. Meinke, Koeta Radja 25-10-08, K.E. Witkop, Winschoten 22-9-95; lijst exami-
nandi].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 19, sept. 1998.
Pius Almanak, jaarboek voor Katholiek Nederland, 97e jg. (1984).
De Oanbring (Ryksargyf), jg. 11, nr. 1, maart 1998 [al 450.000 overlijdensakten in de computer (ervaringen
van vrijwilligers)].
Rijksarchief Drenthe, nieuwsbrief, najaar 1998 [Studiezaal krijgt face-lift; Een onderzoek naar tuinen in
Drentse huisarchieven].
Rijnland, afl. 7, 3e jg., nr. 2, sept. 1998.
Suetan, afl. 96, mei 1995; afl. 97, aug. 1995.
De Vesting (nieuwsbulletin van Het Nederlands Vestingmuseum), 8e jg., nr. 1, jan. 1997; 9e jg., nr. 1, april
1998 en nr. 2, sept. 1998.

Almanak van het Nederlands Archiefwezen,l99S.
Bisschoppelijk College Weert, jaarboeken I (1949) en II (1950) [jaarverslagen, namen leraren, examinandi,
prijswinnaars (bijv. in jaarboek 1949: René Douven uit Weert, Ie klas HBS, afd. b, Ie prijs Frans, en Piet
van Happen uit Geldrop, 2e klas HBS, Ie prijs Meetk. en 3e prijs Alg.; in jaarboek 1950 bijv.: Jan Verdon-
schot te Nederweert, 4e klas Gymnasium, Ie prijs Tekenen en eervolle verin. Godsd.)].
Familie-archief Ten Koppel, nr. 15, 15 april 1995.
HeimatbriefQZieis Borken), Nr. 127, Okt. 1997.
Orgaan van de Vereeniging van Oud-leerlingen der Meisjes-tuinbouwschool 'Huis te Lande' (opgericht
27 juni 1922), 7de jg., no. 2, febr. 1929; 11de jg. (1932/33), nos. 1, 2, 4, 6; 12de jg. (1933/34), nos. 1, 2,
6; Ode jg., nos. 2, 4; 14de jg., nos. 3, 4, 5; 15de jg., nos. 1, 2, 3; Med. jan. 1946; 20e jg, no.1 [eind 1946]
t/m 4 (aug. 1947); 21e jg., nos. 1 t/m 4; 22e jg., nos. 1 t/m 5 (nov. 1949) [= 23e jg., no.1]; 23e jg., nos. 2
t/m 5, herdenkingsnummer Juff. Hingst [no. 3A]; 24e jg. (1951), nos. 1, 2 [ledenlijsten, adreswijzigingen,
familieberichten].
Het Rijksarchief in Overijssel, [jaarbericht] 1997.
Ryksargyf, jaarbericht 1997.
Van toen naar nu, jg. 28, nr. 1, maart 1998.

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

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

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

VRAGEN

128. OOSTRUM/SMETSER/SNIJDER te Jaarsveld(erkapel)
Leden van drie families (van) Oostrum, Oostrom, Oosterom, Oosstroom, die afkomstig zijn uit Jaarsveld(er-
kapel), komen bij veel leden in hun kwartieren voor en zullen de nodige vraagtekens hebben veroorzaakt.
Hierbij fragment kwartierstaat van Jan Ariens van Oostrum:

1. Jan Ariens van Oostrum, geb. ca. 1660, tr. (1) 1693 Lijsbeth Huybertsdr en (2) 1709 Geertje Gerrits
van Beusekom

2. Arien Ariensz Smetser, tr. ca. 1650
3. Grietje Hendriksdr; zij tr. (2) Gijsbert Cornelis Schipper
4. Arien Cornelis Smetser, tr. 1620
5. Hendrikje Cornelisdr. (Reus?); zij tr. (2) 1646 Jan Stavast
6. Hendrik Bastiaansz, tr.
7. Aaltje Gerritsdr.
8. Cornelis Ariensz Smetser, huurde 1590 land te Jaarsveld.

