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GENS NOSTRA
De redactie streeft naar een zo groot mo-
gelijke jaarlijkse omvang van het blad
om zoveel mogelijk artikelen een plaats
te geven en naar een zo aantrekkelijk
mogelijke vormgeving binnen de door
het Hoofdbestuur en de Algemene Le-
denvergadering goedgekeurde budget.

Met rubrieken 'Wegwijs, Boeken, en
Vragen en Antwoorden' helpen leden el-
kaar via de redactie met hun speurtocht
naar gegevens, bronnen, methoden, en
met specifieke vragen. Leden kunnen dus
ook kortere bijdragen aan het blad leve-
ren. De bedoeling van de rubriek 'Perio-
dieken' is het geven van aanknopings-
punten met de pas verschenen genealogi-
sche literatuur.

Om de toegankelijkheid en aantrekke-
lijkheid van het blad te vergroten, ini-
tieert de redactie op verzoek van de le-
den speciale nummers als 'Favoriete
Voorouders' (verschenen in 1996) en
'Bijzondere Verwantschappen' (te ver-
schijnen in 1998), en 'Kwartierstaten in
tabelvorm' (te verschijnen in 1999).

Voor de Genealogische Dag nodigt de
redactie de leden uit bij te dragen aan
een speciaal nummer met genealogische
bijdragen uit de streek waar deze dag
plaatsvindt. Vaak worden dan ook enige
deskundigen gevraagd een speciale bij-
drage te leveren voor meer variatie van
het blad (Gooi en Eemland in 1999).

Via het katern 'Mededelingen' maakt
de NGV aan de leden haar activiteiten en
die van de afdelingen, verenigingscen-
trum en Gens Nostra bekend.

Omdat er al vele artikelen van leden
liggen te wachten produceert de redactie
zelf in bescheiden mate artikelen op die
gebieden waar de leden geen bijdragen
leveren, zoals t.b.v. de rubriek 'Boeken'
en 'Periodieken' en af en toe voor 'Weg-
wijs'. In hun hoedanigheid van NGV-lid
produceren redactieleden wel af en toe
genealogische bijdragen aan Gens Nos-
tra.

In dit nummer:
De aankondiging van de Genealogische Dag
te Naarden op zaterdag 8 mei a.s. bevindt
zich middenin dit nummer. Nadat de nietjes
open gebogen zijn laten de acht pagina's
(twee vellen) met uitnodiging en programma
zich eenvoudig verwijderen. Vergeet u niet
aan te melden via het inschrijfformulier op de
laatste pagina!

Verder treft u aan het artikel van Geert van
der Veer over de zwerftocht van een Duitse
bijbel uit 1729 door Nederland met aanteken-
ingen betreffende de familie Spangenberg.
Cor de Graaf stelde de kwartierstaat samen
van de oudste inwoner van Nederland: Catha-
rina Angenieta Groeneveld, ruim 111 jaar
oud.

J.H. Schaap komt terug op het fregat de 'Zes
Gezusters'.

Drie genealogische onderzoekers vonden el-
kaar bij hun onderzoek naar de genealogie
Van Holten: Mevr. G.E. Brederode, A.J. Stas-
se en K.A. Reuvers.
R.F. Vulsma doet de veelvoudigheid van
Roosje Wolf Lelie uit de doeken en L.C.J.M.
Knitel gaat nader in op een eerdere opmer-
king in Gens Nostra over het ontbreken van
genealogische tijdschriften in Oostenrijk, met
name voor Tirol.

In de rubriek 'Wegwijs' zet de ir. W. van de
Westeringh de (voorlopige) resultaten uiteen
van zijn onderzoek naar een tweetal intrige-
rende krantenberichten en brengt u op het
spoor eens hetzelfde te doen.

Onder de titel 'Keurmedigen van de Kelnarij
van Putten' treft u fragmentgenealogie num-
mer vier aan.

Tevens vindt u zoals gebruikelijk de rubrieken
'Boeken' en 'Periodieken' aan het eind van
dit nummer.

Paul op den Brouw
hoofdredacteur
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ZWERFTOCHT VAN EEN DUITSE BIJBEL UIT 1729
DOOR NEDERLAND

door G. VAN DER VEER

Vroeger was het gebruikelijk om in familiebijbels aantekeningen betreffende geboor-
te, overlijden en andere wetenswaardigheden betreffende de familie te noteren voor
het nageslacht. De nu volgende genealogische aantekeningen komen uit een Duitse
bijbel uit 1729 met gegevens van het geslacht Spangenberg en aanverwante families.

Na het overlijden van de Oostenrijkse keizer Karel VI in 1740 ontstaan er oorlogen
in vrijwel geheel Europa. Een aantal steden in de Zuidelijke Nederlanden is in 1712
al garnizoensstad geworden om het land tegen het Franse leger te beveiligen. Veel van
de soldaten in deze garnizoenssteden zijn huurlingen, die voornamelijk uit Duitse
deelstaten komen.

Een van deze militairen is Johan Conrad Spangenberg, geboren in 1720 in Haller-
Spring in het vorstendom Hannover. Hij is luitenant en regimentskwartiermeester van
het regiment dragonders Van Nassau. Hij is gehuwd (Maastricht 7-8-1746) met baro-
nesse Maria Catharina von Brauerdingshausen, de jongste dochter van baron Fride-
rich von Brauerdingshausen en Maria Elisabeth von Brauerdingshausen geboren
Schröder.

Hierna volgen de aantekeningen die in deze bijbel voorkomen. Het eerste gedeelte van
de aantekeningen is in het Duits geschreven, hiervan heb ik een Nederlandse samen-
vatting gemaakt en alleen die gegevens weergegeven die genealogisch van belang zijn.
De teksten zijn door verschillende personen in nogal willekeurige volgorde opgeschre-
ven en voor de duidelijkheid heb ik deze chronologisch gerangschikt.

1747 den 15 juni 's middags tussen 4 en 5 uur is mij een dochter geboren en heeft bij
de heilige doop de namen van Maria Elisabeth gekregen in Maastricht.
1747 den 9 december is mijn dochter Maria Elisabeth in den Heer zalig ontslapen in
Maastricht.

De volgende kinderen worden geboren in Den Haag, waar het gezin dan woont.

1749 den 5 juni is mij een dochter geboren en heeft bij de heilige doop de namen
ontvangen van Lucia Margaretha.
1751 den 15 juni is mij een dochter geboren en heeft bij de heilige doop de namen
ontvangen van Sophia Regina.
1753 den 17 oktober is mij een zoon geboren en heeft bij de heilige doop de namen
ontvangen van Georg Heinrich Ludewieg.
1755 den 21 december 's avonds om 6 uur is mij een dochter geboren en heeft bij de
heilige doop de namen ontvangen van Maria Dorethea.
1756 den 23 oktober 's morgens tussen 3 en 4 uur is mijn schoonmoeder Maria Eli-
sabeth von Brauerdingshausen, geboren Schröder in den Heer zalig ontslapen te
's Gravenhage.
1758 den 23 januari voor de middag om half 12 is mij een zoon geboren en heeft bij
de heilige doop de namen ontvangen van Johann Conrad Burghardt.
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1760 den 1 mei 'snachts om 1 uur is mij een dochter geboren en heeft bij de heilige
doop de namen ontvangen van Johanna Frederika.
1761 den 23 november na de middag half 2 is mijn zoontje Johann Conrad Burghardt
in den Heer zalig ontslapen.
1762 den 29 maart des morgens om 6 uur is mij een zoon geboren en heeft bij de
heilige doop de namen ontvangen van Johannes Carolus.
1764 den 23 mei des morgens om 4 uur is mij een dochter geboren en heeft bij de
heilige doop de namen ontvangen van Catharina Henriëtta.
1766 den 4 juli na de middag om half 4 is mij een zoon geboren en heeft bij de heilige
doop de namen ontvangen van Fridrich Wilhelm.
1767 den 13 februari na de middag om 3 uur is mijn dochtertje Catharina Henriëtta
in den Heer zalig ontslapen.
1769 den 12 februari is mijn vrouw overleden, in de leeftijd van 34 jaar.
1775 den 9 juli ben ik voor de tweede maal gehuwd met de welgeboren weduwe Chri-
stina Dorethea Gerlofs geboren Staak te 's Gravenhage.
1775 den 6 augustus is mijn zoon Georg Heinrich Ludewieg gehuwd te 's Gravenhage
met Anna Maria Wieken.
1775 den 31 december is mijn dochter Sophia Regina gehuwd te 's Gravenhage met
Daniël Cassa.
1776 den 19 februari heb ik het kind van mijn zoon ( Georg Heinrich Ludewieg) ten
doop gehouden en heeft de namen gekregen van Johann Ludewieg.
1776 den 24 mei na de middag tussen 2 en 3 uur is mij een zoon geboren en heeft bij
de heilige doop op 25 mei de namen ontvangen van Johannes Christianus.
1783 in de maand april is mijn dochter Maria Dorethea gehuwd te Utrecht met Hen-
drik Camp.
1783 den 31 augustus is mijn dochter Maria Dorethea in het kraambed bevallen van
een dochter, welke door mijn oudste dochter in Utrecht ten doop is gehouden met de
namen Lucia Margaretha.
1783 den 4 september is mijn dochter Maria Dorethea in het kraambed overleden.
1804 den 7 oktober kregen wij het bericht dat op 26 juni 1804 te Berbice is overleden
mijn zoon Johannes Christianus.
1807 den 7 augustus is mijn hartelijk geliefde waarde vader in den ouderdom van 87
jaar en 8 maanden, zagt in den Heere ontslapen. (Dit is Johan Conrad Spangenberg.)
1813 den 23 september is onze waarde tweede moeder Christina Dorethea Staak zagt
in den Heere ontslapen in den ouderdom van 81 jaar en 3 maanden.
1815 den 24 february is mijn geliefde broeder George Nemi Louis na een langdurig
smartelijk lijden zacht in den Heer ontslapen.
1817 den 17 november is mijn geliefde broeder Johan Carolus in Berbice zacht in den
Heere ontslapen.
1820 14 februari is mijne geliefde zuster Johanna Frederika zacht in den Heere ont-
slapen.
1830 is mijn zeer geliefde neef Johan Philip, tweede zoon van mijn geliefde broeder
Johan Carolus Spangenberg, den 10 september op het Eyland Onrust, als Directeur
van het Maritiem Weezen overleden, voor zijn 30 stejaar dat hij den 30 october van
datzelfde jaar worden moest. Hij was getrouwd in 1822 met jonkvrouwe (of Freule)
Baudoin, dochter van den Wel. Edele gestrenge Heer Baudoin, Resident van het Ey-
land Amboisa.
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7556 op 28 mey is te Berbice op zijne plantaga Broerlust, overleeden Ferdinand Ali-
dus Spangenberg zoon van Ludewieg Spangenberg oud 40 jaar.
1836 op 6 october is te Amsterdam overleeden den majoor Carel Hendrik Lucien
Spangenberg, zoon van Lodewijk Spangenberg oud 52 jaar.
In den nacht van den 3 Februarij 1842 is te 'S Hage in den ouderdom van 72 jaren
overleden, onze waarde neef, den Heer Johan Lodewijk Spangenberg, zacht en kalm
ontsliep hij.
Op den 10 Maart 1838 des voormiddags 9 uur is mijn waarde zuster Lucia Margaret-
ha Spangenberg na een langzaam verval van krachten, zacht in den Heere ontslapen
in den gezegenden ouderdom van 88 jaren, 9 maanden en 5 dagen, te Buitenpost op
den 16 ter aarde besteld.
Op den 11 February 1838 is te 's Gravenhage zacht in den Heere ontslapen mijne
waarde zuster Sophia Regina Spangenberg, wed. van wijlen den Heer Daniël Cassa,
aan een langdurige sukkeling in den gezegenden ouderdom van 86 jaren, 7 maanden
en 27 dagen, zoo hebben deze mijne dierbare zusters het tijdelijke met het eeuwige
verwisseld en zijn elkander naar het land der eeuwige rust spoedig gevolgd.

Zoon Fridrich Wilhelm Spangenberg is later naar Oldehove in Groningen vertrokken,
daar gehuwd en later naar Buitenpost in Friesland vertrokken. Deze heeft de bijbel
meegenomen naar het noorden van Nederland. Hij is gehuwd met Grietje Sipkens; de
genealogische gegevens van haar familie zijn ook in deze bijbel genoteerd.

Sipke Gjalts:
Geboren te Gerkesklooster, Prov. Vriesland, Kon. Nederlanden 1739, Geadmitteerde
Landmeeter & Onderwijzer der Jeugd; in den Echt getreden met: Antje Jacobs Schen-
stra (Schensma) geboren te Vriesche Strobos (nabij Gerkesklooster) den 13 maart
1752 te Gerkesklooster den 12 Mei 1775.

Hieruit zijn gesprooten en in Echte verwekt;

1 mo. één Dochter bij den plechtigen Heil. Doop ontvangen hebbende den naam van
Griettje Sipkens den 24 Februarij geboren, den 3 Maart gedoopt 1776.
2 do. een zoon bij den Heil. waterdoop ontvangen hebbende den naam van Gjalt Sip-
kens.
3 tio. een zoon bij den Heil. waterdoop ontvangen hebbende den naam van Jacob
Sipkens.
4 tro. een zoon bij den Heil. waterdoop ontvangen hebbende de naam van Johannes
Sipkens.

De geboortedata van de laatste drie kinderen zijn niet vermeld.

Den 14 Mei 1796 is mijne geliefde Moeder Antje Jacobs Schenstra (Schensma) zacht
in den Heer ontslapen, te Oldehove, Prov. Groningen, bereikt hebbende den ouder-
dom van 44 jaren.
Den 1802 is mijne geliefde broeder Johannes Sipkens, zacht in den Heere ontsla-
pen te Oldehove, slechts bereikt hebbende den nog jeugdigen ouderdom van 14 jaren.
Den 19 December 1817, is mijne geliefde Vader Sipke Gjalts, zacht in den Heere
ontslapen te Gerkesklooster, in den gezegenden ouderdom van 78 jaren. Vrede zij met
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hunne asche! Ja zegt de Geest opdat zij rusten van hunnen arbeid en hunne werken
volgen hun.

PRO MEMORIA:
Zeer waarschijnlijk is mijn oudste broeder Gjalt als volontair naar Oostindiën ver-
trokken, aldaar overleden.
Eveneens is het zeer zeker dat mijn middelste broeder Jacob niet meer is! Weshalve
de datum, maand en jaar van hun overlijden, ons niet bekend is.
Jacob is in den Echt getreden met Lotje Naaister, waaruit is geboren eene Dochter
genaamd Antje.

Dan de huwelij ksaantekening Frederic Wilhelm Spangenberg met Grietje Sipkens.
1796 den 10 Augustus
zijn in den Echt getreden Hr. Frederic Wilhelm Spangenberg met Grietje Sipkens, het
huwelijk voltrokken te Oldehove, Provincie Groningen, mijn vader zijnde Chirurgijn
bij het 2de bataljon vijfde halve brigade infanterie, en mijn moeder zonder beroep bij
haar Ed. geëerde vader in huis.

Uit dit legitieme en eerbare Huwelijk zijn gesproten:
a. Den 25 October 1797 geboren en den 12den November daarop volgende gedoopt
of ingelijfd in de Christelijke Gemeente onze Dochter genaamd: Antje — te Oldehove

b. Den 25 Augustus 1799, geboren en den 8 September daarop volgende gedoopt of
ingelijfd in de Christelijke Gemeente onze Zoon genaamd: Frederik Carolus Lodewijk,
te Buitenpost.
c. Den 18 Julij 1802 is geboren en den 9 Augustus daarop volgende gedoopt of inge-
lijfd in de Christelijke Gemeente onze Dochter genaamd: Christina Geertruida, te
Buitenpost.
d. Den 15 Maart 1805 is geboren en den 6 April daarop volgende gedoopt of ingelijfd
in de Christelijke Gemeente onze Dochter Lucia Sophia, te Buitenpost.
e. Den 1 Maart 1807, geboren en den 5 April daarop volgende, gedoopt of ingelijfd
in de Christelijke Gemeente onze zoon Sipke Gialdus, te Buitenpost.
t Den 7 April 1807, is ons geliefd zoontje Sipke Gialdus door den Dood van ons weg-
gerukt, hij bereikte slechts acht en dertig dagen, en was slechts een schemering voor
ons gezicht, een knopje dat naauwelijks ontloken, wederom is verdwenen.
f. Den 27 February 1808, geboren en den 27 April daarop volgende gedoopt of inge-
lijfd in de Christelijke Gemeente onze zoon Sipke Gialdus, te Buitenpost.
t Den 5 April 1810, is ons tweede geliefde zoontje Sipke Gialdus door den Dood uit
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onze armen gerukt, ook hij mogt slechts twee jaaren, negen en dertig dagen, het licht
des levens aanschouwen, een zoontje dien de plaats van de vorige lieveling van die
naam had vervuld en welke wij nu treurig moeten zien wegreizen.
g. Den 23 December 1809, geboren en den 28 January 1810 gedoopt en ingelijfd in
de Christelijke Gemeente onze zoon Johan Coenraad, te Buitenpost.
t Den 29 Mei 1812, des avonds ten half zes ure, trof ons de zoo gevoelige en aller
treurigste slag onzes levens, daar ons geliefde, ja teder geliefde zoon; Frederic Caro-
lus Lodewijk, door het ter neder vallen uit een zeer hoogen boom op het Slot van den
Heer Heemstra, te Veenklooster (Fogelsanghstate) eene doodelijke wonde bekwam,
aan zijner rechter arm, aan de gevolgen van welke, met bijkomende stuipen, hij den
2den July 1812 des morgens om half acht ure, smartvol overleed. Alleen de blijdschap
der Zaligheid en het wederzien door de vrije genade, de grenzenlooze liefde van Onze
Heere en Zaligmaker Jezus Christus, lenigt onze smart van het verlies van dez zoo
innig, zoo hartelijk geliefde Jongeling; wiens aanleg en opgroei alles Cieraads en
heerlijks voorspelde.
h. Den 30 December 1813, geboren en den 28en January 1814 gedoopt en ingelijfd
in de Christelijke Gemeente onze dochter Frederica Carolina Louisa, te Buitenpost,
i. Den 14 November 1815, geboren en den 20 December daarop volgende gedoopt en
ingelijfd in de Christelijke Gemeente onze dochter Maria Catharina, te Buitenpost.

Den 11 Mei 1841 is onze innig geliefde veelbeminde dochter Frederica Carolina
Louiza Spangenberg in den Echt getreden met Mr. Jan Bodes Kooistra Mr. Kuiper &
wagenmaker.
Dit legitieme en eerbaar huwelijk voltrokken te Buitenpost, in tegenwoordigheid van
onze innig geliefde hoog geachte vader en moeder Frederic Wilhelm Spangenberg en
Grietje Sipkens.

Den 20 mei 1842 is onze veel beminde dochter Lucia Sophia in den Echt getreden met
Simon Fokkes van der Beij van Kollum, het huwelijk is voltrokken te Buitenpost door
den Grietman officier van den Burgerlijke Stand.

Den 17 July 1843 ongeveer 9 uur 'smorgens, is Lucia Sophia Spangenberg door Gods
goedheid zoo gelukkig als voorspoedig bevallen van eene welgeschapen dochter,
welke in de kerk te Kollum door den Wel Eerw. en Zeergel. Heer Riedel is gedoopt
met den naam van Trijntje op den 10 September aanvolgende.

Op Zaterdag den 14 December 1844 in den morgen ongeveer ten 4 ure is onze innig
geliefde veelbeminde Dochter Christina Geertruida Spangenberg, in hare zwakke
ligchaams toestand, aan een bijkomend langzaam verval van krachten en in het vast
geloof aan haren Verlosser en Zaligmaker Jezus Christus, den eeniggeboren Zoon van
God, zacht en kalm in den Heere ontslapen, in den ouderdom van 42 jaren, 4 maanden
en 26 dagen te Buitenpost en is haar eerbaar stoffelijk overschot den 20 dito ter aarde
besteld.
Door het ontvallen van deze ons dierbare dochter is de zon onzer vreugde getaand en
zijn wij in diepen rouw gedompeld. Geboren 18 July 1802 aldaar.

Den 14 Maart 1845 is Lucia andermaal even gelukkig als voorspoedig verlost en door
Gods Goedheid bevallen van eene welgeschapene dochter welke bij den Heiligen
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Waterdoop in den kerk te Kollum, bediend door den Wel. Eerw: en Zeergel: Heer
Ribbeck, is ingelijfd met den naam van Margrieta Christina op den 14 Mei 1845.

Den 14 Maart 1845, des avonds omstreeks 10 uur, is onze Hoog geachtte en veel
geliefde moeder, door het ter neder vallen over den vlakken grond, bedekt met
sneeuw, nabij Kollum, zeer zwaar gekneusd en de spieren vergleden en aan het rech-
ter dijbeen, bil en liesch waardoor hevige en onverdragelijke pijnen zijn veroorzaakt
en onze lieve moeder verpligt was steeds met een stokje te gaan, helaas welk een on-
geluk.

Uit het legitieme Huwelijk van Stejfen Tjebbes Dijkstra met onze veelbeminde jongste
dochter Mietje (Maria Catharina Spangenberg) voltrokken den 15 November 1845
zijn verwekt of voortgesproten. — Des nadenmiddags ongeveer een uur van Den 21
September 1846 is door Gods goedheid zoo gelukkig als voorspoedig verlost van
eenen welgeschapen Zoon. Onze dochter Mietje zij heeft haren lieven Zuigeling zelve
ten doop gehouden, ter inlijving in den Christelijke gereformeerde kerk.
Deze lieve jongen heeft bij den plegtigen Waterdoop en inlijving in die kerk de naam
ontvangen van Frederic Wilhelm.
Deze plegtigheid is verrigt door den wel Eerw: en Zeer gel: Heer Claas Willemen
Wijchram predikant te Buitenpost, den 18 October 1846 's namiddags en in presentie
van onze innig geliefde hooggeachten grijze vader, naar zijn wet is de liefeling ge-
noemd. •'

Op heden vrijdag, den 18 December 1846, des morgens omstreeks 3 ure, is ten onzen
woonhuize te Buitenpost No. 36 aan een langzaam verval van krachten, zeer kalm en
zacht, in den Heere ontslapen, in het vast geloof aan Jezus onzen gezegenden Verlos-
ser en Zaligmaker, mijne zeer waarde en innig geliefde Echtgenoot en mijner kinderen
en behuwd kinderen hooggeschatte en liefderijk zorgdragende vader, den Wel Edelen
Heer Frederic Wilhelm Spangenberg, gepensioneerd Rijks Ontvanger en Geneesheer
aldaar na eene genoegelijke echtvereniging van ruim 50 jaren (gehuwd 10 Augustus
1796 te Oldehove) werd door het overlijden van deze dierbare mijne steun en troost
en mijne kinderen de liefderijke verzorger en voorthelper aan het aardsche ontrukt.
Schoon dankbaar voor het langdurig bezit van den brave overledene, oogen wij hem
echter met weemoedige dankbaarheid na!
De menscheid verliest in hem een regtschapen man en een kundigen en ijverig Ge-
neesheer; De Maatschappij een nuttig lid, en de kerk een ijverig voorstander! De
Eerwaarde Grijsaard (de laatste der telgen van de hoogwaarde Heer Johan Conrad
Spangenberg en Maria Catharina Baronesse von Brauerdingshausen) mogt den geze-
genden ouderdom van 80 jaren, 5 maanden, 14 dagen bereiken.
Hij heeft voldaan, het tijdelijke met het eeuwige verwisseld!
Natuur den tol gegeven, is heengereisd naar beter zaalger oord. Daar leeft hij nu met
alle zijne vooruitgereisde Familie en Vrienden in betere zaalger gewesten, waar geen
moeite noch leed noch zorgen gekend, geen rouwklagt of wee gehoord, geene tranen
meer geplengd worden; — Lange, ja lange, zal de Eerwaarde overledene in gezegend
aandenken bij ons blijven; Vrede zij met zijne dierbare asche, het stoffelijk overschot
is plegtig ter aarde besteld op Woensdag den 23 December aanvolgende.
Exut. J C Spangenberg.
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Dit zijn de gegevens die in deze familiebijbel staan. De nu volgende gegevens zijn
later uitgezocht en voeg ik hier aan toe om het verdere verloop van deze bijbel aan te
geven.
- Grietje Sipkens is overleden op 10 augustus 1856 te Buitenpost.
- Christina Geertruida Spangenberg, overleden op 14 december 1844 te Buitenpost,

is niet gehuwd geweest.
- De zoon uit het huwelijk van Steffen Tjebbes Dijkstra en Maria Catharina Span-

genberg, Frederik Wilhelm Dijkstra - geboren op 21 september 1846 te Buitenpost
- is gehuwd op 19 oktober 1872 te Buitenpost met Maaike Kloosterman. 7A] is
geboren op 9 december 1845 te Drogeham als dochter van Binden Jans Klooster-
man en Martje Klazes Appelhof en overleden op 22 juli 1910 te Buitenpost.

