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ELLEN VAN LANGEN

door J.H. WIGGER

Inleiding
Een losse opmerking in de kranten na het
behalen van haar olympische gouden me-
daille in 1992 dat de toen nog in Amster-
dam woonachtige Ellen van Langen uit
Oldenzaal afkomstig is, deed mij vermoe-
den dat wij beiden gemeenschappelijke
voorouders zouden; kunnen hebben. Ik
stam namelijk via rriijn grootmoeder van
moederskant Johanna Geertruida Luttik-
huis (1885-1963), echtgenote van Gerar-
dus Huiskes (1883-1970), landbouwer op
het erve Knoef te Tubbergen, af van Her-
men Lutukhuis uit Reutum in het landge-
richt Ootmarsum (nu gemeente Tubber-
gen). Herman Lutukhuis huwde op 11
december 1773 te Ootmarsum met de uit
Tubbergen afkomstige Hermina van Lan-
gen. Hermina was het oudste kind uit het
gezin van Jacob van Langen en Anna
Elisabeth Lentferink; ze werd op 4 mei
1748 in de rooms-katholieke kerk van
Tubbergen gedoopt. Op 26 mei 1812,
ruim drie weken na haar 64e verjaardag,
overleed ze te Tubbergen.

Ellen van Langen kampioene op de 800 meter.
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GENS NOSTRA
door en voor de leden!

Via Gens Nostra worden door publicatie
genealogische gegevens en bronnen
geïnterpreteerd en uiteengezet voor de
lezer, die daardoor interessante aankno-
pingspunten vindt voor eigen onderzoek
of gebruik kan maken van de toegepaste
methodiek of het geciteerde bronnenma-
teriaal. Ook wil Gens Nostra door publi-
catie de resultaten van genealogische
inspanningen van de leden bewaren voor
het nageslacht.

Omdat Gens Nostra alleen NGV-leden
(een enkele uitzondering daar gelaten) de
mogelijkheid biedt haar genealogische
onderzoekresultaten te publiceren, wordt
de inhoud, de herkomst en de variatie en
daarmee het gezicht van Gens Nostra in
sterke mate door de leden zelf bepaald.

Redactie Gens Nostra
De rol van de redactie is - in het belang
van de lezer - met name gericht op de
kwaliteit van de aangeboden artikelen.
De redactie streeft naar een heldere pre-
sentatie van de genealogische gegevens,
zoveel mogelijk naar volledigheid van de
gegevens, naar onderbouwing met argu-
menten van genealogische bewijsvoe-
ring, naar heldere verwijzing naar het
gebruikte bronnen materiaal en naar een
zekere mate van uniformiteit in de opzet
van kwartierstaten, genealogieën en pa-
rentelen ter vergroting van de leesbaar-
heid en de onderlinge vergelijkbaarheid.
Daartoe geeft de redactie aanwijzingen
via "Richtlijnen voor hen die in Gens
Nostra willen publiceren".

In dit nummer:
De riddermatige afkomst van Ellen van
Langen (*1966), olympisch kampioene
800 meter lopen te Barcelona in 1992,
haar stamreeks en kwartierstaat staan
centraal in het openingsartikel van J.H.
Wigger. In een kort artikel ontrafelt
D.J.M, van der Ven een familieverhaal
betreffende de familie Hamerslag.

Drs. A.H.M. Vredenbregt boort een
vrijwel onbekende genealogische bron
aan in zijn artikel over 'Het Archief van
de Geweerwinkel in Delft'. Een lijst van
werknemers van deze winkel uit 1823
geeft o.a. inzicht in hun functie en func-
tioneren.

De heer T.J. de Koning zet in zijn arti-
kel uiteen hoe nieuw bronnenmateriaal
nadere aanknopingspunten biedt voor de
mogelijke identificatie van de ouders van
de pannenbakker Cornelis Jacobsz. ge-
naemt Coninck uit Zuilen.

Op het interview —dat vorig jaar in dit
blad verscheen - met de heer Trompe-
naars over zijn collectie bidprentjes, geti-
teld 'Over het Kistje Bidden', kwamen
veel reacties binnen. Enkele reacties ko-
men kort even aan de orde. Lex Slager
verhaalt over zijn onderzoek naar Bar-
tholomeus van Haverije en F.J. Vermeer
bespreekt de kunstschilder Wilhelm
Schirmer.

In de rubriek 'Wegwijs' ditmaal ver-
valsingen in de doop-, trouw- en begraaf-
boeken van Monnickendam, de speur-
tocht naar een geboorteplaats. Dit num-
mer sluit af met 'Boeken', 'Periodieken'
en de 'Vragenrubriek'

Paul op den Brouw
hoofdredacteu r
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Was de ene Jacob dezelfde als de andere Jacob?
Hermina's vader Jacob bleek genealogisch gezien een moeilijk geval te zijn. In de
doopboeken van de r.-k. kerk te Tubbergen (1688-1811) worden in de jaren 1732 -
1745 en 1748-1765 kinderen vermeld die respectievelijk Jacob van Langen en Judith
Middendorp, en Jacob van Langen en Anna Elisabeth Lentferink als ouders hebben.
Aangezien de trouwboeken van diezelfde kerk over de periode 1719-1768 ontbreken
en de (onder-)trouwboeken van de N.H. kerk te Tubbergen pas vanaf 1769 overgele-
verd zijn, kon niet nagegaan worden of beide Jacob's van Langen één en dezelfde
persoon waren. In de eerste instantie werd daaraan wel gedacht, temeer omdat slechts
één Jacob vari Langen in de doopboeken tot en met 1732 vermeld werd. Het betreft
de zoon van Johannes (ook wel Jannes genaamd) van Langen (1692-kort na 1771) en
Martha (ook wel Mense genaamd) Catharina Rengerink, die op 23 mei 1720 ten doop
gehouden werd. Aangezien deze Jacob met zijn twaalf jaar in 1732 uiteraard te jong
was om kinderen te hebben, moest er dus nog één andere Jacob van Langen geweest
zijn. Een getuigenverklaring van enkele inwoners van Tubbergen met betrekking tot
de r.-k. kerkhuizen op het erve Stam(shuis) te Albergen en het huis Herinckhave, ten
overstaan van de richter van het landgericht Ootmarsum op 23 september 1778 loste
het probleem grotendeels op. Bij dit getuigenverhoor verklaarde ene Jacob van Lan-
gen namelijk 'te Amsterdam geboren te sijn, dog zedert 't jaar 1732 te Tubbergen te
woonen'2. Dankzij de medewerking van de heer J.W. van Langen en zijn zoon te
Holten kon nadere informatie over de 'Amsterdamse' Jacob en zijn ouders uit het
gemeentearchief aldaar verkregen worden. Hieruit bleek dat de 'Amsterdamse' Jacob
als zoon van de uit Tubbergen afkomstige Hendrikus van Langen (1678-1719) en
Maria Greve (ca. 1679-1709) op 23 juni 1708 in de r.-k. kerk 'De Posthoorn' te Am-
sterdam gedoopt werd2. Er waren dus twee volle neven met de naam Jacob's van
Langen, die naar hun gelijknamige grootvader Jacob van Langen, koopman en van
1691 tot en met 1713 pachter van diverse generale middelen in het stad- en het landge-
richt Ootmarsum, vernoemd waren. Grootvader Jacob, omstreeks 1650 te Ootmarsum
geboren als zoon van meester-schoenmaker Hendrikus van Langen en Fenne ten Ha-
ve, huwde in 1677 te Tubbergen met Jenne Steffens, dochter van meester smid Steffen
Smit3. Na de verkoop van hun in het Oosterkwartier gelegen huis te Ootmarsum ver-
huisde het gezin Van Langen - Steffens, waaronder de in 1678 geboren zoon Hendri-
kus, naar het dorp Tubbergen. Johannes, de vader van de 'Tubbergse' Jacob uit 1720,
was het jongste kind uit dat gezin, hij kwam in 1692 ter wereld. Daar ik van de 'Tub-
bergse' Jacob van 1720 en Ellen van diens gelijknamige volle neef uit Amsterdam
afstamt is het dan ook dat onze gemeenschappelijke voorvader Jacob van Langen
twee generaties vérder ligt dan aanvankelijk verondersteld werd.

Riddermatige afkomst en familiewapen
Naar haar familiewapen, waarop vijf ruiten diagonaal afgebeeld staan, wordt de fami-
lie wel de familie Van Langen met de Ruiten genoemd. Doordat de familie net zo wijd
vertakt als verbreid was kan door het ontbreken van gegevens van één, mogelijk twee,
generaties in Ellen's stamreeks vooralsnog niet teruggegaan worden tot het begin van
de 14e eeuw. Berent van Langen en zijn echtgenote Sophia van Schedelich, de in 1610
vermelde oudst bekende voorouders van Ellen worden overigens wel genoemd door
de genealoog en heraldicus Max von Spiessen in zijn aantekeningen4, en door de
Hamburgse professor dr. H. Holthusen in zijn tweedelige-niet gepubliceerde -werk,
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16

ALBERTUS
ANTONIUS

VAN LANGEN

zn. van Johannes
Jacobus van
Langen en

Zusanna Meijer

landbouwer op het
erve Boerrigter te

Reu turn

geb. Tubbergen
5-7-1823.

overl. Reutum
(Tubbergen)

26-5-1905

17

MARIA
CEERTRUIDA
BOERRIGTER

dr. van Gerrit
Kokkelink, later

Boenïgter en
Hendricu Teusse

geb. Reutum
(Tubbergen)

12-1-1823
overl. Reutum
(Tubbergen)
23-2-1904

tr. Tubbergen 25-7-1851

8

GERARDUS JOHANNES
VAN LANGEN

landbouwer

geb. Reutum {Tubbergen)

15-2-1853

overl. De Lutte (Losser)

21-7-1927

tr. Weersel

18

HERMANNUS
LANSINK

zn. van Jan
Hendrik Lansink
en Maria Engbers

landbouwer

ged. Rossum
(landgericht Ol-

denzaal)
10-2-1809

overl. Lemselo
(Weerselo)
24-6-1876

19

BERNARDINA
HANNINK

dr. van Harmen
Jan Hannink en

Maria Vinke

geb. Reutum
(Tubbergen)
23-6-1816

overl. Lemselo
(Weerselo)
7-9-1884

tr. Weerselo 4-11-1854

9

ANNA MARIA
LANSINK

geb. Lemselo (Weerselo)

5-1-1856

overl. De Lutte (Losser)

23-6-1890

3 4-5-1877

4

JOHANNES ANTONIUS VAN LANGEN

landbouwer

geb. Lemselo (Weerselo) 3-11-1886
overl. De Lutte (Losser) 2-8-1963

20

HERMAIiBUS
JOHANNES
WOLBKRS

zn. van Jan Hen-
drik Wolbers en
Geertrui Brilhuis

landbouwer

geb. Groot Agelo
(Denekamp)

14-6-1837
overl. Fleringen

(Tubbergen)
9-5-1875

21

CATHARINA
ALEIDA

KLINKERS

dr. van Jan Berend
Flinkers en Gezina

Bekhuis

geb. Fleringen
(Tubbergen)
1I-12-1832

overl. Fleringen
(Tubbergen)
25-I2-I884

tr. Tubbergen 28 april 1869

10

BERNARDUS
WOLBERS

landbouwer

geb. Fleringen (Tubbergen)

4-5-1870

overl. Reutum (Tubbergen)

15-7-1935

22

ALBERTUS
VELTHUIS

zn. van Hermen
Jan Velthuis en

Hermina
Schoneveld

landbouwer

geb. Groot Agelo
(Denekamp)

5-3-l835
overl. Reutum
(Tubbergen)

2-1-1906

23

GEZINA
STECG1NK

dr. van Albcrtus
Steggink en

Aleida Bossink

geb. Reutum
(Tubbergen)
21-3-1830

overl. Reulum
(Tubbergen)

5-4-1895

tr. Tubbergen 5-4-1872

n

JOHANNA VELTHUIS

geb. Reutum (Tubbergen)

12-4-1874

overl. Reutum (Tubbergen)

2-5-1902

tr. Tubbergen 12-6-1895

5

GEZINA ALEIDA WOLBERS

geb. Reutum (Tubbergen) 19-7-1898
overl. De Lutte (Losser) 28-7-1965

tr. Losser 24-1-1922

2

GERHARDUS JOHANNES JOZEF VAN LANGEN
machine-werker, later werk-voorbereider bij HEEMAF te Hengelo (O),

geb. De Lutte (Losser) 10-12-1933
overl. Oldenzaal (Oldenzaal) 29-11-1983

tr. Weerselo

ELLEN GEZINA MARIA VAN LANGEN
olympisch kampioene 800 meter lopen 1992 te Barcelona

geb. Oldenzaal (Oldenzaal) 9-2-1966
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24

HERMANNUS
LEUSSINK

zn. van Gerardus
Leussink en Engel

Oude Lage
Venten nk

landbouwer

geb. Rossum
(Weerselo)
7-2-1852

overl. Rossum
(Weerselo)
12-2-1899

tr. (2) Weerse

25

JOHANNA
BEERNINK

dr. van Johanne.s
Beemink en

Johanna Olde
Keijser

geb. De Lutte
(Losser)

27-1-1855
overl. Rossum

(Weerselo)
14-3-1923

o 24-2-1881

12

GERARDUS MARINUS
LEUSSINK

fabrieksarbeider

geb. Rossum (Weerselo)
1-5-1882

overl. Rossum (Weerselo)

16-1-1955

tr. Weerselc

26

HERMANNUS
CERARDUS
VRIJKORTE

zn. van Gerrit Jan
Vrijkorte en

Geertruida Kes

fabrieksarbeider

geb. Rossum
(Weerselo)
27-1-1851

overl. Rossum
(Weerselo)
30-8-1937

27

MARIA
KAMPHUIS

dr. van Gerrit Jan
Kamphuis en

Geertrui Olde Spit

geb. Rossum
(Weerselo)
5-1-1852

overl. Rossum
(Weerselo)
26-3-1927

tr. Weerselo 13-4-1875

13

GEERTRUIDA MARIA
VRIJKORTE

geb. Rossum (Weerselo)

24-10-1875

overl. Rossum (Weerselo)

11-7-1937

16-1-1908

6

JOHANNES STEPHANUS LEUSSINK

fabrieksarbeider

geb. Rossum (Weerselo) 2-9-1910
overl. Oldenzaal 23-5-1991

tr. Weerselc

28

JOHANNES
REUVER

zn. van Jan Reuver
en Aleida Kapitein

landbouwer

geb. Berghuizen
(Losser)
10-2-1847

overl. Rossum
(Weerselo)
13-9-1927

29

MARIA
KAMPHUIS

dr. van Johannes
Kamphuis en
Maria Stegge

geb. Rossum
(Weerse lo)
19-7-1855

overl. Rossum
(Weerselo)
13-7-1929

tr. Weerselo 20-6-1881

14

JOHANNES MARINUS
REUVER

landbouwer

geb. Rossum (Weerselo)

10-9-1882
overl. Rossum (Weerselo)

9-8-1971

tr. Weerselc

30

HENDRIKUS
UIJLENKATE

zn. van Jannes
Uijlenkate en

Johanna Wolsink

landbouwer

geb. Lonneker
(Lonneker)
27-2-1853

overl. Lonneker
(Enschede)
19-7-1937

31

JOHANNA
VERSTECE

dr. van Gerrit Jan
Verstege en

Johanna Haer

«eb. Lonneker
(Lonneker)
16-1-1863

overl. Lonneker
(Enschede)
30-4-1941.

tr. Lonneker 30-5-1890

15

JOHANNA MARIA
UIJLENKATE

geb. Lonneker (Lonneker)

31-5-1891
over!. Rossum (Weerselo)

15-4-1965

18-4-1913

7

MARIA JOHANNA GEERTRUIDA
REUVER

geb. Rossum (Weerselo) 10-2-1914

15-5-1935

3

JOHANNA JOZEFINA GEERTRUIDA LEUSSINK

24-7-1964

mr. ROB JOHANNES

naaister en coupeuse, later huisvrouw
geb. Rossum (Weerselo) 19-3-1938

GERARDUS VAN LANGEN
juridisch medewerker Gemeente Ootmarsum
geb. Oldenzaal (Oldenzaal) 18-4-1969

Ib
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Wapen van het riddermatige geslacht Van Langen 'met de ruiten'. Bron: Max von Spiessen,
Wapenbuch des Westfalischen Adels, GorlitT/Dld., dl 2, 1903, Tafel 190.

getiteld 'Altere Genealogie der Von Langen (mit den rauten) in Westfalen und Hol-
land' uit 19715. Nader onderzoek in het 'Stadtarchiv Rheine' (Westfalen) zal hopelijk
kunnen uitwijzen wie Berent's ouders en grootouders waren6. Niet onwaarschijnlijk
was Berent identiek aan de 'Berend van Langen' die volgens de 17e eeuwse genea-
loog Steven van Rhemen omstreeks 1596 'dootgeslagen' werd7. Van Rhemen rept
echter in zijn aantekeningen niet over het echtpaar Van Langen-Van Schedelich.

Van het familiewapen Van Langen met de ruiten zijn diverse beschrijvingen be-
kend, van dat wapen zijn diverse varianten als de kleuren van het schild [rood, blauw,
zilver], het aantal ruiten [vijf of vier en een half], de kleuren van de ruiten [rood, goud
dan wel zilver] en de loop ervan [links of rechtsdiagonaal] en verschillende helmte-
kens [twee of drie struisveren of pluimen met of zonder honds- of brackenkop en
-hals]8. In 1700 had Jan van Langen (ca. 1675 - 1734), meester-schoenmaker te Oot-
marsum en volle neef van Jacob van Langen (nr. IV van de.stamreeks), een akte van
transport van het erve en goed Mensen te Mander door Geert Mensen en zijn echtge-
note aan Adolf Hendrik [sinds 1705 des H.R. Rijksgraaf] van Rechteren, heer van
Almelo en Vriezenveen ten overstaan van de richter van het landgericht Ootmarsum
met zijn familiewapen medebezegeld. De beschrijving van dat wapen in zwarte lak
is als volgt: Vijf aanstotende schuinrechts geplaatste ruiten. Helmteken: een brakskop
met uit de bek drie struisveren9.

Familie Van Schedelich
In tegenstelling tot dat van Berent is het voorgeslacht van zijn echtgenote Sophia van
Schedelich beter te traceren. De familie Van Schedelich is tevens een riddermatig
geslacht, dat teruggaat tot de 13e eeuw. Sophia's vader Albert - geboren in of om-
streeks 152910 en sinds 1558 burger van de stad Ootmarsum" - was van 1564 tot en
met 1580 een van de vier burgemeesters van het stadje Ootmarsum'2. Hij stierf vóór
13 november 1581l3. Zijn weduwe overleefde hem ruim vier jaar en stierf na 1 juli
158514. Grootvader Ghert [Ghoert] van Schedelich was in 1535 te Rheine, waar hij
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Wapen van het riddermatige geslacht Van Schedelich. Bron: Max von Spiessen,
Wapenbuch des Westfalischen Adels, Gorlitz/Dld., dl 2, 1903, Tafel 274.

naast de stadhouder vanwege de bisschop van Munster, jonker Wilken Stedink, het
opperbevel over de stad had15. In 1547 was hij reeds in Ootmarsum woonachtig, van
welke stad hij het burgerrecht verwierf16. Hij was gehuwd met een Catharina, die in
1577 nog genoemd werd. Ze bleek een tijdje op het aan de familie Von Ketteler toebe-
horende huis te Lage in het graafschap Bentheim gewoond te hebben17. Een van zijn
broers was de illustere heer Berend van Schedelich, die van 1524 tot aan zijn overlij-
den in 1554 commandeur van de Duitse Orde te Ootmarsum en sinds 1536 ook land-
commandeur van de Balije van Westfalen was. Daarnaast compareerde hij sinds 1530
vanwege het huis Ootmarsum op de statenvergaderingen van de Ridderschap van
Overijssel, waarvan hij in 1536 en 1543 namens de Twentse ridderschap gedeputeerde
was. Voorts trad hij in 1553 op als luitenant-drost van Twente18. Aan hem droeg de
rechtsgeleerde Melchior Winhoff zijn 'Lantrecht van Twenthe' op19.

Het familiewapen Van Schedelich laat zich omschrijven als volgt: In zilver drie
rode paardeneusknijpers. Helmteken: vijf pauweveren van natuurlijke kleur, waarvoor
een paardeneusknijper. Dekkleden: zilver en rood20. Genealogische gegevens over de
riddermatige familie Van Schedelich, die onder meer het huis Osthoff in Duimen
(Westfalen) in bezit had21, zijn voornamelijk in handschriften te vinden22. Fahne heeft
summier iets over dit geslacht meegedeeld23.

Een couppleger in de familie
De familie Van Langen heeft niet alleen een olympische kampioene voortgebracht
maar ook een couppleger. Het betreft de Leidse koopman en lakenfabrikant Stephanus
Jacobus van Langen (Leiden 2 april 1758-Breda 27 maart 1847). Hij was een zoon
van de Leidse koopman en laken- en garenverver Carel van Langen en EHsabeth
Jordan en naar zijn grootvader en overgrootvader vernoemd, respectievelijk Stepha-
nus van Langen (ged. te Ootmarsum 18 januari 1685) en Jacobus van Langen (nr. IV
van de stamreeks). Grootvader Stephanus was een jongere broer van Hendrikus (nr.
V van de stamreeks), beide broers trokken omstreeks 1700 naar Amsterdam om daar
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Portret van Stephanus Jacobus van Langen (1758-1847); fysionotrace door Chrétien
(Icono Grafisch Bureau, Den Haag).

in het kuipersvak (Hendrikus) en het destillateursvak (Stephanus) te bekwamen.
Kleinzoon Stephanus Jacobus-na de Bataafse Omwenteling in 1795 lid van de provi-
sionele raad van Leiden en in 1796 zowel baljuw van Noordwijk als afgevaardigde
van het district Noordwijk in de Eerste Nationale Vergadering - maakte deel uit van
een groep radicale unitarissen. Zij werden naar het Franse equivalant ook wel Jacobij-
nen genoemd en stonden onder leiding van Pieter Vreede, die op 12 januari 1798 een
staatsgreep pleegde. De zittende regering werd vervangen door het —eerst Voorlopig
later-Uitvoerend Bewind van het Bataafse Republiek, bestaande uit vijf directeuren,
onder wie Van Langen. Het Uitvoerend bewind was niet lang aan de macht, want op
12 juni 1798 werd onder leiding van generaal Herman Willem Daendels een staats-
greep gepleegd, waarbij de vijf directeuren gearresteerd werden. Van Langen kwam
op 19 december daaropvolgend - naar men zegt door tussenkomst van de Franse am-
bassadeur in 's-Gravenhage-vrij en trok later naar Breda, waar hij van eenjaargeld,
hem door koning Lodewijk Napoleon in 1808 verleend, leefde24.

De zeer Twentse kwartierstaat
Tot slot zij opgemerkt dat Ellen's kwartierstaat (zie pag. 64 en 65) zo Twents als maar
mogelijk is, met andere woorden de ver- als gebondenheid van haar voorouders met
de geboortestreek wordt hiermee duidelijk aangetoond. Het gros van haar voorouders
komt uit de dorpen en buurtschappen in de huidige gemeenten Losser, Tubbergen,
Weerselo, Oldenzaal en de in 1930 bij Enschede gevoegde gemeente Lonneker ofwel
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de voormalige landgerichten Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum. Deze dorpen en
buurtschappen worden in de kwartierstaat voorafgegaan door de tussen de haakjes
vermelde gemeenten.

Dat de publicatie van de stamreeks Van Langen een aanzet zal zijn tot de samen-
stelling van een volledige genealogie van deze tak van de van oorsprong riddermatige
familie is mijn wens en hoop.

Stamreeks
I. Berent van Langen, tr. Sophia van Schedelich, dr. van Albert van Schedelich, burge-
meester van Ootmarsum en N.N., beide overleden vóór 1610 25.

II. Albert van Langen, vermeld in 1610 te Rheine, sinds 1613 te Ootmarsum26, mee-
ster-schoenmaker en lid van de schoenmakersgilde te Ootmarsum27, burgemeester van
Ootmarsum in (o.a.) 163528 en 164729, provisor van het St. Anthonie-gasthuis te Oot-
marsum in 162830, 163131 en 164132, bezit enige landerijen in Tilligte (landgericht
Ootmarsum)33, in 1667 voor 500 gulden aangeslagen in de 1000e penning34, overl.
Ootmarsum na 30 mei 166835, tr. (1) Francisca N., vermeld in 162236, tr. (2) 'tijdens
de bisschoppelijke tijden' [d.i. de Münsterse inval in Overijssel in de jaren 1665 -
1667] Swenne van 't Vrehuis, afkomstig uit Lattrop (landgericht Ootmarsum), vermeld
in 166837. Uit het eerste huwelijk:

UI. Hendrik van Langen, vermeld in 165138, meester-schoenmaker en lid van het
schoenmakersgilde te Ootmarsum39, in 1667 voor 2000 gulden aangeslagen in de
1000e penning40, overl. Ootmarsum tussen 16 januari 167141 en 19 mei 167542, tr.
vóór 165343 Fenne ten Have, overl. Ootmarsum na 24 maart 167744, dr. van N.N. en
N.N..

IV. Jacobus van Langen, ged. Ootmarsum ca. 1650, koopman in o.a. graan en lijn-
zaad45, pachter van diverse generale middelen in het stad- en het landgericht Ootmar-
sum in de jaren 1691 en 171346, sinds 1687 woonachtig in het dorp Tubbergen (land-
gericht Ootmarsum)47, overl. Tubbergen na 15 februari 171548, otr. Ootmarsum 20
mei 1677 (huwelijk te Tubbergen kort erna) Jenneken Steffens, dr. van Steffen Smit,
smid te Tubbergen, en N.N., overl. Tubbergen vóór 16 april 173149.

V. Hendrikus van Langen, ged. Ootmarsum 12 mei 1678, kuiper te Amsterdam, in
1702 woonachtig aan de Boomstraat, begraven Amsterdam op het Karthuizer Kerkhof
op 4 mei 171950, otr. Amsterdam 14 april 1702 Maria Greve51, ged. Oldenzaal c.
1679, begraven te Amsterdam op het Karthuizer Kerkhof 20 juni 170952, dr. van Jacob
Greve en N.N..

VI. Jacobus van Langen, ged. Amsterdam (r.-k. kerk 'de Posthoorn') 23 juni 170853,
verhuist omstreeks 1732 naar Tubbergen54, koopman, brouwer (1742)55, pachter van
de impost op de hoornvee en de bezaaide landen in het boerschap Tubbergen in 173556

en 173857, zetter van het dorp Tubbergen in (o.a.) 176538, collecteur van het hoofdgeld
voor het dorp Tubbergen in (o.a.) 1765, 1766 en 176759, overl. Tubbergen na 23 sep-
tember 177860, tr. (Tubbergen ca. 1730/1731) Judith Middendorp61, ged. Tubbergen
7 januari 171062, overl. Tubbergen vóór 12 december 178763, dr. van Johannes Mid-
dendorp en Gesina van Ommen.
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VII. Hendrikus van Langen, ged. Tubbergen 8 november 1736, herbergier van 'De
Gouden Leeuw' te Tubbergen, collecteur van de impost op de brandewijn en gebrande
wateren over het kerspel Tubbergen vanaf 1779 tot aan zijn overlijden64, overl. Tub-
bergen tussen 31 oktober 179565 en 17 februari 1797, tr. Tubbergen 27 april 1774
Susanna Bramer, geb. Vriezenveen ca. 1752, 'winkeliersche', overl. Tubbergen 29
augustus 1812, dr. van Gerrit Bramer en Euphemia Meijer; zij hertrouwt 17 februari
1797 te Tubbergen met Gerrit Jan Rouwers uit Delden.

VIII. Johannes Jacobus van Langen, ged. Tubbergen 15 maart 178066, herbergier van
de 'Gouden Leeuw' te Tubbergen, later winkelier en grutter, voor 2/29 deel aandeel-
houder van de Tubberger windkoren- en pelmolen 'In 't Veld' en sinds 1844 ook van
het naastgelegen huis Veldwijk67, overl. Tubbergen 23 februari 1858, tr. Tubbergen
27 augustus 1816 Zusanna Meijer, ged. Ootmarsum 12 februari 1787, overl. Tubber-
gen 12 maart 1840, dr. van Berend Meijer, papierfabrikant te Mander68 en Berendina
Alberink.

Albertus Antonius van Langen (1823-1905) (zie nr. 16 op pag. 64, zoon van VIII) en
Maria Geertruida Boerrigter (1823-1904), betovergrootouders van Ellen, de originele foto''s

zijn door DJ. Boom te Almelo vervaardigd.

Noten
Speciale dank verdienen Ellen's broer mr. R.J.G. van Langen te Oldenzaal (*Oldenzaal 18 april 1969), de
familie Wilmink-Hemmer te Reutum en de familie J.W. van Langen te Holten voor hun medewerking.

Gebruikte afkortingen:
RAO = Rijksarchief in Overijssel; RAGld = Rijksarchief in Gelderland; GA = Gemeentearchief; RA =
Rechterlijk Archief; Hss. = Handschriften

Wat de doop-trouw- en begraafboeken uit Overijssel betreft is gebruik gemaakt van de in 1995 uitgeko-
men 'Inventaris van de kopieën van de doop-, trouw- en begraafboeken uit Overijssel, daterende van vóór
de invoering van de Burgerlijke Stand (1811)' van F.M. Hendriks, aangevuld en bewerkt door A.L.A.
Wevers en J. Vermaning (1995) [Rijksarchief in Overijssel, typoscript]. De kopieën van de d.t.b.-boeken
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van Ootmarsum hebben hierin de inventarisnummers 333 - 343 en 346 - 348 en die van Tubbergen de
inv.nrs. 459-460e.

1. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 4908.
2. GA Amsterdam, D.T.B.-inv.nr. 347/189 [Doopboek R.K. kerk 'De Posthoom'].
3. Zie over hem ook: De Nederlandse Leeuw, 1982 (99e jrg), kolom 351, noot 61.
4. Nordrheinische Westfalisches Staatsarchiv Munster te Munster (BRD), Collectie M. von Spiessen,

bd. 28.
5. Dit werk bevindt zich in het Niedersachsisches Staatsarchiv Osnabrück onder de signatuur OSA 8183

en 8184.
6. In 1996 verscheen van de hand van A. Bruns een geheel herziene overzicht: Die Staatlichen Archive

des Landes Nordrhein- Weslfalen (Dusseldorf, 1996). Op pag. 336- 340 worden de op de stad Rheine
betrekking hebbende archivalia, zowel aldaar als elders berustend, opgesomd, hetgeen hopelijk goede
perspectieven biedt om het voorgeslacht van Berent von/van Langen alsnog te vinden.

7. RAGld., Collectie Van Rhemen, Hss. 7h II, 52-66, i.h.b. 58.
8. Rijksarchief in Gelderland, Collectie Van Rhemen, Hss. 7h II, 52.
9. RAO, Huisarchief Almelo, inv.nr. 2443. (charterbergingsnr. 5972) d.d. 28 mei 1700.

10. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 17, d.d. 4 september 1579. Frans vanderHulsen,alsmombervan
zijn minderjarige dochter Catharina, en van juffer Reinera van Renssen daagde de burgemeesters
Alben van Schedelich en Johan Egbers voor het stadgericht wegens de kwestie rondom het testament
van juffer Marten Theirckell van 31 september 1574, tijdens dat getuigenverhoor zegt Van Schedelich
omtrent 50 jaar oud te zijn.

11. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 1, p. 225. 'Anno MC LVIII is in den borgerscap gegaen Albert
van Scedelich'.

12. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 1 (d.d. 6-11-1564) en inv.nr. 17 (d.d. 13-9-1580). In 1564 wordt
hij voor het eerst en in 1580 voor het laatst als burgemeester vermeld in de stukken.

13. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 17 (d.d. 13 november 1581). 'Der weduwen zali: Alberti van
Schellick wort dije vuirbade gedaen wegenss Helmich van Brekevelder'.

14. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 17 (d.d. 1 juli 1585). 'Die wedfrouwe van Schellick' doet pandbe-
slag op de goederen van de erfgenamen van Johan Lansink, en van Willem Smit en Johan Egberts.