Waar komen de Smetsers vandaan; mogelijk uit Zoeterwoude?
Wat is de vindplaats van het wapen Smetser (Utrecht) in de verzameling van het C.B.G.?
SNIJDER-VAN OOSTRUM
Arien Eymertsz (Snijder), kleermaker in Jaarsveld, tr. ca. 1620 Haasje Cornelsdr. (Reus?). Zij was verm.
de zuster van Hendrikje Cornelisdr., de vrouw van Arien Smetser, want Arien Eymertsz was de bloed voogd
van de kinderen van Smetser. Hun nageslacht, waarvan nog niet erg veel bekend is, voerde ook de naam
Van Oostrom. Is er tussen Hendrikje en Haasje Cornelis en een oudere familie Oostrum een verband? Wat
is de herkomst van Arien Eymertsz?
ARIEN ERNSTEN VAN OOSTRUM
Gehuwd in 1661 te Lopikerkapel met Grietje Claas Blom, kwam vlg. de inschrijving van Lopikerkapel. Als
hij daar ook geboren is, wat door velen wordt betwijfeld, dan komt als zijn vader een Ernst Bastiaans,
gehuwd 1626 te Jaarsveld met Neeltje Cornelis (het meest) in aanmerking; zij is dan misschien een zuster
van de bovengenoemde Haasje en Hendrikje? Dan zou ook deze familie de naam van Oostrom ca. 1640
hebben aangenomen. Afstammelingen zien liever een aansluiting op Eenst Ariensz van Oostrum uit Vech-
ten. Mogelijk is ook een lijn naar Eerst Gerritsz van Oostrum uit Achtersloot/IJsselstein te vinden. Wie weet
de oplossing voor deze puzzels. Graag coördineer ik een gerichte zoekactie. Verder zijn alle, vooral 16e-
eeuwse gegevens over Oostrum van harte welkom.

Mr. RJ. van Oostrom, Amsterdam

129. HODENPIJL
Gevraagd voorgeslacht van Wijgert Simons Hodenpijl, overl. Vlaardingen 18-5-1611, zoon van Simon Ger-
rits, overl. vóór 1544, en Jutie IJsbrands, overl. vóór 1564, en zijn derde vrouw (huwelijk te Poortugaal 28-
8-1594) Lijsbeth Hollaar, overl. Vlaardingen 8-5-1632.
VAN DE ROTTE
Gevraagd voorgeslacht van Cornelis Dirk Willemsz. van de Rotte, geb. Delfgauw, overl. Den Haag 22-7-
1719, begraven te Nootdorp, en zijn echtgenote Catharina Jans van Leeuwen (huwelijk te Voorburg 8-2-
1699).

G. Bordewijk, Eelde
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130. BRUGMAN/BRUCHMAN
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van
- Jan Bruchman, geb. ca. 1609 te Weel? (Wehl Gld.?)
- Derck Bruchman/Brugman, geb. ca. 1610, tr. ca. 1640Catharina de Laedts. Hij is tussen 1640en 1658

landbouwer op Hendrik Renkimsgoet/Spierincksgoet te Kilder. Wie weet uitleg over en ontstaan van
de naam Brugman/Bruchman en van de naam te Raay?

J.Th. Brugman, Doetinchem

131. VAN KOLFS(CHOTEN)/VAN MAREN-VAN DER FLIER(T)/VAN DER VLIE(R)T
Aart Claasse/Nicolaasse (komt ook voor onder de namen Van Kolfs, Van Kolfschoten van Maren), landbou-
wer, geb. ca. 1714, begr. Amersfoort 9-2-1807, tr. (Ger.kerk) Woudenberg 12-4-1744 Geertruida Gijsbert-
sen van der Flier/Fliert (komt ook voor onder de naam Van der Vliet/Vliert), ged. Woudenberg 23-10-1718,
begr. Amersfoort 14-1-1788, dr. van Gijsbert Jordensz van der Flier en Jannigje Huigen van Ekeris. Ge-
vraagd ontbrekende gegevens, alsmede voorgeslacht van Aart Claasse.

A. van der Waal, Rotterdam

132. TEN BROEK
Op 8-8-1766 wordt te Amsterdam (Westerkerk) gedoopt Hendrik, zoon van Hendrik ten Broek en Maria
de Wit. Maria de Wit overlijdt, als weduwe te Zaandam 22-5-1803. Onderzoek naar alle namen Ten Broek
en aanverwante namen in Amsterdam heeft niets opgeleverd. Gevraagd gegevens van dit echtpaar, eventue-
le andere kinderen en voorgeslacht.