- Frederik Wilhelm Dijkstra huwt voor de tweede maal - hij is dan 65 jaar - op 11
mei 1912 te Buitenpost met Riepkje Ytsma, oud 41 jaar, geboren op 15 februari
1871 te Drachten. Zij is een dochter van Pieter Ytsma en Eelkje Dijk en heeft reeds
een kind dat haar familienaam draagt: Eelke Ytsma, geboren op 28 april 1902 in de
gemeente Wymbritseradeel.

- Eelke Ytsma is scheepsarts geweest en heeft later een huisartsenpraktijk in Rotter-
dam. Daar hij een hechte binding met Buitenpost heeft logeert hij na het overlijden
van zijn ouders ieder jaar een aantal weken bij mijn oom en tante, Willem van der
Veer en Grietje van der Veer-de Goede, welke tegenover zijn ouderlijk huis wonen.
Al zijn studieboeken voor de opleiding tot arts en meerdere boeken, waaronder ook
deze bijbel, heeft hij bij deze oom en tante ondergebracht, daar hij niet over ruimte
beschikte om deze boeken op te slaan. Deze boeken zijn aan mijn oom en tante
geschonken en zodoende is deze bijbel in onze familie terechtgekomen. Willem van
der Veer is overleden op 14 april 1983. Door mijn belangstelling voor de genealogi-
sche gegevens in deze bijbel heb ik sinds kort deze bijbel als een geschenk van mijn
tante gekregen.
Dr. Eelke Ytsma overlijdt (ongehuwd) te Rotterdam op 5 maart 1973.
In een door hem opgemaakt testament heeft hij bepaald, dat na zijn overlijden zijn
vermogen in een fonds ondergebracht moet worden. Dit fonds heeft de naam 'De
Stichting Eelke Ytsma Fonds' gekregen. Deze stichting is bedoeld ter ondersteu-
ning van studenten in de geneeskunde en ter bevordering van de volksgezondheid
in de gemeente Achtkarspelen.
De stichting is onderworpen aan het toezicht van de Faculteit der Geneeskunde te
Groningen.

- Frederik Wilhelm Dijkstra overlijdt 14 oktober 1936 te Buitenpost en is begraven
op het kerkhof naast de hervormde kerk te Buitenpost; zijn eerste vrouw is daar ook
begraven.
Zijn tweede vrouw Riepkje Ytsma overlijdt 27 april 1952 te Buitenpost en is begra-
ven op de begraafplaats aan de Kuipersweg in Buitenpost en de urn met as van haar
zoon Eelke is daar ook bijgezet.
De gegevens van Dr. Eelke Ytsma zijn niet op de grafsteen vermeld.
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16

HERMANUS
GROENEVELD

zn. van Bartholo-
meus Groeneveld
en Jannetje Sterk

jager,
later opperman

ged. Leiden
21-5-1772

overl. Leiden
5-4-1828

ir. Leiden

17

JOHANNA
KLOOS

dr. van Anthony
Kloos en Neeltje

Lusing

geb. Leiden
1-1-1763

overl. Leiden
25-3-1845

11-9-1802

8

BARTOLOMEUS STEP-
HANUS GROENEVELD

wolkammer

ged. Leiden (NH) op

16-11-1803

overl. Leiden

30-8-1872

tr. Leiden .

IS

DIRK (DE) VRIJ

7.n. van Volken
(de) Vrij en

Pieternella Koet

rokjes we ver

ged. Leiden (NH)
24-8-1783

overl. Leiden
27-8-1840

ir. Leiden

JOHANNA
KOSTYKORS

dr. van Abraham
Kost en Geertrui

Matihijsen van der
Linden

ged. Leiden (NH)
9-11-1783

overl. Leiden
I-10-1863

2-5-1804

9

GEERTRUI (DE) VRU

schoonmaakster

gebVged. Leiden

8/11-6-1806

overl. Leiden

19-6-1882

1-12-1823

HERMANUS STEPHANUS GROENEVELD

wolkammer

geb. Leiden 25-3-1824
overl. Leiden 17-4-1906

20

ANTHONY
SMIT

zn. van Pieter Smit
en Petronella

Philippo

lakenwerker,
later wever

ged. Leiden (NH)
29-9-1748

overl. Leiden
1-5-1837

tr. Leiden (se

21

ANNA
MARECHAI.

dr. van Petrus Ma-
rechal en

Neeltje Philippo

ged. Leiden (RK)
6-1-1751

overl. Leiden
25-1-1827

h.) 21-5-1774

10

FRANCISCUS (FRANS)
SMIT

lakenwerker. later tapper

ged. Leiden (RK)

4-1-1783

overl. Leiden

20-10-1858

tr. Leiden

22

WII.I.EM
HI.IMANS

zn van Hendrik
Hijmans en

Catharina Bosman

droogscheerder

ged. Leiden (NH)
2-10-1748

begr. Leiden jan.
1799

otr. Leiden

23

JOHANNA VAN
WEEREN

dr. van Willem
van Weeren en

Johanna Koemans

ged. Leiden
4-12-1746

overl. Leiden
27-1-1828

20-5-1774

ii

SARA (CATHARINA)
HIJMANS

ged. Leiden (NH)

14-5-1786

overl. Leiden

20-6-1848

3-1-1807

5

JOHANNA SMIT

geb. Leiden

tr. Leiden 30-4-1851

BARTHOLOMEUS GROENEVELD
fabriekswerker

geb. Leiden 3-4-1857
overl. Leiden 28-6-1950

30-03-1821

2

tr. Leiden

CATHARINA ANGE-

geb. Leiden

Nummer 42
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24

JOHANNES
MOLENAAR

zn. van Jacobus
Molenaar en

Jannetje van Graas

laken werker,
later nachtwaker

ged. Leiden (NH)
14-10-1759

overl. Leiden
14-9-1820

otr. Leiden

25

SUSANNA
WEVERS

dr. van Pieter
Weyers en Maria

Gijseling

ged. Leiden
17-12-1750

overl. Leiden
19-12-1813

15-11-1783

12

JAN MOLENAAR

metselaar

ged. Leiden (NH)

15-1-1789

overl. Veenhuizen

17-2-1847

tr. Leiden

26

FRANS VAN
KLAVEREN

zn. van Wouter
van Klaveren en
Judith Kettenis

laken werker

ged. Leiden (NH)
7-1-1759

overl. Leiden
1-4-1830

otr. Leiden

27

CATHARINA
VERHAGEN

dr. van Frans
Verhagen en

Jannetje Larsie

ged. Leiden
28-1-1761

overl. Leiden
22-11-1836

15-6-1781

13

ELISABETH VAN
KLAVEREN

werkster

ged. Leiden (NH)

7-9-1788

overl. Leiden

16-9-1869

10-2-1813

6

HENDRIK MOLENAAR

roodverver, ater sjouwer

geb. Leiden 17-2-1825
overl. Leiden 13-1-1890

7-3-1877

28

HENRICUS
BARENDSE

zn. van Jan
Barendse en

Christina Lobel

metselaars knecht

ged. Leiden (RK)
9-2-1766

overl. Leiden
28-5-1840

tr. Leiden

29

JOHANNA
(MARGA-

RETHA) WAAL

dr. van (Joannes)
Henricus Waa! en

Gerarda
Minnepoot

ged. Leiden (RK)
20-6-1766

overl. Leiden
15-11-1831

14-5-1791

HENRICUS BARENDSE

wever

ged. Leiden (RK)

9-2-1795

overl. Leiden

3-4-1871

tr. Leiden

30

(JOHANNES)
JACOBUS

VOORZAAT

zn. van Johannes
Jacobus Voorzaat
en Maria Denijs

brandersknecht

ged. Leiden (NH)
2-4-1758

overl. Leiden
20-4-1814

otr. Leider

31

MARIA
ELISABETH DE

WRINGER

dr. van Abraham
de Wringer en

Catharina Swart

ged. Leiden (NH)
25-4-1765

overl. Leiden
29-12-1827

7-7-1786

15

MARIA ELISABETH
VOORZAAT

spinster

ged. Leiden (NH)

26-6-1796

overl. Leiden

8-4-1874

'2-12-1815

7

MARIA ELISABETH BARENDSE

fabriekwerkster

geb. Leiden 17-3-1830
overl. Leiden 21-5-1869

tr. Leiden 6-8-1851

MARIA ELISABETH MOLENAAR

geb. Leiden 8-6-1855
overl. leiden 5-11-1934

NIETA GROENEVELD

20-11-1887

3
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN
CATHARINA ANGENIETA GROENEVELD

Met haar ruim 111 jaar is Catharina Angenieta Groeneveld- beter bekend als Oma
van Dam - de oudste inwoner van Nederland. Ze is geboren en getogen in Leiden en
dat geldt tevens voor vrijwel al haar voorouders tot in de zesde generatie. De gemid-
delde leeftijd van al haar voorouders in vijf generaties bedraagt 70 jaar en elf maan-
den. Met name van de kant van haar vader werden de voorouders oud: gemiddeld ruim
75 jaar. Haar vader, grootvader en bet-betovergrootvader Groeneveld werden resp. 93,
82 en 83 jaar. Slechts een persoon stierf erg jong: haar grootmoeder van moederszijde
werd slechts 39 jaar.

Twee zaken vallen op aan haar kwartierstaat op de vorige twee pagina's. Ten eerste
het relatief grote aantal gemengde huwelijken. Twee van de vier huwelijken van haar
overgrootouders waren gemengde huwelijken. Met name de 'Smit'-tak maakt het in
dit opzicht bont. Franciscus Smit (nr. 10) is rooms-katholiek gedoopt uit een hervorm-
de vader een een rooms-katholieke moeder. Zijn beide grootvaders waren rooms-
katholiek en zijn beide grootmoeders protestant. De beide grootmoeders waren overi-
gens vermoedelijk zusters.

Het tweede dat opvalt is het niet voorkomen van buitenechtelijke kinderen. In Leiden
is het aantal buiten huwelijk verwekte kinderen erg hoog en in de meeste 'echt Leidse'
kwartierstaten komen die buitenechtelijke kinderen veelvuldig voor.

Tenslotte de stamreeks Groeneveld. Wat Leiden betreft begint die in 1702 als Dammes
Groeneveld uit Heusden in het huwelijk treedt met Gesina Roedick uit Deventer. In
Heusden is verder geen onderzoek gedaan.

CdG

ZES GEZUSTERS

In het artikel in Gens Nostra 53 (1998), pag
139 betreffende 'Cornelis van der Roest' is
sprake van een kok van het fregat 'Zes Gezus-
ters'. Het toeval wil dat in de genealogie van
mijn vrouw (Van Zuijlekom) ook een kok
voorkomt van dit fregat, die tijdens de reis is
overleden. Mogelijk was hij zelfs de opvolger
van Cornelis van der Roest.

Deze kok was Hendrik Jacobus van Zuijle-
kom, geb. Rotterdam 2 mei 1819, zn. van Wil-
lem Zuijlekom en Kniera Hendrika Meener-
breuker. Hij trouwde voor de eerste maal te
Rotterdam op 30 juni 1841 met Hendrica
Lammerse en voor de tweede maal aldaar op

19 november 1851 met Elisabeth Bleijenberg.
De burgelij ke stand van Dordrecht ver-

meldt: 'op 10 Juli 1877 een brief ontvangen
van de Heere Ministers van Marine met een
acte van overlijden opgemaakt aan boord van
een Nederlandse te Alblasserdam thuis beho-
rende fregat 'Zesgezusters', zeilende in de zee
Atlantische Oceaan op breedte 20° 29' LO 0°
28' Gen. dat waarschijnlijk de 15e Mei 1877
Hendrik Jacobus van Zuijlekom, 58 jaar, kok,
aan waterzucht is overleden'.

De originele akte was toen in Dordrecht
niet te vinden.

J.H. Schaap
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GENEALOGIE VAN HOLTEN

door mevr. G.E. BREDERODE, A.J. STASSE en K.A. REUVERS

Voorwoord
In 1991 werd in Gens Nostra door de derde samensteller van deze genealogie een
vraag gesteld naar de herkomst van Govert Hendriksz van Holt en zijn vrouw Maria'.
Er kwamen enkele reakties, met gedeeltelijk al bekende gegevens en enkele aanvullin-
gen hierop. Een concreet antwoord op de vraag bleef echter uit. Wel ontstond door
deze vraag het contact met de andere twee samenstellers. Gezamenlijk werd een gene-
alogie opgebouwd, die hier gepresenteerd wordt. Exact één dag na het insturen van
de genealogie kwam er (vier jaar later!) toch een zeer waardevol2 antwoord op de
vraag. Mevrouw Drs. H.A. de Bruijn uit Ernst maakte melding van de Copye Brieven
door Gijsbert van Rijckhuijsen samengesteld in het midden van de 18e eeuw, en aan-
wezig op het Gemeentearchief Leiden (fiches bij het Centraal Bureau voor Genealogie
te Den Haag)3. Ook Gijsberts vader Arien van Rijckhuijsen had al genealogische be-
langstelling en gegevens verzameld en opgeschreven. Deze zeer waardevolle reaktie
maakte het mogelijk de genealogie nog enigszins te herzien, maar vooral aan te vullen
met het in de genealogie zo vaak genoemde secundaire materiaal.

Gijsbert vond het blijkbaar belangrijk dat een genealogie goed opgezet moest wor-
den. Hij formuleerde dat in zijn brieven als volgt: 'dat de nettigheyd van een Geslacht-
Register hier in bestaet, dat men weet de tijd wanneer, de plaets waerso, dat ymand
geboren, gedoopt, getrouwt ofte overleden is. Ten anderen de namen van d'ouders die
in een Familie komen te Trouwen. Ten derden van mans-personen ook haer wapen'.
Deze zinsnede haalt hij in min of meer gelijke bewoordingen telkens aan. Het is mo-
gelijk aan hem te danken dat de familie Reuvers4 vanaf 1758 in de familiebijbel deze
gegevens is gaan bijhouden. Ook van de familie Rosa is een familieboekje bewaard
gebleven, waar Gijsbert in 1738 mee begon5.

Inleiding
Het hier behandelde geslacht stamt volgens Gijsbert van Rijckhuijsen uit Duitsland.
Via Geldermalsen en Deil verspreidde de familie zich over de wijde omgeving, maar
bleef uiteindelijk alleen voortbestaan in het Land van Arkel. De gegevens zijn verza-
meld tot aan de invoering van de burgerlijke stand.

De naam werd door de oudste generaties altijd als 'van Holt' gevoerd. Na ca. 1670
veranderd het in vrij korte tijd in 'van Holten'. De oudste vermelding van de naam in
het geloftesignaat van Deil, waaronder Geldermalsen ressorteerde, dateert van 9 janu-
ari 1588. Hier wordt een Hanrick van Holt vermeld, maar het is onwaarschijnlijk dat
het hier de stamvader betreft.6 Op 20 oktober 1616 is de volgende vermelding: 'Hen-
riek Jansen van Holt', dit is wel met zekerheid de stamvader. Hij zal met zijn gezin
naar Geldermalsen getrokken zijn, toen de kinderen nog klein waren.

De naam van Holten duidt op een toponiem, zoals aangegeven in de Copye Brieven.
Er is geen uitgebreid onderzoek naar de plaats van herkomst gedaan. Er zijn in Duits-
land vele plaatsen aan te wijzen met de naam Holt, Holte, Holten en Olten. In de Co-
pye Brieven wordt zelfs een keer gesuggereerd dat de plaats van herkomst wel eens
Holten in Overijssel zou kunnen zijn. Op 29 oktober 1747 schrijft vader van Rijck-

Gens Nostra 54 (1999) 135



huijsen aan zijn zoon: 'Ik ben deze soomer eerst te weeten gekomen, dat Holten leijt
4 uuren booven Deventer. So Balgoijen seijt: heeft het zijn naem wel, is een Dorp,
leijt tussen twee bergen, daer veel gepasseer is en doortogt. Ik heb mijn moeder wel
horen zeggen, dat haer vader's vader daer van daen was en tot Geldermalsen was
neergezet ten teijde oorlog sijnde met den Koning van Spangien circa 200 jaren gele-
den.' Deze verklaring wordt bevestigd in 'Geschiedenis van Overijssel'7. Hierin is op
pag. 124 en 125 informatie over de slechte toestanden terug te vinden. Uit de omslag
tot onderhoud der garnizoenen te Deventer in september 1587 blijkt dat ook: 'behalve
nog andere plaatsen als Heino, Wijhe, Olst, Bathmen en Holten, achter welke slechts
Memorie staat, soo niemant daer en woont'.

Naamgenoten werden in de ruime omgeving aangetroffen. In de 16e eeuw te Ophe-
mert, Wijk bij Duurstede en Culemborg (ook met de voornaam Hendrik, die hier in
de eerste generatie ook verschijnt), in de 17e en 18e eeuw in veel meer dorpen. Met
name in Veenendaal komt een omvangrijk geslacht Van Holten voor, stammend uit
Amerongen. Van enige verwantschap van al deze geslachten is nog niets geble-
ken.Verwantschap lijkt vrijwel uitgesloten.

De gegevens die over de familie in de Copye Brieven te vinden zijn zullen niet in zijn
geheel weergegeven worden, omdat ze enerzijds veel te uitgebreid zijn, anderzijds
automatisch al in de genealogie vermeld worden. In het 'Geslachtsregister van Holten'
zijn gegevens te vinden die al door Arien van Rijckhuijsen moeten zijn opgeschreven.8

Hij beschrijft hoe zijn grootvader uit Duitsland gekomen is en hoe deze zijn grootmoe-
der schaakte. Dit verhaal volgt hierna evenals het kleurrijke verhaal van de begrafenis
van zijn grootmoeder die ongetwijfeld een enorme indruk op de toen 10-jarige Arien
gemaakt zal hebben.

'Nu sal ik op halen van myn Moeders Vader, wiens Naam was Govert Hendricksz van Holten, hij was
uit Duijtslandt om 't gelooff moeten vlugten, uit een Stadt of Sterkte die Holt of Holten hiel.

Hij was in zijn jeugt een Kleermaker van zijn Ambagt, en tot Herwijnen zig ter neder zettende, krijgt
aldaer behagen in een Dogter uit het Stam-Huijs Roosa, Mariken Aeldertsdr. Roosa, suster van Geurt
Aeldertsz. Roosa.
Deze Mariken op een tijd zijnde spinnen bij een Buur daar tegen over, spraken met malkanderen af op
wat wijse, zij met hun beijde zouden kunnen doorgaen.
Na overleg van zaken wiert goed gevonden, dat Mariken des Nagts door het venster sonde klimmen of
ne 'er laten, en daer luijden bestelt zijnde die tot getuijgen waren, dat hij haar niet had weggevoert, maar
hij met haer was mede gegaen. Dit geval ter ooren van haare ouders gekomen zijnde, hoorden zeer
nieuw toe, waar haar Dogter na toe was, men meende dat zij verongelukt was, maer doen men hoorde
dat Govert ook weg was, kon men denken dat met haar beijde weg waren. Eijndelijk de ouders wisten
waer haar Dogter was, nam. te Deijll, alwaar door't tussen spreken van den Heer Richter Holl, en ande-
re daer zijnde vrienden, de Questie tussen ouders en kint, in der minne beslist, en toegestaeyn wiert, dat
zijL. zamen zouden trouwen onder die mits van geen Kleermaker te blijven, waer door hij Govert, door
grote voorspraeck van de vrienden tot School-bedienaer van Geldermalsen wiert aengenomen.
So dat Govert Hendriksz. van Holten op den ...1630 te Deijl getrouwt is met Marike Aeldersdr. Roosa
En hebben zamen verweckt vijffsoonen en twee Dogters, waer Aeltjen Govertsdr van Holten, zijnde mijn
Moeder d'outste was.'

'De voornoemde Govert Hendriks van Holten, wiert daer na beroepen tot schoolmeester en secretaris
van Deyll en is aldaer gaan wonen op de 7 October 1640. Hij is hier overleden intjaer 1670 of 1671'

'De voornoemde Mariken Aeldertsdr Roosa ging na haar Mans doodt we 'er te Herwijnen wonen, en ver-
sogt aan haar kinderen als zij kwam te sterven, dat zij dan tot Deijll bij haar Man moest begraven wor-
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den, 't welk na dat ze overleden was door haar kinderen op den 23.julij 1681 is volbragt.
lkArien van Rijckhuijsen, doemaels een jongen van 10. jaren oud zijnde, en met de vrienden op den wa-
gen zat, om het lijck tot Deijll te brengen, tot Heilouw komende liepen de Paerden voor de Smit op de
Kaaij, also dat de wagen vol vrienden zijnde, om ver viel, dog niemand beschadigt, Eijsbrand Fockert
reed den wagen, en door het lang onderweeg zijn hadden de Dragers wat moeten wagten, hadden maal-
kanderen ondertussen eens toegebrogt. Doen ze het lijck in de Aerde lieten zacken viel een of twee
Dragers meede in 't Graft. Dient voor Memorie.'