15. Anton Führer, Geschichte der Stadt Rheine, (Rheine, 1926) 2e dr. 1974, 64.
16. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. l,pag. 192. 'Item indijt vorgheschr. jaerijs in onsse borgherscap

ghegaen Ghert van Schellijck, gheboere ut dat Sthijcht van Munster'.
17. RAO, RA Stadgericht Ootmarsum, inv.nr. 17, d.d. 30 september 1577. Gert Bennink te Mander heeft

op dit datum Albert van Schedelich's moeder Catharina aangesproken wegens een schuld, door haar
aangegaan in de tijd dat ze op het huis te Lage woonde.
Zie over het huis te Lage in: Rudolf vom Bruch, Die Riddersitze des Emslandes (Munster, 1962), 186
-190.

18. A.J. Gevers en A.J. Mensema, De Havezaten in Twente en hun bewoners (Zwolle, 1995), 502.
19. Vgl. M. Winhoff, Lantrecht der Twenthe declareert (R.E. Hattink, eds) (Zwolle, 1898).
20. J.B. Rietstap, De wapens van den tegenwoordigen en den vroegeren Nederlandschen Adel, (Gronin-

gen, 1890), 390.
M. von Spiessen, Wappenbuch des Westfalisches Adels. Mit Zeichmmgen von Professor Ad. M. Hilde-
brandt, (Görlitz, 1901 - 1903. 2 dln., 111 en Tafel 274.

21. A. Sudorff, Die Bau- und Kunstdenkmaler von Westfalen. Kreis Coesfeld (Paderbom, 1913),75-82,
i.h.b. 81.

22. RAGld., Collectie Van Rhemen, Hss. 7S I nr. 243. en 10A nr. 220.
Niedersachsisches Staatsarchiv Osnabrück te Osnabrück (BRD), Sammlung Nieberg, dep. 23b. nr.
8 VI, bl. 366
Nordrheinische Westfalisches Staatsarchiv Munster te Munster (BRD). Collectie M. von Spiessen,
bd. 34.

23. A. Fahne von Roland, Geschichte der Westphalischen Geschlechter umerbesondererBeriiclisichtig-
ung ihrer uebersiedehmg nach Preussen, Surland und Liefland, (Köln, 1858), 347.

24. H.T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek, Amsterdam (1908). A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck,
Volksrepresentantenen Wetgevers, de politieke elite in de Bataafs-Franse Tijd, 1796-1810, Amster-
dam (1991), pag. 149-151.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, dl. 8 Leiden (1908), k. 1008- 1011.
S. Groenveld en G.J. Schutte, Nederlands verleden in vogelvlucht. Delta 2. De nieuwe tijd: 1500 tot

Gens Mostra 54(1 999) 7 1



1813, Leiden/Antwerpen (1992), 259-272.
25. Franz Darpe, 'Humanismus und die kirchlichen Neuerungen des 16. Jahrhunderts sowie deren

Bekampfung in Rheine' in: Zeilschriftfiir Valerlandische Geschichte und Altertumskunde, Band 46
(1888), 36.
Hun kinderen en erfgenamen Gerd, Jasper. Alben en Berent van Langen, bijgestaan door hun oom
en voogd Berend van Schedelich, burgemeester van Ootmarsum, verkopen in 1610 hun ouderlijk huis
aan de Markt te Rheine aan Otto Schwalve en Alheid Stuve. Dat ouderlijke huis lag tussen het huis
van Otto Bertelincks en de Herrenstrasse.

26. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 18,d.d. 14 juni 1613, 27 juni 1614, 12 november 1615 en 15 juni
1617.
Tussen 14 juni 1613 en 15 juni 1617 is Albert van Langen met zijn drie broers Jasper, Geert en Be-
rend verwikkeld in een proces tegen hun oom Berend van Schedelich en zijn echtgenote Alijdt [van
Delden] en hun tante Griete van Schedelich [gehuwd met Joris Rijkert] om aflossing van een lening
door hun oom en tante, door de gebroeders uit de hen nagelaten goederen van "Frijnen van Schellick'
[vermoedelijk hun grootmoeder] aan hen op lOmei 1613 verstrekt. Op 15juni 1617 ontvingen de Van
Langens van de weduwe van Berend van Schedelich en diens zuster Griete 473 goudguldens en 16
stuivers, waardoor de lening dan ook geheel afgelost is.

27. GA Ootmarsum, W.J. Formsma, [Inventaris] Oud Archief Stad Ootmarsum, (Assen, 1943), inv.nr.
302.

28. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 15. (d.d. 14 februari 1635).
29. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 409 d.d. 6/16 februari 1647).

Op 6/16 februari 1647 werd de opbrengst van een op de dag tevoren gehouden collecte onder de
inwoners van Ootmarsum door de burgemeesters Jacob Bruinink en Albert van Langen aan hun
collega-burgemeesters van het door de brand getroffen stadje Nordhorn (graafschap Bentheim) over-
gegeven.

30. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 410 (d.d. 16 februari 1628).
31. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 438 (d.d. 5 juni 1631).
32. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., regestnr. 509 (pag. 101).
33. Op 6 juni 1649 hadden de Gedeputeerden van Ridderschap en Steden negatief beschikt op het verzoek

van Albert van Langen en consorten te Ootmarsum om vrijstelling van verponding van hun landerijen
in Tilligte, RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile) inv.nr. 358, d.d. 6 juni 1649.

34. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 94. (register van hoofdgeld en 1000e penning d.d. 28 juni
1667).

35. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 2, fol. 43v.-47v. (d.d. 1, 7 en 30 mei 1668). Albert van Langen,
'wel swack van lichaem doch bij goeden verstande sijnde' had op 1 mei 1668 met zijn kinderen
Hendrikus en Berend uit zijn eerste huwelijk een scheiding en deling van zijn goederen gemaakt. Op
7 en 30 mei 1668 had hij ten behoeve van de lijftucht voor zijn tweede echtgenote Swenne regelingen
getroffen met zijn zoons Hendrikus en Berend van Langen.

36. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 18. Op 18 maart 1622 nemen Albert van Langen en zijn echtgeno-
te Francisca van de mombaren van Johan Printz een hypotheek op van 50 daalders ad 30 stuvers met
hun huis en erf binnen de stad Ootmarsum, gelegen tussen de huizen van de families Staverman en
Ten Bruggen.

37. zie noot 35.
38. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 94 (d.d. 13 maart 1651). Op die dag werd hij voor het eerst

genoemd en hij werd toen op 2 stuivers in de verponding aangeslagen.
39. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 302.
40. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 94. (Register van hoofdgeld en 1000e penning d.d. 28 juni

1667).
41. RAO, RA Ootmarsum, inv.nr. 19, d.d. 16 januari 1671 en processtuk nr. 154. De gebroeders Hendri-

cus en Berend van Langen doen in 1670-1671 pandbeslag op de goederen van Gerrit Wilmes om
hieruit de koopsom van het ouderlijk huis te kunnen verhalen.

42. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 2568 (Vuurstedengeld Twente 1675). Het huis van de
weduwe van Henricus van Langen telde een vuurstede.

43. GA Ootmarsum, Formsma, a.w., inv.nr. 94. In 1653 werd hij voor twee volwassenen aangeslagen in
het hoofdgeld.

44. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 2, fol. 109v.. Op 24 maart 1677 heeft Fenne ten Have, weduwe
van Hendrik van Langen, 'kranck ende beddelegerich', haar testament ten gunste van haar universele
erfgenaam, haar (enige ?) zoon Jacob van Langen gemaakt.
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45. RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 31. Jacob van Langen heeft meerder keren pandbeslag op
de goederen van zijn klanten wegens achterstallige betalingen van rekeningen moeten laten leggen.
Op 4 januari 1719 doet de weduwe van Jacob van Langen pandbeslag op de weduwe van Breembroek
te Geesteren wegens 'boockschult' van 25 februari 1715, daarbij toont ze een afschrift van het 'Boock
van Jacop van Langen' met betrekking tot de post van 65 guldens en 8 stuivers, die de weduwe
Breembroek wegens aankoop van haver en achterstallige verpondingen schuldig was aan Van Langen.

46. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nrs. 2228 - 2239. Van het landgericht Ootmarsum pachter
van de bieren in 1691-1692 en 1701, van de reliqua in 1691, hoofdgeld 1693, 1701, 1703 en 1705-
1707, opaccijs in 1695-1697, 1704-1705 en 1713, tabakaccijns in 1699, verkleininge van de kannen
in 1699, geslacht in 1700-1701, 1703-1704 en 1710-1712, en van de stad Ootmarsum pachter van het
hoofdgeld in 1700, opaccijs in 1698, 1701 en 1708, tabakaccijs in 1699, bieren en brandewijn 1702-
1703, 1709 en 1713.

47. RAO, RA Stad Ootmarsum, inv.nr. 2, fol. 261v. Op 20 augustus 1687 verkopen Jacob van Langen
en zijn echtgenote Jenne Steffens hun huis met alle rechten, waaronder een graf op het kerkhof, in het
Oosterkwartier, naast het huis en hof van Lambert Sallant, voor 700 guldens aan Hendrik ten Bokum
en Cunera Roeloffsen.

48. RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 31, d.d. 4 januari 1719. De weduwe Jacob van Langen doet op
die dag pandbeslag op de goederen van de weduwe Breembroek te Geesteren om hieruit 65 guldens
en 8 stuivers wegens achterstallige betalingen van de generale middelen, alsmede geleverde haver en
geleend geld, waarbij ze een uittreksel uit haar schuldboek met betrekking tot de vaststelling van de
schuld van Breembroek op 15 februari 1715 laat zien. Hieruit blijkt dat Jacob toen reeds overleden
was.

49. RAO, E.D.Eijken, Inventaris van het archief van het drostambt Twente, 1610-1811. (Zwolle, 1992),
inv.nr. 344. In de stukken betreffende het proces tussen Jannes en Jacob (resp. oom en neef) van
Langen in de periode 1752 -1757 aangaande een perceel land in de Boskamp te Tubbergen bevinden
zich ook stukken met betrekking tot de boedelscheiding van de nalatenschap van de weduwe Van
Langen, geboren Steffens op 16 mei 1731.

50. GA Amsterdam, D.T.B., inv.nr. 1173/20 [begraafboek Karthuizer Kerkhof).
51. GA Amsterdam, D.T.B., inv.nr. 703/46. [Ondertrouwboek]. Haar doop werd echter niet aangetroffen

in de D.T.B.-boeken van Oldenzaal en omgeving.
52. GA Amsterdam, D.T.B., inv.nr. 1171/28 [begraafboek Karthuizer Kerkhof].
53. GA Amsterdam, D.T.B.-inv.nr. 347/189 [Doopboek R.K. kerk 'De Posthoorn'].
54. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 4908. Tijdens een getuigenverhoor ten overstaan van de

richter van het landgericht Ootmarsum op 23 september 1778 met betrekking tot de R.K. kerkhuizen
op het erve Stam(shuis) te Albergen en op het huis en de havezathe Herinckhave te Fleringen zei
Jacobus van Langen: 'te Amsterdam geboren te sijn, dog zedert 't jaar 1732 te Tubbergen te woonen'.
Deze Jacobus moet niet verward worden met zijn gelijknamige neef, die op 23 mei 1720 te Tubbergen
gedoopt werd. Zijn ouders waren Johannes (ook wel Jannes genaamd) van Langen (geb. Tubbergen
7 (en aldaar ged. 13)augustus 1692enoverl. na 12augustus 1771) en Martha, ook wel Mense Catha-
rina genaamd, Rengerink. Hij overleed tussen 28 december 1776 en 15 februari 1785 en was om-
streeks 1747 gehuwd met Anna Elisabeth Lentferink, overl. na 15 februari 1785. Hun oudste kind
Hermina, gedoopt te Tubbergen 4 mei 1748, huwde op 11 december 1773 te Ootmarsum met de uit
Reutum afkomstige Hermen Luttikhuis.

55. RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 66, d.d. 9 augustus 1742. Op 9 augustus 1742 werdna een
pandbeslag hierop door de burgemeester J.R. Staverman te Ootmarsum de 'rood koperen brouwketel'
van Jacobus van Langen executoriaal verkocht.

56. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 2250.
57. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 4516.
58. RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 7, fol. 419, d.d. 27 juni 1765.
59. RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nrs. 7, fol. 419 (d.d. 27 juni 1765), en 8, fol. 12 (d.d. 13 juni

1766) en fol 197 (d.d. 10 juli 1767).
60. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 4908.

RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 72, blz. 254-255. Op 28 januari 1775 geven zijn zoon en
schoondochter Hendrikus van Langen en Zwaantje Bramer informatie aan de richter van het landge-
richt Ootmarsum over hun op 5 februari 1774 gesloten huwelijkse voorwaarden met betrekking tot
het intrek en de overname van 'het plaatsje van Hendrikus' vader Jacobus door Susanna. Daarbij werd
bedongen dat bij Jacobus' overlijden geen collaterale successie door Susanna Bramer betaald hoefde
te worden.
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61. RAO, D.T.B.-Xeroxen nrs. 460 en 460a. De eerste doopinschrijving van hun kinderen is op 1 april
1732 ('Johannes Hendricus') te vinden.

62. RAO, D.T.B. Xeroxen inv.nr. 460.
63. RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 17. Op 12 december 1778 maakt Derk Middendorp te

Tubbergen zijn testament ten gunste van zijn neef Hendricus van Langen, zoon van zijn overleden
zuster Judith Middendorp.

64. RAO, RA Landgericht Ootmarsum, inv.nr. 8, d.d. 31 mei 1779 en Statenarchief (Inv. Ter Kuile)
inv.nr. 4328.

65. RAO, Statenarchief (Inv. Ter Kuile), inv.nr. 5357. Volkstelling 1795 Landgericht Ootmarsum, Dorp
Tubbergen.

66. Volgens het 'registre civique' van het arrondissement Almelo (RAO, Archief Onderprefect van Alme-
lo, 1811-1813, inv.nrs. 303-304, onder registratienummer 11760) had Jacobus van Langen (echter)
aangegeven dat hij op 11 april 1779 geboren was.

67. J.H. Wigger, Veldwijk, een herenhuis te Tubbergen in 't Inschrien, 21e jrg. (1989), 50-60, en De
Tubberger Windkoren- en pelmolen In 't Veld in: 't Inschrien, 26e jrg. (1994), 34-41 en 49-59.

68. M. Paskamp-van Santen, De Molen van Bels [uitgave van de Stichting Historische Kring Vasse,
Mander en Hezingen] 1985.
H.Hagens, Molens Mulders en Meesters, Negen eeuwen Watermolens in Twente en de Gelderse
Achterhoek, Almelo, 1979, 'De Molen van Bels te Mander', pag. 485-487.

HAMERSLAG

In mijn familie gaat het verhaal, dat Francina Hamerslag van een belangrijk persoon
zou afstammen. Via haar persoonskaart kwam ik te weten, dat Francina Wilhelmina
Engelina Hamerslag op 22 februari 1883 te Amsterdam was geboren als dochter van
Charles Jacques Louis Hamerslag en Maria Petronella Versteeg. Vader Charles zou
geboren zijn te 's-Gravenhage op 25 of 26 april 1866 (het vermelden van twee data
gebeurt overigens wel vaker op pk's). Het huwelijk Hamerslag-Versteeg werd echter
niet in Den Haag aangetroffen, waardoor de mogelijkheid verviel om meer bijzonder-
heden te vinden via de huwelijksbijlagen. Wel vond ik tussen 1861 en 1871 in 's-
Gravenhage de geboorteakten van Albertus Conradus Hamerslag (11 maart 1868),
Charles Jacques Louis Hamerslag (3 februari 1871) en Johannes Albertus Hamer-
slag(23 februari 1871). Laatstgenoemde was een zoon van Johannes Hendricus Ha-
merslag en Cornelia Johanna Pot. Albertus Conradus was een natuurlijke zoon van
Johanna Maria Hamerslag. En dan Charles. In zijn geboorteakte was op 3 februari
1871 een vonnis ingeschreven van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage,
waarin stond, dat hij te Scheveningen was geboren in de nacht van 25 op 26 april 1866
ten huize van een zekere Waterreus. Men had (zogenaamd?) vergeten aangifte te doen.
Moeder Johanna Maria was inmiddels wel getrouwd met de Sassenheimse bloemist
B. Knoop. Een vader van Charles wordt niet vermeld en misschien ligt daar de wortel
van het familieverhaal omtrent de (hoge) afkomst van Francina Hamerslag. De onge-
huwde moeder Johanna Maria blijkt een dochter te zijn geweest van Albertus Coenra-
dus Hamerslag, die voorkomt in een artikel van J.W.J. Hallo, getiteld: Het geslacht
Hamerslag in Nijmegen (verschenen in: Gens Nostra, 11 (1956), pag. 150).

D.J.M, van der Ven
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HET ARCHIEF VAN DE GEWEERWINKEL TE DELFT

door drs. A.H.M. VREDENBREGT

Steeds meer genealogen proberen meer dan alleen de geboorte-huwelijks-en over-
lijdensdatum te vinden van personen die bij archiefonderzoek naar voren komen.
Secundaire bronnen als notariële, rechterlijke en weeskamerachieven worden voor dit
doel al zeer vaak geraadpleegd. Maar soms is er nog veel meer mogelijk, recent werd
in dit verband de aandacht al eens gevestigd op bedrijfsarchieven'.

Bij het onderzoek dat mw. P.H.J. Stolk-Macquiné en ik hebben ingesteld naar de
familie Ma(c)quiné2 kwam naar voren dat diverse leden van deze familie het beroep
van geweermaker hadden uitgeoefend. Eén van die geweermakers, Johannes Mac-
quiné(rooms-katholiek) gedoopt te Culemborg op 3 april 1774, was zijn loopbaan be-
gonnen bij de geweerfabriek te Culemborg3. Na gedurende de franse tijd met de troe-
pen meegetrokken te zijn ging hij werken bij de Geweerwinkel te Delft. Dit gegeven
was mij uit akten van de burgerlijke stand duidelijk geworden. Maar wat was die
geweerwinkel, wat gebeurde daar en wat had Johannes Macquiné daar gedaan ?

In het Delftse Gemeente Archief kon men mij niet verder helpen. Mijn idee was dat
die Geweerwinkel natuurlijk iets met de aanwezigheid van militairen in Delft te ma-
ken moest hebben gehad. Door middel van onderzoek in de bibliotheek van het Neder-
lands Legermuseum te Delft kwam ik wat verder. De Geweerwinkel maakte onderdeel
uit van de Stapel en Constructie Werkplaatsen te Delft, inderdaad een militaire onder-
neming. Bovendien, wat een toeval, bleek dat het Legermuseum is gehuisvest in het-
zelfde gebouw waar begin vorige eeuw de Geweerwinkel was gevestigd, het bekende
Armamentarium, gelegen daar waar de Geer en het Oude Delft samenkomen. Echter
veel verder kwam ik niet, het was onbekend of er nog een archief van de Stapel en
Constructie Werkplaatsen bestaat. Op deze vraag moest ook het Gemeente Archief in
Delft het antwoord schuldig blijven4.

Via het Algemeen Rijksarchief kwam ik terecht bij de Centrale Archief Selectie-
dienst (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) te Winschoten, die mij
weer terug naar Den Haag verwees, maar nu naar het Ministerie van Defensie. En
inderdaad in het Centraal Archievendepot van het Ministerie van Defensie5 bleek een
zeer uitgebreid archief van de Delftse Stapel en Constructie Werkplaatsen aanwezig.
Een deel(tje) van dit archief wordt gevormd door het archief van 's Rijks Geweerwin-
kel. Er bestaat geen inventarisatie of toegang tot dit archief. Echter het lange zoeken
werd rijkelijk beloond. Vooral de dozen met ingekomen brieven en de kopieën van de
uitgegane brieven geven zeer veel informatie over de personen die daar werkten. Zo
ook over Johannes Macquiné. Behalve veel achtergrond informatie ook primaire
informatie. De overlijdensdatum en plaats waren bij het eerdere archiefonderzoek niet
te vinden geweest. Nu bleek dat Johannes door de Geweerwinkel en door het Departe-
ment van den Grootmeester der Artillerie ('Ministerie van Defensie') uitgezonden was
naar Pruisen en dat hij tijdens zijn verblijf aldaar op 18 juni 1833 was overleden.

Ik zocht gericht naar stamboeken. Deze zijn inderdaad in het archief van de Stapel
en Constructie werkplaatsen te vinden echter de eerste dateert van 18556, dus te laat
voor mijn doel. Echter bij de kopieën van de uitgegane brieven bevindt zich een over-
zicht uit 1823 van de personen die op dat moment werkten bij de Geweerwinkel7. Van
hen zijn enige persoonlijke achtergronden weergegeven. Enige maanden voor dit
overzicht werd opgesteld is een brief8 uitgegaan waarin, in meer algemene termen,
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ook informatie over de werkzame personen uit is af te leiden. Deze correspondentie
vormde onderdeel van een discussie over de bij de Geweerwinkel benodigde omvang
van de personeelssterkte9.

Aangezien deze informatie voor meer genealogen van belang kan zijn en omdat de
bron toch nog steeds redelijk moeilijk toegankelijk is heb ik hieronder deze twee ar-
chiefstukken samengevat. Het is mij gebleken dat het beroep geweermaker, zoals ook
veel andere beroepen, vaak in een familie van vader op zoon werd doorgegeven10.
Zodat in het archief van de Geweerwinkel niet alleen meer informatie te vinden is
over onderstaande personen maar vaak ook over hun familieleden. Bij bestudering van
de lijst blijkt overigens al dat diverse achternamen meerdere keren voorkomen".

In de Delftse geweerwinkel lag de nadruk op het repareren van schietwapens, pro-
ductie van nieuwe geweren kwam slechts mondjesmaat voor. Daarnaast vervulde de
geweerwinkel een opleidingsfunctie. Aankomende geweermakers werden voorname-
lijk opgeleid om aan legeronderdelen (bataljons) toegevoegd te worden en zodoende
konden zij in het veld direct mankementen aan schietwapens verhelpen. Het blijkt dat
er binnen de geweerwinkel sprake was van een vergaande specialisatie zo waren er
bij de productie van geweren onder andere lademakers, slotenmakers, opstellers en
garniseurs nodig12.

Daarnaast was er sprake van een verdeling tussen wat wij in laat twintigste eeuwse
termen aanduiden als 'staf' en 'directe productie'. De staf werd betaald op basis van
een vaste dagvergoeding. De personen die voor de directe productie werden ingezet
werden betaald op basis van het aantal gerepareerde of vervaardigde geweren. Daar-
naast waren er enige leerlingen aan de Geweerwinkel verbonden. Om in laat twintigste
eeuwse termen verder te gaan, de directie van de geweerwinkel werd gevormd door
militairen. De overige werkzame personen waren burger personeel. Wanneer een
geweermaker aan een legeronderdeel te velde werd toegevoegd kreeg hij over het
algemeen een militaire rang.

Lijst van werknemers bij 's Rijks Geweerwinkel te Delft 1823'3.
N = Namen en Toenamen; W = Wat werkzaamheden door hen verricht; L = Leeftijd; D =
Diensttijd; A = Aantekeningen; B = Wijze van betaling, op daggeldbasis ('daggeld') danwei
op basis van het aantal geproduceerde stuks ('productie'). Deze informatie is afgeleid uit de
brief d.d. 12 october 1822, zie noot 8.; E = Extra informatie die blijkt uit de brief van 12 octo-
ber 1822, zie noot 8 (indeling door auteur).

J. Collee
Assistend der Controlleur
42 jaren
32 jaren
Zeer bekwaam tot het opnemen der
voorkomende reparatien aan alle draag-
bare wapenen hetgeen tot dusverre zijne
bezigheden waren.
Daggeld

N:
W:
L:
D:
A:

B:
E:

J. Libert
Assistend der Controlleur
45 jaren
32 Jaren
Zeer bekwaam werkman in staat om
bijna alles te maken wat tot de geweer-
makerij behoord.
Daggeld
Graveerd alle stempels en werkt aan het
feine gereedschap

N:
W
L:
D:
A:

B:
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N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:
E:

J.F. Ludwig
Opzichter der geweerzaal
39 jaren
7 jaren
Zijne bezigheeden zijn het aanhouden
der mutatien inde geweerzaal het inpak-
ken en verzenden van wapenen waar-
voor hij zeer geschikt is.
Daggeld

B.R. Suter
Eerste schrijver
33 jaren
2 jaren
Neemt de administratie der geweerwin-
kel waar
Daggeld

H.J. van Munster
Schrijver
44 jaren
6 jaren
Zijne werkzaamheden zijn het omschrij-
ven der reparatien bij het opnemen der-
zelve
Daggeld

L.W. van Deuninck
Schrijver
17 jaren
2 jaren
Zijne bezigheden zijn de nette kopijen
der administratieve stukken
Daggeld

H.J. Righout
Schrijver
17 jaren
2 jaren
Deze man is aan de paardemarkt geem-
ploierd
Daggeld
Werkt in het magazijn van de geweer-
winkel; hij komt slechts in de geweer-
winkel om zijn geld te ontvangen.

N:
W:
L:
D:
A:

B:
E:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

J. Macqumet
Slotenmaker
49 jaren
32 jaren
Zijne bezigheden zijn het onderrichten
der leerlingen waarvoor hij tamelijk ge-
schikt is
Daggeld
Hij is tevens Garniseur

J.B. Thonus
Loopensmit
37 jaren
27 jaren
Zijne bezigheden zijn de aanmaak der
gereedschappen voor de geweerwinkel
en het repareren van loopen overigens
een zeer bekwaam werkman
Daggeld

H. Collee
Smit en slotenmaker
30 jaren
15 jaren
smeed de benodigde voorraadstukken
voor de leerlingen / goede werkman
Daggeld

C. van Kesselen
Gereedschapsmit
54 jaren
42 jaren
Zijne bezigheden zijn de aanmaak der
aangevraagd wordende gereedschappen,
zooals ook voor de geweerwinkel / be-
kwaam werkman
Daggeld

J. van Vuuren
Geelgieter
47 jaren
34 jaren
Zijne bezigheden zijn het gieten van het
van tijd tot tijd aangevraagd wordende
koperwerk zooals het opvijlen van het
zelve, overigens een bekwaam werkman

B: Daggeld
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N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N. Nollemans
Slijper
37 jaren
15 jaren
Zijne bezigheede zijn het slijpen van
alle nieuw aangvraagd wordendegereed-
schappen zoo als uit onderhoud en van
het geen tot gebruik der geweerwinkel
dient; een goed werkman in zijn vak.
Daggeld

J. Munst
Timmerman
34 jaren
7 jaren
Zijne bezigheden zijn de aanmaak en
het repareren der kisten
Daggeld

C. Metz
Lademaker
34 jaren
15 jaren
Zijne bezighede zijn het afrigten en ver-
stapelen van het laad hout / hiertoe ge-
schikt werkman
Daggeld

F. Hausman
Opsteller
25 jaren
1 1/2 jaren
zeer geschik t jonge l ing welke
toekomende maand tot Batteullons ge-
weermaker voorgedragen kan worden
Productie

Welu
Ladenmaker en opsteller
59 jaren
28 jaren
Zijne bezigheden zijn thans zoo als de-
zelve voorkomen, geschikt werkman
maar begint oud te worden.
Productie

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:

N:
W:
L:
D:
A:

B:
E:

N:
W:
L:
D:
A:
B:

N:
W:
L:
D:
A:
B:

N:
W:
L:
D:
A:
B:

P. Bontje
Poetser, was eertijds smit
43 jaren
22 jaren
assisteerd den assistend kontrolleur bij
het opnemen der reparatien en verrigt
andere werkzaamheden bij voorkomen-
de gelegenheden.
Productie

J. Snels
s'Jouwer
53 jaren
23 jaren
Zijne bezigheden zijn verschillend, dog
hoofdzakelijk het assisteren van den
opzigter en het uitgeven der voorraad-
stukken en gereedschappen.
Daggeld

J. Rosseus
s'Jouwer
58 jaren
36 jaren
Zijne bezigheden zijn het dragen van
het wiel bij den slijper
Daggeld
Hij is tevens polijster

R. van Vuuren
opsteller en lademaker
35 jaren
27 jaren
bekwaam werkman in beide vakken
Productie

N. Donne
opsteller
59 jaren
10 jaren
bekwaam werkman als opsteller
Productie

N. van Vuuren
opsteller
42 jaren
32 jaren
bekwaam werkman als opsteller
Productie
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N: A. van Ijzeren
W: Lademaker en opsteller
L: 32 jaren
D: 17 jaren
A: bekwaam werkman in beide vakken oef-

fend zig tot battallons Geweermaker.
B: Productie

N: A. Kuipers
W: opsteller
L: 47 jaren
D: 30 jaren
A: geschikt tot het verrigten zijner werk-

zaamheden
B: Productie

N: G. van Deventer
W: Lademaker
L: 36 jaren
D: 27 jaren
A: bekwaam werkman als lademaker
B: Productie

N: H. Burgstein
W: Lademaker
L: 38 jaren
D: 27 jaren
A: bekwaam werkman als lademaker
B: Productie

N: P. Dumoulin
W: Slotemaker en lademaker
L: 30 jaren
D: 21 jaren
A: bekwaam werkman in beide vakken /

oeffend zig tot Batt. geweermaker
B: Productie

N: J. Bach
W: Slotenmaker
L: 25 jaren
D: 14 jaren
A: bekwaam werkman als slotenmaker /

oeffend zig tot Batt. geweermaker
B: Productie

N: J. van Buren
W: Lademaker
L: 32 jaren
D: 14 jaren
A: bekwaam werkman als lademaker
B: Productie

N: M. Poerrier
W: slotemaker
L: 36 jaren
D: 4 jaren
A: bekwaam werkman als slotenmaker
B: Productie

N: A van Deventer
W: Lademaker
L: 24 jaren
D: 9 jaren
A: bekwaam werkman als lademaker / oef-

fend zig tot Batt. geweermaker
B: Productie

N: S. van Kesselen
W: repareerder
L: 24 jaren
D: 13 jaren
A: bekwaam werkman als repareerder /

oeffend zig tot Batt. geweermaker
B: Productie

N: D. Oostinje
W: Lademaker
L: 42 jaren
D: 30 jaren
A: bekwaam werkman als lademaker / oef-

fend zig tot Batt. geweermaker
B: Productie

N: A van der Meulen
W: repareerder
L: 33 jaren
D: 7 jaren
A: bekwaam werkman als repareerder /

oeffend zig tot Batt. geweermaker
B: Productie

N: G. Rosseus
W: Lademaker en repareerder
L: 23 jaren
D: 12 jaren
A: bekwaam werkman in beide vakken
B: Productie

N: A. Jansen
W: repareerder
L: 45 jaren
D: 28 jaren
A: Is bajonetsmit van beroep geschikt

werkman
B: Productie
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N: N. Donne junior N:
W: Poetser W:
L: 30 jaren L:
D: 10 jaren D:
A: Kan een weinig vijlen A:
B: Productie

N: L. Thonus
W: Leerling der Kompagnie werklieden N:
L: 19 jaren W:
D: 6 jaren L:
A: Kan over drie maanden ter plaatsing als D:

battaillons geweermaker voorgedragen A:
worden

N: H. van Sprang N:
W: Leerling der Kompagnie werklieden W:
L: 21 jaren L:
D: 9 jaren D:
A: Kan over zes maanden op zijn langst ter A:

plaatsing bij een Battaillon voorgedra-
gen worden

N: J. Brouwer
W: Leerling der Kompagnie werklieden
L: 21 jaren
D: 3 jaren
A: Kan tegen het einde van dit jaar als bat-

taillons geweermaker voorgedragen
worden

N. Macquinet
Leerling der Kompagnie werklieden
19 jaren
3 jaren
Kan tegen het einde van dit jaar als bat-
taillons geweermaker voorgedragen
worden

W. van Sprang
Leerling der Kompagnie werklieden
19 jaren
4 jaren
Kan nu het lademaken tamelijk; Voldoet
tot dusverre niet aan de intentie

W. Meijer
Leerling der Kompagnie werklieden
18 jaren
5 jaren
Kan nu het lademaken tamelijk; Voldoet
tot dusverre niet aan de intentie.

Voor wie verder wil zoeken: Veel succes !

Noten
1. Genealogie, Kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie, jaargang 1, nummer 2, juni 1995,

blz. 33.
2. Zie voor de resultaten van dit onderzoek het boek: De familie Ma(c)quiné in de Noordelijke Nederlan-

den, door drs. A.H.M. Vredenbregt en mw. P.J.H. Stolk - Macquiné, mei 1997. (ISBN 90 9010387
2)

3. Het "bedrijfsarchief" van de geweerfabriek te Culemborg is te vinden in het Rijksarchief te Arnhem,
als onderdeel van het Archief van de Heren en Graven van Culemborg.