G. ten Broek, Krommenie

133. DOL, BETTEN
Uit twee verschillend geschreven geboorte-aktes van de gemeente Stellingwerf in het jaar 1821 (beiden
opgenomen onder nr. 101 met overigens gelijkluidende tekst) blijkt dat op 25 december 1821 Blijke Jans
Betten, ongehuwd, het leven heeft geschonken een een zoon, aan wie de namen worden gegeven 'Egbert
Egberts Dol'. Enige nadere toelichting op de achternaam Dol ontbreekt. Later komt het kind ook onder de
naam 'Egbert Betten' in de Burg. Stand voor. Wie weet op grond waarvan de achternaam 'Dol' destijds
door de gemeente-ambtenaar geaccepteerd kon worden?

J. Prakken, Appelscha

134.VAN (N)ES
Fredrik Jansz van (N)es, geb. Jaarsveld ca. 1730, overl. Tienhoven 28-3-1814, tr. Ameide 25-5-1763 Elber-
dina de Glimmer(t), geb. Ameide 20-2-1735, overl. Tienhoven 24-5-1825, dr. van Isaak/Sjaak de Glim-
mer(t) en Marritje Thounis/van Schaik. Gevraagd ontbrekende gegevens, eventuele kinderen en voorge-
slacht van het echtpaar Van (N)es-De Glimmer(t).

J.M. van Es, Ridderkerk

135. KOOT
Joannes Henricus Koot, meester metselaar, otr. Amsterdam 15-7-1785 Elisabet Winter. Volgens de huwe-
lijksinschrijving zijn beiden van Amsterdam, hij is dan 22 jaar en zij 21 jaar oud; zijn ouders zijn overleden,
haar ouders zijn Hendrik de Winter en Cornelia van Leersum. Beiden zijn rooms-katholiek. Kinderen uit
dit huwelijk, allen r.-k. gedoopt in Amsterdam ('de Ster'):
1. Maria Elisabeth 30-4-1786; 2. Martinus Hermanus 13-12-1787; 3. Joannes Henricus 15-6-1792; 4.
Theodorus Johannes 11-9-1795; 5. Coenradus Theodorus 22-10-1797 te Durgerdam. Elisabeth Winter, ged.
Amsterdam 29-2-1764, overlijdt Durgerdam 5-3-1804. Bij het huwelijk van zoon Coenradus te Buiksloot
in 1828, woont Joannes Henricus te Amsterdam; bij het overlijden van deze zoon te Nieuwendam in 1836
is vader Joannes overleden. In Amsterdam en omliggende gemeentes zijn geen doop en/of overlijden van
Joannes Henricus Koot gevonden. Gevraagd ontbrekende gegevens en voorgeslacht Joannes Henricus Koot.

M. van Brenk-Hoogeboom, Heerhugowaard

136. (VAN) DOORNIN(C)K
Er zijn families met deze naaam die stammen uit Vorchten (gem. Heerde). Oudst bekende lid aldaar is
Gerrit Hendrik van Doorninck, geb. ca. 1600. De Rijksarchivaris in Overijssel, Mr. J.I. van Doorninck,
spreekt in 1885 het vermoeden uit, dat Gerrit Hendrik een zoon is van Hendrik van Doorninck, stadssecreta-
ris van Tiel, en Winna de Haese, die in 1583 in deze stad trouwden, Mr. P.N. van Doorninck heeft in deze •
richting verder gezocht. In zijn, in 1894 verschenen Oorkondenboek van het geslacht van Doorninck ont-
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breekt echter de schakel tussen Vorchten en Tiel. Nadat hierop in een artikel in 'De Nederlandsche Leeuw'
51 (1933) wordt geattendeerd verschijnt in 1935 in dat blad (kolom 46-49) hierop een antwoord van Ir. N.H.
van Doorninck en Mr. J.L. van Doorninck. Aan de hand van tal van documenten, zowel uit archieven als
in het bezit van de familie, tonen zij aan, dat het weliswaar uitermate waarschijnlijk, doch niet geheel
vaststaand is, dat Gerrit Hendrik van Doorninck uit Vorchten een zoon is van de Tielse stadssecretaris
Hendrik van Doorninck. De hier aangehaalde literatuur is thans bijna 65 jaar oud. Derhalve gevraagd: Zijn
er nadien nog nadere feiten ontdekt, waaruit de afstamming van Gerrit Hendrick van Doorninck, dus van
de Vorchtense van Doornincks, met meer zekerheid blijkt? Uit Tiel of toch van elders afkomstig?