De gegevens kloppen niet altijd geheel met de werkelijkheid. Govert Hendricksz van
Holt is kort voor 6 februari 1674 overleden, terwijl Arien opgeeft ca 1671. Ook ver-
meld hij dat er vijf zonen zijn, waarbij hij wel aantekent dat hij niets weet van de
vijfde zoon. Gezien de boedelscheiding zijn er zes kinderen geweest, hoewel er uiter-
aard nog een jong overleden zoon geweest kan zijn.
Ook voert Gijsbert van Rijckhuijsen in 1745 correspondentie met 'Hendrik van Ran-
gelroyen, huurkoetsier in 's-Hage', die beweert dat zijn grootmoeder een Geertruid
Goverts van Holten was en te Driel gehuwd met Aert Faesz van Rangelroyen. Gijsbert
twijfelt aan de juistheid en laat dat verder in het midden. Blijkbaar wist Hendrik het
ook niet meer precies, want een dochter van Metje Goverts van Holten was met Aert
Faesz van Rangelrooy gehuwd9.

Genealogie
I. Hendrick Jansz van Holt, komt met zijn gezin naar Geldermalsen, kleermaker al-
daar.

Kinderen:

1. Govert, volgt II.
2. dochter, genoemd 4-9-1651 10

Hendrick werd meermaals vermeld in het Ding- en Geloftesignaat van Deil.
Van 20-10-1616 dateert de oudste vermelding, toen 'Henrick Jansen van Holt' bezit nam van vier hond
land, wat eerst in bezit was van Gerit Jansen Rottert in Geldermalsen op 't Rot gelegen tussen land van de
erfgenamen van wijlen Geurt van Groll ten zuiden en voornoemde Gerit Jansen Rottert ten zuiden ernaast,
voorts ten oosten tot 'den Roywegh'".
Blijkbaar waren er moeilijkheden met de afrekening, gezien een akte van 23-2-1617: Lenardt Segersen heeft
bij voorgaande inzetting na openbaar ophangen en afslaan te Geldermalsen voor de herberg van de weduwe
van Berndt van Groll ten aanhoren van enige naburen aldaar 'den slach behouden van vier hondt Landts
tho geldermalsen op 't Rot gelegen, bij Henrick Jansen van Holt tegen Gerit Jansen Rottert geëvinceert
(evinceren = uitwinnen) voor de somme van vijftich guldens.' Dit geschiedde de 22e feb. 1617. Daarna ver-
scheenen Lenardt Segersen voornoemd en heeft de koop van de 'voorschreven vier hond land weer overge-
geven aan Henrick Jansen van Holt voornoemt etc.' '2.
Op 17-11 -1620 verscheen 'Hendrick Jansz, snijder' te Geldermalsen en kocht een erfbrief van een huis en
hof te Geldermalsen, gedateert 2-2-1580. In de kantlijn staat 'Hendrick Jansz van Holt'13.

II. Govert Hendriksz van Holt, geb. 'Holten in Duitsland', aanvankelijk kleermaker
te Geldermalsen, vanaf 7-10-1640 schoolmeester, koster en secretaris te Deil, overl.
kort voor 6-2-1674, tr. Deil 1630 Maria Rosa, samen met Govert op de lidmatenlijst
van Deil 1659 en ca. 1671, overl. Herwijnen, begr. Deil 23-7-1681, dr.v. Alert Gijs-
berts (Rosa) en Metken Walravensdr.

Uit dit huwelijk:

1. Aeltge Goverts van Holten, geb. Geldermalsen 1-11-163214, lidmaat Deil 1659,
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woont later Hellouw en uiteindelijk te Herwijnen, overl. Herwijnen 14-9-1716,
tr. (1) Deil 1-3-1663 (ondertr. 1-2-1663) Gijsbert Jansen van Rijckhuijsen (Rijc-
klickhuijsen), geb. 1622, j.m. timmerman te Herwijnen, overl. 24-7-1674, zn.v.
Jan Hendricks van Ryckhuysen, timmerman en herbergier te Herwijnen, en Ari-
aentje Wouter Ottendr. tr. (2) Hellouw 7-3-167515 Cornelis Hendricksz Ver-
ploegh, geb. Hellouw, timmerman en molenmaker, schepen en buurmeester,
overl. Hellouw 1694, weduwnaar Mariken Ariensdr de Jongh, zn.v. Henrick Cor-
nelissen en Anneken Hen(de)ricx16.

Op 24-11-1663 werd in Tuil een akte van tocht opgemaakt door: Gijsbert Jansen, timmerman tot
Herwijnen ende Aeltgen Geurts van Holt e.l. aan Jan Joosten Clodder'7. Acten van tocht kwamen
in de Tielerwaard (maar ook Bommelerwaard) veel voor. In Tuil werd op 10-3-1591 beschreven
waarom en deze verklaring volgt: 'in den Lande van Thielreweerdt een costuijme ende recht is,
dat niemandt zijn Erffgoedt aldaer bij testamente voor Notaris ende getuijgen vermaken, andere
legateren off oock beswaren mach eenigerwijs, dan alleen voor Schepenen des Hemaels daer onder
die goederen resoneren ende gelegen zijn, oock dat man ende wijff den anderen geen lijffrenthe
off lijffpensioen voor Notaris ende getuijgen maecken moghen. 't Zij uijt Erfguederen reede
goederen, actie ofte schulden, anders dan voor Schepenen als voors. d'welck alsdan oock moet
geschieden bij vercoopinghe der selver ende geinterponeerde derde persoon als cooper gelijck
oock in allen tochten generael ende speciael gebruijckelijck interfuerunt' '8.

2. Henricus, volgt lila.
3. Gijsbert, volgt Illb.
4. Cornelis, volgt IIIc.
5. Johannes, volgt Illd.
6. Metjen Goverts van Holten, ged. Deil 11-4-1653 (Paasmaandag), 1681 'j.d. van

Deil', lidmaat Deil Pasen 1672,Driel 19-4-1674 (ook Pasen), won. 1681 Herwij-
nen, tr. Herwijnen 16-10-1681 Steyns Jansen van Merckwijck (Marckwijck), ged.
Driel 23-1-1653, lidm. ald. 8-4-1683, wednr. Jenneken Gijsberts (otr./tr. Driel
6/21-2-1675), zn. van Jan Claesz en Jenneke Jacobs te Driel19.

Op 10-10-1644 kocht Govert Hendricks van Holt van Willem Roeloffs nabuur tot Tricht 'vijft halff hondt'
(vijft halff = 4,5!) land in het kerspel Deil'int Achterdorpse Block gelegen', nog vier hond tussen land van
Aert Jacobs (van Ringelensteyn, de schout) ten westen, Adriaen Ghysbertsen ten zuiden en Jerusalem
Clooster tot Cuylenburgh ten noorden, en nog 'vierd half' (= 3,5!) hond land aldaar op de 'Beuninckheu-
vel'20

Govert leende 12-12-1645 honderd gulden, een lening die van 1682 tot 1691 door zijn erfgenamen werd
afgelost. Govert bekende schuldig te zijn aan Steven Geritsz en Willem Mersmen, diakenen te Deil en dat
ten behoeve van deze diakonie, de som van honderd gulden. De rente bedroeg "ses gulden ende vyff stuy-
vers a twintig stuivers per gulden". De lening werd aangegaan voor eenjaar, maar kon telkens verlengd
worden. De opzegtermijn was 3 maanden.2'
Op 4-9-1651 verscheen Govert Hendricksz van Holt, eiser en aanklager, Handrick Aelbertsz Vereem, na-
buur te Geldermalsen, gedaagde en verweerder, ter andere zijde'. Akte i.v.m. niet betaalde huur van een
huis in Geldermalsen. Govert was samen met zijn (helaas niet met naam genoemde) zuster eigenaar van dat
huis, dat ze 'ongescheyden en ongedeylt toecompt' van wijlen Handrick Jansen. Contract gelicht door Go-
vert Hendricksz van Holt 14-8-1660.22

Op 11-10-1652 werd een 'Tynsbrief'23 gekocht te Deil door Govert Henricksz van Holt, secretaris tot Deijl
van Peterken van der Poll wed. Joan Ewaldtsz. De tijns bedroeg twaalf Carolie gulden en tien stuivers per

24

jaar.
Vervolgens kocht Govert Henricksz van Holt te Deil op 30-11-1654 'vierd Halff hondt' zaailand op de
voorste Beuninckheuvel, 'dijck, thijns ende erffpacht vrij' van de erfgenamen van Ghijsbert Jaspersz.25

Te Deil werd 13-9-1665 een testament opgemaakt door 'Goverdt Hanricksen van Holt, Secretaris Dorps
Deijl ende Maria Alerts sijn echte huijsvrouw'. Bepaald werd dat na hun dood het deel van de goederen,
dat toekomt aan wijlen Gijsbert Govertsen van Holt, 'sergeant in sijn leven van den Heer Colonel Henrick
van Tuijl tot Bulckensteijn', naar diens onmondige kinderen gaat. Indien deze kinderen zonder wettige
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kinderen komen te overlijden, zal deze portie terug vallen aan 'de rechte bloedzijde' waar het ook vandaan
gekomen is ('ende aen niemant anders').'26

Op 18-5-1671 verscheen Govart Henricksz van Holt die was belast met de administratie van de nagelaten
boedel van wijlen Evert Berntsz en Jenneken Geurts. Govert was zodanig 'geestelijk en wereldlijk be-
zwaard', dat hij zijn taak niet goed kon doen en vroeg van de adminstratie ontlast worden, hetgeen werd
toegestaan.27

Een kleine 3 jaar later bleek Govert overleden te zijn, op 6-2-1674 verscheen: 'Meriken Aellers de Roos
wedue Govert Hendericksen van Helt in sijn leven Secretaris Dorps Deijll' met een gekozen momber, ook
voor haar andere kinderen bij voornoemde Govert Hendericksen verwekt en 'Johannes van Helt'. Betreft
verkoop en overdracht van huis en hof in het gericht van Geldermalsen gelegen (tussen Hendrick Hermen-
sen van Boemell oost, ten zuiden de Lingedijk, ten noorden het Sant, ten westen Johannes Zegerius Phalius)
aan Dirck Gijsbertsen van Meteren, dijk, thijns en erfpacht vrij. Waarborg 'negend'halff' hond land, zowel
boomgaard als bouwland gelegen achter de Kerk in het gericht Deil, genaamd 'den Hophoff'.28

Schepenen van Deil hebben op 17-5-1676 'Maria Rosa weduwe wijlen Govert Henricksen van Holt, in
Leeven School-dienaar tot Deijl', koop gewezen in goederen van 'd'Heeren Capitulairen van Ste Marien
tot Utregt', voor twee jaar achterstand, te weten de jaren 1672 en 1673, jaarlijks het bedrag van 50 car.
gulden, die de schooldienaars in Deil uit de tienden aldaar heffen. Een maand na bekendmaking moet
betaald zijn.29

Deil 12-6-1678. Akte van slijting Willem Dirck Simonis. Hierin komt als belending voor de wed. Govert
Henricksz van Holt.30

Op 31-12-1682 vond het 'mageschijdt' plaats tussen de kinderen en kleinkinderen3' van wijlen Govert
Handericksz van Holten bij Maria Alertsdr Roosa. De goederen werden in 6 loten verdeeld, waarna de
beschrijving en verdeling van deze loten volgt. De akte werd ondertekend door Joh. van Holten, Hendrick
Gijsbertsz van Holten, Cornelis Verploech, Stens Janse van Merckwijck en Dirck Willemse van Dieën (die
was gehuwd met Stijntjen Peterse Ram, weduwe van Cornelis Govertse van Holten).
Notulen kerkeraad Deil: ' Op 31-3-1679 werd met Johannes van Holt, zoon van de secr. van Holt zaliger
afgerekend t/m het jaar 1679. De vrouw van secretaris van Holt hield een schuld van tweehonderd vijfen-
twintig gulden.' In de kantlijn staat:' Jacob Aertsen de Jonge hierop ontvangen volgens aanwijzing de som
41-5 op 29-12-1679, op 17-12-1682 de erfgenamen wegens pacht betaald 7-6-0'.
Op 16-12-1685 wordt nog eens afgerekend met de erfgenamen van wijlen secretaris van Holdt over alle
vervallen interest t/m 1685, en van het kapitaal werd honderd gulden afgelost. Resteert te betalen vijftig
gulden van interest en de rest van het kapitaal. Getekend: Cornelis Verploech en Aert Lambrechtsen Cock.32

Op 2-4-1691 werd het restant aan de diakonie gerestitueerd, interest en kapitaal samen een bedrag van 150
gulden en 15 stuivers. De betaling werd gedaan door 'Sr.OVerploegh'. Namens de Kerkeraad getekend:
Peter van Ham, Jacob Aertsz van Ringelsteijn en Theodorus Melsius. Cornelis Verploech bekend door Aert
Lammertsz de Cocq en de kinderen van 'Johannis van Holten zaliger weduwe' voldaen te zijn voor een
derde van de voorschreven obligatie en verlopen interest.33

nia. Henricus van Holten, geb. vermoedelijk Geldermalsen, heet voor 1674 van Holt,
lidmaat Deil 16-9-1666 en te Driel 25-12-1667 ('Henderick Govertsz van Holten met
attest van Deijl'), overl. 1682, tr. (1) Driel 6-10-1667 (ondertr. Deil en Driel 15-9-
1667, 'attest na Driel gegeven den 30 Septemb.', resp. 'met acte van Deijll getrout')
Maria Bellingam, geb. Uitwijk 18-3-164534, lidmaat Driel 25-12-1661, overl. Driel
1-12-1673, dr. van Noel (Noach) Bellingam, schoolmeester, en Maijke Abrahams
Rosa, otr./tr. (2) Driel 19-6/5-7-1674 Maryken Rheijnders vanAelst, ged. Driel 16-2-
1651, lidm. Driel 1-10-1674, overl. 1680, dr. van Reinier Arien Henderyx (van Aelst)
en Grietje Joosten van Martwijck.

Uit het eerste huwelijk:

1. Godefridus volgt IVa.
2. Noah, ged. Driel 4-6-1671. Waarschijnlijk jong overleden.
3. Maria van Holten, geb./ged. Driel 10/12-1-1673, lidm. Driel 7-4-1694, overl.

voor 1710, otr./tr. Driel 14/30-4-1693 Cornelis Gheurtsen van Steenbergen, lidm.
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Driel 7-4-1694, smid te Driel, begr. Driel 11-1720, zn. van Gheurt Cornelisz
Smith en Neeske Hendricks.

Haar familienaam zou van den Boom zijn geweest35, (het echtpaar van Steenbergen/van Holten
komt twee keer in de kwartieren van de derde samensteller voor).

Uit het tweede huwelijk:

4. Margriet van Holten, geb. en ged. Driel 12-3-1676, begr. Driel 29-1-1696.
5. Gijsbertjen van Holten, ged. Driel 24-7-1678, otr./tr. Herwijnen 3/24-4-1701 Jan

Immertsen van Rijckhuijsen, geb. Herwijnen 1678, zn. van Eymert Jansz van
Rijckhuysen en Susanna Gijsberts.

Bij huwelijks inschrijving: 'en sulx met schriftelijck consent van Aeltjen Rijckhuijssen haerer
beijder moeije, van die bruijdegoms kant wegens haer eerste man, ende van der bruijdt kant bloet
moeije'.

6. Cunera van Holten, geb. en ged. Driel 1-8-1680, begr. Driel 10-10-1755 tr. Driel
21-9-1704 Jan Rijken Reuvers, ged. Driel 12-12-1678, arbeider, begr. Driel 21-
11-1735, zn. van Rijck Petersz Reuvers en Maria Ariens (Dit echtpaar zijn voor-
ouders in rechte lijn van de derde samensteller). Zij testeren Driel 17-10-1729.36

Jan tr. (1) Driel 14-5-1702 Christijntje (Stijntje) van Hoffen alias de Bye.

In 1682 werden al deze kinderen wees. Uit brieven van de oudste zoon Godefridus valt af te leiden dat zijn
halfzus Gijsbertje bij de familie in Herwijnen woonde (vermoedelijk zal zij bij haar tante Aaltje van Holten
zijn opgevoed), de overigen in Driel.
Op 22-9-1674 werd een akte van tocht en testament opgemaakt tussen Henderick van Holdt ende Maria
Reijnders van Aelst echtelieden. In het testament wordt bepaald dat de kinderen erven en tot hun mondige
dag toe opgevoed zullen worden.37

In Driel werd 2-4-1680 een akte van tijns gevonden. Hendricus van Holten heeft geloofd Herman Janse van
Lith tyns achtien gulden en vijf stuivers vanaf heden over een jaar, en vervolgens jaarlijks.38

Driel 8-10-1681. Petrus Ceporinus, mede schepen, geloofde Hendricus van Holten te indemniseren van de
aanklachten, zoals zijn zuster Cornelia Ceporinus de voornoemde van Holten bij de heer richter aange-
klaagd heeft (helaas werd niet gevonden waarover deze aanklacht was).39

Schepenen hebben 30-11 -1683 koop gewezen aan Herman van Lidt Saersen in goederen van Hendricus van
Holten met tijnsbrieven van achtien gld, vijftien st. jaarlijks, die voornoemde van Holten op 2 april 1680
aan voornoemde van Lidt te betalen gelooft heeft. Er moet betaald zijn binnen twee maanden na de bekend-
making.40

Herman van Lith verzocht de schepenen om op te treden voor de erfgenamen omdat de bloedvoogd was
overleden op 5-6-1685. Verzoek of de heer richter als opper momber mag geauthoriseerd worden, hetgeen
toegestaan werd.41

Op 13-10-1687 compareerde schepen Joost van Martwijck (de curator Joost van Martwijk was een volle
neef van de kinderen uit het 2e huwelijk) en maakte aanspraak op roerende en onroerende goederen van
'Holtus'. In de kantlijn: 'erven Holtus'.42

I.v.m. de nalatenschap nog de volgende akten: schepen Joost van Martwijck in hoedanigheid als aangestelde
curator over de kinderen van Hendrick van Holten en Maria Reijnders, krachtens een koop- en verwinbrief
van 30-5-1690 ten laste van de voogd van voornoemde van Holten, eigenaar geworden van elf hond land
met de daar opstaande schuur, op de Worden gelegen, ten oosten de wed. van Jan Hermense Bouwens, ten
westen Hillebrant Artsen, ten zuiden Floran Bellingan en ten noorden het huis dat van schepen van Aelst
was.43

Op 30-5-1695 is door Joost van Martwijck, schepen, in hoedanigheid als curator over de boedel van Hen-
drick van Holten en Maria Reijnders, een verzoek ingediend tot taxatie van de boedel. Deze moet betaald
worden door Aert Hendrickse van de Laer en schepen Rogier van Hausselt als voogden van de kinderen
en erfgenamen van voornoemde van Holten. Schepenen hebben dit uit laten voeren, voor het bedrag van
119 gulden en 6 stuivers, inclusief 'speciegelt' (contante geld) en de zegel.44

Op 11-12-1702 kwamen de erfgenamen van Maria's vader bij elkaar:
'Floran Bellingang voor zichzelf, en als gevolmachtigde van Ds. Godefridus van Holten, predikant te
Batavia in Indië, en Cornelis van Steenbergen, testamentaire erfgenamen van Noagh Bellingang.45
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IVa. Godefridus van Holten, geb. en ged. Driel 1-11-1668, lidmaat Driel 25-12-1684,
was toen student. Werd 25-9-1690 als student ingeschreven te Leiden. Werd als pro-
ponent beroepen te Zuilichem en Nieuwaal (classis Zaltbommel) 1693. Afscheidspre-
dikatie ald. 12-12-1700. Hij kwam in Indië, door middel van de Kamer van Zeeland,
met het schip de Gouden Phoenix, 19-9-1701, en werd predikant te Batavia bij de
nederduitse gemeente op 15-3-1702. Hij overleed aldaar 'schielijk en onverwachts'
15-11-171746. Otr/tr. (1) Oisterwijk 5/20-9-1693 (volgens Copye brieven 10-9-1693)
Catharina Elisabeth de Lange, ged. Oisterwijk 29-6-1673, overl. Batavia 30-3-1705,
dr.v. Petrus de Lange, predikant, en Sophia Verster (volgens Copye brieven zou de
moeder Maria van Zijpestein heten). Tr. (2) Batavia Margaretha Heyman, wed. Bal-
juw Dudde, die als weduwe 22-5-1720 te Batavia testeerde. Hij nam 4 maart 1716
geld op te Batavia.47

Uit het eerste huwelijk zes kinderen:

1. Noach van Holten, geb. 31-5-1694 (oude stijl) te Zuilichem, zijn doop is daar niet
ingeschreven, woonde 1715 in Semarang. Blijkens testament van zijn vader in
1717 assistent in dienst der E.Compagnie.

2. Sophia Maria van Holten, geb./ged Zuilichem 10/11-8-1695 (get. Pieter de Lan-
ge), overl. Batavia mei 1715.

3. Hendrick van Holten, geb./ged. Zuilichem 3-10-1696 (get. Johannes Bachine,
predikant, Adriaan Meertensen), overl. na 14-11-1717, dan evenals zijn broer
Noach assistent in dienst der E.Compagnie.

4. Anna, geb./ged. Zuilichem 27/31-10-1697 (get. Anna Clara de Lange), overl.
voor 30-11-1702.

5. Jacoba, geb./ged. Zuilichem 18/20-11-1698, overl. na 14-11-1717.
6. Zoontje, geb. Kaap de Goede Hoop 1701, na 3 weken overleden.

'Godefridus Hendricusz van Holten tot Domenie gestudeert zijnde uit zyn Grootvaders Beurs (Noel (Noach)
Bellingam). Hij doet op den 12 Decemb. 1700 te Zuylichem zijn afscheyt Predicatie uit Genesis 12 vers 1
'De Heere nu hadde tot Abraham gezeyt, gaet gij uyt uw lant, ende uyt uwe Maegschap, ende uyt uwes
vaders Huys, na het land dat ik uw wysen sal' en tot Nieuwael uyt Rom.l0.vers7.
Hij vertrekt dan Kersmis 1700 met zyn Huyshouden na Batavia, daar komt zyn vrouw te sterven, trouwt
daer andermael op den.... met juff. wedue van den Bailluw Heymans. Hij is aldaer overleden 1718. Ik meen
dat daer ook 3 kinderen van hem gestorven syn en nog twee soons in 't leven, den outsten Noach, en den
anderen Hendricus.48

Uit een brief van Gijsbert van Rijckhuizen aan een neef die gaat trouwen een gedeelte:49

'Ik heb een neeff gehadt, Godefridus van Holten, laest Predikant op Batavia, was weduenaer geworden,
wiert geraden door goede kennissen (hij had 5 kinderen) te gaen vrijen bij de weduwe van den Baljuw die
Rijk was, in't eerst dorst hij niet. Dit kwam aen den Gouverneur, die den Domenie goede moet en raet gaff,
en versogt den Domenie met de Weduwe te gast, na dat de Maeltijd gedaen was, gaff haer een kamer, het
worde Huwelijk, en de weduwe had twee kinderen, en 't Huwelijk was zeer goet, beter als zijn eerste was
geweest, dat ik Uw ook wensch. Hier zijn veel muijsen en slegte Haver den Huijsman geeft toe, 't is hier
slegt....'.
Op 14-11-1717 maakte Godefridus te Batavia een testament. Dat gebeurde 's nachts om 12 uur, blijkbaar
enkele uren voor hij stierf. De beide zoons wonen niet meer thuis, maar dochter Jacoba moet bij zijn echtge-
note blijven wonen 'en gealimenteert werden'. Het testament werd opgemaakt ten huize van Godefridus
staande aan de westzijde van de groote rivier.50

Illb. Gijsbert van Holt, geb. vermoedelijk Geldermalsen, overl. voor 13-9-1665 (te-
stament van zijn ouders), ondertr. 's-Hertogenbosch 21-1-1662 (als 'j.m. van Gelder-
malsen, sargant van de comp. Cornelle van de heer Commandeur Tuijl') Anna Willem-
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sen van Straesburg, 'j.d. van de Schans te Voorn, won. in de Hintemerstraet', dr. van
Willem Willemse van Straetsburch en Catharina Simonsen van Weert.