4. In een allervriendelijkste brief wordt wel verwezen naar enige mogelijkheden voor verder navraag,
waaronder het Algemeen Rijksarchief.

5. Deze archiefbewaarplaats is te vinden aan de 2de v.d. Kunstraat 19 te 's-Gravenhage, toegang wordt
uitsluitend verleend na schriftelijk verzoek daartoe, onder mededeling van de achtergronden van het
onderzoek.

6. Ministerie van Defensie, Centraal Archievendepot Den Haag, Archief van de Artillerie Inrichtingen,
Stapel en Constructiemagazijnen te Delft, Geweerwinkel, Stamboek der werklieden, deel 1, Delft 1
april 1855.

7. Ministerie van Defensie, Centraal Archievendepot Den Haag, Archief van de Artillerie Inrichtingen,
Stapel en construciemagazijn te Delft, doos nummer 34. Bundel met stukken betreffende personeels-
aangelegenheden 1823. Brief met bijlagen van de tweede kapitein der artllerie, belast met het opzigt
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der Geweerwinkel aan de Luitenant Kolonel en directeur van 's Rijks Stapel en Constructiemagazij-
nen te Delft. 15 februari 1823, no. 157.

8. Zie noot 6, bundel personeelsaangelegenheden 1822, 12 october 1822, no. 137.
9. Het overzicht uit 1823 is voorzien van de kop: "Nominatieve lijst de Geweermakers en Sjouwers

welke op den Ie Januarij 1823 na de geëffectueerde afdanking in 's Rijks geweerwinkel in dienst
gebleven zijn". De afsluiting van dit stuk luidt: "De 2e Kapitein der Artillerie belast met het opzigt
der Geweerwinkel; J.W. von Speicher".

10. Zie het bij noot 2 vermelde boek.
11. De 44 op de lijst vermelde personen voerden in totaal 34 verschillende familienamen. Wanneer we

de lijst bezien van personen die in 1804 werkzaam waren bij de geweerfabriek in Culemborg (Opnee-
ming der Zielen op de Geweer Fabriecq te Culemborg Anno 1804, Streekarchief Tiel-Buren-Culem-
borg, Oud Archief Culemborg nummer 129) dan blijkt dat de 30 daar vermelde personen in totaal 23
verschillende achternamen voerden. Wanneer de beide lijsten vergeleken worden dan blijken 8 fami-
lienamen op beide lijsten voor te komen. Natuurlijk zegt dit nog niets over een familierelatie. Voor
de dragers van twee van deze 8 familienamen (Macquiné en Thonus) is die verwantschap wel aange-
toond, zie het bij noot 2 genoemde boek, blzz. 19 e.v.

12. Zie voor een nadere uitleg van deze specialismen het bij noot 2 vermelde boek, blz 20 e.v.
13. Bij de weergave van deze lijst is zoveel mogelijk aangesloten bij de letterlijke tekst van het origineel.

ALLE NAUWKEURIGHEID VOOR NIETS?

Op 12 mei 1854 traden Pieter Hofland en Johanna Wesstijn te Wateringen in het
huwelijk. In de huwelijksakte (nr. 49) staat o.a. "Voorts hebben de nagenoemde vier
getuigen ten overstaan van welke deze huwelijksvoltrekking plaats heeft, voor zooveel
noodig, elk in het bijzonder, met Eede daartoe in onze handen afgelegd, verklaard, dat
het hun bekend is dat de naam van den Vader der Bruid werkelijk geweest is Wesstijn
en dus niet Weststijn, zoals dezelve abusief is genaamd geworden in de hierbij
overlegde geboorte akte der Bruid"
Vervolgens vermeldt deze akte als een van de getuigen Lodewijk Johannes Wesstijn,
broer van de bruid. Onder deze akte staan behalve die van de ambtenaar nog zeven
handtekeningen, waaronder die van: /. Wetsteijn en L.D.J. Wetsteijn.
In de daarna opgevraagde geboorteakte van de bruid (nr. 2, Wateringen, d.d. 29-1-
1831) wordt haar vader Frank Wesstijn Joriszoon genoemd. Maar hij ondertekende
met F. Wessteynl
Al die nauwkeurigheid levert dus niets op.

G.H. Schuerhoff, Lelystad
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DE OUDERS VAN DE ZUILENSE PANNENBAKKER
CORNELIS JACOBSZ. GENAEMT CONINCK

MOGELIJK GEÏDENTIFICEERD

door T.J. DE KONING

Inleiding
In december 1989 verscheen van de hand van de kort daarvoor overleden heer A.J. de
Koning te Woerden en mijzelf, een 'Stamreeks (De) Koning' over het in oorsprong
Zuilense, later Woerdense steen- en pannenbakkersgeslacht van die naam1. Daarbij
kon de reeks, ondanks intensieve naspeuringen, helaas niet verder teruggevoerd wor-
den dan tot een zekere Cornelis Jacobsz. genaemt Coninck, die in november 1655 te
Zuilen in het huwelijk trad met de uit Woerden afkomstige Gijsbertje Gerrits.

In de periode die tussen de uitgave van het boek en de publicatie van dit artikel is
verlopen, is er niet veel nieuws met betrekking tot de afkomst van Cornelis Jacobsz.
aan het licht gekomen. Niettemin wil ik met dit opstel een poging wagen een echtpaar
aan te wijzen, dat voor het ouderschap van Cornelis in aanmerking zou kunnen ko-
men. Hieronder volgt het verslag van het onderzoek naar de afkomst van mijn stamva-
der, waarbij ik de wens uitspreek dat zich onder de lezers iemand bevindt die mij de
sleutel tot een definitieve oplossing van dit vraagstuk zal aanreiken. Ik houd mij voor
elke inlichting dienaangaande, vari harte aanbevolen!

Het Haagse onderzoek
Het eigen onderzoek naar de Woerdense steen- en pannenbakkersfamilie (De) Koning,
leek eind 1983 met Gijsbert Jansz. (de) Koning (overl. 1745), die aan de Blokhuisbrug
onder het gerecht van Rietveld en De Bree woonde, te zijn vastgelopen. Daarop werd
de hulp ingeroepen van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, dat op-
dracht kreeg om uitgaande van deze Gijsbert, te trachten de stamreeks verder naar het
verleden toe uit te bouwen2. Aan het begin van dat onderzoek, stond al nagenoeg vast,
dat Jan Cornelisz. (de) Koning, vermeld als pannenbakker en als lid van het steen- en
pannenbakkersgilde te Woerden in 1718 en 1724, en Marrigje Gijsbertse van Breuke-
len, de ouders waren van Gijsbert; evenwel in de Woerdense doopregisters bleken van
dit echtpaar geen andere kinderen vermeld dan een Johannes (ged. 20 juli 1712) en
een Maria (ged. 2 aug. 1713).

In het overzicht van de op dat moment oudst bekende gegevens, waren de onder-
zoekers attent gemaakt op het voorkomen van de naam (De) Koning in de 17de/18de
eeuw te Zuilen. Dat er een verband kon bestaan leek bepaald niet onmogelijk: zowel
te Woerden als in Zuilen kende men destijds een bloeiende kleiverwerkende industrie
(steen-, pannen- en pottenbakkerijen) en bovendien was bekend, dat er een levendig
contact bestond tussen de beide plaatsen, aantoonbaar door de vele familierelaties.

Onderzoek bij het gemeentearchief van Utrecht in de vanaf 1652 bewaard gebleven
doop- en trouwregisters van de hervormde gemeente te Zuilen bevestigde dit vermoe-
den: Gijsbert was in Zuilen geboren en wel in 1693 en inderdaad een zoon van pan-
nenbakker Jan Cornelisz. (de) Koning en Marrigje Gijsbertse van Breukelen. Zonder
veel moeite kon bovendien nóg een generatie worden toegevoegd, namelijk Cornelis
Jacobsz., 'genaemt Coninck', die als jongeman van Zuilen aldaar op 19 november
1655 huwde met de uit Woerden afkomstige jongedochter Gijsbertje Gerrits.
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Eenmaal op dit punt aangekomen werd al snel duidelijk, dat het niet eenvoudig zou
worden om nog verder in het verleden door te dringen. Niet alleen reikten de doop-
en trouwregisters, zoals hierboven al werd opgemerkt, niet verder terug dan het jaar
1652, maar bovendien bleek van Zuilen nauwelijks enig ander 17de-eeuws bronnen-
materiaal (en dan nog vrijwel uitsluitend vanaf ca. 1675) bewaard te zijn gebleven.
Het meest zinnig leek het in dit stadium van het onderzoek het rijke Woerdense ar-
chiefmateriaal nauwgezet te bestuderen, in de hoop daarin zo niet de oplossing van het
probleem, dan toch wellicht een aanwijzing te vinden. In ieder geval was de vrouw
van Cornelis uit Woerden afkomstig en de veronderstelling leek gewettigd, dat Corne-
lis ook vóór zijn huwelijk al contacten onderhield met Woerden.

Natuurlijk werd in eerste instantie het oudste doopregister (beginnend met het jaar
1628) geraadpleegd, maar daarin werd geen 'aannemelijke' vader Jacob (laat staan
met de familienaam Koning) gevonden met een zoon Cornelis en liefst ook een zoon
Jan (bekend uit de ondertrouwinschrijving van Cornelis), behoudens dan een zekere
Jacob Comelisz- 'op het Santpadt' (waar vrijwel uitsluitend steen- en pannenbakkers
gevestigd waren), die op 6 maart 1633, uit zijn huwelijk met Jannetje Heyndricks, een
zoon Cornelis liet dopen. In de laatste fase van het onderzoek kon met behulp van een
akte, verleden in 1695 voor de Utrechtse notaris Vonck, waarin Cornelis verklaarde
'omtrent 70 jaar oud' te zijn3, onder andere deze mogelijkheid worden uitgesloten.

Uit de Woerdense doopregisters, die voor het doel dus te laat begonnen, noteerde
men overigens nog het echtpaar Jan Jacobsz. Pottebacker (héél misschien identiek
met de eerder genoemde broer van Cornelis),en Pieternella Aerts, die op 27 februari
1654 een dochter Catalijn lieten inschrijven.

Waar de mogelijkheid bestond, dat Cornelis en Gijsbertje te Woerden huwelijkse
voorwaarden (waarin dan mogelijk de namen van de ouders. Hoewel: eigenlijk kunnen
we ervan uitgaan, gegeven het feit, dat Cornelis bij zijn ondertrouw vergezeld werd
door zijn broer en niet door zijn ouders, dat dezen reeds waren overleden) danwei een
testament hadden laten opmaken, werden vervolgens de protocollen van de Woerden-
se notarissen rond 1655 bewerkt, evenwel zonder enig resultaat. Overigens moet daar-
bij worden aangetekend, dat van de Woerdense notarisarchieven tot circa 1675 veel
verloren is gegaan. Van enkele notarissen is zelfs in het geheel geen archiefmateriaal
bewaard gebleven. Onderzoek in het zeer omvangrijke archief van de weeskamer en
in de rechterlijke archieven (transport- en hypotheekakten) gaf evenmin resultaat te
zien. Hetzelfde moest helaas gezegd worden van het onderzoek in de archieven van
slot Zuilen, waarvan aanvankelijk, op basis van de inventaris (tijnsregisters, kohier
oudschildgeld over Zuilen 1643 etc.) hoge verwachtingen werden gekoesterd. Slechts
kon men hier nog wijzen op een Jacob Jansz. Tichelaar, die in 1619 te Zuilen een
huisje huurde4. In ieder geval zat hij (kennelijk) in dezelfde branche als later de fami-
lie Koning!

Nieuwe aanwijzingen
Nadat het eerste onderzoek door het Centraal Bureau voor Genealogie eind 1986 was
afgerond, ontving ik begin april 1988 van de zijde van Drs. M.S.F. Kemp, een aanwij-
zing, die voor het verdere onderzoek van belang zou blijken te zijn.

In de eerste plaats berust er in het archief van het Hof van Utrecht een dossier met
betrekking tot een proces (of een aanzet daartoe) tussen Jan Woutersz. c.s. als erfgena-
men van Lucia Jansdr., in leven echtgenote van Floris Claesz. (van Schayck) enerzijds
en de navolgende personen anderzijds: Jan Adriaensz- van Schayck, Merrighen Adri-
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aensdr. (van Schayck), weduwe van Peter Evertsz., Jacob de Fleyming, wonende te
Woerden (!), 'als man ende voocht van sijn huysfrouw', die tevoren weduwe was van
Claes Adriaensz. van Schayck, de kinderen van Claes Adriaensz., met name: Peter
Claesz. (van Schayck) voor hem zelf en als bloedvoogd van zijn onmondige broers en
zusters, Jan Jacobsz. IJserman als getrouwd met Adriaentje Claesdr. (van Schayck)
en Simon Gerritsz., echtgenoot van Marichgen Claesdr. (van Schayck), allen wonende
te Zuilen (datum van deze stukken 5 en 7 november 1635)5.

Via Mr. C. van Schaik, met wie de heer Kemp in die tijd intensief contact op genea-
logisch gebied onderhield, onder andere over Van Schaiken, bleek deze Zuilense
familie Van Schayck ook nog voor te komen in het notarieel archief van de stad
Utrecht, in een akte, gedateerd 21 September 1636, over dezelfde zaak, namelijk: de
erfenis van Lucia Jansdr. die weduwe was van Floris Claesz- van Schayck, in leven
tichelaar te Zuilen. Hoewel erg ingewikkeld, zal ik proberen de inhoud weer te geven:
Peeter Joosten6, timmerman te Zuilen, voor hem zelf en als gemachtigde van Jan
Adriaensz- van Schayck, zijn schoonvader7, dezelfde Peeter Joosten en Claes Jacobsz.
van Meenen, burger te Utrecht 'aen de Rode Brugge', voor hem zelf en uit naam van
Maychgen Adriaensdr. van Schayck, weduwe van Peter Evertsz., mede wonende te
Zuilen8, Claes Jansz- van Schayck, Willem Jansz. van Schayck en de hiervoor genoem-
de Claes Jacobsz. van Meenen voor Ida Jansdr. van Schayck, hun zuster en schoon-
zuster, samen voor 1/3 deel; Jacob Claesz. van Rosendael (= de Fleyming!9)), als man
en voogd van Aeltgen Peters, Peter Claesz. van Schayck, Goossen Claesz. van
Schayck, Jan Jacobsz. van Eynde (= IJserman!10)), als man en voogd van Adriaentie
Claesdr. (van Schayck), altezamen zich sterk makende voor Symen Gerritsz., echtge-
noot van Marichgen Claesdr. (van Schayck) en Ida Claesdr. van Schayck, samen voor
1/3 deel erfgenaam van Floris Claesz. van Schayck, hun oom, oudoom en behuwd-
oom. Daarna volgen nog de erfgenamen van Lucia Jansdr. (i.c. Jan Woutersz. c.s.),
die voor 1/3 deel participeren in een huis te Zuilen").

Dit zijn enkele interessante akten die weliswaar nog niets direct oplossen, maar wel
aanknopingspunten bieden. Zo lijkt de in deze stukken genoemde Jacob de Fleyming
over de beste papieren te beschikken voor het vaderschap van Cornelis Jacobsz. ge-
naemt Coninck. In het nu volgende deel van dit artikel zal ik mijn visie op dit punt
nader trachten toe te lichten.

Hypothese
Tijdens het onderzoek naar de familie (De) Koning, had de heer Plomp al vastgesteld
dat de oudste gegevens de De Konings precies plaatsten binnen de groep van Woer-
dense pannenbakkers uit de eerste helft van de 17de eeuw12. De kleiverwerkende
industrie aan de westzijde van het stadje, groeide en bloeide nog; er werden mensen
aangezogen van het omringende platteland maar ook van elders. Aan het begin van
de 17de eeuw lijken er ook wat Vlamingen binnen te komen. Behalve met inwoners
van dorpen langs de Oude Rijn (Leiderdorp, Valkenburg), waren ook met bewoners
van de Vechtstreek (Zuilen, Maarssen, Breukelen) de betrekkingen levendig. Woer-
dense pannenbakkers verbleven soms een tijdje te Zuilen waar eveneens kleiverwer-
kende industrie was13. Het dorp was in de 17de eeuw een sterk groeiende gemeen-
schap van circa 200 inwoners omstreeks 1630 tot circa 600 inwoners omstreeks 1700.
Het was in de 17de-eeuwse omstandigheden 'technisch' onmogelijk, dat de bevolking
alleen op natuurlijke aanwas zodanig groeide. Er was een enorme 'immigratie'.
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Aangetrokken door de mogelijkheden voor werk op de steen- en pannenbakkerijen -
die op hun beurt weer floreerden door aanwezigheid van materiaal (zand en klei),
vervoersmogelijkheden (water), de groei van Amsterdam en andere handelssteden, de
scheepvaart (ballastlading) - trokken in die jaren tientallen, wellicht honderdtallen
mannen en vrouwen naar deze streken en stichtten daar gezinnen. Ook secundair is dit
aantoonbaar. De oude boerenbevolking was conservatief en grootdeels katholiek ge-
bleven na de reformatie. Zuilen had in de eerste helft van de 17de eeuw geen eigen
predikant; men kerkte deels in Westbroek en deels in Maarssen. Door de toevloed van
protestanten, vaak uit een ander milieu afkomstig, groeide de behoefte aan een eigen
herder en daarom werd kort na 1650 een, predikantsplaats gesticht. Ook is de vreemde
herkomst van de bevolking voor een deel uit de namen af te leiden: Van Maurik, Van
de Vlist, Van Wamel, enzovoort. Daarnaast was het niet zo, dat deze mensen eenmaal
in Zuilen aangekomen, daar ook altijd bleven. Zuilen was weliswaar de gemeente met
de meeste bedrijven, en sommigen verbonden zich voor het leven aan een bedrijf, wat
ook weer met huisvesting e.d. te maken had, maar anderen bleven langs de bedrijven
aan de Vecht, Oude- en Vaartse Rijn, Lek en Hollandse IJssel zwerven, woonden er
een seizoen of vertrokken eerder met ruzie. De steenindustrie was een bedrijfstak
waarin veel werd gedronken en een paar foute woorden waren al snel uitgesproken!

In het licht van het voorafgaande, vertoont Cornelis Jacobsz. verschillende raak-
vlakken met de hiervoor genoemde Jacob de Fleyming en diens familie. De laatste
verbleef in 1635/1636 beurtelings te Woerden en Zuilen waar hij, naar we mogen
aannemen, in de steenindustrie werkzaam was.

Al in juli 1606 worden Jacob en zijn vader Claes de Vlaminck te Woerden in een
getuigenverklaring vermeld; ze zijn dan respectievelijk circa 31 en 62 jaar oud en
werken als pannenbakkersgezellen buiten de stad op Honthorst14. Jacob zal dus om-
streeks 1575 zijn geboren en kan heel wel in 1655 (bij het huwelijk van Cornelis en
Gijsbertje) al niet meer in leven zijn geweest15. Zoals eerder opgemerkt, was bij Cor-
nelis' ondertrouw zijn broer Jan getuige. Nu waren er verschillende Jan Jacobszz. die
banden hadden met de steenindustrie in en rondom Zuilen16. De enige die tegelijker-
tijd contacten onderhield met Woerden, was Jan Jacobsz. van den End, de echtgenoot
van Adriaentje Claesdr. van Schayck. Een kort ingesteld onderzoek naar deze Jan
Jacobsz. heeft uitgewezen dat hij, evenals de Woerdense pannenbakker Gijsbert Ja-
cobsz- van den End (ook wel: (Van) Rosendael), een zoon was van Jacob Claesz. de
Vlaminck uit een eerder huwelijk met een (nog) niet bij name bekende vrouw17.

Wanneer Jacob de Vlaminck en Aeltgen Peters getrouwd zijn, blijft nog onduide-
lijk. Het huwelijk werd in de Utrechtse trouwregisters over de periode 1620-1635 niet
teruggevonden. De kans bestaat dat de inschrijving elders danwei te Woerden heeft
plaatsgehad, doch de trouwboeken beginnen daar pas in 1653.

Toch is het zeer waarschijnlijk dat de echt al vóór 1630 gesloten werd, gezien het
feit dat een zoon van Jan Jacobsz. van den End en Adriaentje Claesdr. van Schayck
reeds in 1652 (te Zuilen) trouwde, waardoor diens geboortejaar en het huwelijksjaar
van zijn ouders op circa 1630 gesteld kan worden. Wellicht dat het ontstaan van een
romance tussen Jan en Adriaentje een gevolg was van de omstandigheid dat zij als
stiefbroer en -zus deel uitmaakten van hetzelfde gezin. Jacob en Aeltgen zullen in dat
geval vóór circa 1630 getrouwd zijn.

De oudste generaties van zowel de familie De Vlaminck/Van Rosendael/Van den
End/IJserman als de familie (De) Koning waren de schrijfkunst niet meester; zij teken-
den allen met een merk en verkeerden in eenzelfde milieu. Waarschijnlijk waren het
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voornamelijk arbeiders, om die reden komen we ze dan ook nauwelijks tegen in het
notariaat vóór 1700 (pas in 1708 kwam bij de (De) Konings het eerste onroerend goed
in de familie!). Daarnaast lag de geslachtsnaam bij Jacob de Vlaminck en zijn zonen
nog niet vast, althans men wist niet precies hoe zij heetten18; reden temeer voor Cor-
nelis Jacobsz. om een eigen familienaam aan te nemen. De toevoeging 'genaemt' wijst
op het ontstaan van zo'n nieuwe geslachtsnaam19.

De meest voor de hand liggende gedachte is, dat Cornelis een pseudo-(De) Coninck
was en dat hij de naam langs moederszijde heeft ontvangen. Het kwam in die tijd
trouwens veel voor dat, wanneer de vader geen familienaam had, de zoon die van zijn
moeder aannam als zij 'uit het dorp' was en de vader niet. Dit zou betekenen dat kelt-
gen Peters, er even van uitgaande dat zij de moeder is, de geslachtsnaam (De) Co-
ninck voerde. Verder onderzoek in het Utrechtse, waar aan het begin van de 17de
eeuw enige (De) Conincks met het patroniem Petersz(dr.) woonden20, zal daarin een
helderder beeld moeten geven danwei mogelijkheden elimineren.

Tot slot zij hier vermeld dat bij de naamgeving in de oudste generaties De Coninck,
bepaalde regels werden gehanteerd. Met een aantal voorbeelden kan namelijk worden
aangetoond dat bij de geboorte van een kind, de grootouders, broers of -zusters niet
vernoemd werden wanneer zij nog in leven waren. Veelal kreeg de pasgeborene de
naam van een al overleden overgrootouder. Zo had Cornelis Jacobsz. genaemt Co-
ninck al vóór zijn dood eind 1696, de geboorte meegemaakt van veertien kleinkinde-
ren, waarvan er geen naar hem werd vernoemd. Echter, na zijn overlijden werden
in 1697 en 1698 vier kleinzoons geboren die allen de naam Cornelis ontvingen. Een-
zelfde voorbeeld treffen we ondermeer aan na de dood van Cornelis' echtgenote Gijs-
bertje Gerrits in april 16892': de twee getrouwde zoons Jacob en Gerrit, lieten ieder
begin 1690 te Zuilen een dochtertje met de naam Gijsbertje dopen. Voorts is in dit
verband opvallend dat onder de kleinkinderen van Cornelis en Gijsbertje driemaal een
Aeltje voorkomt, zonder dat daar aanwijsbaar een al overleden grootmoeder of zuster
is vernoemd. Is het te gewaagd om te veronderstellen dat zij hier de naam van de door
mij als hypothese genoemde overgrootmoeder Aeltgen Peters hebben ontvangen?!

Noten
Gebruikte afkortingen:
RAU = Rijksarchief Utrecht
GAU = Gemeentearchief Utrecht
GAW = Gemeentearchief Woerden

1. A.J. de Koning en T.J. de Koning, Stamreeks (De) Koning of de afstamming in rechte mannelijke lijn
van Jan de Koning (1864-1937), echtgenoot van Cornelia Breedijk, Woerden-Nieuwkoop, 1989.
Exemplaren van deze publicatie zijn aanwezig in de bibliotheken van het Centraal Bureau voor Ge-
nealogie te 's-Gravenhage en het Streekarchivariaat Rijnstreek te Woerden.

2. Voor het volgende is gebruik gemaakt van het onderzoeksverslag dat ter inzage ligt bij het Centraal
Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage onder nummer 83.016/(DE) KONING/november 1986/N.
Plomp en E.Th.R. Unger.

3. RAU, Not.Archief, inv.no. UO83bO18 (notaris N.Vonck),d.d. 21 okt. 1695: Cornelis Jacobsz. Koning,
'out sijnde omtrent tseventig jaren', wonende te Zuilen en enige andere personen leggen, op verzoek
van Christiaan Aalbertsz. Vermaak, tichelaar te Zuilen, een verklaring af.

4. RAU, Archief Huis Zuilen, inv.no. 638 (manuaal van de landpachten, tienden, lijfrenten en huishuren,
aangelegd 1619 en bijgehouden tot 1659) 'Ultimo Junij anno 1619 aen hem (= 'Jacop Jansz. Tichelaer
tot Zuylen') verhuyrt het huysken genaempt van oudts tmeerdijckershuysken voor 24 g(u)l(den) des
jaers; ende is hiervooren borge als principael zijn broeder Jan Claesz. Tichelaer'. Het huisje werd een
jaar nadien afgebroken en het erf werd vervolgens in erfpacht uitgegeven aan Cornelis Hermensz.
Preyt. Deze stichtte in 1621 te Zuilen een cementmolen.
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Jacob Jansz. is mogelijk identiek met Jacob Jansz. van Werckhoven. Het register van graven in de
kerk te maarssen 16521655 vermeld ondermeer: 'Graf no. 32. Compt aen Bart Jansz. Bartholomeus
(Mees) Jansz. van Gat. overl. 1641/142?). Compt nu Jacob Janssen van Werckhoven'. Een dochter
van hem is misschien Jannigje Jacobs van Werckhooven die op 12 mei 1659 te Vleuten trouwde als
jongedochter van Maarssen, met IClaas Geurtsen, jongeman van Tiel. Lidmatenregister Maarssen
1661: 'Jannechie Jacobs, huisvrouw van Claes Geurtsen Smal, onder attestatie vertrokken'. Blijkens
een mededeling van de heer Vera te Maartensdijk, was er in het midden van de 17de eeuw ook nog
een Jan Jacobs van Werkhoven te Zuilen in de steeründustrie werkzaam. De volgende inschrijving
uit 1641 in het trouwregister van Maarssen zou op hem betrekking kunnen hebben. 'Jan Jacobsz.,
j(ong)g(ezel) van Maersen, woonende tot Jutphaes, ende Marrigie Cornelis van Harmelen, wed. van
Aldert Jansz., woonende tot Zuilen. Den 7 Martij alhier getrouwt'.

5. RAU, Archief van het Hof van Utrecht 252, pak 19.
6. Hij tekent: 'Van Hemen'.
7. Volgens procuratie gerecht Zuilen d.d. 21 aug. 1636.
8. Notaris Otto van Vijffhuysen, 4 sept. 1636. Helaas geen protocollen bewaard gebleven.
9. Dat Jacob de Fleyming identiek is met Jacob Claesz. van Rosendael, blijkt uit zijn handmerk dat veel

gelijkenis vertoont met een swastika of hakenkruis en waarmee twee akten worden ondertekend: in
1606 (als Jacob de Vlaminck) een getuigenverklaring te Woerden (GAW, Not.Archief, inv.no. 8498,
d.d. 25 juli 1606); in 1636 (als Jacob Claesz. van Rosendael) de hier besproken akte te Utrecht (GAU,
Not.Archief, inv.no. 022aOO9, fol. 184 vso., d.d. 21 sept. 1636).
De vraag rijst wat de oorsprong is van de naam Van Rosendael. Op het eerste oog is het een herkomst-
naam. Mogelijk waren Jacob en zijn voorouders afkomstig van Rosendael bij Duinkerken in
Zuidwest-Vlaanderen (thans het Franse departement Nord), waar grote voorraden grondstof ook nu
nog een belangrijke steenindustrie voeden.

10. Jan Jacobsz. IJserman, gehuwd met Adriaentje Claesdr. van Schayck, komt nog voor in een Woerden-
se transportakte uit 1651 als belender van een erf op Honthorst (GAW, Recht.Archiêf, inv.no. 47, d.d.
2 jan. 1651). In 1668 heet hij Jan Jacobsz. van den Ent, wanneer hij 'als man ende vooght van Adri-
aentgen Claesdr. Rosendael (sic!)', een huis en erf op Honthorst, verkoopt aan Gijsbert Jacobsz. (van)
Rosendael (GAW, Recht. Archief, inv.no. 49, fol. 101-102,d.d. 19juni 1668). Twee jaar later komen
we hem tegen als Jan Jacobsz. van den Endt, wonende buiten Woerden op Honthorst, naast de Steen-
kuilen (GAW, Recht.Archiêf, inv.no. 50, fol. 9 vso., d.d. 7 juni 1670).
Zijn zoon Claes, die in 1652 te Zuilen trouwt met Neeltjen Peters, laat te Woerden in 1659 als Claas
Jansen IJsserman, 'op Honthorst', een dochtertje dopen. In 1666, bij de doop van zijn zoontje Jacob,
wordt hij Claas Jansen van den Ent genoemd. Daarnaast treffen we hem aan als Claas den IJserman
in de Woerdense belastingkohieren uit 1671 en 1674 en als weerbaar man op Honthorst in 1672. In
1701 heet hij weer Claes Jansz. van den Ent en woont dan, evenals zijn broer Bastiaen, buiten de
Rietvelderpoort, aan de zijde van Honthorst. Zo vinden we hem ook vermeld in een Woerdense trans-
portakte uit 1708 (GAW, Recht.Archief, inv.no. 54, d.d. 12 juli 1708).

11. GAU, Not.Archief, inv.no. 022aOO9, fol. 184 vso.
12. Deze en volgende informatie betreffende Woerden en Zuilen, werd verkregen via correspondentie met

de heren N. Plomp van het Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag en H.L.M. Vera te Maar-
tensdijk.

13. In de 17de-eeuwse doop-, trouw- en lidmatenregisters van de gereformeerde gemeenten van Zuilen,
Maarssen en Westbroek, komen we verschillende personen tegen die afkomstig blijken te zijn uit
Woerden en omgeving. Het zou echter te ver voeren daarvan een opsomming te geven. Slechts wil
ik hier een aantal pannenbakkersfamilies noemen die we in deze periode zowel te Zuilen als te Woer-
den aantreffen: Van den End, Plomp, Paling, Mostert, (De) Koning, Van Breukelen, Van Ruyten en
(Van) Cats.

14. GAW, Not.Archief, inv.no. 8498 (protocol van notaris Jacob Jansz. Verwey). Zie ook: N. Plomp,
Opschudding in de pannenbakkerij, in: Heemtijdinghen, 7e jrg., no. 3 (sept. 1971), pag. 25-27.