H.J. Hofman, Deventer

137. TEM(P)
Johannes Tem(p), jm van Utrecht (doop ald. niet gevonden), tr. Gorinchem 1694 Hendrika Penning. Ge-
vraagd zijn voorouders. In het Herv. Lidmatenboek van Gorinchem wordt vermeld: 24-12-1673 met attesta-
tie van Utrecht Joost Tem met zijn huisvrouw en Juria Tem. Is er verband?
GANSENBERG/GANSENBURG
Frederik Gansenberg, jm van Zwol, tr. Gorinchem 1704 Margrita de Kort. Zijn doop in Zwolle niet gevon-
den. Vraag: doop en voorouders.
HELMSING
Albertus Gerardus Helmsing, geb. Loenen arr. Utrecht ca. 1791 (doop ald. niet gevonden), tr. Amsterdam
29-7-1818 Anna Maria van Bavel. Bij zijn huweüjk is vader Hermanus Helmsing overleden en woont zijn
moeder, Johanna van der Hengst, in Loenen. Gevraagd doopgegevens Albertus Gerardus Helmsing, alsme-
de gegevens van zijn ouders
DEN HENGST
Johannes van Hemert, schoolmeester te Asperen, overl. Well (Gld.) 10-1-1792, otr. Gouda 28-10-1742,
otr./tr. Asperen 20-10/18-11-1742 Johanna den Hengst. Haar doop in Gouda niet gevonden. Gevraagd doop
en voorouders van Johanna den Hengst.

M.J. Platt-de Kiewit, Dordrecht

Aan dit nummer werkten mee:

Marius van Amelsvoort, Locht 85, 5504 KC Veldhoven.
H. van Arkel, Oude Deventerstraatweg 2, 8017 BB Zwolle.
Gerard Beerman, Bazuinhof 18, 1544 XN Zaandijk.
J.S. Bontekoe, Top Naefflaan 40, 1403 GA Bussum.
A.M. Bosters, Koningin Julianalaan 339, 2273 JJ Voorburg.
H.T. Both, Madelief 3, 2851 ZK Maastricht.
Dr. P.M. op den Brouw, Peperstraat 1, 2801 RD Gouda.
D. Brouwer, Soestdijkstraat 157, 1107 HC Amsterdam.
J. Bus, Kerkdreef 14, 2922 BG Krimpen a/d IJssel.
A. Crans, Allerheiligenweg 31,4834 TM Breda.
Jaap Cuperus, Buskeshoeven 91, 5242 KP Rosmalen.
P. Daiema, Voorpoort 19, 8325 CL Volienhove.
C. van Dijk, Schemering 1, 3454 TT De Meern.
P.J.C. Elema, Peizerweg 70/14, 9726 JN Groningen.
Th. E. Ernens-Staalberg, Esdoornlaan 11, 3862 HH Nijkerk.
V.H. van der Es, Oude Kanonsdijk 80, 7205 AR Zutphen.
J.C. Franken, Julianalaan 4-202, 3743 JG Baarn.
F. van Gemert, de Koppele 521, 5632 LR Eindhoven.
G. van Genderen, Sterappel 36, 4191 DM Geldermalsen.
A.W.J.M. van Gestel, Prins Alexanderstraat 16, 5616 BL Eindhoven.