Uit dit huwelijk:

1. Caterina, ged. 's-Hertogenbosch 12-9-1662 (get. Willem van Straesburch en
Marck van Straesburch).

2. Hendricus, ged. 's-Hertogenbosch 9-10-1664, volgt IVb.

Volgens het testament van zijn ouders (zie bij II) van 13-9-1665, waren er onmondige kinderen. Caterina
is derhalve na die datum overleden.

FVb. Hendrik (Hendricus) Gijsbertse van Holten, ged. 's-Hertogenbosch 9-10-1664
(get. 'de heer collonell Tuijll heere tot Bolckensteijn ende Guldenborgh, commandeur
deser stadt en Goeijert Hendrickss van Holt sickeretaris tot Deijll en Elisabeth de
Gronde (= Groenen!) die genaemt Rosa woont tot Soelen'), won. Overslingeland,
overl. Hoornaar, otr./tr. Noordeloos/Hoornaar S/23-1696 JudikJillis, won. Overslinge-
land, overl. na 24-6-1746 (is dan nog doopgetuige te Hoog-Blokland), dr.v. Gillis
Ferdinandus Turckx en Maijke Cornelis de Cleijen5'. Zij werden vermeld als lidmaten
te Hoornaar 19-11-1719 (Henderik Gijsbertsz en Judik Jelisz).

Uit dit huwelijk, allen ged. Hoornaar:

1. Annetje van Holten, ged. 27-1-1697 (get. Aaltje Goverts van Holte), wonende
1720 Noordeloos, belijdenis Hoornaar 14-9-1721:' Annigje Henderiks van Holten
woont op Hoornaar', met de aantekening: 'ab.'(= abiit, vertrokken), vervolgens
lidmaat te Noordeloos met att. van Hoornaar 21-9-1722, overl. 3-7-1733, otr./tr.
(als j.d. van Hoornaar) Noordeloos 10/25-8-1720 Jan Teunisse de Kluijt, ged. ald.
24-8-1698, belijdenis ald. 23-3-1723, vertrokken met att. naar Meerkerk 16-9-
1725, zn. van Teunis Gerritsz de Kluijt en Magteltje Jans. Hij otr. (2) Giessen-
Nieuwkerk 17-4-1734 Willemje Gossens van Harten.

2. Geertruij van Holten, ged. 16-11 -1698 (get. Leijsbeth Jilis). Geertruij was doop-
getuige te Noordeloos op 29-8-1723. Copye brieven: 'is nog vryster (1737),
woont by haar moder in'.

3. Marieke van Holten, ged. 12-9-1700 (get. Metje Govers van Holten), tr. Noorde-
loos 24-2-1732 Jan Gijsbertse van Driel, mr. timmerman te Hoornaar.

4. Catrina, ged. 9-8-1702 (get. Lijsbeth Jiliss).
5. Gijsberth, ged. 21-9-1704 (get. Jilis Ferdinandus en Maijcke Cornelis). Onge-

huwd overleden.
6. Jillis, ged. 16-1-1707 (get. Jilis Ferdinandus en Lijsbeth Jillis), volgt V.

In Gorkum zijn twee transportaktes en een testament gevonden:
Op 20-4-1713 werd door Hendrik Gijsbertse van Holten, wonende op Hoornaar, getransporteerd en overge-
dragen aan Jacob Cornelissen van Kleeff, mede wonende op Hoornaar, tien voeten erf achter het huis van
de voorschreven van Cleeff, even breed als dit huis, met nog een een stuk erbuiten op het erf van Hendrik
Gijsbertse voor 15 gulden.52

Vervolgens op 4-5-1716: Jan van Slingeland en Antonij van der Strenge (ook voo hun echtgenoten) beide
tot Dordrecht hebben getransporteerd en overgedragen aan Hendrik Gijsbersen van Holten wonende tot
Hoornaar, twee hond hennepland gelegen op de hoge Giessen onder Hoornaar voor 100 gulden.53

Tenslotte werd op 7-5-1730 het testament opgemaakt van Henrik Gijsbertse van Holten en Judik Jilis,
echtelieden wonende op Hoornaar. Hij was toen ziek. Bij overlijden stelt hij als voogd voor Joris Jans den
Besten, won. op Slingerlant, en zij Jan Teunis de Kluijt, ook daar wonende. Tekenen beiden met hun
naam.54
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5-8-1744: Jan Gijsbertse van Driel en Mariken van Holten e.l., verkocht en getransporteerd aan hun zwager
Teeuw van Ingen (tr. Adriaantje van Driel) voor 100 gulden de helft van een huisje met erf in Geldermalsen
dat het door het overlijden van zijn vader en moeder (Jan van Driel) is nagelaten.55

V. Jillis Hendrickse van Holten (Heuten), ged. Hoornaar 16-1-1707, 'bouwlieden',
begr. Hoog-Blokland 18-1-1773, tr. Hoomaar 6-2-1735 Neeltje Huijgen van IJseren,
ged. Arkel 21-6-1708, begr. Hoog-Blokland 17-11-1769, d.v. Huijg Gijsbertsz van
IJseren en Lijsbeth Ariësdr. van Benschop.

Uit dit huwelijk ged. te Hoog-Blokland (alleen nr. 1 te Hoomaar):

1. Aagje, ged. 14-8-1735 (get. Judic Jilise).
2. Huijg van Holten, ged. 15-12-1737 (get. Lijsbeth Arise Benschop), tr. Hoogblo-

kland (impost) 4-4-1781 Ariaentje van Es, 'beijde alh. won.'.
3. Hendrick, ged. 7-2-1740 (get. Maria Hendriksen van Heuten), volgt Vla.
4. Gijsbert, ged. 3-4-1744 (get. Lijsbeth Arise Benschop), volgt VIb.
5. Gijsbert, ged. 24-6-1746 (get. Judith Jillissen), volgt VIc.
6. Lijsbeth van Holten, ged. 28-2-1751, get. Ariaantje van den Heuvel, lidmaat

Schelluinen met att. van Hoogblokland 23-9-1781, overl. Schelluinen 1 -10-1830,
tr. GerritJansz de Kreij, ged. Schelluinen 21-6-1747, doet als j.m. belijdenis ald.
31 -4-1777, zn. van Jan Cornelissen de Krei(j) en Jannigje Rokusse. Kinderen ged.
te Schelluinen 1782-1790, get. o.a. Annigje van Holten, moeders zuster.

7. Annigje van Holten, j.d. van Hoornaar, otr./tr. Noordeloos 24-8/16-9-1759 Frede-
rik Willemse Blokland, ged. Noordeloos 26-12-1724, zn. van Willem Frederikse
Bloklander en Dirkje Janse van Halten. Beiden met att. van Noordeloos te Gou-
driaan 21-12-1774, terug met att. sept. 1777.

Vla. Hendrik van Holten, ged. Hoog-Blokland 7-2-1740, overl. Hardinxveld 11-3-
1809, (nalatende 4 kinderen uit één huwelijk), begr. Schelluinen, tr. Polsbroek 15-7-
1764 Magteld (Machteltje) Bouman, ged. Schelluinen 20-11 -1740, lidm. te Polsbroek
met att. van Arkel 2-5-1763, met att. naar Hoornaar 1-5-1767, lidm. Schelluinen met
att. van Hoog-Blokland 28-10-1770, overl. Hardinxveld 7-8-1814, dr.v. Jacobus Bou-
wels (Bouman) en Annigje Aertse Bijstervelt (alias Krook).

Uit dit huwelijk:

1. Eeltje, ged. Polsbroek 23-9-1764 (get. Eeltje van Eijzeren).
2. Antje van Holten, geb. Vlist, ged. Polsbroek 15-12-1765, overl. Hardinxveld 31-

12-1829, otr./tr. Hardinxveld 4/20-8-1797 Jan Hendrikse de Hek, ged. Neder-
Hardinxveld 18-9-1763, overl. Hardinxveld 17-2-1814, z.v. Hendrik de Hek en
Pleuntje Ariensdr. van Rees. Zij zijn de voorouders van de tweede samensteller
van dit artikel.

3. Eeltje, ged. Schelluinen 4-11-1770 (get. Lijsbeth van Holten).
4. Eeltjen van Holten, ged. Schelluinen 5-4-1772 (get. Annigje van Holten), woonde

in 1812 in een hut zonder nummer, overl. Hardinxveld 21-3-1825, otr./tr. Schel-
luinen 18-4/11-5-1794 (Hardinxveld impost 18-4) Teunis Adriaanse van Hoor-
naar, j.m., geb. en wonende Hardinxveld, overl. Hardinxveld 14-4-1810, oud 47
jaar, weduwnaar (sic!) met 4 kinderen.

5. Coba, ged. Schelluinen 15-8-1773 (get. Lijsbeth Bouwman).
6. Jillis, ged. Schelluinen 16-4-1775 (get. Lisbet Holten).
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7. Coba (Jacoba) van Holten, ged. Schelluinen 1-11-1778 (get. Lijsbeth Bouman),
won. 1800 Hardinxveld, otr./tr. Hardinxveld/Papendrecht 29-11/20-12-1800 Gijs-
bert Bot j.m., geb. en won. Papendrecht.

8. Jillis, ged. Schelluinen 9-7-1780 (get. Elizabeth van Holten, vaders zuster), overl.
9. Jillis, ged. Schelluinen 24-10-1784 (get. Elizabeth van Holten, vaders zuster),

volgt VII.
10. Wouter, ged. Schelluinen 20-8-1786 (get. Jannigje Drogendijk, huisvr. van Cor-

nelis Bouman), overl.

VII. Jillis van Holten, ged. Schelluinen 24-10-1784, pikeur bij de bruggen en wegen
te Hardinxveld, otr. Hardinxveld 31-12-1809, otr./tr. Hooge en Lage Zwaluwe 10-12-
1809/2-1-1810 Margarita Klijn.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan, geb./ged. Schelluinen 27-3/21-4-1811 (get. de vader en moeder) (ouders
onder Hardinxveld).

2. Maggelina, geb. Hardinxveld 18-4-1813.
3. Koosje, geb. Hardinxveld 18-2-1815.
4. Annigje/Antje, geb. Hardinxveld 15-4-1816, overl. ald. 10-11-1816.

VIb. Gijsbert van Holten, ged. Hoog-Blokland 3-4-1744, overl. Giessendam 21-12-
182356, otr./tr. Giessen-Oudkerk 2/27-1-1796 (Schelluinen (impost) 31-12-1795)
Ariaantje van den Heuvel, geb. Giessen-Oudkerk 16-11-1763, dr. van Frederik Pleune
van den Heuvel en Neeltje Cornelisse Kuyper, wed. Leendert Molenaer, won. te Gies-
sen Oudkerk, in 1829 bouwvrouw aldaar.

Uit dit huwelijk, geb./ ged. Giessen-Oudkerk:

1. Jiellis van Holten, geb./ged. 23/30-10-1796 (get. Annigje Blokland, geb. van
Holten), bouwman te Giessen Oudkerk, tr. (1) Giessendam 17-4-1829 Cornelia
Hoeflaak, dienstmeid, 36 jaar, geb/ged. Ottoland 26/30-12-1792, won. Giessen
Oudkerk, dr.v. Paulus Hoeflaak en Maria Bakker, tr. (2) Giessen-Nieuwkerk 19-
5-1833 Jacoba Spruijtenburg, 36 jaar, winkelierster, geb. Bleskensgraaf, won.
Giessen-Nieuwkerk, dr. van Gerrit Spruijtenburg en Alida Bredius.

2. Frederik van Holten, geb./ged. 21/31-3-1799 (get. Annigje van den Heuvel),
griendman, overl. Giessendam 8-2-1877, tr. ald. 16-3-1826 Annigje Schage, geb.
Giessen-Oudkerk 24-7-1800, overl. Giessendam 19-2-1872, dr. van Pieter Scha-
gen en Hermijntje Tukker.

3. Klaas van Holten, geb./ged. 4/8-11-1801 (get. Annigje Oskam), 1829 bouwmans-
knecht.

4. Huijg van Holten, geb./ged. 29-4/6-5-1804 (get. Lijsbeth Kraaij, geb. van Hol-
ten), bouwman(sknecht), tr. Giessendam 25-6-1829 Jannigje Schagen, 21 jaar,
geb/ged. Giessendam 13/20-3-1808, dr. van Pieter Schagen en Hermijntje Tuk-
ker.

Mem.van Successie 5150 (1823 juli-december):57

Ariaantje van den Heuvel, weduwe van Gijsbert van Holten, landbouwster, wonende te Giessen Oudkerk,
zoo voor zich dan nog als moeder en wettige voogdesse van den minderjarige Huig van Holten, voorts Jielis
van Holten, Frederik van Holten en Klaas van Holten, alle drie bouwlieden en te Giessenoudekerk woon-
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achtig en mede of de verdere kinderen, door voornoemde Gijsbert van Holten nagelaten, kiezende domicilie
in 't hierna te melden huis, onder Giessenoudekerk, nummer 15, verklaren; (verkort) zij zijn erfgenamen
volgens testament den 8 maart 1814 voor Johannes Brooshooft openbaar notaris residerende te Giessendam
verleden van hun vader op 21 -12-1823 overleden te Giessenoudekerk. Tot deze nalatenschap behoren: Een
gemeen Een vierde gedeelte in een Bouwhuis, schuur en erve, staande en gelegeen onder Giessen Oudekerk,
bovenkerk, getekend nummer 15, met negen bunder, negenen zestig roeden en achtenzestig ellen, zoo wei
en hooi als bouwland. Tekenen allen: zij : de wedue van holten den 17 yuni 1824
In Not.Arch.Giessendam58 is volgens de index (3873) acte nr. 18 het gezochte testament van Gijsbert van
Holten. In 3854 ontbreken uitgerekend de acte's 14 tm 19!!!

VIc. Gijsbert van Holten, ged. Hoog-Blokland 24-6-1746, won. Peursum (1768),
belijdenis Schelluinen 5-12-1786, 25-8-1787 met att. van Schelluinen te Goudriaan,
naar Giessen-Oudkerk met att. 22-6-1789, won. 1796 te Schelluinen, tr. (1) Giessen-
Oudkerk 21-8-1768 Willempje de Bogter, j.d. geb. Puttershoek en won. Peursum, tr.
(2) Giessen-Oudkerk 1-1-1779 Cornelia de Bes j.d. geb. te Streefkerk ('beijde won.
Peursum'),

Uit het eerste huwelijk, geb./ged. Giessen-Oudkerk:

1. Fijgje van Holten, geb./ged. 15/19-3-1769 (get. Aaltje Pierhagen), overl. Papen-
drecht 27-4-1830, tr. Sliedrecht (gerecht) 13-7-1799 Pieter de Koning, in 1830
metselaarsknecht, 52 jaar oud te Papendrecht.

2. Eeltje van Holten, geb./ged. 11/17-6-1770 (get. Elizabet van Holten), tr. Hoornaar
22-1-1797 Jan Antonisse Vonk, j.m, geb. onder Blokland.

3. Jillis, gebVged. 14/25-12-1776 (get. Lijsbet van Holten). '
4. Cornelis, ged. 7-11-1779 (get. Lijntje de Bes).
5. Barbara, ged. 27/30-6-1782 (get. Pietertje de Bes).

IIIc. Cornelis Govertse van Holten, geb. vermoedelijk te Deil, ca. 1645, smid te Haaf-
ten, overl. 22-8-1680, otr. Haaften (als van Holt en j.m. van Driel) 20-8-1671 Stijntjen
Peterse Ram, ged. Haaften 27-10-1650, overl. na 6-1-1728, dr. van Peeter Lenerts en
Grietje Jans Vos (die huwden Haaften 17-9-1637). Zij tr. (2) Haaften voor 31-12-1682
Dirck Willemsen van Dien, j.m. van Geldermalsen, overl. voor 9-8-1713.

Uit dit huwelijk:

1. Leisebeth van Holten, ged. Haaften 4-8-1672 (vader: 'Cornelis van Haeften' )(get.
Geertien Peters), bij huw.: 'j.d. won. Haaften', overl. Asperen 1710, tr. Haaften
3-2-1709 (otr. 4-1) Adam Herbertsen van Gangel, j.m. won. tot Asperen.

2. Govert, ged. Haaften 19-3-1676, volgt IVc.
3. Peeter, ged. Haaften 11-8-1678 (get. Frerickje).

Stijntje Peters Ram maakte als weduwe twee keer een testament, n.l. op 9-8-171359 en 6-1-1728.60

In Copye Brieven: 'Ik vind in een Boek aengetekent van Johannis van Holten, dat hij de plancken en spij-
kers tot zijn Broeders kist Cornelis van Holten op den 22 Augustus 1680 gelevert heeft. Ergo dien datum
gestorven, kunde so te boek stellen ende de kist is tot Hellouw gemaakt'.61

In het Dingsignaat is op 8-11-1681 verschenen: Hendrick van Holten voor zich zelf en zich sterk makende
voor 't onmondige kind van Gijsbert van Holten en voor de onmondige kinderen van Knelis van Holten 'et
constituit in omnibus ad lites' zijn broeder Johannes van Holten en 'neffens hem Willem van Lith gelooven-
de voor bundigh en van waerden te houden, tgeene' etc.62

FVc. Govert van Holten, ged. Haaften 19-3-1676 (get. Aeltie van Holten), smid te
Haaften, otr. Haaften als j.m. op 7-1-1703 Anneke Eijmertse Clop(Klop),j.d., 'beide
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alhier'. Anneke ged. Haaften 14-11-1675 (get. Phyken Jansen), dr. van Eijmert Jans
Clop en Aertge Rutgers.63 Anneke Clop otr./tr. (2) Haaften 31-8/17-9-1735 Handrik
Aldens, ged. ald. 19-6-1707, zn. van Teunis Handrix Aldens en Meriken Jans Pippel.

Uit dit huwelijk:

1. Corneüa van Holten, ged. Haaften 15-7-1703, overl. na 5-12-1775, tr. Haaften
1 -10-1724 (ondertr. 16-9) Ou Willemsen van Heukelum (Heuckelom), ged. Haaf-
ten 11-2-1700 ('Oth'), overl. na 5-12-1775, zn. van Willem Otten van Heukelom
en Anneke Handrixe Mulder(s). Zij zijn voorouders van de eerste samenstelster
van dit artikel. Cornelia was doopgetuige op 10-8-1721 te Haaften, bij een kind
van Peter van Dien, haar halfoom (zie IIIc).

Na overlijden van Anneke wil Hendrik Aldens hertrouwen met Anneke van Heukelom, zijn stiefkleindoch-
ter, maar dat stuit op bezwaren:
7-1-1757 Op requeste van Hendric Alders en Anneken van Heukelom houdende dat sij te samen hadden
ingegaen een huwelijks engagement, dat voornemens wesende dit te solemniseren den Predicant in de
Heerlijkheid Haeften swarigheid hadde gemaekt, d' inteekening te doen ter saeke eerste suppliant in huwe-
lijk hadde gehad Anneke Klop weduwe Covert van Holten, zijnde geweest een stok oude vrouw waar bij
hij geen kinderen hadde gehad.
Dat voorsz sijn vrouw uijt haar eerste huwelijk had gehad eene dogter Cornelia van Houten genaemt, welke
was getrouwt geweest aan Ot van Heukelom, waar van de tweede suppliante eene dogter was, en gevoeglijk
tegens den eersten Suppliant (schoon haar in den bloede niet bestaende) moest seggen Stieff Grootvader.
Versoekende oversulkx permissie om met malkanderen te mogen trouwen en dat ten dien fine in hoc singu-
lari casu aan haar de noodige dispensatie moge worden verleendt.
Haar Edele Mogende hebben nae gehoudene deliberatie goet gevonden dese requeste te renvoijeren aan den
Hove Provinciaal om op der Supplianten versoek in name van Haar Ed.Mog. nae bevind van saeken sodanig
te disponeren, als t selve sal vemeenen te behooren.64

Anneke vertrekt naar Kleve, waar ze otr. 22-11-1763 met Jacobus Locher, att. van Haaften naar Kleve 11-
12-1763.
Hendrik Alders, wedr Anna Klop otr./tr. Haaften 26-5/17-6-1770 Jenneke van Oostrum, ged. ald. 17-4-
1746, dr. van Baltus van Ostrum en Grietje Keps.

Illd. Johannes Goverts van Holten, geb. vermoedelijk te Deil, overl. voor 2-4-1691,
tr. Zoelen 27-5-1674 (volgens Copye brieven 1-5) Maayken van Eek, ged. Zoelen 21-
3-1652, belijdenis Zoelen 1-4-1670, dr. van Willem Bartholomeusz van Eek en Marij-
ken Jacobs.

Uit dit huwelijk, niet bekend waar gedoopt:

1. Govert van Holten, geb. 30-1-1682, 'dese vaert den 1696 na Batavia', overl. Ba-
tavia midden 1710, ten gevolge van overmatig drankgebruik.