15. Van Jacob Claesz. de Vlaminck alias (Van) Rosendael zijn tot nu toe de volgende vermeldingen
bekend: 1606, juli 25, Jacob de Vlaminck, oud ca. 31 jaar en (zijn vader) Claes de Vlaminck, oud ca.
62 jaar, leggen met zes andere pannenbakkersgezellen voor notaris Jacob Jansz. Verwey een getuigen-
verklaring afin verband met de dood van Cornelis Reyersz., waard in een herberg aan het Zandpad
te Woerden (GAW, Not.Archief, inv.no. 8498. Zie ook: N. Plomp, Opschudding in de pannenbakke-
rij, in: Heemtijdinghen, 7e jrg., no. 3 (sept. 1971), pag. 25-27).
1614, juli 2, Huybert Jansz. Snijder, poorter van Woerden, verkoopt aan Willem Ghijsbertsz. Tuyt,
een huis en erf, staande en gelegen buiten de stad op Honthorst. Belenders: aan de noordzijde Jacob
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Claesz. Rosendael, aan de zuidzijde Dirck Thonisz. Bijster (GAW, Recht.Archief, inv.no. 45, fol. 69).
1635, nov. 5 en 7, Jacob de Fleyming wordt, als man en voogd van Aeltgen Peters (weduwe van Claes
Adriaensz. van Schayck), vermeld in verband met de erfenis van Lucia Jansdr., in leven huisvrouw
van wijlen Floris Claesz. van Schayck, tichelaar te Zuilen (RAU, Archief van het Hof van Utrecht
252, pak 19).
1636, sept. 21, Jacob Claesz. van Rosendael vermeld in verband met dezelfde zaak als voren (GAU,
Not.Archief, inv.no. 022aOO9, fol. 184 vso.).
1649, okt. 30, Gijsbert Jacobsz. Rosendael stelt zijn huis en erf op Honthorst als onderpand voor een
schuld van 44 gulden aan Maddeleentje Jacobs, weeskind van Jacob Dircksz. Sabba. Belenders: aan
de noordzijde Jacob Claesz. Rosendael, aan de zuidzijde Tonis (= Thomas?) Pietersz. Beiden stellen
zich borg (GAW, Archief Weeskamer Woerden, inv.no. 5 (Staatboek), fol. 437).
1652, jan. 17, Gijsbert Jacobsz. Rosendael stelt zijn huis en erf op Honthorst 'over de tweede quakel'
als onderpand voor een schuld van 27 gulden en 10 stuivers aan de weeskinderen van Jan Pietersz.
Poock. Belenders: aan de oostzijde Thomas Pietersz. (Schijff), aan de westzijde Jacob Claesz. Rosen-
dael. Aert Jansz. van Reyneveltshorn en Cornelis Claesz. Valck stellen zich borg (GAW, Archief
Weeskamer Woerden, inv.no. 5 (Staatboek), fol. 533 vso.). Noot: Aangezien de namen van de belen-
ders vaak uit de oude akten ongewijzigd werden overgenomen, valt uit dit stuk niet met zekerheid vast
te stellen of Jacob Claesz. Rosendael op dit moment nog in leven was.
1668, juni 19 (postuum), Jan Jacobsz. van den Ent verkoopt, 'als man ende vooght van Adriaentgen
Claesdr. Rosendael (sic!), eenige (!) erffgenaem van Jacob Claesz. van Rosendael ende Aeltgen
P(ete)rs, haer vader ende moeder', aan Gijsbert Jacobsz. (van) Rosendael, een huis en erf, staande en
gelegen buiten de Rietvelderpoort op Honthorst (GAW, Recht.Archief, inv.no. 49, fol. 101-102).

16. De heer Vera te Maartensdijk kent een drietal kandidaten: Jan Jacobs van Werkhoven, tichelaar, Jan
Jacobs, gewezen tichelaar en Jan Jacobs van de Horst, tichelaar. Voorts woonde er te Zuilen een Jan
Jacobsz. Preyt, waarschijnlijk identiek met degene die op 14 jan. 1637 te Maarssen in het huwelijk
trad: 'Jan Jacobsen, j.m. van Zuylen ende Marrechie Cornelis, j.d. van Maerssen, beyde woonende
te Zuylen'. Het lidmatenregister van de gereformeerde gemeente van Maarssen uit ca. 1634 en later,
vermeld nog: 'Marrigie Cornelis, wonende op Jan Jacobsz. Preytsen Tichelwerck'. Een Jan Jacobsen
schipper, getrouwd met Annichjen (Anneken) Hermans en wonende te Zuilen, laat op 28 juli 1646
en 28 juli 1649 in het Anthonigasthuis bij de Rodebrug, twee zoontjes met de naam Herman dopen.
Hij komt nog voor in een Utrechtse akte van 10 juni 1642 als 'Jan Jacobsz., schipper van Amsterdam'
(GAU, Not.Archief, inv.no. 017aOO4, fol. 41 (notaris Jan van Vechoven)).
De in 1649 geboren zoon Herman is héé 1 misschien dezelfde als de Herman Jansz. (Vermaek) die ge-
noemd wordt in het doopen trouwregister van Zuilen: 13 dec. 1674 'Annichjen, dochter van Hermen
Jansz. en Neeltjen Jans; getuygen waren Neeltjen, wede. van Jan Jansz. kleermaker, en Ariaentjen
haer dochter, moeder en suster vande kraemvrouw, alsoo de vader van het kint op zee was'. Voorts:
8 mrt. 1685 'Hermijntje, dochter van Hermen Jansz. en Neeltjen Jans'; 21 mei 1691 'Stoffel Theu-
nisz., wedr. van Jannichjen Thomas van der Heijden (begr. Zuilen 13 mei 1687) en Neeltjen Jans Kor-
ver, wede. van Hermen Jansz. Vermaek, beyde woonende alhier. Alhier getrouwt den 7e Junij 1691'.
Noot: Herman Jansz. is binnen de genealogie van de Maarssense familie Vermaak niet in te passen
(destijds vriendelijke mededeling van de heer Ing. N. Vermaak te Mill). Mogelijk dat hij na de dood
van zijn ouders, door een lid van de familie Vermaak is geadopteerd en zodoende op later leeftijd deze
familienaam kreeg toebedeeld.

17. Uit een aantal in noot 15 genoemde akten blijkt, dat Jacob Claesz. van Rosendael (de Vlaminck) een
zoon Gijsbert had. op 6 okt. 1674 verkoopt Gijsbert Jacobsz. van Rosendael aan Merrighen Krijnen
Keyzer, weduwe van Claes Pietersz. de Bruijn, een leeg erf waarop 'de panhuysinghe' gestaan heeft,
gelegen buiten Woerden op Honthorst, belend ten oosten de verkoper en ten westen de Steenkuilen
(GAW, Recht.Archief, inv.no. 50, fol. 74). Zes jaar later laat Merrighen dit erf, 'behoord hebbende
aan Ghijsbert Jacobsz. van den Endt', openbaar verkopen (GAW, Recht.Archief, inv.no. 50, fol. 200,
d.d. 26 sept. 1680). Hieruit wordt duidelijk dat Gijsbert Jacobsz. van Rosendael dezelfde is als Gijs-
bert Jacobsz. van den End. Dit betekent tegelijk dat Jan Jacobsz. van den End zijn broer was en dus
een zoon van Jacob Claesz. van Rosendael (de Vlaminck). Eén en ander wordt nog versterkt door een
voor ons 'gelukkige' schrijffout in een Woerdense akte uit 1688. op 31 jan. van dat jaar transporteert
Bastiaen Gijsbertsz. van den End, als man en voogd van Jacobje Jans Loos, aan Merrighen Krijnen
Keyzer (toen weduwe van Jan Hendricksz. Duyt), het huis en erf van wijlen zijn schoonvader Jan
Jansz. Loos, gelegen 'op de beurs aant Zantpadt' te Woerden (GAW, Recht.Archief, inv.no. 51, fol.
76). Interessant is hier de wijziging die de secretaris in de achternaam van Bastiaen aanbracht: 'Basti-
aen Gijsbertsz. de Vlaming' werd veranderd in 'Bastiaen Gijsbertsz. van den Ent'! (Voor een verkla-
ring van het gebruik van verschillende achternamen, zie de volgende noot).
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18. Nogin 1818 schrijft Olivier Groeneyk over de Woerdense Pannenbakkerijen: 'Buiten de zogenaamde
Rietvelder- of Leydsche Poort heeft men een uitgestrekte voorstad, in dewelke men de alom bekende
Woerdensche steen-, pannen- en tegelbakkerijen aantreft, en in welke bakkerijen een groot aantal van
huisgezinnen haar bestaan vinden.
Deze fabrijken maken de voornaamste tak van handel en welvaart van Woerden's in- en opgezetenen
uit. Zonderling is het, dat de tongval der bewoners dezer voorstad zoo zeer verschilt met die der stad
zelve. Hen hoorende heeft men moeite te gelooven dat zij te Woerden te huis behooren, en dat te
méér, daar zij in beschaving en gemanierdheid in het burgerlijk leven verre achter staan bij de bewo-
ners van andere Hollandsche steden. Ook heeft het gemeen van die voorstad nog veel van de oude
naamgeving behouden, bijvoorbeeld: Arie Jacobse, Jan Pieterse; ook vallen zij in 't geheel niet karig
elkander bijnamen te geven, zijn hetzelve zóó algemeen onder die lieden, dat sommige derzelven
hunne ware namen onbekend zijn, te meer daar zij die bijnamen reeds van hunne voorouders hebben
overgeërfd' (zie: C.J. Hendricks, Oud Hollandsche Bouwgilden, in: Technisch Bouwblad v/h Katho-
liek Bouwblad, 23 juni en 27 juli 1951 en Woerdensche Courant, 11 aug. tot 26 nov. 1951).

19. In 'Het geslacht Van den Boetzelaer', door J.W. des Tombe (Assen 1969, pag. 5-6), gaat de bewerker
C.W.L. Baron Van Boetzelaer in op het fenomeen 'X genaamd Y', dit naar aanleiding van het feit dat
een zoon van heer Wessel I van den Boetzelaer, ridder, zich in 1265 noemt: Wessel, genaamd Van
Galen. Volgens Van Boetzelaer concludeert de heer H.J. van 't Lindenhout te Blaricum, die zich met
deze materie heeft beziggehouden, dat vóór ca. 1500 zonder twijfel als regel gold, dat X de naam van
het oorspronkelijke geslacht was en Y de toevoeging. In veel gevallen blijkt, dat bij de toepassing van
het 'genaamd Y', dit het moederlijk geslacht betrof. Mr. T.N. Schelhaas, die voor het Liber Amicorum
van Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg (Den Haag, 1985) een bijdrage leverde over honderd jaar heraldiek
in Haarlem (pag. 283 e.v.), stelt ondermeer: 'In de onderzochte periode (1618-1718) ligt de achter-
naam nog niet altijd vast. In ieder geval komt men nog herhaaldelijk het gebruik tegen dat één van
de zonen uit een gezin zijn moeders naam gaat voeren. Dikwijls wordt hij met voor- en achternaam
vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde, hoewel ook hierop uitzonderingen mogelijk zijn'.
Schelhaas noemt in het artikel een Dirck Claesz., genaamd Deyman (ca. 1562-1607) die vernoemd
was naar zijn grootvader van moederszijde Dirck Frederixz. Deyman (1493-1534).
Tenslotte nog een voorbeeld uit het jaarboek 1950 van het Centraal Bureau voor Genealogie (pag. 79):
Een dochter van Matheus van der Steech (Versteech) uit Tiel, trouwde na de dood van haar eerste
echtgenoot, tegen de zin van haar vader, met Henrick Reynen, die na 1623 overleed. Uit haar eerste
huwelijk had zij één zoon Cornelis Christoffelsz. genaamd Versteech, die 'op It begeeren syns groot-
vaders' als 'Cornelis Versteech Christoffelsz.' het burgerschap van Tiel verkreeg op 23 dec. 1617.

20. Van een aantal leden van twee Utrechtse families (De) Coninck (Koningh) is bekend dat zij in de
tweede helft van de 17de eeuw contacten onderhielden met Zuilen. Op 13 aug. 1665 trouwden daar
(ondertr. Zuilen 29 juli) Jacobus Noest(man) en Johanna Koningh, beiden afkomstig van Utrecht.
Getuigen waren zijn en haar vader. Jacobus was op 1 aug. 1641 te Utrecht gedoopt als zoon van
schoenmaker Cornelis Jacobsz. Noest en Aeltje Emenes (Pinchas). Johanna, die een aantal maanden
ouder was (ged. Utrecht (Jacobikerk) 29 nov. 1640), had als ouders Anthonis Michielsz. Coninck,
kleermaker bij de St. Jansbrug en Margrita (Grietje) Damen. Van de vier kinderen die uit het huwelijk
van Anthonis en Grietje werden geboren (Cornelia * 1632, Janneken * 1636, Johanna * 1640 en
Michiel * 1642), waren in mei 1668 alleen Johanna en Michiel nog in leven. Anthonis zelfwas toen
al overladen. In juli 1631 werd hij tot voogd aangesteld over een onmondig kind, nagelaten door zijn
broer Peter Michielsz. Coninck 'glaesschryver' te Utrecht en getrouwd geweest met Jacomijntje. Een
andere broer, Dirck Michielsz. Coninck, woonde in 1637 met zijn echtgenote Aeltgen Peters Leek aan
het Neude. Hun kinderen waren: Merrichien * 1633, Dirrickgen * 1637, Michiel * 1640 en Peter *
1646.
Op 8 mei 1688, drieëntwintig jaar nadat het huwelijk van Jacobus Noest en Johanna Koningh te
Zuilen werd gesloten, trouwden te Utrecht Jan Cornelisz. Koning, j.m. van Zuilen, 'wonende buyten
de Weert' (bij het Anthonigasthuis) en Aaltje Dirks (Vergeer), j.d., wonende bij de St. Jansbrug, met
als getuige de moeder van de bruidegom.
Jan's ouders, wellicht de in juni 1632 te Utrecht getrouwde Cornelis Petersz. Coninck en Catelijntgen
Lijniers, woonden in 1633, bij de doop van het eerste kind, aan de Maartensbrug. In 1636 en later
worden zij vermeld als wonende bij/ onder de Dom. Cornelis, zoon van borduurwerker Peter Ael-
bertsz. Coninck en Maria Cornelisdr. Fack, had, zoals blijkt uit de klappers op transportakten in het
Utrechtse gemeente-archief, waarschijnlijk twee zusters, Marrighen en Hester, en een broer Thomas.
Op3okt. 1616 ontvingen zij van hun vader elk een gelijk deel in de hof 'Het Craentgen', gelegen bij
de Maartensbrug.
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21. De kosten voor het begraven (2 gulden en 2 stuivers) werden op 1 mei 1689 aan de kerkmeester van
Zuilen voldaan door Peter Claesz. van Schayck, de mogelijke stiefbroer van Cornelis Jacobsz. en
zwager van Gijsbertje Gerrits.

NOGMAALS 'OVER HET KISTJE BIDDEN'

Het interview met de heer L.W. Trompenaars over zijn grote collectie bidprentjes (zie
Gens Nostra 53 (1998), pag. 313-324) heeft nogal wat reacties losgemaakt. Niet alleen
ontving de heer Trompenaars vele tientallen verzoeken om inlichtingen, er waren ook
reacties van andere aard. In deze korte bijdrage vraag ik de speciale aandacht van de
lezers van Gens Nostra voor een aantal opmerkelijke zaken, die de redactie schriftelijk
bereikt hebben.

..v zegenpraald de deugd en zuivrè «va.irheiils Lcci ;
' Men zjg b e in l -wel gemoed.de folcrine vcrJ uuren,
'in naMici voorbeeld , Van .die'geen',' die Iiy vertoond,

.Vergeeft al 'c öngtlyk, aan dio,' die hem vervolgen,
•>"••• niindiiy', die liciii haat en firieekc voor die lieni hoond ,

..Dus was zyn* overgang e"b» zalige tctnvlgbeül.
• (.') 8». Jaaiéii en Ö Maanden. door C. y.'X,iyeri.

Bidprentje van Paus Pius VI (1717-1799)
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De heer drs. J.W.C, van Schaik uit Utrecht reageerde op een uitspraak van de heer
Trompenaars, waarin hij meedeelt, dat het oudste bidprentje van een paus dateert van
ca. 1807 (zie pag. 320). Het zal iedereen verrassen, ook de heer Trompenaars, dat zich
in de collectie van de heer Van Schaik een bidprentje van een paus bevindt uit 1799
(dit jaar dus precies 200 jaar oud). Het betreft het bidprentje van Paus Pius VI (Joan-
nes Angelus Braschi, geboren Cesena in 1717 en overleden Valence in 1799). Wij zijn
de heer Van Schaik zeer erkentelijk dat wij een afbeelding van zowel beeld- als tekst-
zijde van dit bijzondere en naar het zich laat aanzien zeldzame bidprentje mogen af-
drukken in Gens Nostra.

De tweede reactie komt van de heer P.J.Th. Pont uit Raalte, die zich toelegt op het
verzamelen van devotieprentjes, waartoe behalve doodsprentjes ook communieprent-
jes, professieplaatsjes en dergelijke behoren. Hij heeft ook een aanvulling op een
opmerking op pag. 320, waar gesteld wordt dat het boven de grote rivieren geen ge-
woonte meer is onder katholieken om bidprentjes te laten drukken. De heer Pont nuan-
ceert deze uitspraak door te wijzen op katholieke gebieden boven de grote rivieren,
zoals Salland, waar nog wel bidprentjes worden gedrukt en uitgedeeld. Ook twijfelt
de heer Pont aan de juistheid van de bewering, dat er bijna geen aanbod meer is van
(oudere) bidprentjes. Zijn ervaring wijst in een andere richting. Hij plaatst nog wel
eens een advertentie, waarmee hij toch aanwinsten voor zijn verzameling 'binnen-
haalt'.

Dat bidprentjes een waardevol cultuurgoed geworden zijn, waar wij erg zuinig mee
om moeten gaan, blijkt ook uit andere reacties. Het mag in deze tijd toch niet meer
gebeuren, dat dozen vol bid- en devotieprentjes worden weggegooid bij het opruimen
van een boedel, omdat 'daar toch niemand meer naar omkijkt'. Lezers van Gens No-
stra zullen dat zeker niet doen, maar hopelijk houden zij ook een oogje in het zeil bij
(oudere) familieleden, vrienden en kennissen, die wat minder historisch en/of genealo-
gisch zijn ingesteld. De verzameling bidprentjes in het Verenigingscentrum te Naar-
den kan altijd worden uitgebreid en men is daar dan ook dankbaar voor iedere aanvul-
ling: elk bidprentje, oud of recent, is meer dan welkom!

WS

DOODGEVALLEN

"Heeft Victor Koerts aengegeven 't lijk van Laurens Knodt leijendekker in 's Hage
op de Oranjesael doodgevallen 1-12-1768 pro deo" (Wassenaar 121).

J. Broeren, Den Haag
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BARTHOLOMEUS VAN HAVERIJE

doorLEX SLAGER
Inleiding
Bij onderzoek naar mijn voorouders te Amsterdam stuitte ik op de inschrijving van
ondertrouw van Bartholomeus van Haverije en Jannetie Gerrits: 12-1 -1675: 'Bartho-
lomeus van Haverije van Antwerpen, passementwercker, out 22 iare in de kromme
tuijn straet met sijn vaders consent in veraeulij Jannetie Gerrits out 17 iare woont als
voore geasst met haar moeder Giertie Gerritse'.
Dit echtpaar liet vervolgens elf, mogelijk zelfs twaalf kinderen te Amsterdam dopen
waarbij de familienaam Van Haverije op diverse andere manieren werd gespeld. Een
van deze spellingsvormen luidde Van Havre. Onder deze laatste spellingsvariant vond
ik in België het ruim honderd jaar oude werk van A. Goovaerts over de familie Van
Havre'.

Aansluiting met dit werk zou, zo bleek mij, een hele reeks van voorouders beteke-
nen welke terug ging tot het jaar 1280!
In dit omvangrijke, franstalig werk dus op zoek naar een gezin waarin een Bartholo-
meus van Havre voorkomt, geboren te Antwerpen rond het jaar 1653. Dit gezin bleek
in het werk van Goovaerts als volgt voor te komen:

Ferdinand van Havre, baptisé a Notre-Dame-Sud d'Anvers, Ie 3 Novembre 1627,
épousa a Saint-Georges de la même ville, Ie 16 Mai 1649 Jeanne Keysers.
lis eurent sept enfants baptisés a Saint-Georges:
1. Antoine, Ie 17 Février 1651, tenu sur lesfonts par Antoine van Havre et Jeanne

Wyngaerts.
2. Barthélemi, Ie 7 Novembre 1653, tenu sur les fonts par Barthélemi de Cleyn et

Susanne Turpyns. Cet enfant mourut Ie même jour.
3. Jeanne-Marie, Ie 12 Mars 1656, tenue sur lesfonts par Josse van Havre et Marie

Keysers.
4. Catherine, Ie 21 Décembre 1658, tenue sur lesfonts par Denis Maes et Cathe-

rine van der Veken, sa grand 'mère paternelle. Elle mourut Ie même jour.
5. Marie, Ie 1 Juin 1660, tenue sur lesfonts par Georges Britsen et Marie de Cleyn.
6. Ferdinand, Ie 13 Janvier 1663, tenu sur lesfonts par Franqois de Wit et Cathe-

rine de Bie, l'épouse de Josse van Havre. Il mourut Ie même jour.
7. Ferdinand, Ie 27 Avril 1667, tenu sur les fonts par Corneille de Cleyn et Jeanne

van der Veken.

Ware het niet dat achter de doop van het tweede kind vermeld stond: "Cet enfant
mourut Ie même jour", dan had dit de gezochte Bartholomeus van Haverije kunnen
zijn met als ouders Ferdinand van Havre en Jeanne Keysers. Verder onderzoek in het
Stadsarchief te Antwerpen leverde geen andere Bartholomeus op die in aanmerking
kon komen als mijn voorvader.

Uiteindelijk gaf echter nader onderzoek in het Gemeentearchief te Amsterdam de
oplossing. Bij de doop van het eerste kind van Bartholomeus van Haverije en Jannetie
Gerrits waren de getuigen namelijk Ferdinand van Avre en Jannetie Keijsers. Ook
werd te Amsterdam de ondertrouw gevonden van maar liefst vijf van de kinderen van
Ferdinand van Havre en Jeanne Keysers. Daaronder bevindt zich tevens de onder-
trouw van de zuster van Bartholomeus, Catherine, die in het werk van Goovaerts ook
vermeld staat met de toevoeging 'Elle mourut Ie même jour.'
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Het bewijs dat het bij deze huwelijken kinderen betreft van Ferdinand van Havre en
Jeanne Keysers mag ontleend worden aan het feit dat beiden voorkomen als doopge-
tuigen bij kinderen uit deze huwelijken terwijl Jeanne Keysers ook meermalen een van
haar kinderen bij de ondertrouw assisteert.

Wat precies de reden geweest is dat Goovaerts in zijn werk bij twee van de kinderen
van dit echtpaar heeft vermeld dat zij op de dag van hun doop overleden zijn, terwijl
zij later in Amsterdam blijken te huwen, is onbekend gebleven. Mogelijk kon hij niet
verklaren waarom er van het gezin te Antwerpen verder niets terug te vinden was.
Gelet op de regelmaat waarmee de leden van dit gezin in het archief te Amsterdam
opduiken ligt de conclusie voor de hand dat destijds het gehele gezin vanuit Antwer-
pen naar Amsterdam verhuisde. Overigens werd door A. Mans in een publikatie over
de familie Van Havere reeds opgemerkt dat het werk van A. Goovaerts enkele fouten
bevat en tevens onvolledig is2.

In 1668 worden de licentrechten in de textielindustrie te Antwerpen verhoogd. In
verband met deze verhoging dient de Antwerpse koopman Henricus van Havre op II-
12-1669 een attest in. In dat attest deelt hij mede dat hij voor de verhoging der licen-
trechten in 1668 negentig lintweversgetouwen aan het werk had, maar dat dit aantal
nu tot een goede vijftig eenheden was gereduceerd3. Als gevolg van deze verhoging
van de licentrechten week een deel van deze industrie te Antwerpen uit naar het bui-
tenland (vooral naar Holland). In deze emigratiestroom zal waarschijnlijk ook Bartho-
lomeus naar Amsterdam vertrokken zijn. Daar gaat hij in 1675, slechts vijfjaar na het
attest van deze Henricus van Havre, in ondertrouw. Bij zijn ondertrouw is hij passe-
mentswerker van beroep (passement of boordsel is afwerkings- of versieringsmate-
riaal voor meubelen en kleding, in de vorm van band, koord, franje, kwastjes van
katoen, wol, zijde of goud- en zilverdraad). Zijn beroep sluit dus goed aan op de werk-
zaamheden van Henricus van Havre met zijn lintweversgetouwen.

Een familierelatie tussen Bartholomeus en deze Henricus is nog niet aangetoond,
doch deze ligt wel voor de hand. Overigens zijn te Amsterdam meer leden van de
familie Van Havre terug te vinden. Zo is daar onder andere de ondertrouw bekend
van:

Anthonie van Havere, geb. Antwerpen ca. 1639, passementswerker, vaders consent,
won. Egelantierstraat, otr. Amsterdam 10-4-1666 Maria Adolphs Faber, geb.
Amersfoort ca. 1642. Zij kregen tenminste vijf kinderen.

Welhaast zeker is deze Anthonie dezelfde als Antoine van Havre, ged. Antwerpen
(Sint Joris) 2-8-1638 (getuigen: zijn oom Josse van Havre, Marie Issers), die in het
werk van Goovaerts vermeld staat als zoon van Antoine van Havre en Catherine van
der Veken. Daarmee is hij dan de broer van de in dit artikel bedoelde Ferdinand van
Havre en dus de oom van mijn Bartholomeus.

Van de familie van Havere is een wapen bekend: blauw, met een keper en drie vijfbla-
deren van goud, het hoofdstuk van hermelijn met drie rode palen4. In het boek van
Goovaerts wordt ook een wapen van de familie Keijsers afgebeeld: in goud op zwart
vier cirkels met in het midden een gouden, zes-puntige ster. De boeken van Goovaerts
over de familie van Havre kwam ik op diverse plaatsen tegen5:

De familie Van Havere heeft zijn oorsprong in het Land van Waas. Zij komt voor in
plaatsen als Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas en Belsele. Latere takken vestigden zich
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te Gent en Antwerpen.
De naam Van Havre zou er op kunnen duiden dat de familie in haar oorsprong afkom-
stig is van Havré, dat een deel is van de Belgische gemeente en stad Bergen in de
provincie Henegouwen. Tot 1977 was het een zelfstandige gemeente. Er zijn echter
bronnen die stellen dat de naam van Havre afgeleid werd van een boerderij in het
Land van Waas. Adelijke nakomelingen van de familie hebben daar ook nu nog bezit-
tingen.

Genealogie
I. Ferdinand(us) van Havre (van Avere, van Avrè), ged. Antwerpen (OLV-kerk zuid)
3-11-1627 (getuigen: Ferdinandus van Havre, Cornelia de Cleyn), zn. van Antonius
van Havre en Catherina van der Veken, ten tijde van de ondertrouw van zijn dochter
Catharine (1679) is hij ziek, begr. Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 31-1-1683 (nala-
tende 3 [minderjarige] kinderen, won. Slootstraat), tr. Antwerpen (Sint Joris) 16-5-
1649 (getuigen: Theodorus Keysers, Anthonius van Havre) Joanna (Jeanne, Jannetie)
Keysers, ged. ald'. (Sint Joris) 26-5-1625 (getuigen: Ariaan de Keyser, Janneken de
Man), getuige bij de ondertrouw van haar dochters Catrijn (1679) en Marretje (1684)
resp. zoon Ferdinand (1686), nog doopgetuige 25-2-1689, dr. van Dierick de Keyser
en Maria Turpeijn (Delphyn, Tulpijn, Terpeyn).

Omdat bij de doop van Jeanne als vader Dierick de Keyser staat vermeld, is hier waarschijnlijk abusieve-
lijk haar grootvaders naam vermeld. Immers, bij haar huwelijk is getuige Theodorus Keysers terwijl een
doop van Jeanne als dochter van Dierick te Antwerpen niet te vinden is.

Uit dit huwelijk, gedoopt te Antwerpen (Sint Joris-kerk):

1. Antonius, ged. 17-2-1651 (getuigen: Antonius van Avere, Joanna Wijngaerts),
volgt Ha.

2. Bartholomeus, ged. 7-11-1653 (getuigen: Bartholomeus de Kleyn, SusanneTur-
pijns), volgt Ilb.

3. Jeanne-Marie, ged. 12-3-1656 (getuigen: Judocus van Havre en Maria Keysers).
4. Catharine (Catharin, Catrijn) van Havere (van Avereij, van Avré, van Havré),

ged. 21-12-1658 (getuigen: Dionisius (Dennis) Maes, Catharine van der Veken),
won. Slootstraat (1679), begr. Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 24-2-1745 (won.
in de Vinkestraat), otr. ald. 10-6-1679 P ie ter (Peter) Bleckenbergh (Bleecken-
bergh, Blekenbergh, Bleickenbergh, Blekkenburg), geb. Antwerpen ca. 1650,
lintwerker, begr. Amsterdam (Karthuizerkerkhof) 26-7-1719 (won. Anjelierstraat
bij de tweede dwarsstraat).

Uit dit huwelijk, gedoopt te Amsterdam (RK De Posthoorn):
a. Anthonius, ged. 19-7-1681 (getuigen: Antonius Havre, Sara Hermans).
b. Jacobus, ged. 12-2-1685 (getuigen: Gerrat de Keysers, Magriet Goyet).
c. Maria, ged. 29-12-1687 (getuige: Jan Gerrits).
d. Ferdinandus, ged. 15-9-1690 (getuige: Aeltje Baltes).
e. Joanna, ged. 9-12-1693 (getuige: Maria Havre).
f. Jannetie, ged. 9-6-1696 (getuige: Maria van Avré).

5. Marie(ke) (Marretje, Marrijken) van Havre (Ferdinandus, van Averre, van Aver-
ree, van Aperee, van Havere), ged. 1-6-1660 (getuigen: Georges Britsen, Marie
de Cleyn), won. Enge Leeu-straat (1684), Anjelierstraat (1697), overl. na 1696,
otr. (1) Amsterdam 09-09-1684 Jonas Jansz de Leeuw, geb. ald. ca. 1659,
scheepstimmerman, won. Lindestraat (1687), geast. met zijn tante Goeltje Jas-
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pers; otr. (2) Amsterdam 19-10-1697 Wouter van Berg, uit de Diemermeer, geb.
ca. 1673, schoenmaker, geast. met zijn schoonzuster Angnietje Jans.

Uit het eerste huwelijk gedoopt te Amsterdam (Westerkerk):
a. Jan, ged. 21-11-1685 (getuigen: Anthonie van Averre, Sara Gerrits), begra-

ven Amsterdam (Karthuizer kerkhof) 1-10-1687.
b. Anthoni, ged 10-08-1687 (getuigen: Anthoni Ferdinandus van Havere, Sara

Gerritp te Velt).
c. Ferdinandus, ged. 25-2-1689 (getuige: Jannetie Kijsers).
Uit het tweede huwelijk:
d. Lammert, ged. Amsterdam (Westerkerk) 7-11-1698.

6. Ferdinand, ged. 13-1-1663 (getuigen: Francois de Wit, Catherine de Bie [gehuwd
met Josse van Havre]), overl. dezelfde dag.

7. Ferdinand, ged. 27-4-1667 (getuigen: Corneille de Cleyn, Jeanne van der Veken)
volgt lic.

Ha. Anthoni) (Antonius, Anthoni Ferdinandus) van Averee (van Havere, van Haverre,
van Havre), ged. Antwerpen 17-2-1651, tabakspinder, overl. na 1685, won. Kromme
Tuinstraat, otr. Amsterdam 28-10-1673 Sara (Saertje, Saertie, Saartje) Gerrits (Ger-
rets) te Velt, geb. ald. ca. 1647, getuige bij de ondertrouw van haar zoon (1696) en
dochter (1699).

Uit dit huwelijk gereformeerd gedoopt te Amsterdam:

1. Ferdinandus van Havree, ged. (Nieuwe kerk) 2-10-1674 (getuige: Marike Ger-
rits), zijdewerker, won. achter de Karthuizers, otr. Amsterdam 29-1 -1696 Claesje
Hendricx (van) Koesvelt, ged. ald. 7-2-1672, dr. van Hendrick Harmensz van
Koesvelt en Dirckje Claess Kist.

2. Annetje/'Jannetje Anthonis van Havere, ged. (Westerkerk) 27-6-1677 (getuige:
Marrijken Gerrits), won. achter het Karthuizerskerkhof (1699), op de Lindegracht
(1713), otr. (1) Amsterdam 15-5-1699 Sijmen Claesz, geb. ald. ca. 1676, varent-
man, geass. met zijn oom Jan Harmens Bant; otr. (2) Amsterdam 28-7-1713 Jan
Baars, ged. ald. 16-7-1686 (getuigen: Ariaen Hendricx, Saartie Dircx), wever,
zoon van Jan Hendricx Baers en Grietje Everts van den Noort.

Ilb. Bartholomeus van Haveren (van Haverije, van Avre(e), van Aeveree, Auvre, van
Haavre), ged. Antwerpen 7-11-1653, passementswerker, won. Kromme Tuinstraat
(1675), Anjelierstraat (1691, 1694), getuige bij de ondertrouw van zijn dochter Sara
(1718) resp. van zijn zoons Gerrit (1717) en Willem (1724), otr. Amsterdam 12-1-
1675 Jannetie Gerrits, geb. ca. 1658, dr. van Giertie Gerrits.