GensNostra53(1998) 747



Dr. M.C. de Haan, Scottlaan 62, 5623 RB Eindhoven.
Dr. ir. Jan Haisma, Kornoeljelaan 72, 5552 RD Valkenswaard.
A. Hartmans, Oudelandstraat 60b, 3073 LL Rotterdam.
J. van der Heijden, Vermeerstraat 5, 6165 AH Geleen.
F.J.A.M. van der Helm, Jacob Mosselstraat 80, 2595 RJ Den Haag.
Th.P.J. van Herwijnen, Zuiderparkweg 504, 5216 HE 's-Hertogenbosch.
C. Hofstee-Oskam, Piet Heinstraat 1, 3601 TE Maarssen.
Theo Hoogenboom, Calvijnpad 1, 3822 BN Amersfoort.
P. Houmes, Mecklenburg 6, 2171 DS Sassenheim.
Anneke Huig, Kerkbuurt 41, 1608 EL Wijdenes.
L.J. Huisman, Bothastraat 40, 1782 EK Den Helder.
A.P.J. Kayser-van der Zee, Rommesingel 49, 2641 VG Pijnacker.
Nel Keesmaat-van der Heijden, Haarlemmerweg 597'", 1055 PR Amsterdam.
Mr. W. van der Kroft t , Hogeschoorweg 104, 5914 CH Venlo.
H. Lensink, Reijmerinkstraat 55, 3815 MG Amersfoort.
A.W.J.M. van de Lisdonk, Eligiusweg 25, 5801 JM Venray.
J.B.A. Luckner, Ch. Parkerstraat 19, 3813 ZH Amersfoort.
F.G.M. Manche, Utrechtseweg 100, 3818 EP Amersfoort.
Tiny van Megen-Krommedam, Blauwe Hof 43-03, 6602 ZT Wijchen.
Arno Mol, Strijensedijk 2, 3295 KM 's-Gravendeel.
G. van der Molen-Duyster, Koningin Wilhelminaweg 22, 3958 CN Amerongen.
C.A.M. Nagelkerke-van der Riet, Boschdijk 360, 5622 PA Eindhoven.
L. Olijve, Nachtegaal 72, 1628 DD Hoorn.
H. Oosterhof, De Koperwiek 74, 7609 GS Almelo.
S. Parma, Loosdrechtseweg 88, 1215 KA Hilversum.
J. van de Poll, Verl. Amhemseweg 97/80, 6718 SM Ede.
Prof. dr. C.B.A.J. Puylaert, Jozef Israëlslaan 17, 3735 LM Bosch en Duin.
L. Rosien, Krijtmolen 2, 1823 GC Alkmaar.
Georde & Wil Ross, Evelindeflat 55,4707 EX Roosendaal.
Mevr. H. Schinkel-Grendel, Spijkpad 18, 7211 AJ Eefde.
H. Scholtens, Amstel 4, 8032 AK Zwolle.
A.G.J. Schröder, Edelweisslaan 24, 3053 JE Rotterdam.
Tineke Slof, Voorstreek 29b, 8911 JJ Leeuwarden.
E. Steinebach-van Reijn, Deken Kempslaan 21, 5591 BD Heeze.
Mevr. G.Th. Stevens, Pater Brugmanstraat 10, 6522 EL Nijmegen.
C.F. Teunissen, Brouwerslaan 43, 6681 EB Bemmel.
W. Timmerman, De Bongerd 9, 8121 JB Olst.
Drs. J. van der Valk, Top Naeffdreef 3, 5044 LK Tilburg.
Antonia Veldhuis, Dr. A. Plesmanlaan 75, 9269 PJ Veenwouden.
P. Verdonk, Prinses Beatrixlaan 4, 1111 GD Diemen.
Drs. J.B. Vermetten, Gentsestraat 96, 2587 HX Scheveningen.
G. Venvijs-ten Hove, Friesegracht 13, 3841 GM Harderwijk.
J.C. van Vrede-van der Hoeven, Zuidlaan 27, 2111 GB Aerdenhout.
Cl . Vrolijk-van der Meij, Klaverblad 69, 4661 ND Halsteren.
R.F. Vulsma, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
M. Vulsma-Kappers, Sarphatipark 94", 1073 EB Amsterdam.
Freddy Walhof, Arubastraat 16, 7556 TN Hengelo.
Gererd Wiegerink, Castorweg 4-B, 7556 MD Hengelo.
P.J.M. Wuisman, Kazemat 14, 5301 JD Zaltbommel.
C.H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.

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

ISSN: 0016-6936

748 GensNostra53(1998)