In Copye Brieven een brief van Godefridus van Holten aan zijn neef Arien van Rijckhuijsen (zoon
van Aaltje van Holten) te Herwijnen van 25-11-1710. Hierin beschrijft hij de lotgevallen van neef
Govert: 'Voorleden jaer ben ick eerst te weten gekomen, waer onsen Couzijn Govert was. Gelijk
hij mij ook een Briefje schreef en versogt, dat ik so veel te weeg wilde brengen, dat hij alhier op
Batavia mogt komen.
Dit heb ick gedaen en so heb ick hem hier gekregen. Maer ick stond geen kleijntje en keeck, dat
hij d'eerste twee dagen droncken en niet in staet was om iet met hem te spreken. Ick nam hem den
derden dag 's morgens waar, eer hij uijt was en seijdet hem maer schoon hij beloofde sig voor-
taen te sullen wagten, holp het niet. Jck beloofde hem so hij sich nuchteren droeg en gelijk een
braef Kaerel paste, dat ick hem helpen sou om de Hellebaert te krijgen, dog daer was geen doen
aen. Men komt mij eijndelijk waerschouwen, dat hij siek was. Jck sond ten eersten mijn soontje
om na hem te gaen sien en wat hij mogt gebreck hebben te geeven, maer eer hij aen de wagt kwam,
was hij al doodt, 't Smert mij seer, dat hij so kwalijk gestorven is. Want hij heeft in één teug so een
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kwantiteijt Arak ('t is bijna als Koorn Brandewijn) gesopen, dat hij stom en beroert wiert en so
stierf. Hij is so ontrent het midden van 't jaer 1710 gestorven en heeft nog iet te goet bij de Com-
pagnie, dog niet veel. lek heb hem eenigen tijd voor zijn doodt 24 gulden geleent, die 'k vrees, dat
ick quijt ben.65

2. Marike Johannis van Holten, tr. Zoelen 1704 Gerrit van Buuren, zn. van Jan van
Buuren en Dirkje. Zij woonden 1707 'in de Park' (Zoelen), hij doet belijdenis
Zoelen 20-12-1708. Zij laten vijf kinderen dopen te Zoelen.
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UIT ANTWERPSE BRON (41)

Die [=dag] Tertia [= drie] Novembris 1569; Michiel van Breen gemechticht van vrouwe Anna de Cocquiel
met Heer Pauwelse van Dale ridder, heer van Lilloo, heur wettige man (procuratie Bruessel 15 sept. 1569)
en gemechticht van mr. Peeter Butkens Raedt van de Koning en meester van de Rekencamer in Brabant,
en Jouffrouw Marie de Cocquiel zyne wettige gesellinne, Peeter Butkens als testamentaire momboir van
de drye wettige kinderen van wylen heer XXoffels [ = Christoffel] de Cocquiel broeder (als hy leefde) van
voirs. Vrouwe Anne en Jouffrouw Marien de Cocquiel, joncker Blasius de BeJar conscabinus gemechticht
van Sr. Jehan de Miranda de Laloo en Jouffrouw Catheline de Cocquiel syne huysvrouwe, des voirs.
Jonckers Blasius moeder (procuratie Brugge 24 sept. 1569) en gemechticht van Ferdinando de Cocquiel,
bekennen vercocht voor 3000 Karolus gulden aen Gielis van Wolffwinckele, ontfanger van den grooten
waterthol ons heeren sConincx alhier, al t recht dat constituanten competeren en verstorven mits der doot
van wylen Jouffrouw Magdaleene van Ranst, heurlieder alder moeye saliger, in 344 gemeten weydelant
met huysinge bynnen de prochien van Cruyningen in Zeelant.

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 320, f.377] [M. V-K]
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ROOSJE WOLF LELIE IN VEELVOUD

Met een brief van 1 september 1991 wekte de
heer M. Mol te Capelle aan de IJssel mijn be-
langstelling voor een bijzonder probleem, het
probleem van Roosje Wolf Lelie. Bij zijn on-
derzoek naar een Joodse familie Aandagt was
hem opgevallen dat zekere Hartog Mozes
Aandagt op 21 oktober 1857 op het Amster-
damse stadhuis in het huwelijk trad met Roo-
sje Wolf Lelie, terwijl hij weduwnaar was van
eveneens een Roosje Wolf Lelie, met wie hij
eerder in Amsterdam op 9 juli 1851 was ge-
huwd. Beide Roosjes bleken als ouders het-
zelfde echtpaar te bezitten: Wolf Salomon Le-
lie en Betje Emanuel van Sisteren.

Er bleek nog een derde dochter van deze
ouders te bestaan. Ook deze heette Roosje
Wolf Lelie. Zij was, weer te Amsterdam, op 3
juli 1850 de bruid van Jacob Levie Peere-
boom. Terugrekenend met de leeftijden vanaf
de huwelijksdata kwam het er op neer, dat de
drie dames Lelie in de periode 1823-1827 ge-
boren moesten zijn. De heer Mol vroeg mij of
ik kon nagaan welke Roosje de bruid uit 1857
was. Het leek mij een aardige puzzel en ik
nam de handschoen op.

In Amsterdam vond ik drie geboorteakten
van Roosjes Wolf Lelie en wel van geborenen
op resp. 1 maart 1823, 28 maart 1824 en 6
mei 1826. Daar moesten drie overlijdens te-
genover staan. De eerste echtgenote van Har-
tog Mozes Aandagt overlijdt (als eerste) op 20
februari 1857 in Amsterdam. Zijn tweede
echtgenote overlijdt te Amsterdam op 20 de-
cember 1894 en de vrouw van Jacob Levie
Peereboom sterft aldaar, iets eerder, op 14
april 1890. Aandagt en Peereboorh overleven
hun vrouwen en blijven als weduwnaars ach-
ter.

Men zou nu geneigd zijn te zeggen: drie
geboorten en drie overlijdens, dat klopt dus.
We moeten alleen nog met behulp van de hu-
welijksbijlagen de bij elkaar behorende ge-
boorten en overlijdens aaneenkoppelen en het
probleem is uit de wereld. Helaas het onder-
zoek wordt nu door pech getroffen. Om te
beginnen blijkt de op 1 maart 1823 geboren
Roosje al op 13 maart 1823 te zijn overleden,
zodat we nu weer een Roosje, de vierde in-
middels, tekort komen.

Er valt nog meer tegenslag te verwerken.
Als Peereboom in 1850 trouwt, wordt de ge-

boorteakte van Roosje uit 1824 overgelegd.
Prima! Maar wat doet Aandagt? Als die een
jaar later trouwt toont hij het uittreksel van
Roosje uit 1823, die-we zagen het-het ein-
de van haar tweede levensweek nog niet had
gehaald. Als hij in 1857 ten tweede male
trouwt, komt hij met hetzelfde extract tevoor-
schijn! Hij trouwt dan volgens de papieren
eigenlijk met zijn overleden eerste vrouw. Als
we Roosje uit 1823 volgen, overlijdt deze ar-
me liefst drie maal, eerst in 1823 als baby,
dan in 1857 als jonge vrouw en tenslotte in
1894 op oudere leeftijd!

Het 19de eeuwse Amsterdamse bevol-
kingsregister-het moet met spijt worden ge-
zegd - levert ook al geen bijdrage aan de ver-
duidelijking van de identiteit van de onder-
scheidene Roosjes.

Uit het vorengaande komt een rommelig
beeld naar voren. De zaken zijn bij de bevol-
kingsregistratie rond de helft van de vorige
eeuw nog niet helemaal op orde. In de eerste
plaats is daar het steeds weer Roosje noemen
van kinderen in één gezin, ook als eerder zo
genoemden nog in leven zijn. Nimmer had in
Nederland een verbod gegolden om kinderen
van een ouderpaar gelijkluidende namen te
geven, maar dat zulks gebeurde zal niet echt
de bedoeling zijn geweest. Het leidt gemakke-
lijk tot persoonsverwisselingen en is erg on-
handig, niet het minst voor de overheidsadmi-
nistratie.

Het bij herhaling opvoeren van hetzelfde
geboortebewijs, nota bene van een jong-over-
ledene, getuigt ook niet van veel nauwkeurig-
heid. Hier lijkt de overheid zelf de slordige
factor, maar enig correctief optreden van de
betrokkenen is ook niet herkenbaar.

Genealogisch blijven we zitten met twee
problemen: we missen de geboorte-inschrij-
ving van één Roosje en er valt niet nauwkeu-
rig aan te geven welke vrouw bij welke ge-
boorte-inschrijving hoort. Gezien de in de
familie uitgeoefende beroepen van sjouwer,
venter, kruier is te vrezen, dat er weinig aan-
vullende bronnen zijn. Misschien komt er nog
eens licht in deze kwestie, maar voor dit mo-
ment moeten we wat spijtig, maar toch ook
wel bloemrijk afsluiten met de zekerheid, dat
een Lelie verantwoordelijk was voor heel wat
Roosjes! R.F.Vulsma
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MUSEUM FERDINANDEUM IN INNSBRUCK

Naar aanleiding van de opmerking in de ru-
briek 'Periodieken' van Gens Nostra 53
(1998), pag. 306 over het ontbreken van gene-
alogische tijdschriften in Oostenrijk, afgezien
van de elitaire 'Adler' moet ik dit tot mijn
spijt beamen voor het Bundesland Tirol. Maar
ook daar is wel wat goeds te melden over de
rol van het Museum Ferdinandeum in
Innsbruck, dat beschikt over een zeer uitge-
breide bibliotheek op heemkundig en histo-
risch gebied, waar men voor de aankleding
van een genealogie heel veel kan vinden.

Men beschikt er b. v. over kaartsystemen op
familienaam, waarin zeer veel personalia zijn
geregistreerd. Iemand heeft iets geschreven in
boek, tijdschrift of krant. Er is over hem ge-
schreven. Hij heeft iets ontdekt; hij is gehul-
digd, hij is overreden of van een berg geval-
len. Een mooie begrafenis en wie er bij wa-
ren, enz.enz. Dit alles is gedocumenteerd met
jaargangen van kranten (anderhalve eeuw)
onder handbereik, tijdschriften, handschriften,
enz.

Misschien ben ik hier niet bij de tijd, want

hoewel ik er vele uren gesleten heb, ben ik er
na 1988 niet meer geweest. Het is dus best
mogelijk, dat ook hier de computer en verfil-
ming hun intree hebben gedaan.

Om de bibliotheek te raadplegen moet men
'Mitglied' worden voor het lopende jaar. Het
bedrag aan schillingen is in de loop der jaren
wel langzaam verhoogd, maar het bleef altijd
binnen zeer redelijke grenzen.

Er is een tijdschrift: Tiroler Heimatblatter.
Genealogie staat er niet in. Wel entourage, die
een genealoog best mag weten.

Op hoog wetenschappelijk peil staan de
'Schlernschriften' (dunne of dikke boeken).
Er zijn ook wel genealogische delen, een Ti-
roler Familienamenboek, delen over rechtsge-
schiedenis, grondgebruik, stads- en dorpsge-
schiedenissen, ontwikkeling van nijverheden,
enz. Kortom heel veel. Deze sedert 1923 ver-
schijnende serie beslaat zowel het huidige
Bundesland als het door Italië geannexeerde
Zuid-Tirol. De uitgever is Universitats-Verlag
Wagner Innsbruck.

L.C.J.M. Knitel

UIT ANTWERPSE BRON (42)

Die xviij Marty 1569; Johanna Lampsins Christoffelsdochterwylen met Peter Aberbis [ = aux Brebis] eius
marito, vercocht Jehannen Pauwels weduwe wylen Benoit Aberbis alsulcke rente van drye ponden groten
tsiaers die Jouffrouw Jehanne van Lamsweerde weduwe wylen Nicasius Vlaminck compareerende voer
schepenen vanden kuere in Ghendt op 12 jan. xvC.Lxij wt liberaelder ghifte gegeven heeft op seker huys
op de vierwech scheede [?] by der wevers capelle tot Ghendt naest den huyse Sint Joris.
Catherina Vlaminck weduwe des voirs. wylen XXoffels [Christoffel] Lampsins en moeder der voirs. Jehan-
ne Lampsins bekende dat zy midts sekere redenen heur daertoe porrende ende moverende geapprobeert [=
goedgekeurd] heeft alt gene voirscr. is. [de familie Aux Brebis woonde later o.a. te Wesel en Amsterdam]

[Stadsarchief Antwerpen, schepenregister 320, f. 173] [M. V-K]
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nr. 42

r WEGWIJS

TWEE KRANTENBERICHTEN NADER BEKEKEN

Inleiding
Met de informatie uit oude krantenberichten
kan een genealogie of kwartierstaat vaak op
een interessante wijze 'aangekleed' worden.
Soms vormen oude krantenberichten zelf de
aanleiding voor genealogisch onderzoek, om-
dat ze je intrigeren. Zo ook de volgende twee
berichten, waarop toevallig mijn oog viel bij
het doornemen van oude kranten ten behoeve
van een gebeurtenis waarvan ik dacht dat
daarover destijds weieens een berichtje in de
krant opgenomen kon zijn geweest.

Het ene krantenbericht uit 1826 gaat over
een hoogbejaard echtpaar - samen 207 jaar
tellend - dat, hoewel laat getrouwd, toch hun
gouden bruiloft beleefde. In het andere kran-
tenbericht uit 1834 is sprake van de geboorte
van een vierling in een gezin waarin meerlin-
gen geen zeldzaamheid waren.

Krantenbericht 1 (1826): Een hoogbejaard
echtpaar
In de Nijmeegsche Courant van 30 juni 1826
vond ik het volgende bericht:
"UTRECHT, den 29. Junij. Men verneemt,
dat op Maandag den 19. dezer, wanneer de le-
den van het departement der Maatschappij
Tot Nut van 't Algemeen Jutphaas en IJssel-
stein, te Jutphaas hunne gewone maandelijk-
sche vergadering hielden, dezelve het genoe-
gen hebben gesmaakt, van de twee hoogbe-
jaarden Hendrik Kersten en deszelfs echtge-
noote Katharina Meischen, op de vriendelijke
uitnodiging van het lid S. van Hulstein, (door
dat lid met rijtuig van Utrecht derwaarts afge-
haald) in hun midden tegenwoordig te zien.

Deze eerwaardige oude lieden, hoorden
met de meeste oplettendheid de redevoering,
op dien avond uitgesproken: De mensch be-
schouwd in de vier tijdperken van zijn leven,
aan; en het onderhoudend gesprek van meest
al de leden met dezelven, ging ieders ver-
wachting te boven, daar geene der zintuigen
van beiden, (slechts een weinigje hardhoorig-
heid van den ouden man uitgezonderd), eenig
letsel scheen te hebben ondergaan. Ook het

geheugen was zeer wel bewaard gebleven,
daar de oude man met levendigheid van ge-
beurde zaken en personen, meer dan 70 en 80
jaren geleden, sprak, als waren dezelve over
pas tien jaren voorgevallen. - Het was even
zoo, omtrent hunne humeuren: opgeruimd en
vrolijk als menschen van jeugdige jaren, en
hetgeen niet het minst voldoende was, waren
de gesprekken over het godsdienstige; opge-
helderde denkbeelden eener ware, regt Chris-
telijke godsvereering, straalden in alle hunne
gesprekken door.

De voorzitter sprak, na de gehoudene rede-
voering, namens het departement deze waar-
dige ouden met eenige toepasselijke dichtre-
gelen aan, waarna dezelven, na genoten gul
onthaal, en het ontvangen eener kleine inza-
meling van penningen, tot eenige verfrissing
in hunnen ouden dag, met rijtuig, wel te vre-
den naar Utrecht terug keerden.

Volgens opgaaf van den ouden Hendrik
Kersten, is hij op den 8. Maart 1721, nabij
Arnhem geboren. Hij huwde voor de eerste
maal in den ouderdom van circa 50 jaren, met
Katharina Bouwmans, met welke hij slechts
vier jaren genoeglijk leefde, als wanneer de-
zelve hem in het kraambed door den dood
ontrukt werd, hem nalatende twee zonen,
waarvan de een nu ruim 53 jaren oud, nog in
leven is. Na slechts tien weken weduwenaar
geweest zijnde, trad hij andermaal in den
echt, met zijne tegenwoordige huisvrouw Ka-
tharina Meischen, als toen oud zijnde 49 ja-
ren, bij wie hij twee kinderen verwekte, het
een in haren ouderdom van 50 jaren, en het
andere in haren ouderdom van 53 jaren, waar-
van de dochter hun door den dood ontrukt
werd in den ouderdom van 28, en den zoon in
den jeugdigen leeftijd van 15 jaren.

Gedurende hunnen geheelen levenstijd, en
tot in het laatstverloopen jaar, hebben deze
oude lieden hunnen kost met zwaren handen-
arbeid moeten verdienen, en wel het laatst te
Austerlitz nabij Zeist, in deze provincie. Van
daar zijn zij door eenige menschen vrienden
te Amersfoort voor bijna één jaar, in die stad
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opgenomen en verzorgd, en wordt er thans,
door de genomene maatregelen, voor haar
toekomstig onderhoud zorg gedragen. Het
waren eenige van deze menschenvrienden, die
op den 27. Maart dezes jaars, met deze waar-
dige ouden, aan het Huis ter Heide, gelegen
tusschen Utrecht en Amersfoort, hun gouden
Bruilofts-Feest vierden." Tot zover dit kran-
tenbericht.

In de Arnhemsche Courant van 17 juni
1826 (en ook in de Middelburgsche Courant
van 20 juni 1826) stond nog in een (korter)
bericht (UTRECHT den 15 Junij), dat "dit
zeldzaam paar voor weinige dagen nog een
plaizier-reisje naar Amsterdam heeft ge-
daan".

Vooral de leeftijd waarop de (tweede) vrouw
kinderen kreeg, riep op z'n minst twijfels op
en noodde tot nader onderzoek. Allereerst:

De genealogische gegevens (r.-k.)
Hendrik Kersten (Kerstiens, Kerssen), gebo-
ren volgens eigen zeggen, nabij Arnhem 7-3-
1721 (= Duiven den wel Nieuwgraaf), arbei-
der te Nieuwgraaf (een buurschap van Dui-
ven), later (1813) landbouwer te Austerlitz,
won. vanaf ca 1824 op de Langegracht te
Amersfoort, overl. ald. 7-3-1829, 107 jaar
oud, en begr. op de r.-k. begraafplaats aan de
Utrechtseweg 11-3-1829 waarvan in het graf-
boek bij hoge uitzondering ook de leeftijd
(107) van de overledene genoteerd staat,
waarschijnlijk zn. van Johannes Kersten en
Willemina Willemsen (of Hendriksen), tr. (1)
Duiven 12-5-1775 (Anna) Catharina Bou-
mans, geb. 1740/41, overl. in het kraambed,
aan de tering, Nieuwgraaf 10-12-1779 (38
jaar oud), ouders onbekend, tr. (2), na tien
weken volgens eigen zeggen, Nieuwgraaf 28-
3-1780 Catharina Meissen ged. Wehl 17-6-
1745, overl. in of na 1830, vermoedelijk niet
te Amersfoort, dr. van Gerrit Meis en Catha-
rina Arntsen.

Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cerardus, ged. Nieuwgraaf 16-3-1777.
2. Johannes, ged. Nieuwgraaf 4-12-1779,

waarschijnlijk overl. dezelfde dag of kort
erna; zijn moeder overleed in dit kraam-
bed.

Een van beiden (waarschijnlijk Gerardus) zou
in 1826 nog in leven geweest zijn.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Maria, ged. Nieuwgraaf 27-1-1781, overl.

ca 1809/10.
4. Johannes , ged. Nieuwgraaf 25-12-1787,

overl. aan catherale ziekte (of begr.)
Nieuwgraaf (Duiven) 27-9-1802.

Slotopmerkingen
Met zo'n krantenbericht kun je personen
prachtig 'aankleden'. Maar de echte, genealo-
gische, gegevens waren toch wat anders, zoals
bleek bij het verifiëren van wat in de krant
stond. Het feit blijft echter dat beiden, zeker
voor het begin van de vorige eeuw, zeer oud
geworden zijn. Maar waarschijnlijk had hun
geheugen hen wat in de steek gelaten. Helaas
hadden ze hun gouden bruiloft, hoewel wèl
gevierd, in werkelijkheid niet beleefd. Hen-
drik Kersten was in maart 1826 wel in totaal
(= twee huwelijken) 50 jaar getrouwd! Ze wa-
ren in werkelijkheid meer dan 100 jaar oud of
meenden dat ze dat waren, zoals blijkt uit de
gegevens van de volkstellingen van 1824 en
1830. In 1826 waren zij, volgens de Arnhem-
sche Courant van 17 juni en de Middelburg-
sche Courant van 20 juni, samen 207 jaar oud,
de man 105, de vrouw 102 jaar. In de vijfjaar
tussen de volkstelling van 1824 en zijn over-
lijden in 1829 was Hendrik Kersten maar drie
jaar ouder geworden! Volgens een verklaring
uit 1813 zou hij toen 83 jaar oud geweest
zijn(Ned. Historische Werkgroep Austerlitz).
Zijn (tweede) vrouw Catharina Meissen was
in de zes jaar tussen de beide volkstellingen
slechts twee jaar ouder geworden, terwijl ze
in 1826, volgens de krant een jaar jonger
(102) was dan bij de volkstelling van 1824
(103)! Haar werkelijke of opgegeven leeftijd
kon niet geverifieerd worden aan de hand van
de overlijdensakte, omdat ze waarschijnlijk
niet in Amersfoort overleden of begraven is.
Tenslotte nog dit: hoewel we dus in de krant
allerlei interessante gegevens voor ons genea-
logisch onderzoek kunnen tegenkomen, moe-
ten we er toch op 'verdacht' zijn, dat niet al-
tijd alles wat in de krant stond (of staat) ook
echt 'waar' is.

152 Gens Mostra 54 (1999)



Krantenbericht 2 (1834): Een vierlingin een
vruchtbaar gezin
In de Amsterdamsche Courant van 1 novem-
ber 1834 trof ik het volgende bericht aan:
"LEIJDEN, den 31 sten October. Omtrent de
vrouw van Jacobus de Pauw, wier bevalling
van vier levende kinderen, te Vlissingen, on-
langs is berigt geworden, meldt onze Leijd-
sche Courant nog nader, dat dezelve ruim vijf
jaren gehuwd is en in die jaren, dertien kinde-
ren, waaronder tweemaal drielingen, ter we-
reld gebragt heeft:"

Over dezelfde gebeurtenis las ik in de Nij-
meegsche Courant van 28 oktober 1834 het
volgende:
"VLISSINGEN, den 22. October. Heden is
alhier van vier welgeschapene kinderen, zijn-
de een jongen en drie meisjes, bevallen Julia-
na Vossart, huisvrouw van Jacobus de Pauw.
Dezelve zijn tot heden, benevens de moeder,
in den besten welstand. De vroedvrouw, Me-
jufv. de wed. Kuipers, geboren Lazarom,
heeft bij deze omstandigheid veel bekwaam-
heid aan de dag gelegd."

De Opregte Haarlemsche Courant van 1
november 1834 schreef nog:
"HAARLEM, 31 October. Den 26sten is, te
Vlissingen, aan vier kinderen, van welke de
huisvrouw van Jacobus de Pauw, den 22sten
te voren was verlost, zijnde een zoon en drie
dochters, de H. Doop, in bijzijn eener aan-
zienlijke schare, toegediend."

Hoe is het verder gegaan met deze vierling en
het gehele gezin van Jacobus de Pauw en Ju-
liana Vossartl Allereerst:

De genealogische gegevens
Jacobus Franciscus (Jacques Frangois) de
Pauw, geb. Sas van Gent 4-4-1807, timmer-
man ('charpentier'), won. Sas van Gent, waar-
schijnlijkMiddelburg, Vlissingen, Antwerpen
(België), Sas van Gent, Roubaix (Frankrijk),
overl. in het Napoleon Ziekenhuis te Roubaix
14-8-1867, zn. van Jacobus (Livinus) de
Pauw, handelaar ('negotiant') en Elisabeth
(Pietronella) van Goethem/Goelhem, winke-
lierster, tr. Sas van Gent 5-5-1827 Juliana
Vossaert (Vossart), geb. Hingene (prov. Ant-
werpen, België) 13-4-1801 (volgens trouwak-
te; of: te Zelzate, prov. Oost-Vlaanderen, vol-
gens overlijdensakte), huishoudster ('me-

nagère') te Roubaix, overl. Vlissingen 19-11-
1867, nadat zij zich daar pas ongeveer zeven
weken geleden gevestigd had, komend vanuit
Roubaix, in het gezin van haar dochter en
schoonzoon Coleta Livina de Pauw en Corne-
lis van Buren, dr. van Laurentius Vossaert en
Anna Maria Ceulemans.
Kinderen:
1. Augustinus Jacobus, geb. Sas van Gent 20-

1-1828, nog vermeld in de wijkregisters
van Vlissingen 1841/45. In sommige wijk-
registers van Vlissingen staat hij vermeld
als Augustina (of Augusta) Jacoba!