Uit dit huwelijk, gereformeerd gedoopt te Amsterdam:

1. Jannetie, ged. (Westerkerk) 13-10-1675 (getuigen: Ferdinand van Avre, Jannetie
Keijsers).

2. Geertrui], ged. (Westerkerk) 1-8-1677 (getuigen: geen).
3. Cristina, ged. (Westerkerk) 29-9-1679 (getuige: Cristina van Rijbeck).
4. Sara van Haveren, ged. (Noorderkerk) 11-11-1682 (als Saerttie; getuigen: Anto-

nij van Haverre, Saerttie Gerrits), won. Egelantierstraat (1718), begr. Amsterdam
1-4-1768, otr. ald. 28-4-1718 Jan de Willem (ook: Jan Willems), ged. ald. 16-2-
1695, zn. van Willem Sijmons en Niesie Jans.
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5. Marritje, ged. (Noorderkerk) 6-5-1685 (getuigen: Gerrit Symonse Buys, Debora
Dirks de Vries).

6. Anthone, ged. (Westerkerk) 5-10-1687 (getuigen: Antoni van der Linde, Hilletie
Jans).

7. Gerrit, ged. (Noorderkerk) 21-9-1689 (getuigen: Dirck Fontijn, Maretie Dircx).
8. Willem van Haveren, ged. (Noorderkerk) 24-10-1691 (getuige: Hilletje Jans),

looier, poorter van Amsterdam 27-12-1727, won. Passeerderstraat (1724), overl.
vóór 1748 [toen zijn zoon Adrianus poorter werd], otr. Amsterdam 19-5-1724
Marrretje (Marieke, Maria) Schoen, ged. ald. 24-2-1700 (getuigen: Marieke van
den Berg, Willem Cornelis), mogelijk begr. ald. 3-11-1776 (Karthuizer kerkhof;
Marretje Schoen uit de Blindemansteeg), dr. van Isaac Isaacs Schoen, zijdegrijn-
werker, en Aeltje Cornelis (Backers).

9. Dorethe, ged. (Westerkerk) 26-7-1693 (getuige: Hilletje de Graaf).
10. Gerrit van Haaver, ged. (Westerkerk) 24-4-1695 (getuige: Hillitie de Graaf),

won. Looierstraat (1717), begr. Amsterdam 9-4-1750 (overleden ten huize van
zijn schoonzoon Jacobus van Onkelen aan de Passeerdersdwarsstraat op de hoek
van de Looiersgracht; nalatende 2 kinderen), otr. Amsterdam 15-7-1717 Aaltje
Kempen, ged. ald. 17-7-1691 (getuige: Aeltje Abrams), begr. ald. 21-6-1748 (ko-
mende van de Looiersgracht voorbij de Passeerdersdwarsstraat), dr. van Kemp
Philipsz, looier, en Gerritje [niet 'Dixckie', zoals in haar dochters ondertrouwacte
staat] Thomas (Lockoet).

11. Arend, ged. (Noorderkerk) 25-12-1697 (getuige: Hilletje Jans).
Mogelijk is uit het huwelijk van Bartholomeus en Jannetje nog een kind geboren, nl. Gerrit, ged.
Amsterdam 18-6-1684 (getuige: Eva Jans) als zoon van Bartholomes Bouree en Jannetie Gerrits.
Vermoedelijk begr. ald. 21-6-1689.

lic. Ferdinand(us) van Havere(n) (Ferdinandusz; van Averen, van Havre), ged. Ant-
werpen 27-4-1667, trijpwerker, poorter van Amsterdam 5-7-1687, won. Anjelierstraat
(1686), otr. Amsterdam 30-11-1686 Jannetje Jans van den Heuvel, ged. ald. 23-1-
1667 (getuigen: Heijltie Ariijans, Dirck Jans), getuige ondertrouw dochter Rebecca
(1713), dr. van Jan Pieters (van den Heuvel), trijpwerker, en Neeltje Jans. [Heijltje
Adriaens, wonende in de Tuinstraat, otr. Amsterdam 9-2-1658 Andries Smit, die 20-
12-1664 huwelijksgetuige was van Jan Pieterse, voornoemd].

Uit dit huwelijk, gedoopt te Amsterdam (Noorderkerk):

1. Ferdinandus, ged. 13-7-1687 (getuigen: Jannetje Keijsers, Jan Prs. van den Heu-
vel).

2. Ferdinandus van Havre, ged. 11-8-1688 (getuigen: Jannetie Keijsers, Jan Pieter-
se), begr. Amsterdam 2-8-1744.

3. Abraham, ged. 13-11-1689 (getuigen: Neeltje Jans, Heijltje Arians).
4. Rebecca van Havree, ged. 13-12-1690 (getuige: Heijltje Arians), won. Kromme

Tuinstraat, otr. Amsterdam 8-9-1713 Barent Hendrickse, geb. ca. 1692, kuiper,
zn. van [ ? Hendrick Barents, kuiper en] Lijsbet Dircks.

5. Jan, ged. 31-12-1692 (getuigen: Heijltje Arians, Neeltje Jans).

Met dank aan Mevr. M. Vulsma-Kappers voor gegevens uit archieven van Amsterdam
en Antwerpen.

96 Ccns Nostra 54 (1999)



Noten
1. La familie Van Havre, Antwerpen 1882.
2. Vlaamse Stam, X (1974), pag. 433-438.
3. Stads Archief Antwerpen, Tresorij 1117 (attest Van Havre: 11-12-1669; attest van de oud kleerkopers:

16-12-1669).
4. In Naarden kwam ik tevens tegen in De Navorscher LXVI (1917), pag. 516: In een stukje genaamd:

Beschrijving der Wapens voorkomende in een oud wapenboekjein het bezit van den heer W. Croockewit
te Amersfoort, afkomstig uit de boekverkoping gehouden door de firma R.W.S. de Vries te Amsterdam
8 juni 1914, Bibliotheekvan wijlen Dr. H. Labouchere te Lausanne eerder vermeld als: Manucrit genea-
logique du 17 siècle provenant de la Bibliotheque de Jules de Saint Genois M d'environ 800figures de
blasons. colories d' importantes families des Pays-Bas etc: Van Havre, doorsn. 1. zi. m. 3 palen v. ro.,
2. zi. m. e. keper v. ro. vergez. v. 3 rozen v. go. (doorsneden 1- in zilver drie rode palen; 2 in zilver een
rode keper vergezeld.

5. In de Stadsbibliotheek van Antwerpen, het Stadsarchief van Antwerpen, het K.O.K. W. te Sint-Niklaas,
de bibliotheek van het Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage.

AUGUST WILHELM FERDINAND SCHIRMER

De kunstschilder A.W.F.(Wilhelm) Schirmer
figureert als nr. 28 in mijn kwartierstaat. Hij
was de vader van Paulus E.S.Schirmer (zie
Gens Nostra 51 (1996), pag. 583) en grootva-
der van mijn grootmoeder Dorothea Cathari-
na Schirmer, echtgenote van Hermanus Hen-
drik Burghard (zie Genealogie Burghard in
Gens Nostra 52 (1997), pag. 513).

Geboren op 6 mei 1802 te Berlijn begon hij
zijn loopbaan als kunstschilder met het be-
schilderen van serviesgoed bij de Königliche
Porzellan-manufaktur in Berlijn. In die tijd
was hij leerling van Völker. Nadat hij in 1823
dit dienstverband had beëindigd, wijdde hij
zich aan het landschapschilderen op doek.
Van 1827 tot 1831 verbleef hij in Italië, waar
hij o.a. door de schilders Joseph A. Koch, Jo-
hann Chr. Reinhart en William Turner werd
beïnvloed. Zijn schilderijen uit die tijd en ge-
deeltelijk ook nadien hadden de Zuidelijke en
met name de Italiaanse landschappen tot on-
derwerp. In 1432 vestigde hij zich in Berlijn
als zelfstandig kunstschilder, werd lid van de
Berlijnse Akademie, waar hij in 1839 leraar
en in 1843 professor in de landschapschilder-
kunst werd. Omstreeks 1833 trad hij in het
huwelijk met Dorothea Louise Oestreich.

Naast olieverfschilderijen (o.a. 'Tassos
Haus in Sorrento' en 'Italiaans park en strand
bij Napels', destijds hangend in de Berliner
Nationalgalerie), heeft hij ook monumentale
landschappen (muurschilderingen) in het
'Neues Museum' in Berlijn uitgevoerd.

Hij signeerde zijn doeken met zijn volle
naam A.W.F. Schirmer, zulks in tegenstelling
tot zijn tijdgenoot Johann Wilhelm Schirmer
(1807 - 1863), die meestal alleen met zijn
achternaam signeerde. Omdat beide 'Akade-
mie' -schilders zich voornamelijk op het schil-
deren van landschappen toelegden werden zij
wel eens met elkaar verward!

August Wilhelm Ferdinand overleed tij-
dens een studiereis van/naar Italië en Zwitser-
land op 8 juni 1866 in Nyon aan het meer van
Geneve.

Hij was in ieder geval een locale beroemd-
heid, maar of hij tevens een excentrieke per-
soonlijkheid was durf ik niet met zekerheid te
stelien (tenzij men dit uit zijn beeltenis zou
kunnen afleiden!). De hier afgedrukte foto is.
gemaakt vanaf een glasplaat, die vanaf ca.
1850 alle reizen vanuit Duitsland via Neder-
lands-Indië, Nederland, Zwitserland en weer
Nederland heeft overleefd!

F.J. Vermeer
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nr. 41
r WEGWIJS

DTB VERVALSINGEN IN MONNICKENDAM
in de Tweede Wereldoorlog

Tijdens computer verwerking van DTB's van
Monnickendam, kwam ik enkele merkwaardi-
ge kanttekeningen op het spoor.

Op 16 mei 1773 wordt de doop van een
kind vermeld dat Abraham wordt genoemd.
Als vader staat opgegeven Pieter Klaas
Schooning, de moeder heet Jaapje Dirks
Nooy. De doopgetuige is Jannetje Nooy (DTB
M'dam nr. 4 biz. 279). In een geheel ander
handschrift staat in de kantlijn geschreven:
'Deze akte is votkomen fictief. Een vervalsing
uit de jaren 1940-1945'. Bij nader onderzoek
blijkt het inderdaad om een fictieve doop te
gaan. Ten eerste komt er in het huwelijksregi-
ster van Monnickendam geen Jaapje Dirks
Nooy voor. Ten tweede blijkt het aantal kin-
deren dat in dat jaar 1773 is gedoopt niet te
kloppen met de telling van de secretaris in
1773. Hij noemt een aantal van 50 gedoopte
kinderen waarvan '26 soonen en 24 dogteren'.
Maar bij natellen blijkt er een zoon meer te
zijn gedoopt dan destijds is genoteerd. Totaal
51 kinderen. Zeker, de man kan zich verteld
hebben, maar eerlijk gezegd geloof ik daar
niet zo in. Toen ik namelijk in de studiezaal
van het Streekarchief Waterland te Purmerend
het origineel onder ogen kreeg, werd al snel
duidelijk dat het metterdaad om een verval-
sing gaat. De kleur van de inkt is duidelijk
lichter dan die van de vorige doopinschrijvin-
gen'.

Mijn belangstelling werd nog groter toen
bleek, dat er in de ondertrouwboeken van
Monnickendam twee fictieve 'huwelijken'
voorkomen, waarvan de tweede direct ver-
band houdt met de hierboven genoemde
'doop' van Abraham.
•Nogh ten zelve dagen [12 December 1750]
Hartog Juda, meerderjarige jongman wonen-
de binnen deze Stad dogh onlangs van Rotter-
dam gekomen ende Hanna Berkhout de Jongh
van de Beemster, dogh nu, mede wonende
binnen dese Stadt, geassisteert met een hand-
schrift van haar moeder Adriana de Vries van
dato 9 December 1750 dewelke versogten dat

haar huwelijkse gebooden mogten worden
ingewilligt om op mofren alhier van de Pluij
der Stadhuijze te worden afgekondigt, 't geen
haar is geconsenteert (toegestaan)' (DTB
M'dam nr. 24 pag. 1342. In de kantlijn staat:
'Valsch, ingeschreven in de oorlogsjaren
1940-1945'.

Op 8 april 1797 wordt het tweede fictieve
huwelijk genoemd. Het gaat om de inmiddels
bijna 24-jarige bovengenoemde Abraham:
'Compareerden voof de E:E: Heeren Com-
missarissen van de Huwelijksche Zaaken bin-
nen deze Stadt: Abraham Pieters Schooning,
geboren en alhier garnisoen houdende, geassi-
steert met zijn voogd Dirk Nooij ende Rebek-
ka Moses Cohen, geboren te Appingendam en
nu wonende alhier, van de Joodse Natie'. In
een ander handschrift staat daar onder: 'Deze
akte is volkomen fictief, een vervalsing uit de
jaren 1940-1945' (DTB M'dam 27, blz: 121).

Het zijn knappe vervalsingen. Alleen bij
een zorgvuldige bestudering van bv. de hand-
tekening van de secretaris Age Volkerse val-
len kleine verschillen op.

Deze drie notities in de kantlijn moeten na
de oorlog zijn aangebracht, maar nog voor er
een kopie van het origineel is gemaakt ten be-
hoeve van de studiezaal. Het heeft er alle
schijn van dat enkele personen tijdens de
Tweede Wereldoorlog, via deze vervalsingen,
hebben willen aantonen dat zij niet van joodse
herkomst waren, maar van een Monnicken-
damse vader en moeder afstamden. In het ge-
val van de genoemde 'doop' werd daarbij ge-
bruik gemaakt van een bekende Monnicken-
damse familienaam: Nooij.

Als er iemand onder de lezers meer weet
van deze 'vervalsingen' of de namen Scho-
ning of Berkhout de Jongh in de kwartierstaat
heeft, zou hij of zij dan willen reageren? On-
dergetekende is best benieuwd of deze verval-
singen hebben opgeleverd waartoe ze zijn
aangebracht. Waren ze misschien leven-red-
dend?

Ds. C.A.E. Groot, Barneveld

98 GensNoslni54(1999)



1. Zie ook het jaarboekje van het Streekarchief Waterland van 1997, pag. 100.
2. De heer Appel heeft in het jaarverslag van de vereniging Oud-Monnickendam van 1996 uitgebreid

geschreven over de Joodse bewoners van Monnickendam in de 18e en 19e eeuw. Het 'huwelijk' van
deze Hartog Juda wordt daarin (terecht) niet genoemd. En evenmin het 'huwelijk' van Rebekka Moses
Cohen.

OP ZOEK NAAR EEN GEBOORTEPLAATS

In menig geval kan het achterhalen van de ge-
boorteplaats van een voorouder op problemen
stuiten. Uiteraard kan men de DTB-registers
van omliggende plaatsen gaan raadplegen,
maar in sommige gevallen kan het geluk mee-
zitten. In het onderstaande praktijkvoorbeeld
vond ik de geboorteplaats van een voorouder
via een kleine omweg.

Op 10-3-1826 overleed te Roermond Ma-
ria Hierop, de weduwe van Willem Menten.
De aangevers van haar overlijden, twee buur-
mannen van de overledene, verklaarden dat
zij geboren was te Roermond als dochter van
Henricus Hierop en Catharina Gravers. Haar
leeftijd werd gesteld op 88 jaar. Na onderzoek
in het doopregister van Roermond werd er
geen Maria Hierop gevonden. Ook bij haar
huwelijk in 1763 werd zij door de pastoor van
Roermond zijn parochiane genoemd.

Bij toeval ontdekte ik echter te Roermond
de overlijdensakte van Catharina Gravers, de
moeder van Maria Hierop. Zij was overleden
op 29 Ventöse an XI (= 20-3-1803), 96 jaar
oud. Volgens de akte was zij een dochter van
Pierre Gravers en Cornelie Kusters. Ook haar
geboorteplaats werd vermeld: Swalmen, een
plaats niet ver van Roermond gelegen.

Vanzelfsprekend nam ik onmiddellijk de
DTB-registers van Swalmen ter hand, en ja-
wel: Catharina Gravers was aldaar gedoopt
op 10-12-1713 als dochter van Joannes Gra-
vers en Agnes Custers. De oplettende lezer zal
meteen enige onnauwkeurigheden ontdekken.
De namen van de ouders stemmen niet geheel
overeen met die in de overlijdensakte, even-
min als de leeftijd geheel juist is (de overlij-
densakte maakt haar zeven jaar ouder!), maar
dit is niet geheel vreemd in een periode dat de
Burgerlijke Stand nog in de kinderschoenen
stond1. In het huwelijksregister van Swalmen
vond ik ook het huwelijk van Catharina Gra-
vers met Henricus Herop op 12-5-1737. De
kinderen van het echtpaar Herop-Gravers ble-
ken te Swalmen te zijn gedoopt, evenals mijn
voormoeder Maria Hierop, de eerstgeborene.
Zij werd keurig negen maanden na het huwe-
lijk geboren en op 14-2-1738 werd zij ge-
doopt. Bij natelling blijkt in dit geval de ge-
noemde leeftijd in de overlijdensakte, name-
lijk 88 jaar, exact te kloppen! De enige on-
juistheid is dus dat Maria niet in Roermond
het levenslicht heeft gezien.

S.J.H. Vrancken

1. Zie: Ambtelijke vergissingen of de (on)betrouwbaarheid van de vroegste akten van de Burgerlijke Stand,
in: Gens Nostra 53 (1998), pag. 346.

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogieën
W. Torn en JJ. Torn, Het geslacht Dorn/Torn in Duitsland en Nederland. 400 jaar familiegeschiedenis,
Leiden/Amersfoort 1997, ill. + index, verkrijgbaar voor ƒ 37, - (excl. verzendkosten) bij de 2e auteur,
Gageldonk 2, 3823 AJ Amersfoort

Dit geslacht Torn is oorspronkelijk afkomstig uit het plaatsje Burgstall in Duitsland. Daar stierf in 1563
de stamvader Enderlin Dorn. Eén van zijn nakomelingen, Gottlieb Friedrich Dom (1771-1834) vertrok in
1796 naar Amsterdam om daar zijn geluk te beproeven. Deze gebeurtenis was in de familie nog bekend,
zij het dat de tocht aan diens gelijknamige kleinzoon werd toegeschreven.

H. Ratering, Genealogie Ratering/k uit Coevorden en een aantal andere gegevens betrekking hebbende op
deze familienaam. Assen 1998, 84 pp., index.

Ratering is een van de typische Drentse namen die eindigen op '-ing', wat 'zoon van' betekent. Stamva-
der is een zekere Gert Ratering, die in 1666 te Coevorden overleed. Zijn nageslacht (deels Raterink, deels
Ratering) bleef voornamelijk in Drenthe wonen. Naast deze genealogie zijn enkele losse personen en frag-
ment-genealogieën Ratering/k opgenomen, in en buiten Drenthe.

A. van der Vaart, Familie Van der Vaart. Van oorsprong turfschippers. Noordwolde, Weststellingwerf,
Friesland, Oudorp 1998, 222 pp., ill. + index.

Jochem Claessen van der Vaart is de stamvader van dit van oorsprong Friese geslacht van turfschippers.
Jochem leefde van ca. 1746 tot 1816 en was gehuwd met Geertje Jans. Van oorsprong was men Nederlands
Hervormd, maar in latere generaties komen ook rooms-katholieke en gereformeerde familieleden voor.

Cnossen — Knossen. Geschiedenis van een Friese familie, z.p. 1988, 718 pp., ill. + index.
De familievereniging C(K)nossen gaf in 1988 een mooi (drie-talig: Nederland, Engels en af en toe Fries)

boek uit over de familie Cnossen/Knossen. Beide schrijfwijzen komen tot op de dag van vandaag voor,
maar er is wel degelijk sprake van een gemeenschappelijke afstamming. De familie dankt haar naam aan
een buurschap Knossens ten zuidoosten van Bolsward, waar de stamvader Uupca Johannis to Knossens in
het midden van de vijftiende eeuw leefde.

R. A. Brongers en J. A. Brongers (red.), Brongers geboekt. Een genealogische speurtocht naar de dragers
van de naam Brongers en enkele aanverwante families: Boer, Bronger, Brongersma, Bronniger, Brunger
en Van der Wal, Tubbergen/Amersfoort 1998, 536 pp., ill. + index.

Deze enorme publikatie betreft een poging alle naamdragers Brongers en varianten te beschrijven.
Aangezien Bronger/Brunger in Noord-Nederland en aangrenzende gebieden een voornaam is, is hier sprake
van verschillende niet-verwante families. De auteurs spreken dan ook van de Groningse, de Oost-Friese,
de Meedense, de Lauwerzee- en Aduarder stammen, de Asterdamse stam, de Eenrumse stam en de Borger-
stam. Bij de laatste stam blijkt er geen sprake te zijn van een patroniem, maar van een verbastering van hun
woonplaats: Bronniger (onder Borger, Dr.). Na een algemeen deel, waarin familiewapens, hobbies, statistie-
ken en leuke wetenswaardigheden worden meegedeeld, volgt het genealogische deel. Dit valt weer uiteen
in twee delen. Het eerste deel geeft op een verhalende wijze de geschiedenis van de verschillende families
weer. Hierin komen ook diverse niet-plaatsbare personen voor en worden de bronnen met eindnoten verant-
woord. Afgesloten wordt met schematische overzichten. Een prachtige aanwinst voor de bibliotheek.

M. Lamens, Lammens. Bevattende een 'volledige' genealogie van het Rijnsburgse geslacht Lammens en
een aantal fragment-genealogieën van Zeeuwse/Zeeuws-Belgische geslachten Lammens en losse Lammen-
sen, bedoeld als handleiding voor verder onderzoek, z.p. 1998, 120 pp., index, verkrijgbaar door overma-
king van ƒ 35, - (incl. verzendkosten) op giro 2109152 t.n.v. de auteur te Doorwerth.

De inhoud van het boek staat reeds in de titel vermeld. Stamvader is Pieter Lammens, die voor 1644
overleed en gehuwd was met Tanneken Cruymans. Nageslacht komt voornamelijk voor te Rijnsburg.

S.P. Broersen, Zij komen van Grootebroek. Genealogie van een familie Broersen, Lisse 1998, 88 pp., ill.
+ index.
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De familienaam Broersen werd in de 19e eeuw gefixeerd. Daarvoor was het een patroniem: Broersz. De
stamvader van dit Rooms-Katholiek geslacht heet Symon Broersz, die op 20 maart 1589 te Grootebroek
voor schepenen zijn huwelijk met Alijd Volckers Herms liet aantekenen. Zijn nakomelingen bleven voorna-
melijk in West-Friesland wonen.

H. Woolderink, Familiekroniek Woolderink. Huis op Erve Woolderink in Rectum 200 jaar en Familiekro-
niek 1420-1998, Raalte 1998, 95 pp., ill.+ index.

In 1998 was het precies 200 jaar geleden dat het erve Woolderink te Rectum werd herbouwd. Een gevel-
steen in de muur met het jaartal 1798 verwijst hier naar. Aardig detail is, dat de origenele bouwaanvraag
uit 1797 is bewaard gebleven. Het boek bevat veel verhalende informatie over allerlei onderwerpen met
betrekking tot de familie. Stamvader is Johan Woolderink, die omstreeks 1420 geboren moet zijn.

W. van Althuis, Genealogie familie (Van) Althuis, Vianen 1998, ca. 250 pp.
Dit werk betreft een losbladig systeem, waarin verschillende takken als ware het fragment-genealogieën

worden uitgewerkt. Elk deel heeft zijn eigen paginering en helaas ontbreekt een index. Stamvader van dit
geslacht is Coert Althuis, die leefde van ca. 1600 tot 1678. De familie stamt uit Friesland.

T. Boswerger, Boswerger, Leussink, Werger, Loosdrecht 1997, 420 pp., ill. + index.
Hoewel de titel van het boek anders doet vermoeden is de stamvader Harmen ten Barge. Na diens huwe-

lijk met Mette Wargers noemde hij zich Werger; een verschijnsel dat we in Twente wel vaker tegenkomen.
Aangezien de familie rooms-katholiek was, zijn veel gegevens te vinden op bidprentjes. Veel van de gevon-
den bidprentjes zijn in het boek afgedrukt.

J.G.M. Timmer, Nakomelingen van Drewesz Jacobsz. 14 generaties Scholtens ca. 1535-1997, oorspronke-
lijk afkomstig uit Aduard en Kloosterburen, Nijmegen 1997, 205 pp., ill. + index.

Volgens de titel is de oudste bekende stamvader Drewesz Jacobsz, die leefde van ca. 1535 tot 1595 en
die gehuwd was met een zekere Eysse. Al lezend komen we tot de conclusie, dat het niet geheel zeker is,
aangezien niet duidelijk is of Jacob Drewesz (gen. II) de vader is van Jacob Schultes of van diens vrouw
Welmoet (gen. III). De afstamming-hetzij in mannelijke, hetzij in vrouwelijke lijn-van de familie Schol-
tens uit Drewesz Jacobsz is echter wel duidelijk. De familie woonde voornamelijk in de provincie Gronin-
gen. Als bijlage is een inventaris van een familiearchief Scholtens opgenomen, dat nog bij een familielid
wordt bewaard.

B. Verbeek-Witvoet en K. Verbeek, Genealogie van het geslacht Padding(e) van de oudste tijden tot heden,
Haaksbergen 1997, 187 pp., ill. + index; verkrijgbaar na overmaking van ƒ 60,-op giro 1346013 t.n.v. de
auteur te Haaksbergen.

In Pesse (Dr.) wordt al in de veertiende eeuw Rolof Padeken genoemd als schatplichtige van de Heer
van Ruinen. Omstreeks 1450 is aldaar sprake van een Paddinge-erve. Zo ver gaat de stamboom helaas ech-
ter niet terug. De stamvader is Jan Jacobs Padding, die in 1722 te Zwartsluis trouwde met Geertien Harms
en na haar dood met Geertruit Cornelis. Drenthe is niet alleen de bakermat, maar tevens het belangrijkste
verspreidingsgebied van deze familie, afgezien van een Amerikaanse tak, die in 1847 emigreerde.

L. Aben-Nederpeld en I. van Heerd (red.), Albers tot Zweep, Nijmegen 1997,111 pp., ill. + index; L. Aben-
Nederpeld en J. Arts (red.), Arbeider tot Tijssen, Nijmegen 1997, 83 pp., ill. + index; L. Aben-Nederpeld
(red.), Bergervoet tot De Swart, Nijmegen 1997, 90 pp., ill. + index.

De resultaten van de beginnerscursussen door mevr. Aben-Nederpeld van de jaren 1995-1997 zijn in
boekvorm verschenen. Zoals mag worden verwacht, zijn de bijdragen van de personen zeer verschillend
in invalshoek, kwaliteit en lengte. Eén bijzondere bijdrage wil ik hier melden (zonder de andere tekort te
willen doen): de kwartierstaat Taen-Van Berckel in het eerstgenoemde deel, met voorouders in 9 verschil-
lende landen, waaronder China.

W.J. van Lamoen, Genealogie van Wilhelmus Johannes van Lamoen,BUI) 1944-, Padbury [Australië] 1997,
172 pp., index.

De auteur heeft zich enigszins in de terminologie vergist, want het betreft niet zijn nageslacht, maar zijn
voorouders. De oudst bekend drager van zijn familienaam is Giliam van Lemoen/Lamoen, een oud-kleerko-
per die eind 16e en begin 17e eeuw in Antwerpen woonde. De meeste genoemde personen zijn afkomstig
uit België en Zuid-Nederland.
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J.J. van 't Wout, Het geslacht Van 7 Wout 1490-1997, Lisse 1998, 1056 pp., ill. + index.
Vele generaties hebben leden van de familie (Van 't) Wout geleefd in Alfen, het huidige Alphen aan den

Rijn. Dit is het gevolg geweest van de verhuizing van Gerrit Heyndricksz. Wout van zijn geboorteplaats
Stolwijk naar Zwammerdam en van diens zoon, die zich in Alfen vestigde. In Stolwijk in de Krimpener-
waard ligt echter de bakermat van de familie. De familienaam heeft volgens de auteur geen relatie met woud
of bos, maar met een verkorting van de voornaam Wouter.

A. Gast, Een Schouws geslacht Gast, Brouwershaven 1997, 120 pp., ill. + index.
Stamvader van het geslacht Gast is een zekere Joris Jasperse, geboren ca. 1555 en gehuwd met Jobwijf

Adriaen Adriaen Danessesdr. Hun nageslacht blijft voor een groot deel in Zeeland wonen, hoewel al vrij
vroeg een tak naar Amerika vertrekt. Van die tak zijn diverse zeer oude foto's afgebeeld. Ook van de in
Zeeland achtergebleven tak zijn foto's opgenomen, waaronder een aantal in klederdracht met de bekende
prachtige Zeeuwse kappen.

F.M. den Broeder, De familie Den Broeder. Een geslacht uit de Hoeksewaard vanaf 1600 tot heden, Am-
sterdam 1997, 86 pp., index.

Stamvader van het geslacht Den Broeder is Cors Corssen, die in 1623 te Maasdam in het huwelijk trad
met Baertgen van Maasdam. De regionale verspreding is voornamelijk de Hoeksewaard. De familie is van
huis uit Nederlands Hervormd.

J.O. BeukemaenR.J. Beukema, Vier eeuwen Boijkema, Beukema, Bifjjtema.Schoorl/Amstelveen 1998,632
pp., ill. + index.

Verschillende families met (nagenoeg) dezelfde naam, waarbij de stamvader meestal uit de provincie
Groningen afkomstig is. Desondanks zijn het onderling niet-verwante families. De provincie Groningen
is ook de provincie waar de naam het meeste voorkwam, met Drenthe als een goede tweede. Veel Beuke-
ma's zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar inmiddels uitgebreide takken wonen.

B.J.A. Diepstraten, A.A. Diepstraten-Bais, J.D. Diepstraten en J.H. Diepstraten-van Rijbroek, Van de
Diepstraet, z.p. 1998, 416 pp., ill. + index.

De naam Diepstraten is afgeleid van een toponiem: de Diepstraat te Bavel. De eerste die zich zo noemde
was Willem Jan Peterszoon (ook: Willem de Ras), wiens ouders Jan Peter Peterszoon de Ras en Margriet
Cornelisdr Lips aldaar woonachtig waren. In 1984 werd een reünie georganiseerd waarop maar liefst 650
familieleden aanwezig waren. Deze en meer zijn allen in dit boek beschreven, vaak met extra aanvullende
gegevens.

R. Kappers, Graves Kooiman of Kooiman. Een dynastie van goud- en zilversmeden in Schoonhoven,
Schoonhoven 1998, 98 pp., ill. + index; verkrijgbaar door overmaking van ƒ 45, — op giro 368626 van de
St. Vrienden v/h Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum.

Gedurende vijf generaties zijn leden van dit geslacht Kooiman als zilversmid werkzaam geweest in
Schoonhoven. De eerste die zich als zodanig liet inschrijven was Andries Graves Kooiman in 1776, gevolgd
door zijn jongere broer in 1787. De 'dubbele familienaam' is —zoals de auteur reeds zegt - eigenlijk fout,
aangezien 'Graves' als tweede voornaam aan kinderen werd meegegeven. In de volksmond in Schoonhoven
wordt het evenwel vaak als 'dubbele familienaam' gezien. Ook wordt ingegaan op de vraag of zilversmeden
nu ook met dochters van zilversmeden trouwden.

G. van den Broek-Zoutman, W. Zoutman en K. Heeringa, Zoutman en Soutman, z.p. 1998, 140 pp., ill. +
index.

Honderd jaar geleden, in 1898, trouwden S.W.J. Zoutman en D.T. van der Herberg. Ter gelegenheid van
dit jubileum werd dit boek gemaakt. Het begint met een beschrijving van de zoutproduktie, waar de naam
van de familie aan te danken is. Vervolgens wordt ingegaan op enkele andere geslachten met dezelfde
naam. De bakermat van deze familie ligt in Friesland. De publicatie wordt afgesloten met een kwartierstaat
Zoutman en enkele kleinere parentelen van aangehuwde vrouwen.

Kwartierstaten
H. Bosma, De voorouders van de kinderen Bosma-Bosma, geboren te Veendam 1945-1953, z.p., 1998,
index.

Deze kwartierstaat bevat 734 voorouders in 21 generaties, zo vermeldt de inleiding. Deze publicatie
bevat voornamelijk Friese gegevens. Hoewel beide echtgenoten Bosma heten, zijn ze niet aan elkaar ver-
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want. De kinderen Bosma stammen van vaderszijde af van ene Willem Piters (* ca. 1615), terwijl ze van
moederszijde afstammen van een zekere Johannes Annes (* ca. 1700). Aardige bijkomstgheid is, dat niet
wordt volstaan met alleen de kwartieren zelf te noemen, maar tevens alle (bekende) kinderen. Namen in de
vierde generatie: Bosma, Braam, Bijker, Betten, Bosma, Haringsma, Veldkamp en Tadema.

M. de Hoog [et all] (red.), KwartierstatenboekXIV, Delft 1998, 380 pp., index.; M. de Hoog [et all] (red.),
Kwartierslatenboek XV.Delft 1998, 384 pp., index.

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Genealogische Vereniging Prometheus werd besloten
een nieuw kwartierstatenboek uit te geven, maar door de grote inzendingen, zijn het er uiteindelijk twee
geworden. Deel XIV bevat drie nieuwe kwartierstaten: Hofstee - Neef, Hofstee - De Blieck en Maliepaard
- Bravenboer. Slordig is, dat in de inleiding over De Neef en De Bliefr wordt gesproken. Tevens bevat het
aanvullingen en correcties op de kwartierstaat Caspers - Spies uit deel XIII.
De eerstgenoemde kwartierstaat (Hofstee-Neef) bevat veel kwartieren uit Noord-Holland en de noordelijke
provincies, terwijl de beide andere kwartierstaten voornamelijk Zuid-Hollandse kwartieren bevat.
Deel XV bevat slechts één kwartierstaat: De Keijzer— Eijkelenboom. Deze kwartierstaat bevat maar liefst
10.092 kwartieren en is daarmee volgens de inleiding de grootste in Nederland gepubliceerde kwartierstaat.
Bij de 25e generatie is de staat afgebroken, omdat men dan verzeild raakt in de genealogieën van hoog-
adellijke families, die al eerder zijn gepubliceerd.

Th. van der Poel, Wesselingh, Rijpwetering 1998, 359 pp., ill. + index, te verkrijgen door overmaking van
ƒ 68,-op bankrekening 123212340 t.n.v. de auteur.

Stamvader Berndt Wesseling werd in 1600 burger van Munster en was toen reeds gehuwd met Anna
Weinschroeders. Hij oefende aldaar het ambacht van geweermaker uit. Diens gelijknamige kleinzoon
Berndt werd in 1664 poorter te Amsterdam en zette daarmee een trend. Later zouden diverse andere familie-
leden de tocht naar Amsterdam wagen. Vanuit Amsterdam is de familie over de hele wereld verspreid, van
Amerika en Canada tot Nederlands-Indië. Aardige familieverhalen en foto' s maken het tot een leuk leesbaar
boek.

Bronnen
P. Sanders en N. van Wijk, Dopen Veen 1649-1810, Geldrop 1997, index.

Deze publicatie is een uitgave van Genealogisch dokumentatie Centrum Midden- en West Noord-Bra-
bant en de Bommelerwaard te Geldrop. Het bevat in totaal 2415 namen. De dopen beginnen met Ariken,
dochtertje van Claes Otten en May Jans, die op 13 mei 1649 werd gedoopt en eindigen 161 jaar later bij
Hendrik, zoon van Gerrit Vos en Elizabeth van Zon, die op 29 december 1810 werd gedoopt.

U.M. Ubbens, Veren en veerluiden tot Delfzijl anno 1637, Sneek 1998, 97 pp., ill., index
Het Ommelander Archief (inv.nr. 575) bevatte bescheiden betreffende de veren van Delfzijl op Gronin-

gen en Embden uit 1637. Dit op zich is niet zo bijzonder, wel het feit dat daarin personeelsleden en hun
huisgezin (inclusief de leeftijden van de kinderen) staan vermeld. De doopboeken van Delfzijl beginnen
eerst in 1641, zodat dit een welkome aanvulling betreft op (zij het slechts een deel) van de bevolkings-
gegevens in Delfzijl.

C.M. Hogenstijn, Acht eeuwen hoger onderwijs in Uselland. Geschiedenis van Rijkshogeschool IJselland
te Deventer in het licht van haar voorgangers, Deventer 1997, 152 pp., ill.; ISBN 90-72047-38-9

De auteur schreef reeds diverse boeken over aspecten van de geschiedenis van Deventer. De school
begon als kapittelschool en groeide uit tot een school met internationale bekendheid. Grote namen als Tho-
mas a Kempis (1379-1471), Geert Grote (ca. 1340-1384) en (waarschijnlijk) Adriaen Floris Boeyensz
(overl. 1523), beter bekend als paus Adrianus VI, zijn aan deze school verbonden geweest. Een mooi boek
met vele afbeeldingen.

C.J. Wegman en R.M.A. Wegman, Westerwolders en hun woningbezit van 1568 tot 1829. Het kerspel
Onstwedde II: de gehuchten. Assen 1998, 544 pp., ill. + index.

Het vijfde deel uit de serie 'Westerwolders en hun woningbezit' is net als de vier vorige delen zeer
gedegen. Vele gegevens over de bewoners van boerderijen, keuterijen en molens staan in dit boek vermeld.
De oudste vermeldingen zijn afkomstig van de lijst van Hoenderbelastingplichtigen uit 1568 en de jongste
van de invoering van het kadaster in 1829. Voor alle onderzoekers die voorouders hebben in het kerspel
Onstwedde een must en voor anderen wellicht een voorbeeld hoe een dergelijk onderzoek aan te pakken
valt.
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F.J.A.M. van der Helm, Hoofdgeld Zoeterwoude 1623, Den Haag 1998, 69 pp.; idem, Hoofdgeld Valken-
burg 1623, Den Haag 1998,21 pp.; idem, HoofdgeldNoordwijkerhout 1623, Den Haag 1998,25 pp.; idem,
Hoofdgeld Wassenaar 1623, Den Haag 1998, 59 pp.

In het Gemeentearchief van Leiden bevindt zich een Hoofdgeldregister van Rijnland uit 1623, waarin
alle hoofdbewoners met hun gezinsleden worden vermeld (SA II, inv.nr. 4023 en 4024). Dit is een belang-
rijke bron voor genealogen, die op studiezaal ontsloten is door middel van een klapper. De heer Van der
Helm heeft voor een viertal dorpen alle bewoners met hun gezinsleden alfabetisch gerangschikt op voor-
naam (met verwijzingen) en daarbij ook de kleinere geografische eenheid (bijvoorbeeld: Kerkbuurt of de
Miening) vermeld. Dit laatste is een welkome aanvulling op de bekende klapper in het gemeentearchief.

G. Mast, De Kooiplaats van Auke Talsma op de Hallumermieden, z.p. 1998, 151 pp., ill. + index, (uitgave
Directie Noord van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).

Auke Talsma kocht in 1930 de eendenkooi op de Hallumermieden van zijn vader Tjitte Ydes Talsma.
In 1985 ging deze kooi in eigendom over in handen van Staatsbosbeheer. Doordat er vele vangstgegevens
uit de tijd van Auke Talsma nog voor handen waren, werd een in 1988 eerste rapport over deze kooi ge-
schreven. In latere jaren bleek veel materiaal over deze kooi bij familie van vroegere kooikers en het Rijks-
archief in Friesland te vinden te zijn. De eigenaren en gebruikers vanaf de 17e eeuw worden in het boek be-
handeld.

O.J. Nienhuis, FamilieregisterRKkerkhof Bedum (1876) 1877-1997, Roermond/Bedum 1998,161 pp., ill.
+ index; verkrijgbaar na overmaking van ƒ 42,50 (incl. verz.kosten) op banknummer 351725784 t.n.v. de
auteur.

Dit boek is eigenlijk het vervolg op de Historie van de parochie van Maria ten Hemelopneming te Be-
dum, dat in 1982 verscheen. Het bevat alle grafschriften op familienaam gerangschikt. In totaal vermeldt
het boek 278 gezinnen uit 150 rooms-katholieke families.

Gidsen
F. van den Hoven, De Topografische Gids van Nederland, Amersfoort 1997,795 pp., ISBN 90-803027-3-2,
verkrijgbaar voor ƒ 129,95 (incl. verzendkosten) op giro 4752860 t.n.v. uitgeverij Filatop te Amersfoort.

Vele uren zitten in dit nieuwe boek, waarin meer dan 15.000 steden, dorpen, gehuchten en buurschappen
(maar ook wijken van steden) in Nederland worden vermeld. De lengte van de lemmata verschilt van een
zeer uitgebreide beschrijving tot slechts een enkele zin. Veel van de beschreven plaatsen zijn reeds lang
opgeslokt door naburige steden of dorpen. Ook de gemeentelijke herindelingen hebben in dit opzicht hun
tol geëist. Nog net niet verwerkt zijn de nieuwe gemeente-indelingen van Drenthe (per 1-1-1998), maar dat
is door middel van een inlegvel prima opgelost. Het heeft drie kwartier geduurd voordat ik een plaatsje ont-
dekte, dat er niet in stond: Zuid-Sleen. Wel bevat het boek tevens wetenswaardigheden als de langste plaats-
naam en het kleinste buurschap in Nederland. Erg nuttig, zeker ook voor genealogen.

R. Alma en P. Brood, Drenten gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Drenthe, Assen/Den Haag 1998,
213 pp., ill. + index; ISBN 90-800944-2-0 (RAD) en 90-5802-002-9 (CBG)

Deze gids is een gemeenschappelijk project van het Rijksarchief in Drenthe en het Centraal Bureau voor
Genealogie en is een onderdeel van een grotere reeks. De eerste auteur is en de tweede auteur was als archi-
varis verbonden aan het Rijksarchief in Drenthe. Deze combinatie leverde een bijzonder leesbaar boek op,
waar ook de gevorderde genealoog in Drenthe nog voordeel bij kan hebben. Naast onderwerpen als de Bur-
gerlijke Stand, armenzorg, bezit en rechtspraak, komen ook thema's als dienstplicht, het dagelijks leven en
de familiewapens aan bod. Rode draad in het boek is het onderzoek van Paul Engelsman naar zijn voor-
ouders, die vervolgens in alle hierboven genoemde onderwerpen verzeild raakt.

L.M. Hollestelle [et.all.] (red.), Werken met Zeeuwse bronnen. Tekst en uitleg bij het lezen van archiefstuk-
ken, Amsterdam 1998, 201 pp., ill., ISBN 90-72872-18-5

Voor diverse pRWincies zijn er inmiddels speciale gidsen voor onderzoekers verschenen om goed en snel
onderzoek in de archieven te kunnen doen. Meestal wordt gebruik gemaakt van archivarissen en historici
om een goede kwaliteit te waarborgen, zo ook bij dit boek. En dat is dan ook gelukt. In vele hoofdstukken
worden diverse onderwerpen behandeld, zoals: oud schrift, afkortingen en cijfers, geld, maten en gewichten,
kerk, bestuur, notarissen, armenzorg etc. Met name de hoofdstukken over oud schrift en afkortingen zijn
weinig typisch Zeeuws en hebben een wat meer algemeen karakter en zijn derhalve niet strikt noodzakelijk
voor het boek. Desondanks kunnen met name beginnende onderzoekers hier wel voordeel bij hebben, omdat
duidelijk op de valkuilen van het oud schrift wordt ingegaan. De vele (tekstuele) voorbeelde maken alle
aangehaalde problematiek goed duidelijk. CdG
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Amstel Mare, jg. 9, nr. 2/3, sept. 1998. P. van Schaik: Jacob Wilhelmus 1895-1970 [zoon van Nelis W. en
Guurtje Splinter; uitgever/hoofdredacteur van het Amstelveensch Weekblad (1923)]; O.B. de Kat: De inter-
ne aangelegenheden van de Boerenleenbank [1836-38]; P. van Schaik: Het jaar 1800 [o.a. verkeer en ver-
voer, gemeentebestuur, belasting]. Nieuwsbrief, 3e kw. 1998.

Archievenblad, nr. 9, nov. 1998. E. Pelzers: Interview met W. Pieterse, scheidend gemeentearchivaris van
Amsterdam; Werk in uitvoering: Spaarnestad Fotoarchief [beheert drie miljoen 20ste eeuwse persfoto's].
Nuttige tips voor het bewaren van fotografisch materiaal; F.C.J. Ketelaar: Sociale en culturele archivistiek.
De oratie samengevat; Het historisch belang van medische archieven; De archieven van de Nassause Do-
meinraad 1581-1811 [uitvoerige recensie van de inventaris, door Th. Thomassen].

Genealogische Bijzonderheden (Van Kuier Genealogie), Ie jg., nr. 3, juli 1998; nr. 4, aug. 1998. De Prins
der geïllustreerde bladen, jg. 1920. Index op foto's en biografische gegevens van bekende en minder beken-
de Nederlanders [in nr. 3]; Idem, jg. 1917 [in nr. 4]. Voorts in beide afleveringen foto's met tekst uit 1908
en 1909 van/over genoemde Nederlanders.

Genealogisch Tijdschrift voor midden- en west-Noord-Brabant en de Bommelerwaard, 22e jg., nr. 4, dec.
1998. B.J. Koolstra: Hoofdgeldboek Dongen 1630 [gezinshoofden met aantal personen waarvoor zij moes-
ten betalen, aangevuld met gegevens uit andere archiefbronnen]; A.M. Bosters: Genealogie B ierbooms [na-
geslacht van Christiaan Matheeusse B., tr. (1) Wouw 1698 Anna Stoffelse Vereist]; Verv. Repertorium op
de lenen van de hofstede Meeuwen; Verv. Genealogie Den Tek; P.J.M. Speckens: Genealogie Van Dalsum
beginnende met Raes [dwz. met Willem Raessen, overl. Breda 1655; maar eigenlijk met Claes Bernaerts
van Dalsum, die huwde Breda 1686 met Catharina Jans Raes, kleindochter van Willem; in de 19e eeuw te
Vlissingen; met gezinnen van dochters]; Verv. Genealogie Maliepaard; Verv. Kwst. Van Loon; Verv.
Trouwen Oosterhout [1697]; Verv. Kwst. Van den Heuvel-De Keijzer [voornl. te Werkendam]; Antw. De
Jonge [met Eyens, te Doel-Kieldrecht], Van Renooijen, Van Wijnen; Aanv./Corr. diverse kwstn.; Verv.
Kwst. Siemons.

Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant, jg. 13, nr. 4, okt. 1998. G. Delen: De familie Delen uit Heeze
[nageslacht van Michiel Peter Delen, geb. ca. 1552, overl. 1635]; Verv. Afgegeven borgbrieven: Leende
[Maas t/m Van der Zande]; G. Ulijn: Sicot in Megen [18e eeuw]; W.H. Jaegers: Het patentregister van
Boekei uit 1799; Een wandeling te Leenderstrijp [Van Dijk; 18e eeuw]; Aanv. Kwst. Nijssen [o.a. Roij-
mans]; Verv. Van den Boomen; Antw. Lapin, Van Leuken - Meulemeesters.

Gens Gennana,jg. 24, nr. 3, sept. 1998. N.W.H. Frauenfelder: Wie was Coenraad Vrouwenvelder? [overl.
Den Haag 1756; via o.a. collectie Zwiterse soldatenhuwelijken 1700-1810 (RA in Noord-Brabant) werden
huwelijk (Den Bosch 1731) en herkomstplaats (Andelvingen bij Zürich) gevonden; verder onderzoek];
Brief van Johann Philipp Dithmar aan zijn zoon Justus Christoph in Frankfurt aan de Oder [1727]; J.
Fiichtner: Organisatie en functie van de DAGV (Deutsche Arbeitsgemeinschaft genealogischer Verbande)
[samenvatting lezing]; J. Kaldenbach: Hollandgangers uit het Hannoverse ambt Ehrenburg [turfstekers in
de laagveengebieden in West-Nederland].

Heemkunde Hattem, nr. 74, maart 1998. R.M. Even: Gezondheid? Uit de kraan ... [onderzoek t.b.v. aanleg
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waterleiding 1890]; WillemCoster, dichter van Hattems Stedelied, overleden [1914-1998]: G. Kouwenho-
ven: Het Sint Anthonie-gasthuis en het Oude Kerkhof; AA. Bot: Wapengekletter en koe in kostschool te
Hattem [stadskostschoolhouders: J.P. Grolle (geb. 1814).... tot 1860, Hendrik Knottenbelt 1860-68, D.C.
van Merkesteijn 1868-73 (hield een koe in zijn achterhuis); Klikspaan in Hattem. Een aanvulling [Van
Braam].

Idem, nr. 77, dec. 1998. R.M. Even: De meesters van het klokkenspel, deel 1 [bespelers Henricus Borne-
man/Bor(re)man (1641-46), Thomas Arnoldi (1646-50), Evert Keiler, Adolphe Kelder (overl. 1666), Wil-
helmus Dalmakoy, Johannes Oosterlingh, Willem Taets (1684-1709), Johannes Hegeman (1709-68), Jan
Santink, Jan Rave sr en jr]; Een debatteerclub in Hattem; Verv. Windijzers; Ooggetuigenverslag uit 1786.

Historisch Jaarboek Hoogvliet (uitgave Stichting Historisch Genootschap Hoogvliet; secr.: Roesalkapad
22, 3194 WG Hoogvliet; ƒ 27,50 (incl. verzendkosten) of ƒ 25, - voor donateurs (o.v.v. donatie 1998) op
postbankrek. 74.12.091 t.n.v. de penningmr. van voorn, stichting), 3 (1997). J.H. van den Boom: Het zicht
op een fabriekspijp of hoge flat moet men op de koop toe nemen. Beschrijvingen en vermeldingen van
Hoogvliet in de diverse literatuur; A. den Boer e.a.: Leven en werken van Arie den Boer (1847-1925)
(lerend) ouderling en mede-oprichter van de gereformeerde kerk en bakker te Hoogvliet, gevolgd door een
beknopt genealogisch overzicht van het geslacht De Boer en de nakomelingen van Arie den Boer [oudst
bekende: Huybrecht Pietersz de Boer alias Visscher, tr. (1) Poortugaal 1594 Cryntgen Jans, tr. (2) (Pernis)
ca. 1620 Ningetje Pieters]; A.J. de Graaf. Dopen, graven en begraven in en om de oude Dorpskerk van
Hoogvliet [met lijst eigenaren van graven, eind 18e eeuw]. Bijlage: Lijst van graven en gegevens op de
grafstenen op de oude begraafplaats te Hoogvliet; J.H. van den Boom m.m.v. Th.H. van Doom: Riviervisse-
rij-vergane glorie. Bijlage 1: Verhuringen van visserijen uit de domeinrekeningen Putten Overmaas (1378)
1379-1398 (1399). Bijlage 2: ...(idem) (1459) 1460-1571. Bijlage 3: Visserijen onder de lenen van de heren
van Putten en Strijen (1356,1501); L. W. Koppenol: Het reisverslag van een Hoogvlietse emigrant. Een door
Daniël Koppenol geschreven verslag van zijn reis naar Amerika in 1910 [lezenswaardig persoonlijk getint
verhaal van Daniël jr., geb. Hoogvliet 1885, zoon van Jacoba Speelman]; Kroniek 1997.

Historisch Jaarboek Vlaardingen, 17e jg. (1993). Kroniek van Vlaardingen 1942 en 1992;//. van der Lee:
Het volksgebouw van blauwe tot rode schuur; J. van Hees: Slagersknechten in Vlaardingen [tussen 1920
en ca. 1955; Philippus H. van Westen (1904-1988) gaf cursussen opmaken en decoreren; slagersvakoplei-
ding; overzicht van knechten en bazen]; P.J. Westerdijk: De Middeleeuwse stadsrechten van Vlaardingen
-het oudste van 1273, de latere verleningen en hun oorsprong.

Idem, 18ejg. (1994). Kroniek van Vlaardingen 1943 en 1993. J.A.C. Mathijssen: Lenen, lenen, betalen,
betalen. I. Bijna 400 jaar geldschieten: de pandjesbaas en de kredietbank. II. De Vlaardingse Spaarbank
1823-1993; H. van der Lee: Jan Buis, de ijzeren voorvechter [1883-1969]; Verv. De Middeleeuwse stads-
rechten van Vlaardingen.

Idem, 19e jg. (1995). G.T. Witte: Lastige Vlaardingers. Ontzuiling en gezagscrisis [Gerard W. Schut,
rond 1970]; T. Stolk: VL.65 . Vereniging van Vlaardingese Kunstenaars, van sociëteit tot aktiegroep; J.P.
ter Brugge: De plek: Leeskamer stadhuis [bouwhistorisch onderzoek]; Kroniek van Vlaardingen 1944 en
1994.

In de Gloriosa (Ankeveen . 's-Graveland . Kortenhoef), 15e jg., nr. 4, nov. 1998. A.D. Wumkes: Zij stond
achter de koningin [Henriette A. Insinger-van Loon, Dame du palais van koningin Emma]; Geëerde burgers
IV [Johannes Th.M. Ververs (geb. Utrecht 1932), Anthonie Stork (geb. Weesp 1923), Joannes M. Veenman
(geb. Bussum 1931)].

De Indische Navorscher, jg. II (1998), nr. 3. M. Spaans Azn.: Heidelberg/Levyssohn/Levyssohn van
Sprang/Permis Levyssohn/Levyssohn Norman/Zoetelief Norman [nageslacht van Itzig Heidelberg, vermeld
Berlijn 1749, overl. ald. 1785]; Antw. o.a. Kluijt en Bernasco; Aanv./verb. eerdere publikaties; K.P. Schad-
delee: Matriarchale lijn van Marje Edmondson-Schaddelee [geb. Dordrecht 1963; —, Martherus, Muller,
Punselie, Van de Venne, inlandse vrouw]; RA. Christiaans: Matriarchale lijn van Winnie Margot Yasmin
Lapré [geb. Stade 1990; —, Van Tets, Klerks, Ridder, Dumas, Javaanse vrouw]; P. Kal: Leden van het ge-
slacht Israël uit Helmarshausen in de Oriënt [ 16e-20e eeuw]; LM. Janssen: De Burgerlijke Stand van Am-
barawa. Huwelijksregister 1867-1871 [bewerking met aanvullende gegevens];/!.A. Lutter: Robert. Een Hu-
genotengeslacht in Nederland en Nederlandsch-Indië [oudst bekende: Paul R., afk. van Sedan, tr. Maastricht
1716 Marie Anne Briet]; PA. Christiaans: Extraits du registre des mariages célébrés dans 1' Eglise Hol-
lande et Wallone de Paramaribo depuis Ie 25 Mars 1696 jusqu'au 20 Decembre 1730; Verv. Indische fiches
[Anthonijs, Anthonijsz].
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Kennemer Kroniek. Nieuwsblad van de Archiefdienst voor Kennemerland, nr. 5,2de jg., april 1998. J. Mor-
ren: Het huis Bosch en Duin [te Santpoort; o.a. Valkenier, Van de Poll, Van Wickevoort Crommelin,
Wüste; koetsier CornelisC. Kuiper]:/?. Schaap: 'Vierleeuwen onbevreesd, Is 't wapen van Uitgeest'; Aan-
winsten archieven en collecties [o.a. Archief van Jan van Geuns, periode 1842-49.1865/66: tr. 1827Johan-
na Petronella van der Wissel].

Idem, nr. 6, juli 1998. Het ontstaan van Beverwijk; Aanwinsten Kennemer Atlas.

• Kondschap (Brederwiede), 14e jg., nr. 3, sept. 1998. P. Dateina: de Appelhof, een eeuwenoude boerderij
[14e-20e eeuw; Ten Apelhove, Pyll/Pile, Ten Velde, Ten Berge; eigenaar 1549 Gosen van Raesfelt; 1718
gekocht door Jan Jansen Israël (geb. 1674); Spance/Spans, Altena]: K. Boes: Kwartierstaat (5 gen.) van
Willem H.P. Altena [geb. Barsbeek 1948; —, Spans, Hansman, Ten Napel].

Idem, nr. 4, dec. 1998. A. Pol: Kraggenslepers gearresteerd. Wanneperveens politieoptreden achter de
Belt in 1847; K. Boes: Kwartierstaat van Jan Winters [geb. Barsbeek 1936; —, Lok, Jordens, Mooiweer].

Kronieken (Prometheus), 7e jg. (1998), nr. 4. Verv. Wapens van de Veertigraden van Delft [Van Merwede
t/m Spiering]; Verv. Kwst. Slootweg-Cattel; H.K. Nagtegaal: Reacties op Aanbevelingen voor aanpassin-
gen in de heraldische terminologie.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie,'jg. 26 (1998), nr. 4. H. Strijkers: Leo Horrichs, een markante Berge-
naar [geb. Holtum-Born 1910, overl. 1978; actiefin verschillende verenigingen, wethouder van Urmont];
V.W. Breurkes: Pieter (Joseph) Hamers. Limburgs militair in de Franse Tijd (1793-1813); F.F.J. Franssen:
De chirurgijnsfamilie Franssen in de landen van Overmaas (1599-ca. 1735) en haar relaties met andere
families in dezelfde beroepsgroep; Verv. Kerkhof... te Venlo; Verv. Landverhuizers uit... Limbricht [Van
Cleef]; F. Gommans: Ahnentafel bzw. Ahnenliste Van Well [Franz H.X. van Well, geb. Goch 1947; —,
Neu (Nuy, Noy), Sigl, Heimkes]; Aanv. Kwst. Dirix [Hamers].

De Miedbringer (Terschelling), no. 142, jg. 37, sept. 1998. Verv. Stranding van de Fernando; Het gemeen-
tewapen en de oorsprong van de naam Terschelling [reactie].

Idem, no. 143, dec. 1998. H. den Ouden: Waterconservering in Nederland en op Terschelling [met
reactie van P. Zumkehr].

Noordbrabants Historisch Jaarboek, deel 14 (1997). Bevat de teksten in bewerkte vorm en van annotatie
voorzien van voordrachten, gehouden tijdens het colloquium 'De Brabantse stad' (1996) met als thema:
'Een halve eeuw van wisselende kansen voor de Brabantse steden in Noord en Zuid, 1780-1830. Staats-
Brabant aan de vooravond van zijn zelfstandigheid'. De politieke elites in het staatsvormingsproces tussen
1780 en 1830; Stad en platteland van Bataafs-Brabant in 1795. Een politieke confrontatie [Pieter Vreede
(voor volkssoevereiniteit) en tegenpool Boudewijn Curtius (bestuurlijk en stedelijk establishment)]; De
Bossche liefdadige instellingen. Van marginale naar fundamentele veranderingen, 1770-1825; La vente des
biens nationaux. Vecteurde l'implantation foncière de la bourgeoisie bruxelloise dans Ie Brabant Wallon,
1796-1813; De verkoping van de nationale domeinen in het Departement van de Twee Neten in de Franse
tijd; De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen, 1799-1800; Ontwikkelingen in het
Mechelse stadsbeeld, 1780-1850; Het roerende patrimonium uit Tiense, kerken en kloosters tijdens het
bewind van Jozef II en onder de Franse bezetting; een blik op de privé-bibliotheken van Antwerpse geeste-
lijken aan het einde van de achttiende eeuw (1775-1800); Het onderwijs in de Zuid-Brabantse steden tijdens
het Franse bewind: breuk of continuïteit?; De zorg voor vondelingen en verlaten kinderen te Leuven, 1795-
1830.

OldNi-js, nr. 42, jg. 15, nov. 1998. Zoeklicht op Vinkwijk. De naam Vinkwijk; J. Lukkezen: De zusters van
de Padevoort [na het overlijden van eigenaar Philip Serrurier in 1873 werd het goed in veiling gebracht,
vervolgens ingericht als klooster]; Geschiedenis van de Tol in Vinkwijk; Gebeurtenissen bij de Vinkwijkse
tol; De eerste kermis in Vinkwijk na de oorlog; Verv. Uit het Rijke Roomse Leven [pater Hendrikus Janssen
SJ (1883-1941); met 15kwn.];De gebroeders Henk en Hans Limbeek [geb. 1936 resp. 1938; met 15kwn.];
De kaart van Vinkwijk.

Ons Erfgoed, 6e jg., nr. 5, sept./okt. 1998. De Franse wetten en de genealogie [o.a. bestuurlijke achtergrond
en vernieuwingen]; H.M. Lups: Zo maar een bron: Cultureel Maconniek Centrum Prins Frederik; H. Nagte-
gaal: Heraldische databank [criteria, bronnen, centrale registratie, identificatiemogelijkheid enz.]: Verv.
Termen van vroeger (disc - domi); Verv. Beroepen van toen (kof-kog); H. van den Broek: De zevende
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zoon die heet Louis [werd geacht geneeskrachtige gaven te bezitten; verzoek om aanwijzingen voorkomen
in Nederland vóór 1800]; H.M. Lups: Grafschriftenprojekt Nederland; JW. Koten: Kanunniken in de fami-
lie? [voorbeeld Evert Zoudenbalch, geb. ca. 1423/4; bestuurlijke invloed in middeleeuwse stad]; H.M. Lups:
Computergenealogie: SIS [Studiezaal Informatie Systeem; in RA Noord-Brabant],

Oud-Nijkerk,'jg. 17. nr. 3, sept. 1998. Schatgraven aan de Holkerstraat [wapenpalen (1597) gezocht; met
wapens Van Fürstenburch en Van Scherpenzeel]; Nogmaals Tumult op de Kolk [lijst van aanwezigen
1781].

Idem, nr. 4, dec. 1998. D. van den Bunt: Herinneringen aan een (bijna) verdwenen ambacht, de bezem-
binderij; Melkrijders [o.a. Evert Kamphorst].

Rotterdams Jaarboekje 1973, 8ste reeks, 1ste jaargang. Ruim 300 jaar Rotterdamse Loodsdienst; 1572:
Rotterdam, de Sint Laurenskerk en mr. Maarten Donk; Het eerste internationale beroepsgoederenvervoer
over de weg vanuit Rotterdam als alternatief van de Rijnvaart op Keulen in 1814 en 1815 [Barlen,
Duys/Deutz, Pasché].

Idem, 1974, 8ste reeks, 2de jg. Het kabinet van de heer Jaques Meyers [overl. 1721; 1722 openbare
verkoop in het sterfhuis; tr. (1) Margareta van der Monde; tr. (2) 1697 Catherina Salet/Sallet; handelsconta-
cen/-bedrijvigheid; relaties]: 'De Maasbode'; van weekblad tot anderdaagse krant; Bijdragen betr. kranten
[De Maasbode, De Rotterdammer, Het Volk],

Idem, 1975, 8ste reeks, 3de jg. Bijdr. betr. PieterRabus [ 1660-1702, redacteur tijdschrift 'Boekzaal van
Europe']; Antoine Jean Ie Gras [regisseur, 1838-1894].

Idem, 1976,9ste reeks, 4de jg. Verv. De Maasbode; Rotterdam en de Redemptoristen [kloostergemeen-
schap 1975 ontbonden; met bijlage in Rotterdam geboren redemptoristen]; Edward Levien Jacobson (1802-
1875) [verzamelaar en industrieel pionier]: Rotterdamse weddenschappen van 1600 tot 1672 in historisch
perspectief [met 63 gevallen]; Johannes Sylvius en de lUustre School [geb. 1643; 1669 conrector]; Emanuel
[geb. Gent 1761] en [zoon] John Wambersie, consuls en cargadoors te Rotterdam; De familie Van Teulem
te Rotterdam [afk. van Kamen, graafschap Mark; fragment 18e-begin 20e eeuw].

Traditie, jg. 4, nr. 3, herfst 1998. De kop van Jut, Eau de Cologne, De harem ontsluierd, Koningin Wilhel-
mina [kroning 1898], Een klassieker in de jeugdliteratuur. Alleen op de wereld, Putbeelden in Roermond,
Nederlandse volksdans. Bijlage: Wij houden van Oranje. 66 oude liederen 1597-1900.

Idem, nr. 4, winter 1998. Vergulde speculaaspoppen, Rijmen en dichten, Het verhaal van Sint Nicolaas,
Veranderende opvattingen over Sint Nicolaas en Zwarte Piet.

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 100, jg. XXXIV, mei 1998. R. van Leeuwen: De Bommelerwaard door
de ogen van reizigers in de afgelopen eeuwen; S. Dumont: Beschrijvingen van de Bommelerwaard uit de
afgelopen honderd jaar door 'passanten'; R. de Weijert: Watersnood in de Bommelerwaard door de eeuwen
heen.