2. Coleta Livina, geb. Sas van Gent 17-10-
1829. Zij huwde Vlissingen 16-11-1859
Comelis van Buren en hertr. Vlissingen
23-9-1880 met Huibregt Quite, wedr. Ma-
ria Johanna Rijnhout.

Tweeling:
3. Albertus Johannes, geb. Sas van Gent 19-

6-1831 om 03.00 uur, overl. Sas van Gent
ca. 10-11-1831?

4. Isabella Juliana, geb. Sas van Gent 19-6-
1831 om 03.30 uur, nog vermeld in de
wijkregisters van Vlissingen 1841/45.

Behalve deze vier kinderen, zouden er nog
vijf kinderen (doodgeboren?) geweest zijn,
voordat de geboorte plaatsvond van een vier-
ling (in volgorde van geboorte):

10. Anthonie Franciscus Charles, geb. Vlissin-
gen 22-10-1834, vermoedelijk nog in leven
in 1835; naar elders gegaan (i.v.m. de op-
voeding?).

11. Pieternella Paulina Juliana, geb. Vlissin-
gen 22-10-1834, overl. Vlissingen 13-11-
1834.

12. Juliana Christina Louisa, geb. Vlissingen
22-10-1834, overl. Vlissingen 15-11 -1834.

13. JeannettaMaria Christina, geb. Vlissingen
22-10-1834, overl. Vlissingen 13-11-1834.

Van de vierling overleden dus de drie meisjes
binnen een maand. Van het zoontje is niet
bekend hoe oud hij geworden is. Volgens het
krantenbericht zou het echtpaar dertien kinde-
ren gehad hebben. Er zijn dus nog vijf kinde-
ren 'spoorloos'. Er is géén drieling gevonden.
Maar het is ook niet ondenkbaar dat de ge-
boorte van de meerlingen in dit gezin anders
geweest is dan de Amsterdamsche Courant
van 1 november 1834 (overgenomen uit de
Leydsche Courant) meldde. De Zierikzeesche
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Courant van 28 october 1834 berichtte name-
lijk dat "Juliana Vossaert, ruim 5 jaren ge-
huwd, 13 kinderen gebaard had, waarvan
driemaal tweelingen."

Inderdaad waren er geen twee drielingen,
maar drie tweelingen geboren! In de Leyd-
sche Courant van 3 november 1834 staat dat
het bericht verkeerd overgenomen was uit het
Amsterdamsche (!) Handelsblad, met als ge-
volg dat de Amsterdamsche (!) Courant óók
een verkeerd bericht opnam. Er waren dus
wel zes kinderen in dat gezin geboren, maar
niet uit twee maar uit drie zwangerschappen.
De Vlissingsche Courant van zaterdag 1 octo-
ber 1834 zal wel de 'bron' van de andere
krantenberichten geweest zijn. Deze krant
moet het bericht toch wel uit goede 'bron' ter
plaatse gekregen hebben.

Zette de 'vruchtbaarheid' van dit gezin zich
door? Jazeker!

14. Charlotte Johanna, geb. Vlissingen 27-8-
1836.

15. Maria Magdalena, geb. Vlissingen 29-11-
1839.

16. Sophia Mathilda, geb. Vlissingen 29-11-
1841,overl. ald. 1-6-1844.

17. Christina Johanna (of: Maria), geb. Vlis-
singen 17-5-1843, toen haar moeder inmid-

dels 42 jaar oud was. Zij huwde Vlissin-
gen? 29-11-1871 Arie Hol, bij wie zij toen
al drie kinderen had. Hij erkende die kin-
deren 17-4-1869; bij het huwelijk van hun
ouders werden ze gewettigd. Naderhand
zijn er nog meer kinderen in dit gezin ge-
boren.

Het gezin van Jacobus de Pauw werd 6-9-
1845 in Vlissingen uitgeschreven wegens ver-
trek naar Antwerpen. Hoe lang het gezin daar
gebleven is, is niet nagegaan. In 1859 woon-
den ze in elk geval (weer) in Sas van Gent.
Wanneer en voor hoe lang ze naar Roubaix
(Frankrijk) gingen, is niet bekend. In Roubaix
overleed Jacobus de Pauw. Zijn weduwe Juli-
ana Vossa(e)rt vertrok anderhalve maand naar
zijn overlijden naar haar dochter in Vlissin-
gen. Daar overleed ze ongeveer zeven weken
later.

Hoe interessant het krantenbericht ook is, toch
is de 'genealogische puzzel' niet helemaal op-
gelost. De genealogische 'betrouwbaarheid'
van de kranten die over deze gebeurtenis ver-
schillend bericht hadden, is dus helaas niet
'waterdicht'.

Ir. W. van de Westeringh, Heteren

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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KEURMEDIGEN VAN DE KELNARU VAN PUTTEN (4)*

I. Bieck Beerts, tr. Hendrick Dericksen van Coestapel, wnd. op goed Koestapel (Putten).

Uit ditlhuwelijk:

Mette, te Voorthuizen, overl. Putten (ouder dan tachtig en 'smerig') begin juni 1616, keur en
hoofdtins betaald met 9 gl. 1616', tr. Jan Meinten, overl. 1616.

2. Heim, volgt Ha.
3. Wulf Hendrixen van Koestapel, overl. Spriel (Putten) 1582, keur betaald voor echtpaar met 15 g. en

7 strs. en 2 kannen wijn 15822, tr. Ermgard Wolfers, overl. 1582.
4. Gouwe Henrixen, overl. Huinen voor 1583, keur betaald door Wulf Henrixen en Ermgard mede uit

naam van Cornelis Row 23 Kar. gl., pro familia 2 g. en 4 kannen wijn 15823 tr. Peter van Heil.
5. Lubbertje Henrixen
6. Thonis Henrixen, soldaat.

Ha. Heijm Henrixen (Brouwers), te Nijkerk, tr. Cornelis Besselsen Rauw/Roue, brouwer.

Uit dit huwelijk:

1. Henrichen, volgt lila. 5. Jan Cornelissen
2. Gouda, volgt 111b. 6. Mette Comelis
3. Annike Cornelis, tr. N.N., molenaar 7. Renger Cornelis

o/d Holkermolen, zn. van Henrick Dericks? 8. Cornelis Cornelis
4. Henrich Cornelissen, wnd. op Klein Hofstede.

lila. Henrichen Cornelissen Brouwer, wnd. a/d vest a/h Holkerpad 1640, overl. Nijkerk 12-10-1653, keur
betaald met 19-3-0 12-10-16544, tr. (1) Nijkerk/Putten 1/15.10.1609 Henrick Wichmans, molenaar o/d
Holkermolen, zn. van Wichman Rengers, tr. (2) na 1618 Wolter Heijmensen, ook keurmedig, wed. van
Nelletje Gisbers Snapper, ook keurmedig, overl. Nijkerk voor 9-12-1640, keur betaald met 3-3-0 12-10-
16405, zn. van Heijmen Gerrits op den R(h)ijn.

Uit dit huwelijk:

1. Griet, ged. Nijkerk 15-11-1610.
2. Jannitje, volgt IVa.
3. Wychman, ged. Nijkerk 1-11-1619.

IVa. Jannitje Henrixen, tr. Nijkerk 15-2-1637 Gisbert Wouters Snapper, ged. Nijkerk 12-12-1615, ook
keurmedig, wnd. a/h 'Hollicker Eijnde', overl. voor 13-8-1672, keur betaald met 37 g. en 16 strs. 13-8-
16726, zn. van Wolter Heijmensen en Nelletje Gisbers Snapper.

Uit dit huwelijk:

1. Wouter 3. Naeltje, volgt Va.
2. Hendrik Gisbers, tr. Nijkerk.

Va. Naeltje Gisbers van Rijn/Snapper, overl. na 1690, tr. Nijkerk 28-2-1669 Cornelis Gerrits Beeck, overl.
voor 1690, zn. van Gerrit Reijmers Beeck en Aeltje Cornelis Sueck.

Uit dit huwelijk o.a.:

1. Aeltje, volgt Vla.

Vla. Aeltje Cornelissen Beeck, tr. (1) Voorthuizen/Nijkerk 17-11/1-12-1689 Heijmen Evertsen van Midden-
dorp, van Harselaar (Voorthuizen), beide lidmaat att. Nijkerk 22-12-1691, investituur en oprukking van het
herengoed Ter Beeck te Slichtenhorst (Nijkerk) 16-9-16867, overl. voor 14-1-1714, versterf betaald i.v.m.
goed Ter Beeck 27-4-17167, tr. (2) Voorthuizen 14-1-1714 Hendrick Aaltsen, wed. van Harselaar tr. (3) ald.
3-1-1717 Arent Jans van Manen.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

1. kind, ged. Voorthuizen 11-3-1694.
2. kind (dochter), ged. Voorthuizen 16-8-1699.
3. Nelletje, ged. Voorthuizen 27-11-1701, investituur en oprukking goed Ter Beeck 6-5-17197.
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4. Gerrit, ged. Voorthuizen 18-11 -1703. 6. Renger, ged. Voorthuizen 29-11 -1705
5. Gerrit, ged. Voorthuizen 1-1-1705. 7. Aalt je, ged. Voorthuizen 13-2-1707.

Illb. Gouda Cornelis, overl. Putten voor 1616, keur betaald met 18 hgl. en lóstrs, 23-10-16168, tr. Even
Wouters, volschuldig, waard te Putten.

Uit dit huwelijk:

1. Herbertus Heijmens, handelaar, enkele maan- 4. Alheida Everts, tr. Goert Paulsen, te Putten,
den voor overl. van zijn moeder vertrokken 5. Nael, volgt IVc.
naar Letland8. 6. Henrica, volgt IVd.

2. Johannes alias Jan van Cooth 1. Bieken?
3. Metta, volgt IVb.

IVb. Mette Evers, overl. 11-8-1655, keur en hoofdtins betaald met 155 kar.gl. 17-10-16559, tr. Putten 19-
12-1619 Melis JansWyncoop, overl. Halvikhuizen sept. 1652, keur betaald met 100g.28-9-1652en 19-11-
165110, zn. van Jan Wincoop en Geertie Melis (ook keurmedig, overl. voor 24-5-1619, keur betaald door
haar zoon Bessel Gerdesen Wyncoop vanwege Bergmansgoed en Cootmansgoed met 55 g. en hoofdtins
5 g. 24-5-1619").

Uit dit huwelijk:

1. Gerrit Melissen Wyncoop, ged. Putten 23-11-1617, bezitter van goed Volenbeek en Ter Molen12,
overl. Putten voor 18-1-1673, keur betaald met paard verkocht aan Willem Limpert ad 13-8-0 en
amfoor wijn 18-1-1673l0, afk. tr. ald. 25-11-1660 Grietje Wijnen, dr. van Wijn Rengers van Voorthui-
zen.

2. Jan Melissen Wyncoop, ged. Putten sept. 1626, bezitter van Neude Claesgoed te Halvikhuizen (Put-
ten)13, overl. Putten 17-10-1655?, keur betaald met 36 gl. 8-1-1666"\ tr. ald. 9-9-1655 Aeltje Barts,
dr. van Bart Cornelissen van Putten, waaruit Carl Barts.

3. Evertyen, volgt Vb.
4. Geertgen, volgt Vc.
5. Gerrityen, ged. Putten 6-11-1641.
6. Gouda Melisz. Wyncoop, ongehuwd 1690, dienstmeid bij Jr. Nievelt te Harderwijk.

Vb. Evertgen Melis Wyncoop, ged. Putten 6-12-1629, tr. ald. 11-5-1651 Jurriaen Broeckers, sergeant v/d
overste luitenant Bartholt van Haersolte van Swolle.

Uit dit huwelijk:

1. Henrick Joriensz Broicker, wnd. Arnhem i/d Swarten Ruiter, tr. N.N.
2. Gertniid Joriensz, geb. Zwolle.

Vc. Geertgen Melis Wyncoop, ged. Putten 6-11-1636, bezitster Volenbeek14'5, overl. ald. 4-4-1673, keur
betaald met 35 g. 6-12-16771415, afk. tr. ald. 8.7.1656 Ds. Andreas Scliaert, van de 'Onderpalts', predikant
te Veessen.

Uit dit huwelijk (keurplichtig in 1690):

1. Jacobus 4. Maria
2. Aert 5. Merritje
3. Dina

IVc. Nael Eversen, overl. Putten 15-10-1632, keur en hoofdtins betaald met 28 kar.gl. 15-10-163215, tr.
Putten 4-6-1631 Gerrit Paulsen (Otten) Smidt, hertr. ald. 16-3-1634 Everken Gerrits, dr. van Gerrit Roeters,
van Putten.

Uit dit huwelijk:

1. Truijken, ged. Putten 2-12-1632, overl. a/d pest voor haar moeder.
2. Pouwel, ged. Putten 16.8.1635, overl. a/d pest voor zijn moeder

IVd. Hendrikje Everts, overl. Putten maart 1650, keur betaald met 50 hgl. 10-4-165017, tr. ald. 25-8-1639
Aelt Gerrits Wyncoop, ged. Putten 9-2-1616, zn. van Gerrit Jans Wyncoop en Cornelischen Maes Servaesdr.
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Uit dit huwelijk:

1. Gougen, volgt Ve. 4. Gerrit, ged. Putten 22-8-1647, wsch. jong
2. Cornelischen, volgt Vf. overl.

3. Even, ged. Putten 28-8-1642. 5. (N)Aeltje, volgt Vg.

Ve. Gougen Aelts, tr. Edam N.N.

Uit dit huwelijk:

1. dochter
Vf. Cornelischen Aelts Wyncoop, ged. Putten 22-12-1639, overl. ald. 1 -1 -1681, keur als erkenning betaald
met 1 ducaton 19-10-1681'8, tr. Jan Eversen, wnd. op Schoonderbeek 1681 en te Putten 1690 en 1710.

Uit dit huwelijk (anno 1690 ongetrouwd en minderjarig):

1. Henrickjen, wnd. op Schoutmansgoed a/d Putterbrink 1710.
2. Kunne, volgt Vla.

3. Jan Jansen, wnd. a/d Putterbrink 1710.

Vla. Kunne/Cunegonda Evers, tr. ca. 1709 Laurens van der Bles.

Uit dit huwelijk:

1. N.N., een v/d tweeling, jong overl. 3. kind, ged. maart 1714.

2. Cornelis, ged. Putten 10-3-1711.

Vg. Aeltyen Aelts Wyncoop, ged. Putten 19-8-1649, wnd. Beekbergen 1690, tr. Putt.N.

Uit dit huwelijk (anno 1690 allen minderjarig te Beekbergen):

1. Henrickjen 4. Aelt
2. Geertjen 5. Jacob
3. Evert

* Zie: Horigen in Gens Nostra 45 (1990), pag. 45 e.v.; vervolg van Gens Nostra 52 (1997), pag. 645 e.v.
ad symbolum = betaling als erkenning van keurmedige relatie met Kelnarij; pro coquina = betaling voor
vertering; pro familia = betaling t.b.v. levensonderhoud medewerkers van de Kelnarij;

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

a. AKP 257: volgens de pagina collata bestaat num4 uit: fol. 4.
b. AKP 257: Voorthuizen 4.
c. AKP 257: Putten coll. fol. 14.
d. AKP 257: Putten coll. fol. 14vso.
e. AKP 260b: index namen onder 4.
f. AKP 261: lijst van keurmedigen personen 1690, fol. 2.

Noten
1. STAMA 434, fol. 154b. 10. STAMA 441, (1652).
2. STAMA 434, fol. 105b. 11. STAMA 434, fol. 157a.
3. STAMA 434, fol. 111b. 12. STAMA 441, (1673).
4. STAMA 441, (1654). 13. STAMA 441, (1666).
5. STAMA 441, (1640). 14. STAMA 441, (1673).
6. STAMA 441, (1672). 15. STAMA 441, (1677).
7. Herengoederen, dl. 2, 251. 16. STAMA 441, (1632).
8. STAMA 434, fol. 155a. 17. STAMA 441, (1650).
9. STAMA 441, (1655). 18. STAMA 441, (1681).

OdB
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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
J.W.A. Scholte, Van OttenScholte naar Scholte, H. Landstichting 1998 (geïll., 111 pag.; adres auteur:
Rechterslaan 4, 6584 BD H. Landstichting, tel. 024-3222931).

Op zeer prettige wijze geschreven geschiedenis van vele generaties die eertijds de in de titel vermelde
lange naam droegen. De herkomst uit het graafschap Nieder Lingen en later het doen en later in de Veenko-
loniën en de kleinhandel in manufacturen passeren de revue. Daarbij wordt ingegaan op achtergronden en
geïllustreerd zowel letterlijk als figuurlijk met persoonlijke brieven en andere familiestukken. Het geslacht
wordt ook overzichtelijk naar voren gebracht. Bijzonder aardig zijn de kwartierstaatjes (ook van personen
Bergers, Boerland, Spelbrink en Werdmuller) en gezinstaatjes, ook die van aangehuwden, waardoor een
goed beeld verkregen wordt van het milieu waarin deze katholieke familie verkeert. Zoals alle families heeft
ook deze zich in de 19de en 20ste eeuw zich over heel Nederland verspreid. Jammer dat bij zo'n werk-
voornamelijk geschreven voor de familie zelf-de namen van de ouders der aangehuwden en in de staatjes
de beroepen ontbreken. Dat een naamregister niet is opgenomen, wordt deels vergoed doordat in de staatjes
de familienamen direct in het oog springen.
N.A. Hamers

W.J. Snippenberg, Genealogie Johannes Antony Schneppenbergh 1698-1996, Jubbenga 1995, 249 pag.
(inlichtingen bij de auteur, Singel 27, 8411 CJ Jubbeng, tel. 0516 461637 (NB Het boek is niet meer lever-
baar)).

De stamvader van de Nederlandse familie (Van) Snippenberg (of Van Snippenburg) is de in de titel
genoemde Johannes Antony, ruiter in Staatse dienst, die op 5 december 1700 te Lent in het huwelijk trad
met Albertje Stevens. Over hem is verder niet meer bekend dan dat hij uit Duitsland afkomstig was. De
genealogie is generatiegewijs opgezet en wordt deels ook in vrouwelijke lijn uitgewerkt, een verschijnsel
dat meer en meer veld wint in de genealogie. Een adequate term voor deze genealogische verschijningsvorm
ontbreekt vooralsnog. Met name van de oudere generaties worden aanvullende gegevens uit secundaire
bronnen vermeld. Deze goed ogende publicatie is ruim voorzien van illustraties en bevat een index op
persoonsnamen.

J.H. Nagtegaal, Ame/anrfer schippers Nagtegaal in de 18e eeuw, Z.pl., eigen uitgave z.j. [1998] (te verkrij-
gen door overmaking van ƒ 16,- (incl. verzendkosten) op postgiro 549593 t.n.v. de auteur, F. Netscherstraat
35, 2024 KR Haarlem, tel. 023 5251898).

De Amelander familie Nagtegaal (stamouders: Geert Doeckes, geb. ca. 1595 en Pietke Hendriks) telde
in de 18e eeuw dertien schippers onder zijn gelederen en de auteur heeft zich tot taak gesteld de zeereizen,
die deze schippers gemaakt hebben in kaart te brengen. Op pag. 15 worden de schippers in een schema in
het genealogische gelid geplaatst. Voor het verkrijgen van gegevens over zeereizen moest uiteraard veel
archiefonderzoek verricht worden en de auteur schrijft in feite ook een stukje zeevaartgeschiedenis. In dat
opzicht is deze publicatie een goed voorbeeld van het beoefenen van genealogie vanuit een andere invals-
hoek. Aan de beschrijving van de schippers en hun reizen gaan inleidende hoofdstukken over de Amelander
scheepvaart, Sontpassages, Doopsgezinden en het zeemansleven vooraf.

Piet Sanders, Genealogie van een familie Van Wijk uit Wijk (N.Br.), Geldrop 1998. Uitgave van het Genea-
logisch dokumentatiecentrum Midden- en West Noord-Brabant en de Bommelerwaard, Roelantlaan 220,
5665 PT Geldrop.

Een eenvoudig uitgegeven publicatie van de bekende genealoog Piet Sanders, waarin hij een van de vele
families Van Wijk voor het voetlicht haalt. Wat betreft de oudste generaties grijpt de auteur terug op een
publicatie van BW. van Schijndel (over wiens betrouwbaarheid niet altijd positief geoordeeld wordt: zie
Welpen van de Brabantse Leeuw onder redactie van L.F.W. Adriaenssen, met name pag. 9 e.v.). Als stam-
vader wordt een Joris Joosten van Wijck opgevoerd (geb. ca. 1450/60), een bastaardzoon van Joost Jansz.
van Wijck. Vanaf generatie III (Joris Adriaensz. van Wijck) worden regesten van aktes uit secondaire
bronnen opgenomen. De auteur heeft zich in de uitwerking beperkt tot nakomelingen te Wijk en Aalburg.
In deze uitgave zijn enkele illustraties opgenomen. Een naamregister ontbreekt uiteraard niet.
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M.C. Schaap-Jongens, Opstel over de familie van Klaas Schenk Pzn. te Koog aan de Zaan 1809-1894,
Koog aan de Zaan 1996 (inlichtingen bij de auteur, De Locomotief 112, 1541 MS Koog aan de Zaan).

De grootmoeder van de auteur, Maria Schenk, werd in 1865 'op' de Koog geboren en van haar hoorde
zij verhalen over de familie en met name over haar overgrootvader Klaas Schenk, aan wie zij dit opstel
gewijd heeft. De levensschets wordt voorafgegaan door een stamreeks Schenk (beginnend met Dirk Florisz.
Schenk, die op 15 oktober 1724 huwt met Neeltje Jans Rosch of Roos) en een kwartierstaat van Marie
Schenk (Schenk, Pilkes, Jes, Buys, Duif, Coenraads, Duurhout, Bergers). Bevat foto's en facsimile's van
gelegenheidsgedichten.

Joop Ludeke, Schermerhom, een dorp..., een familie.., Z.pl., 1998, 172 pag., Westfriese geslachten XXXII
(Uitgave Stichting Westfriese Families, p/a Koriander 3, 1616 TD Hoogkarspel. ISBN 90.6455.276.2).

Deze degelijk uitgegeven genealogie is een derde editie. De auteur heeft dankbaar gebruik gemaakt van
eerder versies van respectievelijk Cor Koster uit 1948 en van Teun Schermerhorn uit 1987. De stamouders
van dit Westfriese geslacht zijn Jacob Reijer Schermerhorn, die in 1645 moet zijn overleden. Uit zijn huwe-
lijk met een nog onbekende vrouw stammen twee zoons Jan en Gijsbert. Zoals de meeste families kan ook
in dit geslacht een afspiegeling gezien worden van de Nederlandse samenleving. Onder de gelederen bevin-
den zich dagloners, maar ook professoren. De vele foto's in het boek zijn afkomstig uit het beeld-archief
van Willem Gerrit Schermerhorn. Daar waar mogelijk wordt meer informatie verstrekt dan alleen DTB-
gegevens. Het boek wordt besloten met een index op voornaam van leden van de familie Schermerhom en
een alfabetisch overzicht van partners op familienaam.

Robbert Deijs, Genealogie van de familie Deijs, Deys, Dijs., Alphen aan den Rijn 1997,216 pag. (inlichtin-
gen bij P.H. Deijs, Jacob van Offwegenlaan 12, 2282 HR Rijswijk (Z.H.)).

De titel van dit fraai uitgegeven boek is enigszins misleidend, aangezien in deze uitgave niet een maar
vele verschillende families Deijs behandeld worden. Het leeuwedeel van het boek (pag. 19-151) wordt in
beslag genomen door de beschrijving van een familie Deijs, die zijn oorsprong vindt in Winterswijk en zich
later vestigt in de provincie Utrecht. De oudst bekende voorvader van dit geslacht is Johan Peter Deijs,
wiens zoon Philip Johan Phylip Dheis in 1759 trouwt te Winterswijk met Aaltjen Nijenhuis. Dit echtpaar
vestigt zich te Baarn, waar Philip jager is op het kasteel Groeneveld. Vanaf pag. 152 worden tientallen
fragmentgenealogieën opgenomen. In totaal worden 2550 naamgenoten en aangehuwden in dit boek ver-
meld, zodat een ieder, die belangstelling heeft voor de naam Deijs (hoe dan ook gespeld) wel iets van zijn
gading kan vinden. Het boek is geïllustreerd en wordt ontsloten via een uitgebreid naamregister.
W.S.

Kwartierstaten
Arie Schüller, Hendrik Schitller, jongeman van Glarus. Schetsen uit de geschiedenis van het Zwitserse
kanton Glarus en de kwartierstaat van een Reislaufer, Woerden 1998. 71 pag., veel illustraties (prijs
ƒ 37,50, inlichtingen bij de auteur, Wilhelminaweg 30, 3441 XC Woerden, tel. 0348 417707).

Deze zeer verzorgde uitgave valt uiteen in twee gedeelten. De stamvader van de Nederlandse tak van
het van oorsprong Zwitserse geslacht Schüller (in Zwitserland Schuier gespeld) is Hendrik Schuier (in
Nederland Schüller of Schüller), sergeant in het regiment "Switsers van Planta, geboortigh uyt het Canton
van Glarus". Hij trouwt in 1747 te Chaam met Johanna Hendrina Collemans. Nazaten wonen rond
Dordrecht, Zwijndrecht, Aarlanderveen, Terheijden, Chaam, en Drimmelen. De publicatie opent met een
aantal schetsen uit de geschiedenis van het kanton Glarus. Zo behandelt de auteur achtereenvolgens de
ontwikkeling van het land Glarus, de reformatie, het landsbestuur, de landvoogden, het soldatenleven en
handel en industrie. Hierna volgt een stamreeks en een kwartierstaat, waarin veel (heraldische) gegevens
over de Zwitserse kwartieren zijn verwerkt. Proband is Johannes Heinrich Schüller (geb. Glarus Eichen op
29 juli 1719), de latere Hendrik, die in Nederland opduikt.
WS

Stamreeksen
Wim Dudink, Een Westfriese familie Dudink. Vroeger en nu. Het verhaal over mijn leven, mijn afstamming
en nageslacht, Boekelo, eigen uitgave, 1998,55 pag. (inlichtingen bij de auteur, Tesinkweg 150, 7548 PH
Boekelo).

De auteur geeft in een stamreeks zijn afstamming weer. De oudst bekende voorvader is de kleermaker
Barent Jansz. Dudink, die in 1722 in de r.-k. statie van Beemster in het huwelijk trad met Christina Ganye-
vin. In een aantal hoofdstukken worden bijzonderheden verteld over de voorouders van de samensteller,
waarbij telkens het beroep als ondertitel fungeert: de chirurgijn, de landbouwer, de boerenknecht, de fa-
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brieksarbeider, de electriciën en de personeelswerker. Met het laatste beroep zijn we bij de auteur aanbe-
land, die globale, maar desondanks openhartige levensbeschrijving van zichzelf geeft. Niet iedereen zal de
moed hebben om zoveel over zichzelf prijs te geven, maar op zich verdient het idee navolging (uiteraard
ook in minder openbare vorm), juist omdat voor latere generaties zo'n persoonlijke levensschets interessant
zal zijn. Genealogen weten vaak meer over onze 17e eeuwse voorouders dan over hun eigen vader en
moeder. De samensteller heeft veel gegevens bijeengebracht, maar hij heeft (helaas) afgezien van bronver-
melding om de leesbaarheid te bevorderen. Voor het nageslacht is het mijns inziens toch beter om wel
expliciet de bronnen op te nemen in een notenapparaat en dat hoeft beslist geen nadelig effect te hebben
op de leesbaarheid. Een zeer persoonlijk geschreven familiegeschiedenis, die op eenvoudige en verzorgde
wijze is uitgegeven.
WS

Diversen
Martin Bergevoet in samenwerking met Piet Lemmers, Bibliografie Tweestromenland. Het Land van Maas
en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984, Z.pl. [Wychen], z.j. [1997], 262 pag. Uitgave Histori-
sche Vereniging Tweestromenland (Postbus 343,6600 AH Wychen. ISBN 90-71059-06-5). Tweestromen-
landreeks 13.

Na 25 jaar voorbereiding is de bibliografie Tweestromenland gereed gekomen. Een bibliografie is 'een
opsomming, inventarisatie en identificatie van wat gepubliceerd is, zodat de informatie-zoeker zijn weg kan
vinden in de grote zee van literatuur', aldus de openingszin van de Inleiding-Verantwoording. De bibliogra-
fie is dus een hulpmiddel voor een ieder die over een bepaald onderwerp meer wil weten. De titels, zowel
zelfstandigepublicaties als tijdschriftartikelen zijn gerangschikt op basis van de UDC, het ordeningssysteem
dat ook binnen de Openbare Bibliotheken gehanteerd wordt. Onder 929.5 staan bijvoorbeeld genealogieën,
onder 93 D geschiedenis van (dorpen) in het Tweestromenland. Het behandelde gebied omvat de gemeen-
ten: West Maas en Waal, Druten, Wychen, Beuningen en Heumen. Registers op auteur, geografische na-
men, kerken, boerderijen, molens, kloosters enz. geven nog een extra ontsluiting van deze bron. Een nuttige
uitgave (met illustraties), die eigenlijk ook in digitale vorm zou moeten verschijnen.

J.C. Lagendijk, Vrijmetselarij in Zeeland. De keerzijde van de medaille verlicht, Hulst, Van Geyt Produc-
tions, 1992, 140 pag., ISBN 90-5327-039-6.

De auteur is bibliothecaris/archivaris van de vrijmetselaarsloge L'Astre de l'Orient te Vlissingen. Deze
loge herdacht op 21 december 1992 feestelijk zijn 200-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum
verscheen dit schitterend verzorgde herdenkingsboek. Aan de vrijmetselarij hangt (nog steeds?) een geur
van geheimzinnigheid en het is prijzenswaardig, dat de auteur op open wijze 'de keerzijde van de medaille
belicht'. Hij omschrijft de vrijmetselarij als een cultuurverschijnsel, dat zijn vermoedelijke oorsprong heeft
in de 17e eeuw in Engeland en dat in de 18e eeuw, de eeuw van de Verlichting, zijn vleugels mondiaal heeft
uitgespreid. Vrijmetselarij is een systeem, dat met behulp van symbolen en rituelen de in ieder mens aanwe-
zige hogere geestelijke archetypische waarden tot een dieper permanent bewustzijn wil stimuleren. In het
boek wordt niet alleen aandacht besteed aan de lotgevallen van de jubilerende loge, maar ook aan de loges
in Vlissingen, Middelburg, Zierikzee en Goes. Het boek bevat talloze illustraties en is een aanwinst voor
de locale geschiedschrijving van Zeeland. Van genealogisch belang is de integraal afgedrukte ledenlijst uit
1793 (in handschrift).

W. van Muiken, Inventaris van de archieven der gemeente Roosteren 1794-1937, Maastricht 1998. Provin-
ciale inspectie der archieven in Limburg. 173 pag., illustraties.

Voor de komst van de Fransen maakte de Limburgse gemeente Roosteren deel uit van het ambt Mont-
fort. In 1794 werd een groot deel van de zuidelijke Nederlanden door de Fransen bezet en werd Roosteren
ingedeeld bij kanton Stevensweert en later bij Echt. Met dit inventaris worden belangrijke bronnen uit de
19e eeuw ontsloten. Bevat een lijst van burgemeesters, wethouders, gemeenteraadsleden, -secretarissen en
-ontvangers. De inventaris wordt afgesloten met een concordans en een klapper op zaken en onderwerpen
en een index op namen.

Mitjam Pinkhof (samenstelling), De jeugdalijah van het Palviljoen Loosdrechtsche Rade 1939-1945,
Hilversum, Verloren, 1998. 160 pag. (inlichtingen: Historische Kring Loosdrecht, J. Mol, Regenboog 57,
1231 TG Loosdrecht, tel. 035 582 4841).

Dit boek is het relaas van een groep Palestina-pioniers, die zich in 1939 in Loosdrecht vestigde om zich
daar op hun nieuwe bestaan in Palestina voor te bereiden. De groep woonde aan de Rading, 'in de Hei'
(zoals dat toen heette), in het huis Palviljoen Loosdrechtsche Rade. Het huis bestaat niet meer. De groep
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bestond uit 99 chaweriem (kameraden) uit verschillende landen, van wie er 23 de oorlog niet hebben over-
leefd. Achter in het boek is een lijst opgenomen van Joodse ingezetenen in 1941 te Loosdrecht en een lijst
van de bewoners van het Paviljoen. Het boek verscheen eerder in 1987. Deze tweede druk werd mogelijk
gemaakt door de gemeente Loosdrecht, die een groot aantal exemplaren besteld heeft, die aan leerlingen
van groep 8 van de Loosdrechtse basisscholen zullen worden uitgedeeld om de herinnering aan de beschre-
ven trieste geschiedenis levend te houden. Een prijzenswaardig initiatief. Het fraai uitgegeven boek bevat
vele foto's en een register op persoonsnamen.

F.C. Berkenvelder en D. Stötefalk, Vademecum van de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland.
Jubilewmiitgave van de Werkgroep, Z.pl., 1998, 172 pag. ISBN 90-9011665-6 (ledenprijs: f 15, - ; niet-
leden: ƒ 20,- (excl. verzendkosten), te verkrijgen na schriftelijke bestelling bij de penningmeester van de
WGOD, mevrouw J.M. Kok-Ruth, Staalstraat 1, 5344 KG Oss).

In 1998 vierde de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland zijn 6e lustrum en daarmee wensen
wij deze Werkgroep van harte geluk. Het 30-jarig bestaan van de WGOD werd opgeluisterd met een
speciaal themanummer van Gens Germana, getiteld 'Zij kwamen naar Nederland' en dit Vademecum (een
beknopte handleiding), waarin in het tweede gedeelte (door D. Stötefalk) veel praktische informatie is ver-
werkt in een uitgebreide lijst met adressen van Duitse openbare en particuliere archiefbewaarplaatsen,
regionale en lokale genealogische en historische verenigingen en uitgeverijen. Zeer praktisch is ook het
derde onderdeel van dit boekje: de voorbeeldbrieven in het Duits. Deze brieven dienen wel te worden
aangepast aan de eigen situatie, maar bieden velen toch enig houvast bij hun correspondentie in het Duits.
In het eerste deel van dit Vademecum beschrijft de voorzitter van de WGOD de geschiedenis van de 30-
jarige jubilaris, waarin allerlei aspecten (hoogte- en dieptepunten) de revue passeren. Een chronologisch
overzicht van de leden van de WGOD over de jaren 1967-1997 besluit dit historisch overzicht.

WS

Uitgaven van afdelingen
Zoeterwoude geref. trouw 1702-1811, rooms-katholiek trouw 1658-1812, gerecht ondertrouw en trouw
1692-1811, reeks genealogische bronnen van de dorpen rondom Leiden, nr. 4, uitgave van de afd. Rijnland
van de NGV, bewerkt door A. van Zegveld-Regeer e.a., 248 pag. NGV afd. Rijnland p/a Hoekerkade 133,
2725 AH Zoetermeer).
Onze voorouders 111, kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afd. Rijnland van de NGV (\99&), red.
mw.'drs. J. Bos-Bliek e.a., 422 pag. (inl. NGV afd. Rijnland p/a Hoekerkade 133, 2725 AH Zoetermeer).
40 jaar, 40 kwartierstaten verzameld uit het gebied van de afd. Ussellanden van de NGV, uitgave ter
gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de afd., red. H.J. van Beek e.a., 238 pag. (inl. secr. van de afd.
p/a Toon Slurinkhof 79, 8264 DH Kampen).
Kwartierstatenboek bij gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de NGV-afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg,
uitgave van de afd., red. Olav Dierckxsens e.a., 160 pag. (inl. secr. van de afd. p/a Prinses Beatrixstraat 26,
5171 KS Kaatsheuvel).
Amsterdams Jubileum Kwartierstatenboek, deel 4, uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van
de afd. Amsterdam e.o. van de NGV, red. M.L. Krap-Meester, 254 pag.
Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de afd. Utrecht
der NGV, red. Jan Elsenaar e.a., 286 pag. (inl. Lo Schneider, Steenen Camer 42, 3721 ND Bilthoven, tel.
030-2202082).

Iedere (redactie van een) afdeling van onze vereniging die overweegt een uitgave uit te brengen ziet zich
geplaatst voor keuzes over de vorm en inhoud van die uitgave. Naast persoonlijke voorkeuren spelen bij
het maken van die keuzes een aantal aspecten een rol. In de eerste plaats uiteraard het gegeven of er één of
meer auteurs zijn die materiaal willen publiceren. En als dat het geval is, wat dan de aard is van dit materi-
aal. Daarnaast rijst de vraag of er voldoende kennis in huis is om het aangeboden materiaal te kunnen
beoordelen en zonodig te corrigeren. Geen onbelangrijk aspect immers de gegevens moeten betrouwbaar
zijn en niet in de laatste plaats: elke goede genealoog is nog geen begenadigd schrijver. Tot slot is daar het
immer aanwezige probleem van de financiën en daarmee nauw samenhangend de vraag: 'is er een markt
voor het boek?' (Deze vraag kan overigens met evenveel recht op de eerste plaats gesteld worden.) Dat niet
elke afdeling wat deze aspecten betreft in dezelfde omstandigheden verkeert moge blijken uit de hier te
bespreken boekwerken. Globaal zijn die uitgaven in drie categorieën te verdelen: bronnenbewerkingen,
kwartierstatenboeken en uitgaven met meer verhalende artikelen. Dat bronnenbewerkingen voor de genea-
loog van nut zijn staat buiten kijf. De vraag is alleen hoe deze gegevens tegenwoordig aangeboden moeten
worden. De afd. Rijnland heeft met de bewerking van de trouwboeken van Zoeterwoude gekozen voor de
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'klassieke' manier, in de vorm van een (prima uitgegeven) boek. Ongetwijfeld om de reeds ingezette reeks
op dezelfde manier voort te zetten of te completeren. Was dit niet het geval geweest dan had een digitale
wijze van publiceren zeker een optie kunnen zijn. Ondertussen zal deze uitgave voor menig genealoog van
pas komen om thuis zijn onderzoek te doen. De bijna uitputtende indexen en verklarende gedeelten zullen
dat onderzoek dan zeker vergemakkelijken. Uitgaven met kwartierstaten leveren zo nu en dan discussie op.
Critici wijzen dan op de gebrekkige of geheel ontbrekende bronnenvermeldingen. Leden van redacties en
auteurs pareren deze kritiek met de bereidheid om vragen van lezers immer te beantwoorden. Waarop de
critici op hun beurt de vraag stellen of dat voor de toekomst ook goed is geregeld. Hoe dit ook zij, menig
genealoog beleeft genoegelijke uren tijdens het bladeren in kwartierstaten. De afd. Rijnland heeft met 'Onze
voorouders III' acht kwartierstaten gecombineerd met zes stamreeksen. Daarnaast werden zes aanvullingen
op eerder in de dezelfde reeks gepubliceerde kwartierstaten opgenomen. (Een bewijs dat publicaties altijd
reacties opleveren.) De redactie heeft met haar eis aan de auteurs om de kwartieren met bronvermeldingen
toe te lichten de eerder genoemde critici waarschijnlijk voor een groot gedeelte de wind uit de zeilen kunnen
nemen. Echter, niet iedere auteur voldeed aan de gestelde eis. De kwartieren spelen bijna geheel in het
gebied van de afdeling met uiteraard hier en daar uitstapjes naar elders. Al met al is deze uitgave met een
goede index, veel verklarende teksten en zelfs een paar illustraties weer een waardevolle aanvulling voor
de verzameling van de in het Rijnland geïnteresseerde genealoog. Wat aan 40 jaar, 40 kwartierstaten van
de afd. IJssellanden direct opvalt zijn de indexen per kwartierstaat. Met kwartierstaten die soms niet meer
dan drie of vier pagina's in beslag nemen levert dit soms op één pagina een wonderlijke herhaling van
gegevens op. Wat heeft de redactie hiermee voor ogen gehad? Zelfs voor een werkboek om liefhebbers van
stamboom- en historisch onderzoek vertrouwd te maken met het publiceren van hun gegevens, zoals de
voorzitter van de afdeling IJssellanden het uitdrukte, zal deze wijze van presenteren zijn doel voorbij
schieten. Niettemin veel waardevolle gegevens uit 'de IJssellanden' die de beginnende genealoog zeker van
pas kunnen komen. Het gebrek aan bronvermeldingen is hier nagenoeg niet aan de orde aangezien bijna
alle kwartieren uit DTB-bronnen naar voren komen. Kortom, inderdaad een werkboek, maar helaas één dat
niet makkelijk toegankelijk is. Het kwartierstatenboek van de afd. 's-Hertogenbosch-Tilburg is precies wat
men van een afdeling mag verwachten: verspreid over het gebied van de afdeling, verifieerbaar uit de
bronnen (Burgerlijke Stand en DTB) en verluchtigd met illustraties. Een minpunt is misschien dat de
kwartierstaten de zeven generaties niet te boven gaan. De oudere generaties moeten toch ook interessant
materiaal opleveren. Wel is een index opgenomen die het boek goed toegankelijk maakt. Als laatste
kwartierstatenboek de jubileumuitgave van de afd. Amsterdam en Omstreken. Hier wel veel jaartallen en
data die niet uit DTB-registers blijken en dus met bronvermeldingen verklaard hadden kunnen worden.
Slechts ten dele is dat ook het geval. Anders dan in het Brabantse land bestrijken de kwartieren in deze
uitgave bijna heel Nederland en ook nog ver daar buiten. Maar van Amsterdamse voorouders kan men dat
uiteraard verwachten. In haar controlerende functie heeft de redactie hier en daar steekjes laten vallen. Zo
treft men vóór 1811 geboortedata waar men doopdata zou verwachten (pag. 129), klopt de nummering niet
altijd (pag. 171) en ook de benaming van een kwartierstaat naar beide ouders doet vreemd aan als slechts
de kwartieren van één ouder worden gevolgd (pag. 208). Niettemin een boek met veel gegevens waarin ook
een goede index is opgenomen. Met de verhalende artikelen in het jubileumboek van de afd. Utrecht heeft
de redactie kennelijk een breder publiek willen bereiken. De 'belangen' van de genealoog pur sang lijken
daarmee soms uit het oog te zijn verloren. Waarom bijvoorbeeld in een stamreeks de ouders van
aangehuwden niet vermelden als de doop- of geboortedatum van de aangehuwde zelf wel bekend is (pag.
204)? De gekozen opzet zorgt uiteraard wel voor veel achtergrondinformatie bij de genealogische gegevens.
Men zal bijvoorbeeld maar een voorouder hebben die werkzaam was bij de Utrechtse Munt (Een lijst met
tientallen personeelsleden is opgenomen), dan zijn de beschrijvingen van het muntrecht, de werkwijze en
de taken van het muntpersoneel goed bruikbaar voor 'de aankleding' van die voorouder (pag. 50 e.v.). De
veertien artikelen in dit boek zorgen in ieder geval voor een grote geografische en chronologische spreiding
van het materiaal. Daarnaast ontbreekt een goede index ook hier niet. Bezien we de in het begin genoemde
aspecten met de zes hier besproken afdelingsuitgaven in het achterhoofd, dan mogen we zeker concluderen
dat er (nog steeds) veel genealogen zijn die hun onderzoekresultaten in boekvorm willen presenteren. En
zijn kwartierstaten werkelijk zo populair? Bronvermeldingen in kwartierstaten leveren in ieder geval nog
problemen op. Redactieleden verzetten duidelijk veel werk om iedere uitgave zo verzorgd mogelijk af te
leveren. (En waar gehakt wordt vallen wel eens spaanders.) Tot slot, hoe staat het met de financiën?
Kostendekkend en met een redelijke verkoopprijs een goed verzorgd boek uitbrengen is welhaast een
illusie. Maar gelukkig zijn er dan nog de subsidiënten die soelaas kunnen bieden. In één boek wordt daarvan
melding gemaakt.

CvB
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PERIODIEKEN

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

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

Nederland
Bijdragen en Mededelingen. Vereniging Gelre, deel LXXXIX (1998). W. Frijhoff: Gelderland naar
Europese maat; J. Kroes: De middeleeuwse kampontginningen in de Gelderse Vallei. Bijlage: Toponiemen
van oude boerderijen in het kampenlandschap van de Gelderse Vallei; M. Potjer: De Gelderse verpondings-
kohieren: een casus uit de oostelijke Nederbetuwe [deze kohieren bevatten opgave van bezit aan huizen en
grond met de namen van eigenaren en pachters, de oppervlakte en pacht- en taxatiewaarde; bijlagen o.a.
tabel 8. De economische positie van kerkelijke ambtsdragers in Resteren (met namen)]; M. Franken: Een
contract van correspondentie van de Veluwse ridderschap (1727-1750). Een toonbeeld van schandalig
ambtsbejag of van verdelende rechtvaardigheid? [bijlage 4: Leden en expectanten van de correspondentie
der Veluwse ridderschap]; Th. H. von der Dunk: Een Amsterdamse toren verdwaald op de Veluwe. Hendrik
Gerrit van Raan (1751 -1821) en de kerktoren van Nijkerk [geb. Hattem, woonde te Amsterdam en Hoorn;
zijn dagboek in Archief Claasen (GA Amsterdam, PA nr. 114)]; C. Kooi: Een praktisch ondernemer: Jan
Backer van de suiker- en stroopfabriek te Oosterbeek [van 1811 tot 1852 op landgoed de Oorsprong ald.;
Jan Backer, geb. Dordrecht 1790, zoon van suikerraffinadeur Hilmar Johannes B. en Maria Dam; tr. 1813
Louisa J.J. van Ommeren]; A.M. van de Ven: Het natuurkundig genootschap Wessel Knoops te Arnhem
[oprichter W. Knoops, geb. Arnhem 1800, apotheker].