Idem, nr. 101, aug. 1998. A. Vos: 'Looft Godt altijt uyt Bommel'. Brieven van de Bommelse chirurgijn
en lakenkoopman Hendrick van Billich, zijn vrouw Neeske Jans van der Meulen en hun dochter Anna
Maria (ca. 1632-1651); M. Kleijnen: 'Dan liever de lucht in!' De allegorie van Herman De Ruiter in Loe-
vestein [in roman van J.F. Oltmans].

Tijdschrift voor sociale geschiedenis, nr. 12, sept. 1978. Om de plaats in de kerk —een onderzoek naar
maatschappelijke ongelijkheid voornamelijk in de 19e eeuw; De rol van vrouwen in oproeren in de Repu-
bliek in de 17de en 18de eeuw.

Idem, nr. 22, juni 1981. De Tweede Internationale en de geboorte van de SDAP (1889-1896); Ph. van
Praag (1887-1942). Symboliek ten dienste van de socialitische arbeidersbeweging.

Idem, nr. 26, 8e jg., juni 1982. Ziekte en gezondheid in historisch perspektief; Gezondheidszorg in
Groningen 1870-1914; De syfilitische patiënt in de geschiedenis van het Nederlandse ziekenhuiswezen vóór
1900; Het sterfte-patroon in Amsterdam 1774-1930. Een analyse van de doodsoorzaken.

Idem, nr. 33, 10e jg., febr. 1984. Diefstal, doodstraf en lijfsgenade in de negentiende eeuw; Het voorech-
telijk seksueel gedrag in Vlaanderen (1700-1880).

Van Zeeuwse Stam, nr. 102, sept. 1998. J. de Jong: Zeeuwen buiten Zeeland [Werckendeth; te Bergen op
Zoom; n.a.v. vondst weesakte 1578; 16e-17e eeuw]; Verv. Genealogieën Bal en Vermeulen; H. de Jonge:
Acht generaties 'de Jonge' van Brouwershaven [oudst bekende: Iman Leendertsz tr. Zierikzee 1654 Basti-
aantje Jacobs]; C.J. Los: Uitbreiding Genealogie Van Boven [schepenacte Oost Hinkelenpolder 1634 werd
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toegang tot oudere generatie: Joris Eliassen, overl. 1631, tr. (2) Lidia Vermander]; Idem: De wortels van
de familie Hoogesteger verder blootgelegd [Capelle-Biezelinge; 1597-17e eeuw]; A.M. van lwaarden: De
oudste tot nu toe bekende Van lwaarden voorvader!; AS. Flikweert: De Duivelandse familie Van Farowe
[oorspr. Decker; eind 17e-18e eeuw]; Wem: Familie Hoogerlant [te Ouwerkerk: 17e eeuw]; Antw. o.a. Van
lwaarden, Van de Voorde, Kroes [met Jongman. Traas, De Kouter, Schepper, Ruyse, Goossen].

Idem, nr. 103, dec. 1998. H.S. van de Pompe-van Sprang: Genealogie Boeye [te Zierikzee: 15e-17e
eeuw]; Wem: Genealogie Ockerse [te Zierikzee; 15e-16e eeuw]; Wem: Genealogie Van den Houte [fragment
te Gent (B), leper en Zierikzee; 16e eeuw; kennelijk ontleend aan een handschrift - bronvermelding ont-
breekt]; Wem: Genealogie Van der Willigen [fragment te Zierikzee; afk. van Bergen op Zoom; eind 16e-17e
eeuw]; H.A. van Dijke: Fragment-Genealogie Van Dij(c)ke, een van oorsprong Schouwen-Duivelands
geslacht [oudst bekende: Claes Willems van Dijcke, geb. ca. 1610, overl. vóór 1684]; R. Regouw: Maarten
of Marinus Batenburg! [Maarten Janse B. tr. Numansdorp 1694 Arjaantje Eriks de Hoog]; K.P. de Bree:
Maria Poppe uit de Oranjepolder (Uzendijke), haar familie en haar drie huwelijken [met Jan de Zoute, Jan
de Vlieger (overl. 1760) en Jan Splinter, en hun kinderen; voorts: Kolpaart, Amers/Hamers]; J. Wesdorp:
De Thoolse familie Wes(t)dorp [17e eeuw]: Schets van het weervaren eener Emigrante [Leuntje de Mul,
geb. 1817, tr. 1843 Jacobus Mieras]; J.M.G. Leune: Aanvulling kwst. Kloet-Gakeer (Zeeuws Kwartiersta-
tenboek deel 5, 1996) [o.a. Van Putte, Eggebeen, Boender(s), Van Oos(t)dorp, Kille, Verstraeten]; J.C.M.
Hoornick: Genealogie Westdijk [oudst bekende: Aarnout Bouwens, landman en schepen te Heinkenszand,
overl. voor 26-4-1635; geen bronvermeldingen]: Slachtoffers Watersnoodramp 1953; Antw. Van Loenhout
en Van Bloois; Aanv. Werckendet, (Van) Farowe en Hoogerland.

Veluwse Geslachten, jg. 23 (1998), nr. 4. Verv. Parenteel van Gijsbert Maes [Dijkgraaf]; A.C. Zeven: Ze-
stiende-eeuwse Veluwse gerichtsignaten; F. Stoffels: Ruim dertig Heimens [te Nunspeet, Elburg, Utrecht;
17e-20e eeuw; Dekker, Stoffels]; A.C. Zeven: Prijslijst van een executie te Elburg; H. Banen: Kwartierstaat
Hein Barten [geb. Amersfoort 1967; Barten (oorspr. Verschuur), Van Nus, Van Vulpen, Van Drie]; L.T.
de Weerd: Kwartierstaat De Weerd [ —, Wassink, Westrik, Van der Zande]; C.B. van der Burch: Fragment
Genealogie Martensen (Veldwijk, Telgt, Ermelo) [Marten Berensen, vermeld 1666-1681, en de gezinnen
van vier zoons].

Uit Familiebladen:
Aldfaers Erf, nr. 140, 44e jg., dec. 1998. Verv. Militaria [militaire gegevens betr. Schotanus]; Opsporing
verzocht (1) [Nolle Gerrits Schotanus, 1802-1857, timmerman-aannemer te Woudsend].
Alweer een Venneer, nr. 4, jg. 2, herfst 1998. Genealogisch overzicht van enige Betuwse Vermeer's: groep
'Wageningen' [parenteel van Henderick Vermeer, ged. Driel 1679; met o.a. Ter Burg, Wijnen, Van der
Vliet, Noorlander]; Parenteel van Jakob Vermeer (De 'Vlaardingse' Vermeer's) [met o.a. De Ligt, Starren-
burg, Van der Pluijm, Van der Windt, Breederveld].
De Becht Bul, nr. 36, 1998. Verv. Uitgeverij Becht; Willem Adriaan Jacobus Becht [geb. Den Haag 1858;
hoofdambtenaar PTT, violist]; Verv. Genealogie [te Medenbach, Grafenhausen].
De Beukers Bode, 10e jg., nr. 3, okt. 1998. De stam 'Epe' [in Duitsland; nageslacht Anton Böckers, overl.
Epe 1794; o.a. te Denekamp; Beukers, Bökkers]; De Singraven windkorenmolen te Lattrop (gemeente
Denekamp).
Blanckensteijn bulletin, 10e jg., nr. 2, herfst 1998. Jan Blankestijn: piraat onder de Geuzen [1914-1945];
nr. 3, winter 1998. W. Spies: Een familie Drost alias Blanckensteijn uit Jutphaas, deel 1 [eind 17e eeuw];
Spiering [Jacobus Janse Blanckensteyn alias Spiering, 1698]; H. Blankestijn: Stamboom Abcoude [genera-
tie 14-19 familie Blanke(n)stein/-steijn].
De Bothof-Bode, jg. 6, nr. 1, voorjaar 1998. Janneke Bothof, schilderes [geb. Rotterdam 1931]; Johannes
Wilhelmus Bothof (1863-1945). marinier: Kwst. van Jan Willem Bothof [geb. Dordrecht 1948: met o.a.
Van Snippenburg, Kamsteeg, Den Hartigh (te Dordrecht)]; Een vaandrig Bothof in Indië omgekomen? [in
naamlijsten erevelden op Java - Oorlogsgravenstichting, driemaal een Pothoff, geen Bothof].
Casa Clutia, nr. 38, 14e jg., aug. 1998; nr. 39, dec. 1998. Internet leidt tot schatkist aan gegevens over Mr.
W.P. Sautijn Kluit [homepage stichting Groninger Studie Journalistiek]; Sautijn Kluit (1838-1894): Een
pionier voor de persgeschiedenis.
Driemaandelijks tijdschrift voordefamilies Meirlevede, Merlevede,]g. 7, nr. 3, sept. 1998. Soldaat August
Merleve/Meirlevede [1893-1914]; nr. 4, dec. 1998. Losse bijlage: Kwst. Marcel C.C. Merlevede [geb.
Reningelst 1912; —, Legrand (te Boeschepe, Westouter), Delava(l), Faes (te Watou)].
Gens-Dunia, 35ste jg, nr. 3, sept. 1998. Verv. De Flakkeese genealogie Verduin [18e-19e eeuw]; nr. 4, dec.
1998. Adriaan Pietersz Verduijn [op schilderij overlieden Chirurgijnsgilde te Amsterdam, 1731]; Verv.
Genealogie Verduin [te Ouddorp en Middelharnis; 19e eeuw].
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Het Geslacht Veerkamp, 12e ed., 4e jg., nr. 3, septiokt. 1998. Verv. Correspondentie aanvraag familiewa-
pen; Stamreeks van Mirjam Veerkamp fgeb. Amsterdam 1947 > Hermann V., geb. Schapen 1651].
Hamers Bulletin, jg. 14, nr. 6, nov./dec. 1998. Een bevolkingslijst van de Bank Simpelveld uit 1694; Het
echtpaar Jan Knops-Elisabeth Hamers [ged. Simpelveld 1669]; Hoe betrouwbaar is een bidprentje uit de
19de eeuw?; Ouders van het in 1750 gehuwde paar Houben-Hamers; Stamreeks Hamers [te Brunssum]:
Verv. Ingangen op notariële archieven: Notaris A.A. Chaineux, Heerlen 1802-1825.
Jelsumer Hoekstra's, nr. 37, 19e jg., nr. 1, aug. 1998. Jelsum in oude foto's; nr. 38/nr. 2, okt. 1998. Aanv.
Familieboek [16e-17e eeuw].
Jongens familiebrief, nr. 40, 10e jg., dec. 1998: laatste aflevering. Een erfenis [1867; nalatenschap van
Pieter Jongens en Trijntje Vlas; tr. Wormerveer 1811].
Koeckoek, nr. 33, mei 1998. Verv. Genealogie Koekkoek; nr. 34, dec. 1998. De Wolfskamer [boerderij te
Olst; families Van Dam en Koekoek/Koekkoek]; Verv. Genealogie.
Laansma-koerier, nr. 19, febr. 1998. Verv. Is onze familie muzikaal?; nr. 20, okt. 1998. Schoolmeester
Sjoerd Klazes Laansma [1880-1893 te Maasland],
Olsthoom kroniek, 12e jg. (1998), nrs. 1, 2, 3 (juli): Adrianus Olsthoorn Willemsz (1820-1868) [en gezin
met 15 kinderen uit twee huwelijken], 4 (okt): Adrianus Olsthoorn, deel II [boedelbeschrijving 1851].
Op de Kleine Schiphorst, nieuwsbrief nr. ll,juli-aug. 1998. Verv. Herman Klein Schiphorst [overl. 1959];
Gezinsstaten Kleinschiphorst; nr. 12, sept.-okt.: nr. 13, nov.; en nr. 14, dec. 1998: Verv. Genealogie Schip-
horst/Klein Schiphorst.
Quia nominor Viromandua, nr. 7, 5e jg., april 1998. AanvVverb. Genealogie Vermant. Idem, nr. 8, nov.
1998. Kwst. van 'Piet' van Aken [Petrus Camille van Aken, geb. Terhagen 1920, overl. 1984, romanschrij-
ver; —, Van Segbroek, Delbaen, Peeters (te Niel); met ver teruggaande kwn. De Keersmaecker, Van den
Nuffele, Scheurweghe, Spillemaeckers].
De Schildknaap (werkgroep), 4e jg., no.4,okt. 1998. Reisverslag Arie van der Knaap, Maassluis [1939-40];
De Rozenburgse tak. De nakomelingen van Johannes (1807) [zoon Adrianus van der Knaap, geb. Benthui-
zen 1834].
Vortmes, nr. 7 (1997). R. Voortman: Baander, dief en vreemdeling [Willem Sijmonsz Mey, 1809 te Monnic-
kendam, geh. met Grietje Voortman]; Bauerschaftsrechnung GroB-Mimmelage [ 1784 samengesteld dossier
door Johann Hermann Vortmann (1736-1808)]; Emigratie naar Amerika [Fortmann]; In kaart gebracht...
Erbwohnhaus Halberbe 'Claus zum Vorde sive Vortmann' [parochie Badbergen]; Thuis bij... Rem Voort-
man (1866) [geb. Monnickendam 1834, tr. 1857 Jansje Rouw], Bijlage: Inventaris Collectie Wangerpohl
[papieren/documenten, verzameld door Joh. Chr. Diederich Vortmann, die op boerderij Wangerpohl woon-
de; 18e-20eeeuw].

Met genoegen vestigen wij uw aandacht op enkele nieuwkomers:
't Duikertje, Ie jg., nr. 1, nov. 1998. Uitgave van de Stichting Duij(c)kers Dü(c)kers Duy(c)kers; red./secr.:
J. de Groot, Euterpelaan 94,6411 BK Heerlen. Materiaal betreffende naamgenoten D. wordt verzameld en
ondergebracht in de stichting. Er was een (in de 18e eeuw uitgestorven) familie D. in Venlo. Men onderkent
stammen uit Meerssen en uit Houttem; leden van de Meerssen-stam zouden naar Holland en Overijssel
getrokken zijn; gaarne inlichtingen. Voorts een overzicht van personen D. en hun relaties.
Familieblad 350 jaar Golstein 's en aanverwanten. Genealogisch maandblad voor de in de geschiedenis van
de familie Golstein en aanverwanten geïnteresseerden; mogelijke andere spellingen o.a. Goldsteen, Gol-
steyn, Van Goltstein. Corr./red.: W. Golstein, Da Palestrinastraat 33, 1447 NP Purmerend. In Ie jg., nr. 1,
nov. 1998: Stamreeks van Joeri Golstein [geb. Purmerend 1995; met kwst. (5 gen.); —, Aalberse (te Am-
sterdam), Thannhauser, Logchies; voorts Kassenaar, Haleber, Elbring]; nr. 2, dec. 1998. Genealogie [6e
gen.: Goldsteen, Golsteijn, Golstein]; Kwartierstaatjes.
Lotgevallen, onregelmatig verschijnend blad van de familie Lotthrin(c)kx/van Lotringen, nr. 2, nov. 1998.
Red.: R. van Lotringen, Hornstukken 6, 9761 JN Eelde. In deze afl.: Onze familienaam.

België
Genealogie <£ Computer, jg. 15, nr. 6, nov. 1998. H. Goegebeur. Een nieuwe uitgave van VVF-Genealogie
& Computer: Indexen Genealogische Databank + Totaalindexen Klappers P.R. + Infodiskette + Wie Heeft
Wat + Genealogische Software op CD-0002; Idem: T.I.B. 1.02. Total Index Browser in een nieuw kleedje;
Amerikaanse CD-ROMS voor familiegeschiedenis; The Periodical Source Index (PERSI); Verv. Werken
met Reunion op Macintosh; P. Donche: Het raadplegen van militieregisters voorbereiden in PRO-GEN.

Heraldicum disputationes, jg. 3, nr. 3, juli-sept. 1998. M. Van de Cruys: Breuken ['veranderingen, aange-
bracht aan het vaderlijke wapen door jongere zonen en bastaarden -om zich te onderscheiden van de oudste
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tak']; M. Cheron: De wapenschilden van de Berthouts [met 29 specimen in kleur; naar een manuscript uit
de 17e-18e eeuw].

L'Intermédiaire/De Middelaar, No. 316, Ao. LUI, juillet-aoüt, 4/1998. B. Golenvaux: Les Golenvaux
originaires du Pays de Ciney [17e-20e eeuw]; J. Evariste: Une familie Jamar a Florennes [drie generaties;
18e-begin 19e eeuw]; M. Salberter: Engagés volontaires du canton de Bruxelles en 1799-1800 [o.a. naam,
leeftijd, ouders; nr. 92: Jean Gérard Beeldemaeker, 25 jaar, uit Rotterdam]; Verv. Testaments passés devant
les notaires hutois [1788-96].

Idem, No. 317, sept.-oct., 5/1998. Chr. Verstrepen: La familie De Bruyn de la région du Rupel du XVe
au XVIIIe siècle; P. Quinet/N. de Saegher. Genealogie descendante de Matthijs De Sagher et Josyne De
Weweere (Merelbeke et Bottelare) [17e-20e eeuw]; Verv. Engagés volontaires; Ville d'Enghien, admission
de nouvaux bourgeois (1681-1712).

Idem, No. 318, nov.-déc. 6/1998. L. Lindemans: Genealogie van Gersmoortere (uit Grimbergen) [alias
Schotte, te Brussel; 15e-17e eeuw; met in een noot fragment Van Opstelle; 16e eeuw]; Verv. De Bruyn
[ 16e- 18e eeuw; uitvoerig geannoteerd; gezinnen van dochters werden ook opgenomen]; Mentions de décès,
antérieurs a la tenue des registres paroissiaux, relevées dans les archives de la Cour de Huy [1533-1574].

Limburg - Het Oude Land van Loon, jg. 77 (1998), nr. 1. F. Decat: Liberalen versus katholieken in Monte-
naken. De perikelen rond onderwijzer Max Decat [geb. Attenhoven 1866]; J. Menens: Hendrik Wagemans,
pastoor van Gruitrode (1709-1719), jansenist?; Enkele 18de-eeuwse toneelprogramma's uit Belgisch-
Limburg bewaard in de stadsbibliotheek van Maastricht.

Le Parchemin,No. 318,63e année, nov.-déc. 1998. B. d'Ursel: La familie de Brimeu, de Poederlee [nage-
slacht van (Mahieu dit) Garin de Brimeu, bastaardzoon van Nicolas de B., vermeld 1427-68; bekende
aangehuwde is Conraert Schetz; fragment Van Halen, 14e-15e eeuw]; Verv. Les quarante families belges
les plus anciennes subsistantes. Corswarem. Maison de Berlo? Comté de Looz (Corswarem), 1213 [oudst
bekende: Robert van C , vermeld als ministeriaal van de graven van Looz 1213-1218; Aanv./corr. op eerde-
re bijdragen in deze serie]; Héraldique vivante: Delloye [met genealogie, 17e-20e eeuw], Vercauteren
Drubbel [met fragment 3 gen.]; Verv. Tayenne.

Vlaamse Stam, 34e jg., nr. 10, okt. 1998. H. Sprangers: Emmanuel Benedictus Rollier, boerenkrijgleider
(1769-1851) [met kwst.; —, Haeck (te Wichelen), Verhavert (te Malderen), De Schrijver (te Bernem)];
Geregistreerde wapens: Peeters, De Deyne, Seurinck, Vandenbussche; H. Lambrechts: De molenaarsvrouw
Maria Vervrangen [tr. Antwerpen 1623 Laureys Geens]; P. Huys: Protestantse gezinnen in Horebeke en
Mater anno 1765; P. Douche: Een Oost-vlaamse familie De Schepper te Watervliet, Eeklo, Gent en Ronse
[16e-19e eeuw]; G. van der Herten: Vervangende militaire dienst [Waasland 1870]; P. Huys: Gelegenheids-
vondsten: Marie-Anne Meuleman (overl. Eksaarde 1803). Erfenis Marie Th.L. Meys (overl. Dendermonde
1776).

Duitsland
Beihefte der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Band 5 (1998), zugleich Veröffentlichungen des
Stadtarchivs Aachen, Band 10. Th.R. Krans: 'Europa sieht den Tag leuchten ...' Der Aachener Friede von
1748 [het tweede deel (Abbildungsteil) is een catalogus van de markantste 'Schaustücke, die sich in Aachen
zu diesem Ereignis erhalten haben'; voorgeschiedenis o.a. Silezische oorlogen, onderhandelingen en vertra-
gingen bij de vredesconferentie, resultaten in Aken, inhoud van het vredesverdrag].

Beitrage zur westfalischen Familienforschung, Band 55 (1997). Die Bevölkerung von Stadt und Kirchspiel
Werne 1749/50. Der Status Animarum [volgens verordening van het bisdom Munster 26-11-1749 moest
de bevolking van het bisdom binnen zes weken nauwkeurig beschreven worden: leeftijden, beroepen, reli-
gie, inwonenden enz.; onder Werne hoorden o.a. Capelle, Horst, Stockum. Lenklar en Holthausen. Op de
statische bewerking van het materiaal volgt de transcriptie; o.a. Boeker, Dickman, Eckholtz, Fischer, Frye,
Grund, Holscher, Holtman, Huseman, Jurgens, KroB, Lepper(s), Osterman, Scheepers, Schroer, Speekman,
Stade(n)]; Die markische Pfarrerfamilie von Steinen [waarschijnlijk afk. van de Hof Schulte-Steinen (16e
eeuw); enkele leden van de familie von Steinen woonden midden 18e eeuw te Amsterdam (noot 89); gezin-
nen van dochters werden opgenomen: Friderici, Hülshoff, Dahnert, von Mallinckrodt, Sybel, Romberg;
aliassen (door wisseling woonplaats/boerderij of introuwen) Höinck, Schulte-Bimberg, Stevecken, Schafer-
hoff, Rhinhoff, Hülshoff]; Verv. Die Clauss (Clausen, Claessen, Clages) aus Lemgo [scherprechtersfamilie,
met o.a. Hartmann, Sippel, Binder, Rinck, Gebhard]; Paulinische Schülerlisten aus dem 18. Jahrhundert.
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Idem, Band 56 (1998). Af. Walr. ZinngieBerfamilien aus Italien in Westfalen und im Rheinland [per
plaats alfabetische databank, bronnen- en literatuuropgaven, korte samenvatting beroepsactiviteiten; lijst
italiaanse herkomstplaatsen: 381 blzn.].

Blatter des Bayerischen Landesvereiris für Familienkunde, 61. Jg. (1998). Correctie: Schedl i.p.v. Schell
[GN 53 (1998), blz. 582].

Deutsches Geschlechterbuch, Band 207 (1998). 56. Allgemeiner Band. Brusch-Bruscha, Bruschius ... aus
Eger in Böhmen, vormals Peisser aus Ingolstadt in Bayern [Peysser, Beisser gen. Brusch; 14e-20e eeuw];
Ebenhöch, aus Hohenfels in der Oberpfalz [aanv. Band 172; 16e-20e eeuw]; Kohnert, aus dem Kirchspiel
Haffstrom (Landkreis Königsberg) in PreuBen [aanv. Bd. 196 en 203]; Leyde, aus Miswaldein OstpreuBen
[16e-20e eeuw; met genealogieën o.a. Strasburger/Strosberg/StroBburger, Nothagel, KirmBe, Topschall,
Böttger, Kühne, en enkele kwartierstaten]; Rohlik, zu Trhlawy bei Laun in Nordwestböhmen [14e-20e
eeuw; met enkele kwstn.].

Idem, Band 208 (1998). Siegerland 8. Een inleiding door A. Bingener. Rat und Stadtverwaltung in
Siegen vom 13. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Genealogieën: Dresler, des Stammes Vogel (Fogel)
aus Siegen in Westfalen [ook: Dresseler, Drechseler, Tresier, Dreseler; 15e-20e eeuw]; Klein 2, aus
Hillnhütten (jetzt Hilchenbach) im Siegerland [heruitgave met aanv./verb. van bijdrage in Band 139 (1965);
l5e-20e eeuw]; Kramer 2 [heruitgave met aanv./verb. Band 139 (1965); 17e-20e eeuw]; Schenck/v.
Schenck, aus Bad Wimpfen am Neckar [16e-20e eeuw]; Knebel, aus Winningen an der Mosel [fragment,
4 gen.; 19e-20eeeuw]; Kreutz, aus Eiserfeld jetzt Siegen [18e-20eeeuw]; LenBen, aus Rheydt [fragment;
19e-20e eeuw]; Menne, aus Kamen in Westfalen [fragment; 19e-20e eeuw]; Neff, aus Mannheim [fragment;
18e-20e eeuw]; SmeiBer, aus Bruckberg in Franken [heruitgave Band 92 (1936); 17e-20e eeuw]; Smick
(Schmeck), aus Deuz [16e-20e eeuw]; Schneider, aus Struthütten [fragment; 18e-20e eeuw]: Vogel, aus
Breitenbach am Herzberg [fragment; 18e-20e eeuw]; Weyland, aus Meinerzhagen [fragment; 19e-20e
eeuw],

Geschichtsblatter der Deutschen Hugenotten-Gesellschaft e.V, Band 27 (1998). B. Dölemeyer/J. Desel:
Deutsche Hugenotten- und Waldenser-Medaillen. Beitrage zu einer Histoire Métallique du Refuge Alle-
mand [met lijst medailleurs (=medaille-makers)].

Idem, Band 30(1998). H.-W. Herrmann: Die Hugenottengemeinde Ludweiler [nederzettingsgeschiede-
nis sedert 1601 tot in 19e eeuw].

Der Grafschafter/Zwischen Burg undBohrturm,Sg. 1998, Nrs. l-12.Uelsen vor 100 Jahren. Ein Rückblick
auf 1897. Aus alten Geschaftsbüchern [Nr. 1, 2, 3]; Die Stadtgemeinde Bentheim 1937. Eine Betrachtung
nach dem AdreBbuch [Nr. 3]; Viehmarkt in der HauptstraBen. Neuenhaus war groter Grafschafter Marktort
[Nr. 4]; Laar [dorp; Nr. 5]; Altreformierte Gemeinde Wilsum besteht 150 Jahre [Nr. 6]; Vriezenveener
Leineweber lieferten nach RuBland [Nr. 8]; Die Teilung der Gildehauser Mark [Nr. 12],

Mitteilungen der Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde, Band 38, Jg. 86, Heft 7, Juli-Sept. 1998.
Zur Abstammung des Caspar Jost, Handelsmann zu Trarbach und seiner (1.) Ehefrau Catharina [Caspar Jost
alias Kremer (1556-1632) tr. Catharina Senheim (1570-1620)]; Das Grand- und Abgabenbuch Gressenich
als familienkundliche Quelle [o.a. Deutz, GoeBen, Hackhausen, Klotz, RöBeler, Scholl, Vratzell]; Albert
Gereon Stein. Ein Kölner Pfarrerleben im 19. Jahrhundert [geb. Keulen 1809]; Die Kölner Generalvikariat-
sprotokolle [1662-1825, waarin o.a. huwelijksdipensaties].

Idem, Heft 8, Okt.-Dez. 1998. A. Blömer. Die Einwohner von Grevenbroick im 17. Jahrhundert [o.a.
ontstaan Amt Grevenbroich, Huldigungsliste 1666]; R. Kunz (t): Das angeblich Recht der ersten Nacht
[eerder gepubliceerd in Hessische Familienkunde; auteur beargumenteert voor de duitstalige gebieden géén
aanwijzingen gevonden te hebben voor het bestaan van dit recht; de eerste berichten over deze legende
zouden in Frankrijk vlak voor de Revolutie van 1789 opgedoken zijn].

Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde, 47. Jg. (1998), Heft 4. M. Schul-
te Beerbiihl: Das Tor zum Welthandel. Ostfriesische Kaufleute werden britische Staatsangehörige [das
britischeAuslanderrecht,-Einbürgerungsrecht;lotgevallen];M. Wegner.InformationderGemeinenUntert-
hanen des Ambts Lierorth de Ao. 1596; Aum'stung von Renitenten aus dem Jahre 1727 [te Detern, Velde,
Holte, Collinghorst, Breinermohr, Nettelburg, Amdorper Kirchspiel, Neuburg enz.; naam, beroep, verblijf-
plaats, vermogen].
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Roland [zu Dortmund], Band 11, Jg. 32 (1998), Heft 3. Chr. Loefke: Die Familie Pagendarm und ihr Um-
feld in Wiedenbrück [ 14e-17e eeuw]; K. Erdmann: Erbvertrag des Johann Heinrich Erdmann [ 1867]; Verv.
Erste Kirchenbuch zu Herbede [o.a. Heiman, Pedderbrach].

Idem, 1998, Heft 4. Alt-Dortmunder Ackerbürger [Pleuger, Ploeger, Plöger, Pluger, Pfleger]; Verv.
Stammliste der Familie Lange aus Greissins; Die Familien Wilberg im Kirchspiel Herbede: Familientag
Heffter.

Zeitschrifi der Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte, Band 123 (1998). M. Salweski: 1848,
Dimensionen einer Revolution [opstand tegen Denemarken]; H. Unverhau: Literat Hansen — Journalist,
verhinderterPolitiker und Aktivist der schleswig-holsteinischenBewegung [Johann Jürgen Henrich Hansen,
1804-1846]; H. Vammen: Die Casino-'Revolution' in Kopenhagen 1848; H. Vosgerau: Die parlamentari-
schen Auseinandersetzungen um innere Reformen wahrend der schleswig-holsteinischen Erhebung [ 1848];
Die Nordschleswiger und die Revolution von 1848; Landliche Unterschichten und soziale Bewegung in
Holstein 1848-1850; 1848 und die danischen Gutsbesitzer; Die schleswig-holsteinische Erhebung von 1848
und ihre Auswirkungen auf die nordamerikanischen Bundesstaaten Wisconsin und Iowa; Der politische
Philosoph Richard Kronen

Zeitschrifi des Bergischen Geschichtsvereins, 69. Band, Jg. 1941/42. Die Auftragung der Untersassen des
Herzogtums Berg, die Anno 1487 ihrem Herzog Wilhelm II. ein Darlehen gaben [met naamlijsten en aan-
vullende gegevens]; Alte Siedlungs- und Flurnamen imBereich des Stadtkreises Remscheid; Das Siechen-
haus und anderen wohltatigkeitsanstalten im alten Wermelskirchen; Die Stammtafeln der bergischen Fami-
lien Lo und Schuren [Loe, (zum) Loh, vom Lo; 16e- 17e eeuw. Schürman, zur/von der Schuren, zu(r) Scheu-
ren; 16e-begin 17e eeuw; met register]; Personen-, Orts- und Sachregister.

ZeitschriftfiirNiederdeutsche Familienkunde, 73. Jg., Heft 2,2. Quartal 1998. U. Bollmann: Wegen 'Sodo-
miterey' und 'incorrigiblen Huhren Lebens' ... Die Abschiebung von unerwünschten Personen stand am
Beginn der Hamburger Auswanderergeschichte [bronnen: archief van het Hamburgse spinhuis (eigenlijk
gevangenis) sedert 1669, en van het werk-, tucht- en armhuis (oorspr. voor bedelaars en armen) vanaf 1790
bewaard gebleven. Van het eerste door de Britse emigrantenwerver John Dick in 1752 geleide transport van
gevangenen naar Rotterdam-waar van schip gewisseld zou worden-was het achteraf niet duidelijk of 'bey
Ankunft in Holland alle echappired sind' of dat ze met een ander dan het afgesproken schip naar New York
voeren; het zou 46 personen betreffen. Alfabetische lijst van gevangenen met nadere gegevens]; O. Puf-
fahrt: Durchziehende Almosenempfanger in Gartow 1698-1706; H. Zimmermann: Der Zufall — gröBter
Freund des Genealogen [1): Frewert, Heinichen; 19e eeuw; o.a. te Hannover, Döverden, Wülfel, Stedorf.
2): Trage te Moringen en Hameln; Ie helft 19e eeuw]; Ein verschwundener Grabstein? [van Dietrich von
Halle, overl. 1440, tr. Mechtild von Winnighausen]; Vorkommen des Familiennamens Wessel in Nordwest-
deutschland.

Idem, Heft 3, 3. Quartal 1998. Die Pastoren der ev.-luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen und ihre
Familien [o.a. Schumann, Giese, Hagen, Büttner, Hensier, Hoyer, Mieden, Berwald, Lorenzen, Döring];
Der Gartower Amtmann August Heinrich Werkmeister [tr. 1764 Marg. Elis. Lindes]; Vater und Sohn
Johann und Friedrich Schnobel. Pastores in Bergstedt (1636-1667) und Sandesneben (1681-1705); Fami-
liare Beziehungen zwischen den ersten Hamburgischen Stadtarchivaren Stampeel, Wilckens, von Som,
Poppe und Dresky. Gekürzte Nachfahrentafel Langermann; Familiengeschichtliche Quellen im ev.-luth.
Kirchenkreisarchiv und Kirchenbuchamt Göttingen; Das Journal des Gerhard Wilhelm Rump. Handschrift
eines bremischen Kaufmanns von 1719 bis 1764 in der Universitatsbibiliothek Bremen.

Verder ontvingen wij:
Andringa Staach Nijs, nr. 31, jan. 1998.
Archievenblad, nr. 2, maart 1998.
Baalbergen Bulletin, nr. 13, mei 1998.
Berichten van de Hoege Woeninck, nr. 7, april 1998; nr. 8, okt. 1998 [verslag lopend onderzoek
Ho(o)gewoning, Hoogewoonink].
Beukema/Buikema familiebrief, nrs. 54, april 1998; 55, juli 1998; 56, okt. 1998 [introductie van en bladeren
in het familieboek; Corr./aanv.].
Blij Bomen (Blijboom), nr. 5, jan. 1998.
Boissevain-bulletin, nr. 8, jg. 7 (1997) [aanv. NP. 72 (1988)].
Bnmja (Brongers), nr. 45, maart 1998; nr. 46, dec. 1998.
't Calkoentje, 17e jg. (1998), nrs. 2, febr.; 3, mei; 4, aug. [het bidprentje van (Maria) Theresia Calcoen (geb.
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Adinkerke 1833)].
Bulletin familie 'de Heus', jg. 12, nr. 4, dec. 1998 [verv. Genealogie De Heus].
Citadel, jg. 4, nr. 4, dec. 1998.
C/Krapels-krabbels, 18ejg„ no. 1, april 1998; no. 2, okt. 1998 [De Hollandse Krapelsen na 1900 (en aange-
huwden)].
Computergenealogie, Heft 37, Jg. 13 (1997) [Film- und Diascanner als Lesegerate für Mikrofilmer].
De Eendenkooi (Van der Kooi), 82e ed., 25e jg., nr. 3, sept. 97 [=98]; 83e ed., 25e jg. (1998), nr. 4.
Familieblad Sparreboom, jg. 9 (1998), afl. 1, april; 2, aug. 3, dec. [verv. genealogie Sparreboom].
De Familie Heraut (Van Achel(en), Van Aggele(n), Van Echelen, Van Eggel(en), enz.), nrs. 32, jan. 1998;
34, juni; 35, sept.; 36, dec. 1998.
Familiekring Groeneveld, nr. 29, aug. 1998 [het ordenen: terugblik op de stammen Groeneveld].
Festina Lente, nr. 23, nov. 1998 [vier stamreeksen Van der Bijl van functionarissen van de familievereni-
ging].
Genealogisch kontakt familie Schaafsma, 8e jg. (1998), nos. 1 t/m 4, maart t/m dec.
De Gouwigheid (De Gouw), nr. 19, 10e j g , jan. 1998; nr. 20, juli 1998.
Haselhoff Bulletin, 9e jg., 1/98 [een diefstal in de 18de eeuw (bij Elso Haselhoff, 1757)]; nr. 2, dec. 1998.
Historia & Informatica, jg. 2, nr. 3, sept. 1995.
Johanniter Orde in Nederland, Med. Nrs. 194 t/m 197, jg. 49 (1998).
Krige. Nuusbrief van die Krige-Bond, nr. 63, Jan. 1997; nr. 64, Mei 1997; nr. 65, Okt. 1997; Nr. 66, Jan.
1998.
KrommenieërKroniek, no. 11,sept. 1998. Bijlage:/ Emmerig: 1898-1998.100 Jaar coöperatie in Kromme-
nie. 'Van werkmanskracht naar coöp.82' [met veel oude foto's].
Lelsz-Lels stichting, bulletin nr. 17, jg. 10, no. 1, mei 1998; nr. 18/ no. 2, nov. 1998.
Mensen van toen (Land van Nevele), jg. 8, afl. 4, dec. 1998. J. Luyssaert: De voorouders en bloedverwanten
van Virginie Loveling [geb. Nevele 1836; oorspr. Leveling, afk. van Papenburg; Comparé, Van Wonterg-
hem].
Molens, jg. 13 (1998), nr. 49 (jan.) [De Noordeveldse molen (in Dussen); Het molenlab van het Ambachte-
lijk Korenmolenaarsgilde], nr. 50 (april), nr. 51 (aug.), nr. 52 (nov.) [De band van de familie Ottevanger
met de Molenviergang Zevenhuizen],
Het Treffertje, 27e jg., no. 3, sept. 1998; no. 4, dec. 1998 [diverse bijdragen voor de familiegeschiedenis
Treffers],
Van Helden en Heldinnen, no. 41, 16e jg., sept. 1998; no. 41 [=42], 17e jg., dec. 1998 [verv. Genealogie
Van Helden; o.a. te Wijk en Almkerk].
Van Mecken totMekke, 15e jg. (1998), nos. 2 en 3 [verv. Genealogie Borstlap].
Vereniging Oud Leiden, Med. jg. 20 (1998), nrs. 1 t/m 6.
Verslag over het jaar 1997 van het Archief van de Hervormde Gemeente te Gouda, Nr. 31 [de Grafboeken
(inv.nr. 235-237) werden getranscribeerd; op de delen 231 (1539-1600) en 232 (1600-1620) is een alfabeti-
sche index gemaakt; ook in studiezaal Streekarchief Hollands Midden te raadplegen].
Volkskundige Kroniek, jg. 6 (1998), nrs. 1 t/m 4.
Vreugdeschakel (Vreugdenhil), 16e jg. (1998), nrs. 39, febr., 40, juni; 41, okt.

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 of de Heraldische helpdesk
(050-3092293) van andere genealogen kunnen worden verkregen, kunnen vragen in
deze rubriek worden gesteld.

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

ANTWOORDEN

109. DE BOK (53 (1998), pag. 586)
Stamreeks de Bok:
I. Antonis Gorissen, wonend te Meeuwen, beleend met 11 hond land op 3-3-1653, overl. voor 24-6-1671.
II. Claes Anthonisse de Bock, schepen en diaken van Meeuwen 1675, overl. vóór 16-6-1695, tr. Fijken
Franss van den Assem.
III. Antonis Claess de Bock, j.m. van Meeuwen, won. Drongelen 1734), overl. na 15-3-1734, tr. Meeuwen
(impost aang. 8-3-)1697 Maijken Ariens Buys, won. Drongelen.
IV. Klaas de Bok, enz.
(Bron: RANB, Heerlijkheid Eethen en Meeuwen, inv.nr. 44 f. 104-105).

A.J. Stasse, Utrecht

112. STERRINGA (53 (1998), pag. 587)
In het Weesboek van Menaldumadeel (arch. 13.168 nr. 730 d.d. 7-7-1685) vindt men de inventarisatie van
de nalatenschappen van ds. Abraham Julli, predikant te Deinum, en van Beske Boudens. Hierin worden
genoemd de minderjarige kinderen: Goswinus 20, Wietske Abrahams 18, Johannes 15, Herre 14, Jebeltje
13, Aaltje 9 en Jeltje bij Sjouk Alefs. Voogden zijn ds. J. Starringa te Boornbergum (is de oudste zoon van
Julius van Abraham en Eeske) en ds. R. Meilsma te Boxum (is zwager van Julius). Sterringa komt ook voor
in de familienaam Schotanus a Sterringa. Er wordt beweerd dat in deze combinatie de naam Sterringa is
afgeleid van een oude schrijfwijze van Stavoren: Starringhera. In Leeuwarden leefde rond 1725 ook het
gezin van ene Piebe Sterringa, koopman, zoon van Jan Piebes Sterringa, eveneens koopman. Verder leefde
in 1757 in Gorredijk ene Fedde of Gedderik Sterringa, koopman, verwer, en glazenmaker, zoon van Tiesse
Sterringa, controleur. Het is onzeker of er verwantschap bestaat tussen deze families.

R. Boom, Assendelft

114. BEERSTRATEN (53 (1998), pag, 587)
De kunstschilder Jan Abrahamsz Beerstraten en zijn vrouw Magdalena Anthonis van Bronckhorst lieten
op 21-5-1650 in de Utrechtse Catharijnekerk een zoontje Daniël dopen. Dit kind is jong gestorven en het
echtpaar liet in 1661 in Amsterdam nogmaals een kind met de naam Daniël dopen. Het verblijf in Utrecht
heeft slechts kort geduurd, maar het is niet onmogelijk dat de familie Beerstraten op de een of andere
manier een relatie met de Domstad heeft onderhouden. Zo bevindt zich in de collectie van het Centraal
Museum een 1661 gedateerd Kustgezicht dat is toegeschreven aan Anthonie van Beerstraten, waarop de
voormalige Mariakerk een prominente plaats inneemt. Wij hebben evenwel in Utrecht geen nadere gege-
vens kunnen vinden. De gegevens die Oldewelt (Jaarboek Amstelodanum (1935), pag. 81-87) aan de Am-
sterdamse DTB-archieven ontleende kunnen overigens niet zonder nadere verificatie worden gebruikt. Zo
geeft hij als datum van de doop van Jan Abrahamsz Beerstraten 27-2-1627, terwijl dat 1-3-1622 moet zijn
(aangetoond in zowel de oude als de Nieuwe Kerk). Elders vindt men de eveneens onjuiste datum 31-5-
1622 (U. Thieme en F. Becker (eds.), Allgemeines Lexikon der Boldenden Künstler von der Antike bis zur
Gegenwart, 37 delen (Leipzig 1908-1950, reprint München 1992), deel 3, pag. 171). De doop van zijn
oudste zoon Abraham, die Oldewelt niet kon terugvinden omdat de DTB-archieven toen nog onvolledig
waren geïndiceerd, vond plaats in de Noorderkerk te Amsterdam, op 4-10-1643 (get. Saartje Gabriels,
grootmoeder van moeders zijde). Drie andere kinderen waren Jacobus (ged. Nieu wezijds Kapel 20-11 -1644,
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get. Frederick Douden en Marretje Tonnes), Anthony (ged. Nieuwe Kerk 4-2-1646, get. Annetje Abrahams
(Beerstraten)), en Sara (ged. Nieuwe Kerk 5-1-1648, get. Annetje Abrahams (Beerstraten)). Aanvullende
gegevens zijn mogelijk nog te vinden in de door Dr. Abraham Bredius verzamelde uittreksels uit de Amster-
damse archieven, die zijn te raadplegen bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in 's-
Gravenhage (gebouw KB). Gezien het feit dat Anthonie Beerstraten in 1661 pas vijftien jaar oud was, moet
de toeschrijving van het hierboven genoemde Utrechtse schilderij in twijfel worden gebracht.

Dr. M.J. Bok, Utrecht
Drs. S.A.C. Dudok van Heel, Amsterdam

124. RUMP (53 (1998), pag. 640)
I. Heinrich Rump, burgeren "Gastgeber", wonende te Nottuln (bij Munster). Hij was gehuwd met Elisa-
beth Wüllen.
Uit dit huwelijk:
1. Dietrich (Theodorus) Rump, geb. Nottuln (bij Munster) 2 januari 1540, volgt onder II.
TI. Ds. Dietrich (Theodorus) Rump, geb. Nottuln (bij Munster) 2januari 1540, theol. stud. Rostock (1564),
Marburg, Munster, examen Bremen 1565, rector Latijnsne school te Schüttorf (Hannover) en "Ev.-Refor-
miert" predikant te Tecklenburg (1574-1606), overl. Tecklenburg 27 juni 1606, tr. Schüttorf 1 februari
1568 voor de kerk met Talie Berteling, geb. Schüttorf 1548, overl. 1630. Zij kwam uit een Schüttorfer
handwerkersfamilie.
Uit dit huwelijk negen kinderen, w.o.:
I. Arnold(us) Rump, geb. Schüttorf 27 juni 1579, volgt onder III.
Hl. Ds. Amold(us) Rump, geb. Schüttorf 27 juni 1579, theol. stud. Genève, Basel (1606), Heidelberg
(1606), huisleraar bij Von Ledebur (Westerkappeln 1602), "Ev.-Reformiert" predikant te Tecklenburg
(1607-1639), overl. Tecklenburg 28 maart 1639, tr. 17 november 1613 voor de kerk met Regina Wassen-
berg, geb. Gronau 1592, overl. 1657, dr. van Ds. Everwin Wassenberg (rector kerk te Gronau (1586) en
"Ev.-Reformiert" predikant) en Judith Palten.
Uit dit huwelijk:
1. Adolf Rump, geb. 28 november 1614, volgt onder IVa.
2. Ds. Justus Henrich Rump, geb. Tecklenburg rond 1617, leerling Gymnasium Illustre te Bremen, filos.
en theol. stud. Bremen 1634, "Ev.-Reformiert" predikant, wonende te Tecklenburg (1640), overl. Tecklen-
burg 21 juni 1640.
3. Anna Maria Rump, geb. Tecklenburg 27 september 1619, volgt onder IVb.
4. Gerhard Arnold Rump, geb. Tecklenburg 13 september 1629, volgt onder IVc.
[Va. Adolf Rump, geb. 28 november 1614, leerling Gymnasium Illustre te Bremen, filos. en theol. stud.
ald., notaris, burgemeester en Verwalter van het goed Hülshof te Tecklenburg, overl. jaar 1684, tr. 1643
voor de kerk met Gertrud von Lohn.
Uit dit huwelijk:
1. Arnold Johann Rump, geb. 1644, "Vogt zu Ladbergen", overl. 1683.
2. Moritz Rump, geb. 1652, "Hausvogt", wonende te Fröndenberg, overl. 1729.
IVb. Anna Maria Rump, geb. Tecklenburg 27 september 1619, overl. 1681, tr. 1645 voor de kerk met Ds.
Theodorus Saatkamp, geb. Tecklenburg, theol. stud. Bremen 1638, "Ev.-Reformiert" predikant te Lotte
(1645-1662), werd 1662 uit zijn ambt gezet.
Uit dit huwelijk:
1. Ds. Johann Adolf Saatkamp, geb. Lotte 8 augustus 1648, theol. stud. Bremen 1669, "Ev.-Reformiert"
predikant te Westerkappeln, overl. aldaar 24 augustus 1724, tr. 6 oktober 1691 voor de kerk met Agnes
Christiane Alberti, geb. 1651, overl. 1714.
2. Regina Elisabeth Saatkamp, volgt onder Va.
Va. Regina Elisabeth Saatkamp, tr. Hermann Heinrich Martens, koopman te Westerkappeln.
Uit dit huwelijk:
1. Ds. Friedrich Johannes Martens, geb. Westerkappeln op 7 mei 1699, theol. stud. Bremen 1716, Franeker
1718, Marburg 1721, "Ev.-Reformiert" predikant te Westerkappeln (1724-1771), overl. ald. 29 maart
1779, tr. 4 november 1726 voor de kerk met Maria Kramer, afkomstig uit Bremen.
IVc. Ds. Gerhard Arnold Rump, geb. Tecklenburg 13 september 1629, theol. stud. Bremen 1648, Kassei
1651, Genève 1651, Basel 1652, "Ev.-Reformiert" predikant te Westerkappeln (1653-1655) en te Wersen
(1655-1691), overl. Wersen 19 januari 1691, auteur 'Des hl. Röm. Reichs uhralte hochlöbliche Grafschaft
Tecklenburg', (Bremen 1672) en liet een concept geschiedenis van Westfalen na, tr. Westerkappeln 17 juni
1654 voor de kerk met Anna Elsabein von Bippen, geb. 1631, overl. 1703, dr. van N.N. von Bippen
('graflicher Vogt zu Westerkappeln') en N.N. Hausbrand.
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Uit dit huwelijk:
1. Amold Bernhard Rump, geb. 13 april 1655, overl. 14 oktober 1675.
2. Ds. Diedrich Wilhelm Rump, geb. Wersen 28 februari 1657, leerling Gymnasium Illustre te Bremen,
theol. stud. Bremen 1676, Frankfurt a.d. oder 1682, 'Ev.-Reformiert' predikant te Westerkappeln (1684-
1697), overl. ald. 5 februari 1697, tr. 16 februari 1687 voor de kerk met Maria Catharina Weidbusch, geb.
1661, overl. 1721, dr. van N.N. Weidbusch (notaris).
3. Eberwin Conrad Rump, geb. 14 februari 1660, volgt onder Vb.
4. Regina Elisabeth Rump, geb. 2 maart 1662, overl. 2 december 1707. Zij was gehuwd met Berend Diet-
rich Gerlemann.
5. Anna Catharina Rump, geb. 10 maart 1667, overl. 23 augustus 1712, tr. 28 juni 1693 voor de kerk met
Ds. Johann Adolf Schlüter, 'Ev.-Reformiert' predikant te Wersen.
6. Anna Maria Agnes Rump, geb. 27 januari 1670, overl. 17februari 1701, tr. september 1695 voorde kerk
met Johann Berend zu Bühren, Colon (landbouwer) op een Vollerbe in Wersen.
7. Johann Adolf Rump. Als zuigeling gestorven.
Vb. Eberwin Conrad Rump, geb. 14 februari 1660, leerling Gymnasium Illustre te Bremen, rector Latijnse
school te Tecklenburg (1687), rector Latijnse school te Schüttorf (1687-1697), overl. ald. maart 1697, tr.
30 augustus 1687 voor de kerk met Catharina Margarethe Schweghausen.
Uit dit huwelijk:
1. Gerhard Wilhelm Rump, schreef de 'Genealogia Rumpiorum'
2. Heinrich Arnold Rump.
Bovenstaande gegevens zijn afkomstig uit:
1. F.W. Bauks: 'Dieevangelischen Pfarrer in Westfalen vonder Reformationszeitbis 1945', Bielefeld 1980.
2. Brigitte Jahnke: 'Der Tecklenburger Geschichtsschreiber Gerhard Arnold Rump', artikel in Tecklenbur-
ger Beitraege Bd. I, Tecklenburg 1988.

P.M. Kernkamp, Wormerveer

VRAGEN

153. VERHAAR
Gevraagd gegevens en voorgeslacht van Jacob Verhaar, tr. Maarssen 12-2-1747 Johanna van Hoorn, ged.
Utrecht 15-5-1721.

J.P. Verhaar, Nieuwkoop

154. VAN DE VEEN
Jacobus van de Veen, geb. ca. 1728, overl. Hulst 8-10-1809, tr. Breda 1767 Petronella Berkhof. Hij is dan
militair van de Waalse Dragonders en Grenadiers. Bij zijn overlijden wordt aangetekend dat hij 'van Lin'
was. Noch in Lin (bij Maastricht), noch in Linnen (bij Roermond) is iets over hem te vinden. Jacobus zou
zoon zijn van Jacobus van de Veen en Gertruda Ruiten. Gevraagd geboortegegevens alsmede voorgeslacht
van Jacobus van de Veen.
KRIMP
Joannes Krimp, fourier in het Regiment onder commando van Graaf van Bijland, gelegen in 's-Hertogen-
bosch, tr. Zutphen 30-7-1786 Gerritje/Gertrudis Wansink/Wassink, ged. Zelhem 18-10-1761, overl.
Zutphen 20-9-1855, dr. van Gerrit Jan Wansink en Geesken Rensink. Joannes overl. Zutphen 15-3-1818,
en moet volgens akte geb. zijn ca. 1755. Gevraagd geboortegevens en voorgeslacht van Joannes Krimp.

J.C.M. Hoornick, Goes

155. (S)CHARBO-HULSKER
Laurentius Scherbo, ged. Geldern (Dld) 14-1-1798 (zn. van Peter Scherbo uit Kopenhagen en Anna Maria
Elisabeth Hoet uit Saus (Dld)), overl. als Laurens Charbo te Vierlingsbeek 22-9-1861, en Johanna Hulsker,
geb. Warden (Dld) 1-1-1800 (dr. van Jacob Hulsker en Maria Smitte), krijgen voor zover bekend tien
kinderen. De eerste drie zijn buitenechtelijk geboren, hetgeen vermeld wordt in de geboorteakten.
1. Anna Maria Elisabeth Scharbo, geb. Wijer/Venray 9-8-1821, overl. Broeckhuizen 26-8-1821.
2. Maria Elisabeth Scharbo, geb. Venlo 18-11-1822, overl. Vierlingsbeek 21-2-1840 als Anna Maria Elisa-
beth Carbo.
3. Elizabeth Scharbo, geb. Haps 5-10-1825, overl. Vierlingsbeek 31-10-1910 als Elizabeth Charbo.
4. Margaretha (S)charbo, geb. ca. 1828, overl. Vierlingsbeek 17-6-1904 (vlg. overl.akte is zij geboren in
Haps, doch aldaar niets te vinden).
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De volgende kinderen zijn allen geboren te Vierlingsbeek onder de naam Charbo.
5. Geertruij 25-3-1832, overl. Vierlingsbeek 25-3-1892.
6. Anna Catharina 26-12-1834, overl. 5-1 -1835.
7. Johanna Maria 11-2-1836.
8. levenloos meisje 20-9-1838.
9. Jacobus 19-1-1840, overl. MillenSt. Hubert 5-12-1923.
10. Christina 1-4-1843.
Gevraagd huwelijksgegevens (na okt. 1825) van het echtpaar (S)charbo-Hulsker; geboortegegevens van
Margaretha S(c)harbo en van (verm.) een kind geboren en overl. ca. 1830; overl. gegevens van Johanna
Maria en Christina; alle gegevens van het echtpaar Jacob Hulsker en Maria Smitte.

M.G.I. Blok-Charbo, Zaandam

156. REDELIJCKHEIJT
Gevraagd verificatie van en aanvulling op onderstaande gegevens: Cornelis Theunisz. Redelijckheit, tr. vóór
1562 Aertken Jansdr. Zij zijn ouders van Geertje/Geertruid Redelijckheit, geb. 1562/63, tr. Pouwel (Pie-
tersz.?), won. te Alblasserdam. Zij zijn mogelijk ouders van Theunisz Cornelisz de Redelijckheit, meerma-
len vermeld als getuige te Alblasserdam en Goudriaan; van Leendert Cornelissen de Redelijckheijt, overl.
vóór 1630, tr. vóór 1625 Trijntgen Cornelis; en van Cornelis Cornelisz de Redelijckheijt, tr. (I) Mariken
Pieters en (2) Goudriaan 20-4-1620 Ursula Floren, wed. van Hoomaar en geb. te Bergambacht (uit eerste
huwelijk twee dochters bekend, uit tweede huwelijk acht kinderen). Ook alle informatie omtrent vroegere
generaties in zowel de mannelijke als de vrouwelijke linies zijn welkom.

R.J. de Redelijkheid, Gaanderen

157. DE KEYSER
Wie vond in de Bank van Tuil (R.A. Arnhem) een akte met meerdere De Keyser's (b.v. een boedelschei-
ding) tussen 1600 en 1650? Zij woonden verm. in Opijnen e.o.

A.C. de Keyzer, Giessenburg

158. TERMEER-WI(E)L(D)S(E)MA(N)
Christoffel Termeer/Ter Meer/ter Meer/Termier, kermisreiziger, overl. Leiden, begr. Oegstgeest 3-12-1803,
otr. Leeuwarden 3-11 -1769, tr. ald. (NH) Westerkerk 26-11 -1769 en (r.-k.) statie 'Het Klooster', Bontepa-
pensteeg 26-11-1769 Johanna Wildsma/Wilsma/Wilsema(n)/Wielsema, overl. Leiden, begr. Oegstgeest 3-
12-1803, op dezelfde dag als haar man. Kinderen uit dit huwelijk bekend (allen r.-k. gedoopt): 1. Anna
Margarita 13-10-1771; 2. Hermanus 19-12-1774; 3. Jacobus Thomas 23-5-1777. get. Fredericus Termeer
en Elisabeth Termeer; 4. Margaritha 12-4-1779, get. o.a. Antonius Ter Meer; 5. Gerardus Hendrikus 31-10-
1783 en 6. Maria 17-2-1786, get. Antonius Ter Meer. Eerste kind gedoopt te Amsterdam, de anderen te
Leiden. Christoffel reist de kermissen rond met een wassenbeeldentent. De oudste sporen liggen in Haarlem
als hij daar in 1768 op de kermis te vinden is. Vanaf 1774 woont het echtpaar in Leiden. Tot aan zijn dood
is Christoffel op de kermissen in Holland te vinden. Gevraagd aanvullende gegevens van het echtpaar
Termeer-Wildsma en hun voorgeslacht, alsmede gegevens over de doopgetuigen Termeer/Ter Meer.

H.M. Zelis, Aerdenhout

159. Kruijer
Wiebe Meinderts Kruijer, geb. Zuidbroek 22-9-1838 als zoon van Meindert Geerts Kruijer en Elsien Jeltes
Dekker, tr. Scheemda 28-12-1867 Bettje Klink, geb. Eexta, gem. Scheemda, 23-5-1838. voorjaar 1868
vertrok Wiebe naar zee, vanwaar hij nooit is teruggekomen. Bettje beviel te Westerlee, gem. Scheemda, op
21 -10-1868 van een dochter, Tettje. Op 28-4-1890 vertrekt Bettje met dochter Tettje naar Den Helder. Uit
een onlangs gevonden notitie blijkt, dat ca. 1936 in Heivoet/Nieuw Hei voet of omgeving is overleden ene
Tettje Kruyer. Waar en wanneer is laatstgenoemde Tettje Kruyer overleden en is zij wellicht identiek met
de in Westerlee geboren Tettje.

A. van der Holt, Veendam

160. VAN MONTFOORT
Klaasje van Montfoort, overl. Breukelen 1-11-1775 (dr. van Annetje Harmen Doese), tr. ca. 1759 Willem
Vlaanderen, geb. Hilversum 1733, zn. van Cornelis Jansz Vlaanderen en Magteltje Edema, overl. Breukelen
27-1-1812, otr/tr. (2) Breukelen/Wesbroek 14-3/28-4-1776 Geertrui Vellekamp, won. Wesbroek. Klaasje
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en Willem laten van 1759 t/m 1775 kinderen dopen in Kortenhoef, Loenen en Breukelen. Gevraagd geboor-
te- en huwelijksgegevens van Klaasje, alsmede haar voorgeslacht.

C. Groenhuijzen-van Leusden, Amsterdam

161. VANKIBURG
Ulrich UI graaf van Kiburg, overl. 1227,tr.ca. 1190 Anna van Zahringen, overl. ca. 1230, dr. van Berthold
IV hertog van Zahringen en Bourgondië en Heilwig von Froburg. Gevraagd voorgeslacht van Ulrich UI van
Kiburg.
VAN HAEFTEN
Otto van Haeften, tr. (1) Margaretha de Cocq van Neerijnen, tr. (2) Ermgard van Tengnagell. Uit één van
deze huwelijken werd geboren Nicolaas van Haeften, overl. 1373, gehuwd met Johanna de Cocq van Opij-
nen, dr. van Arent en Geertruy van Broeckhuysen. Gevraagd naam en voorgeslacht van de moeder van
Nicolaas van Haeften, alsmede voorgeslacht van Geertruy van Broeckhuysen.
RADIJS
Sixtus Gerhardus Radijs, fiscaal der Weststellingerwerf, tr. Ytscke Dronrijp, overl. Wolvega januari 1779.
Hieruit: Margaretha, ged. Wolvega 18-12-1717, overl. Nieuwe Schans 1779-1783, tr. De Bild 29-11-1744
Hermanus Eckinga, lid van de admiraliteit van West-Friesland, secretaris van de grietenij De Bild, ontvan-
ger der convoyen te Koudum, Eexta en Langakkerschans, overl. Koudum 29-5-1797. Gevraagd aanvullende
gegevens en voorgeslacht van Sixtus Gerhardus Radijs en Ytscke Dronrijp.

D. Jordaan, Naarden

162. KANNEKENS
In de gemeente Ekeren (België) gevonden: Antoon Maria Josephus Hyacinthus Kannekens, geb. Antwerpen
13-8-1760, zn. van J.P. Kannekens, gew. dorpssecretaris te Ekeren. Antoon is gehuwd met Maria Magdale-
na de Bie van Antwerpen. Hij kwam in 1822 wonen in zijn ' Veltwijckhof te Ekeren, was burgemeester van
1823 tot 1830 en overleed te Eekeren op 30-9-1835. Na zijn dood, wordt het hof in 1838 beschreven als
een schoon en vermaard kasteel, opgericht volgens de oude bouwkunde, omringd door een brede vijver.
In 1759 werd de grote beukendreef vóór de ingang van het hof aangelegd door Cornelis de Winter, koop-
man te Antwerpen. Verder wordt nog vermeld C.F.C. Kannekens, schepen te Antwerpen. De familie Kanne-
kens werd in 1785 tot de adelstand verheven. Is er enige familierelatie bekend tussen bovengenoemde
familie Kannekens en de familie Kennekens/Kannekens uit Loon op Zand, zoals hieronder vermeld?
Gijsbertus Kannekens, ged. Loon op Zand 15-8-1732, tr. 21-11-1762 Petronella Houtepen, ged. Standdaar-
buiten 22-3-1732, zn. van Johannès Adrianus Kannekens, ged. Loon op Zand 12-8-1696, tr. 20-1-1724
Antonia Arissa van der Grindt, geb. Loon op Zand, zn. van Adrianus Cornelisz Kannekens, ged. Loon op
Zand 11-3-1654, tr. 16-12-1689 Maria Simonsdr. Putmans.

M.A. Kannekens, Etten-Leur

163. MEIJER
Op 7-10-1767 werd te Amsterdam gedoopt Gerrit Meijer, zoon van Christian Meier en Maria Wülcke.
Volgens gegevens van het gem. archief Amsterdam is Christiaan afkomstig uit Wevels, Wiebelstee in Kreis
Ammerland, Oldenburg. Gevraagd voorgeslacht van Gerrit Meijer, die in Amsterdam vogelkoploper was.

E. de Wolff, Rhoon

164. MEZEROY
In het Geslachtsregister Mezeroy (GN mei 1964) wordt vermeldt, dat Derck Mezeroy en Anna Roelofs
Naminghe zeven kinderen kregen, waarvan de oudste, Wemeitje, geboren in 1634, in datzelfde jaar zou zijn
overleden. In het testament van Derck en Anna worden echter zeven kinderen genoemd. Op 20-5-1686 heeft
te Roden de verkoop plaats van het blauwe huis van Jan Coops en zijn echtgenote Wemilia Mezeroy; beiden
zijn dan reeds overleden. Hun kinderen zijn genaamd: Anne Jans, Aeltien Jans, Geertruid, Coop, Dirk en
Judichien. De ouders van Jan Coops zijn Coop Hendriks en Aeltien Jans; zijn zuster Geertruid. De namen
Anne, Dirk en Judichien zouden van de kant van Wemilia moeten komen. Zijn de ouders van Wemilia
misschien Derck Mezeroy en Anna Roelofs Naminghe? Dochter Anna Jans en haar man Roelof Jannsen
Abels hadden op 2-10-1671, na hun huwelijk, een lening van haar ouders ontvangen. Anna zal dus vóór
1655 geboren zijn. Dan valt het geboortejaar van haar moeder Wemilia/Wemeltje vóór 1640. Bij de verkoop
van het blauwe huis is Jan de Weert de eerstgenoemde momber over de nog minderjarige kinderen van Jan
Coops en Wemilia Mezeroy. Deze hoofdmomber moest een naast familielid zijn; hij was gehuwd met
Machteld Mezeroy, een dochter van Derck en Anna Roelofs Naminghe. Het ligt dus voor de hand dat
Wemilia en Machteld zusters waren. Jan Coops zelf is voogd geweest over de jongste van Derck Mezeroy;
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is dan aan te nemen, dat zij gehuwd was met de oudste van Derck en Anna? Is er een fout gemaakt bij het
opstellen van het Geslachtsregister Mezeroy: is de oudste dochter niet overleden in 1634 en later gehuwd
met Jan Coops; of was er nog een tweede dochter Wemeltje/Wemilia, die in het Register niet vermeld is.
Mag nu geconcludeerd worden dat Wemilia Coops-Mezeroy een dochter is van Derck Mezeroy en Anna
Naminghe?

P. Datema, Vollenhove
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