Caert-Thresoor, 17de jg. (1998), nr. 3. J.C.N. Schrijver/LA.M. Verbeek: De kaartencollectie van de
Oudheidkamer Twente in Enschede; P.H. Meurer. De verkoop van de koperplaten van Mercator naar
Amsterdam in 1604.

Idem, 1998, nr. 4. D. de Vries: Twee nieuwe toeschrijvingen aan Daniel van Breen: kaarten van de
Egmonder- en Bergermeer (1629); A. de Zeeuw: Een zeldzame kaart van Gelderland met decoratieve
randen, uitgegeven door Johannes en Jodocus Hondius [bijlage: reproductie van deze kaart in kleur].

Eigen Perk (Hilversumse Historische Kring), 18e jg., nr. 3, sept. 1998. De sprong. Het verhaal van vier
'treinartisten' [Georg Jutte, Johan B. Oude Weernink, Piet J.A. van Midden en Gert-Jan Hofstee sprongen
in de buurt van Oldenzaal uit de trein naar Duitsland; 1944; ondergedoken bij familie Schepers Bos]; H.
Meyer: De invoering van het kadaster in de gemeente Hilversum; F. Kok: Het Hilversumse Kermisoproer
van 1899 [dodelijk slachtoffer F.W. van Eyckelenborg; gewond o.a. Teunis Prins (geb. Laren 1882)].

Idem, nr. 4, dec. 1998. J. van der Vegt: De Hilversumse jaren van A. Roland Holst; B. van der Schuyt:
Een eeuw geleden. Zomergasten in Hilversum; P.W.A. Verdonk: De gemeente Hilversum, de woonwagen-
bewoners en de Egelshoek, deel 1, 1909-1936; E. Pelgrim: De Spijkers in Hilversum [afk. van Loosdrecht;
smederij, rijtuigfabriek; bouwers Gouden Koets].

Genealogie zonder grenzen, nr. 39, sept. 1998. Verv. Huwelijksregisters; Herv. Gemeente van Venlo [1725-
27]; Verv. Personen uit de Euregio, die voorkomen in de bevolkingsregisters van Hasselt (1829); K. V/im-
mer. Familienbuch der Katholischen Pfarrei St. Michael Kirchberg von 1675 bis 1900.

Idem, nr. 40, dec. 1998. Wij gaan toch door!; Verv. Huwelijksregisters Herv. Gem. Venlo [1727-28];
Verv. Register van familiearchieven ... RA Hasselt [Bormans t/m Fastrarts]; R. Penders: Personen uit de
Euregio die voorkomen in de bevolkingsregisters van Hasselt - Register ao. 1829; Antw. o.a. Goor/Goir
[ 16e-17e eeuw te Henri-Chapelle], Scheyffard von der Heyden, von/van Kettenis, Magermans, Chaineux/
Cheneux, Kessel.

Hasselt Historiael, jg. 15 (1998), no. 3. H. Sterken: Het rouwgebeuren in de dertiger jaren; H. Oosterhof.
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Landverhuizers naar Amerika [Lucas van den Belt (geb. 1805), Roelof van de Vegt (geb. 1834), Harni
Israël (geb. 1836), Wolier Smit (geb. 1840), Jacobus Gaijkema (geb. 1836), Jan Hendrik Rietberg (geb.
1820), Peter Follenaer (emigrant 1659)]; Verv. Klooster Dickeninge; M. Buit-Zielman: 'Oude erven in
Genne' [familie Velthuis],

Idem, no. 4. J.P.W.F. Lakke: Klaas Lakke, een Bataafs burger uit Hasselt [zijn levensloop en van naaste
familie; o.a. correspondentie; begin 1802 naar Ned. Oost-Indië, overl. Batavia 1810; huis op de Hoogstraat];
A.P. Ouweneel: De bisschop neemt het initiatief [tot ontginning gronden; behandeld worden de daardoor
te verwerven inkomsten (tienden)].

Historische Kijk op Weesp (secr.: mw. H.E. Eringaard, Herensingel 120, 1382 VS Weesp), 14e jg., no. 1,
sept. 1998. H.J. Over de Linden: Bewoners van de Hoogstraat rond 1600; G. Meulmeester: De geschiedenis
van café 'de Vriendenkring' [eigenaar Johan Herman Greutemeijer, verkoop 1905 aan Dirk Scholte].

Met Gansen Trou (Onsenoort), 48e jg., nr. 11, nov. 1998. De R.K. Rijvereniging St. Joannes te Nieuwkuijk;
E. van der Lee: Zes generaties Van der Lee alias 'de Stoker' [overzicht van personen, die onder die bijnaam
bekend hebben gestaan; nageslacht van Adriaen van der Lee tr. Vlijmen 1785 Catharina Meesters].

Idem, nr. 12, dec. 1998. J. van Bijnen/A. van der Lee: De molestatie van een Vlijmense klapwaker in
1784 [Hendrik van de Wiel kreeg juli 1784 klap van Cornelis Theunisz Kievits]; Het voormalig café van
Jan van Dal in Hedikhuizen [1885-1957; interview met zijn zoon Frans].

Nederlandse Genealogieën, deel 12 (1998). A.E.M. Landheer-Roelants: Kwartierstaat van Theodora
Johanna van Alff [ 1906-1994; 6 gen.; -, Kroot, De Jongh (te Asperen), Mathlener]. Van Alff [genealogie:
Van Olphen, te Leiden, Den Haag, 17e-18e eeuw; Van Alff, 19e-20e eeuw; Van Alfen]; Th. van
Bakergem/M.R. Doortmonti'A.E.M. Landheer-Roelants: Van Bakergem. St. George d'Elmina (Goudkust,
West-Afrika) [oorspr. Utensteenweghe gezegd van der Noot, te Brussel, stamreeks 13e-17e eeuw; gen. XII.
Dominicus Franciscus van der Noot de Geeter, ged. Brussel 1665, huwt vijfmaal (o.a. Ie en 5e te Amster-
dam 1696 resp. 1714; uit een relatie van zijn zoon met een Afrikaanse vrouw stamt Nicolaas van Bakergem
(1744-1786)]; N.J.M. Biezen: Biezen [oorspr. De Biese, Biesen; te Zeelst, Veldhoven; stamreeks 16e-20e
eeuw]; V.A.M, van der Burg: Kwartierstaat Van der Burg [5 gen.; Van der Burg (te Schiedam), Richardson
Bennernagel, Simons (te Sommelsdijk), De Carpentier]; W.H. Dingemans: Dingemans [stamreeks 16e-18e
eeuw, te Nederhemert, Aalst, Bruchem; genealogie 18e-20e eeuw. Bijlage: Petri, 19e-20e eeuw]; R.C.
Döderlein de Win/A.E.M. Landheer-Roelants: Döderlein de Win [18e-20e eeuw; o.a. in Ned.-Indië. Bijlage:
De Win, te Amsterdam en Tiel, afk. van Antwerpen; 16e-18e eeuw. Voor de 'kop' van deze genealogie kun-
nen enkele correcties en aanvullingen gegeven worden. Bij de ondertrouw van Catharina de Win(d) met
Gillis Dodeur (Amsterdam 1608) was niet haar moeder aanwezig, maar haar 'moeyken' Metken Tymans.
Deze Metken (ook: Mechtelt) was gehuwd met Jaques Karbeel; zij komt dan ook voor met het alias Car-
beel/Kerbeel. Catharina's broer Jacques de Win(d) moest voor zijn ondertrouw in 1613 betoog inbrengen
van zijn niet met name genoemde vader. In de acte staat voorts 'a carbelio educatus fuit'; m.i. te duiden als
'bij (de) Carbeel(s) opgevoed'. Jacques gaat huwelijkse voorwaarden aan op 29-5-1613 (notaris Bruijningh,
nr. 192, f. 46v) met Janneke Sandra. De ouders van Jacques waren wellicht Jan de Wint en Catelyn Car-
beels, die te Antwerpen huwden (Sint Jacob 216/49) 8-8-1589 ('reconciliati'). Mogelijk waren ze eerder
protestant getrouwd en kan Catharina (geb. ca. 1585) mede hun dochter zijn geweest. Het is ook denkbaar,
dat zij haar leeftijd (24 jaar) hoger heeft opgegeven, omdat haar bruidegom veel ouder was (34 jaar).
Misschien zijn de kinderen De Win met oom en tante Carbeel meegegaan naar het Noorden, terwijl de ou-
ders in Antwerpen achterbleven. Een Jan de Win tr. Antwerpen (Sint Jacob 215/132v) 29-11-1572 met
Neelken Franssen, weduwe NN. Hans de Windt en Cornelia N. lieten te Antwerpen (OLV) 5-2-1577 een
dochter Cornelia dopen. Susanna Mits was mogelijk dochter van een Andries Mits (gehuwd met een Elisa-
beth, waarsch. een geboren Lukaert/Luccart), vermeld als doopgetuige o.a. Keulen 1598 en 1615. De Daniel
Mits, genoemd bij Susanna's ondertrouw was haar broer]; E.J. Vinkhuyzen/A.E.M.Landheer/Roelants-.W&s-
selman [afk. van Werden bij Dinxperlo; stamreeks 17e-19e eeuw]; R.P. Mouton: Hehewerth [oorspr.
Höveler (genannt Schulte), Schulte genannt He(he)werth, Auf der Hee, AufderHeide; te Lotte
(Tecklenburg) en Rotterdam; 17e-20e eeuw]; NN: Huffnagel. Verdonck Huffnagel. Steinau an der Strasse,
Hessen [ 17e-20e eeuw]; A.H. Klokke: Klokke. KJokke van Steenwijk. Talie, Lippe [Kloeke, te Talie, Vlot-
ho, Utrecht, in Ned.-Indië en Amerika; 17e-20e eeuw]; C.E.G. ten Home de Lange: Van der Kolf [uit
Schotland; te Maassluis, waar de derde generatie moeders naam ging voeren; 17e-20e eeuw]; Th. Hart de
Ruyter m.m.v. E. en J.P. Pluim Mentz: Mentz. Pluim Mentz. Rodenburgh Mentz [nageslacht van Alexander
Mentz tr. (1) te Schwanenberg (Gulik) 1744, tr. (2) te Utrecht en (3) te Amsterdam; met dochters gezinnen
uitgewerkt: Welling, Van den Broek, Van Dort, Glinderman, Hoffmann, Van Goens, Pijpers, Baars, Van

164 GensNostra54(1999)



Viegen, De Jong (te Leeuwarden), Mijsberg, Hinsbeeck]; S.J. van der Wal: Van der Wal. Dalfsen [oudst
bekende: Harmen Willems tr. ca. 1717 Janna Jacobs].

Ons Voorgeslacht, no. 495, 53e jg., juli/aug. 1998. B. de Keijzer. Een 150 eeuwse familie uit Krimpen aan
den IJssel met als centrale figuur Daem Pietersz [n.a.v. de vrouwen van Jan en Jacob Jans Besemer (OV
1987); samenvatting bronnen, w.o. leengoederen]; J.J.F. Lots: Aanvullingen op de parenteelstaat Fabri [o.a.
Pauw, Kooij, Cambier, Van Bodegem, Kleijweght, Van der Does]; J. Heemskerk: Van der Helm-Jongewil-
lem - De Wilde - Van der Wal. Een aanvulling op het artikel Een uitgestorven geslacht Van der Helm in
de omgeving van Zoetermonde, Ons Voorgeslacht jg. 1997, b. 63 e.v. [17e-begin 18e eeuw]; Verschoor in
de voormalige Riederwaard [1497, 1544]; R.H.C, van Maanen: Begraven personen in de kerk en op het
kerkhof van de Nederlands Hervormde Gemeente te Asperen 1675-1699; G./. Leeuwenhoek: Hekendorp.
100e penning (1667) en 200e penning (1669); J.C. Kort: Repertorium op de lenen van de Hofstede
Nijenrode, 1352-1677.

Idem, no. 496, 53e jg., sept. 1998. N. den Ouden m.m.v. B. de Keijzer: Kwartierstaat Den Ouden-Den
Ouden [Nijs den Ouden tr. Nieuw-Lekkerland 1862 Grietje den Ouden; - , Verhaar, De Jong, Alderliefste,
- , Kriens, De Jong, Alderliefste]; R.H.C, van Maanen: De leden van de Heukelumse magistraat (1616)
1677-1722 (1811); Verv. Repertorium ... Nijenrode.

Oud Meppel, jg. 20, nr. 2, aug. 1998. A. Engberts-Boerma: Beurtschipper Engberts; Th. Rinsema: De
begraafplaats van de Israëlitische Gemeente te Meppel; G. Wiggerts: (Eigen)aardigheden uit het Meppeler
Momberprotocol [voorbeelden uit boedelinventarissen]; Verv. Ambachtsonderwijs in Meppel; B. Schut:
Meppel en zijn waterleiding sinds 1894 [met namen oprichters en deelnemers in de Naamloze Vennotschap
'Algemeene Waterleiding Maatschappij', 1892],

Rijksarchief Drenthe, Nieuwsbrief, zomer 1998; winter 1998/1999. Belangrijk wapenfeit [het Drents
Heraldisch College ontving schenking van 10.000 lak- en waszegels]; Van klooster tot archief. Wetenswaar-
digheden over de gebouwen aan de Brink.

Terugblik '40-'45, 36e jg., nr. 10 (371), okt. 1998. Verv. De Meidagen van 1940; Verv. De oorlog in
Nederlands-Indië; Vorpostenboote. Werkpaarden van de Kriegsmarine.

Idem, nr. 11 (372), nov. 1998. Verv. Meidagen; De zaak van sergeant Meyer [Chris M.]; Verv. Oorlog
in Ned.-Indië; De kerkrazzia's van oktober 1944 [Midden-Limburg en Oost-Brabant].

Tijdschrift voor Geschiedenis, 111e jg. (1998), afl. 3. O. Hekster. Volmaakte monsters. De extreme
beeldvorming rond Romeinse keizers; G. Dorren: Lorenzo de Villavivencio en Alonso del Canto. Twee
Spaanse informanten over de Nederlandse elite (1564-1566); J.H. Drentje: Thorbecke en het Europese
statensysteem van Alexander Heeren.

Idem, afl. 4. Hierin o.m.: Chr. Zandt: Siberische geschiedenis, 1581-1700. Enige opmerkingen over
contemporaine bronnen en methoden; N. Everts: 'Huwelijk naar 's lants wijze'. Relaties tussen Afrikaanse
vrouwen en Europeanen aan de Goudkust (West-Afrika) 1700-1817: Een aanpassing van de beeldvorming.

Van Zoys tot Soest, 19e jg., nr. 2, herfst 1998. G.J.M. Derks: De R.K. Armenhuisjes aan de Eemstraat
[eigenaren o.a. Bosch, Tesselhof, Fluijt; in 1815 gekocht door de R.K. armmeesters; enkele bewoners vanaf
1815]; Mieke Lansink, archiefbeheerder Soest; Actie van Erfpacht van een stukje Bosch ten behoeve van
Theunis Smorenburg, landman te Soest, gep. 6 April 1842.

Idem, nr. 3, winter 1998. W.P. de Kam: Mr. Constant Jacob Willem Loten van Doelen Grothe, burge-
meester van Soest van 1881-1914 [en enkele leden familie Grothe]; J. van Steendelaar: Ondergronds
cabaret 'De Molshoop': in 1946 voorgoed 'zand erover' [initiatiefnemer Benny Vreden; geb. Amsterdam
1913 als Benoni Roelofs].

Vittepraetje (Harderwijk), 2e jg., nr. 6, dec. 1998. Professoren van de Gelderse Academi (3). Joan Melchior
Kemper [geb. Amsterdam 1776]; 360 Jaar oude graffiti in Harderwijk, inscripties in de Catharinakapel;
Kroniek 1997.

Westfriese Families, 39e jg., no. 3, sept. 1998. D. Yff: Een familie (Van) Keppel in West-Friesland [drie
zoons van Jan Jansz en Janna Gerrits (ged. Medemblik resp. 1733, 1735 en 1742) noemen zich bij hun hu-
welijk Van Keppel]; Aanv. Kaagman; Familie Bakker (van Andijk/Wervershoof) correctie [Meester]; G.
Mantel-Visser: Een doenig manje ... [Dirk Oortwijn otr. Opperdoes 1780 Maartje Gerrids Swier; huwelijk
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gestuit door Lijsbeth Messchaert]; J.W. Joosten: Haviken in West-Friesland [Hendrik Havik, overl.
Harenkarspel 1800; twee zoons en hun kinderen].

Zicht op Haringcarspel, nr. 14, 7e jg., dec. 1998. De Paarl-hoeve [familie Paarlberg]; G. Kalverdijk:
Schuitje varen, theetje drinken, varen we naar de overtoom? [hoe en waar]; Verv. Visserij in de polder
Geestmerambacht; Westfriesmuseum: Kaasproductie vrouwenzaak.

Zijper Historie Bladen, 16e jg., nr. 4, dec. 1998. L.F. van Loo: Entrainementen in Zijpe [trainingsbanen
voor harddravers; paardeneigenaren De Wit, Paarlberg, Brommer]; J.T. Bremer. Oplichting in Callantsoog.
Marijtje van Hove: half man, half vrouw; N. Olieman: Van de Werkgroep Historisch Onderzoek [herberg-
stalhouderij De Posthoorn, 1843 verkocht door echtpaar Klaas van Uenen - Maartje Bakker aan Pieter Aresz
Siemens; na diverse overdrachten werd in 1883 Meindert Groenewoud eigenaar van 'Schipperswelvaren',
ca. 1968 genaamd 'De Stolp'; lijst van eigenaren].

Uit onze afdelingstijdschriften:

Amstelland, nr. 32, nov. 1998. F. van Soeren: Ontwikkeling in de gezondheidszorg in de 19e eeuw
[samenvatting lezing]; Een brief uit 1843 [aan F. Sandrok te Amsterdam]; Persoonskaarten [bij Bureau
Vestigingsregister in Den Haag].
Delfland, jg. 7, no. 3, sept. 1998. E.B. van Rijn: Fragmentgenealogie Van Rijn [te Jutphaas; 18e eeuw]; J.
Vellekoop: Delfland: Baljuwschap en hoogheemraadschap.
1340 (Rotterdam), jg. 12, no. 3, sept. 1998. S. Buit: Kwartierstaat Buit [Baltus Buit, geb. Giessen-
Nieuwkerk 1926; - , Van den Dool, Van Harsel, Weijgers]; P. Rothstegge: Fragment-kwartierstaat Van Out-
heusden [te Gorinchem; 17e-18e eeuw]; Addenda en corr. Gorinchem-nummer van de afdeling.
Familieorganisaties, 1998. Familie reünies, hoe organiseer je die? [draaiboek met tips en suggesties, o.a.
uitnodigingen, wie betaalt, programma].
Friesland, jg. 3, nr. 4, okt. 1998. Friezen elders; Uit bronnen elders; Friezen in het Franse Defensie Archief;
Kwartierstaat (4 gen.) Albert Piet Hoekstra [geb. Leeuwarden 1960; - , Koehoom, Jager, Van Dam (te
Langezwaag)];V?. Boom: Een verloren zoon? [Jelle Jacobs, ged. Hijlaard 1736, overl. Enkhuizen 1781]; f!
Swart: Een kwartierstaat met hindernissen [Jan Hayses, overl. Harlingen 1819; Gerben Stelpstra, overl.
1822].
Genealogica (Flevoland), jg. 14, no. 3, sept. 1998. J.P. Huigen: De stamreeks van De Rijk [oudst bekende:
Pieter Willemsz de Rijk, te Cockengen, overl. 1659, tr. Grietjen Cornelis Veen].
GeneVer, jg. 1, nr. 4, nov. 1998. T. van Reeken: De matriarchale lijn VI en VII [van Danny en Bas Zonne-
veld: Ballesteros, Van Reeken, Vandormael, Van Bakel, Janssen (te Weert), Stals, Vestiens, Truijen,
Vrijeken, Thonen, Vereycken; van de kinderen Vlothuis: Odekerken, Van Reeken, Diederik, Helbers, Boer
(te Kralingen), De Groot (te Zevenhuizen), Keyzer, Van Alphen]; Verslag 10 minuten praatjes: Wat heeft
het Verenigingscentrum ons te bieden? (P. van Hoof), Het gebruik van bandrecorder en familie-fotoalbum
(A. van Reeken), De zoektocht naar Brunswijkse militairen in Maastricht (M. W. Suijkerbuijk); S. Vrancken:
Langs de matriarchale lijn VIII [Odekerken, Franssen, Limpens, Caenen, Herven, Kurvers, Nijsten, Van
Dijst, Pijls, Slangen, Van Aubel]; N.A. Hamers: De familie Weichers/Weijgers/Wiggers [aanv.]; W. van
Loo: Kwartierstaat Ooms [Marie Therèse Ooms, geb. Weert 1996 (=71966); - , Sars, Rijckaert, Michels (te
Breyell, D.].
Gens Haga, 3e jg., nr. 2, okt. 1998. L. Aben-Nederpeld: Kwartierstaat Hendrika Josina van der Meer [ged.
Den Haag 1778, tr. Loosduinen 1806 Adrianus Nederpelt; - , Haasbroek, Ernst, Nesselaar]; R.A.J. Dix:
Haagse families (II). (Van der) Krul [oudst bekende: Jan Lievensz van der Krul, begr. Wassenaar 1633];
W. van Zeeland: Genealogie Van Zeeland, Den Bosch-Den Haag [oudst bewezene: Gerrit Dircks van Z.,
tr. Rijswijk 1704 Emmeke Cornelis (de Weyer); 4 generaties].
Koggenland, jg. 13, 1998/4. Verv. Grasduinen in de erfgenamen van Jacob Schouten [Neefjes, Schouten,
Dekker]; R. Fagel: Hollandse handel in Spanje in de Spaanse tijd [samenvatting lezing]; Verv. Genealogie
Commandeur; M. Loef. De nieuwe archiefwet. Openbaarheid van het bevolkingsregister.
Kwartier van Nijmegen, jg. 7, nr. 4, nov. 1998. Verslag van de veldtocht naar Leipzig in dienst van Napo-
leon; Kwartierstaat (6 gen.) Ottoline T.M. Tijssen [geb. Millingen 1965; - , Van den Brink (te Eist),
Oliemeulen, Van de Geijn]; W.H.J. Eijkman: Heksenprocessen [Roermond 1613; Alith Ruyters, Tryn ten
Eycken]; C.L.J. Kooien: Pas op met het gebruiken van een index!; H. van den Broek: Een zevende zoon
werd vaak Louis genoemd; J.F.W.J.B. Hekking: Een binnenschipper als voorvader [Jan Martens Kroeskop,
burger van Arnhem 1750; verdere bijzonderheden uit Afrekeningen havengelden, Gildeboek Schippers-
gilde].
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NoordKOPstukken, 12e jg., nr. 4, sept. 1998. N. Fijnheer-Rotgans: Kerkarchieven van Wieringen [te
Hippolytushoef; gecatalogiseerd]; Verv. Genealogie Bregman; M.N.E. Hin: Parenteel per generatie van de
familie Hin [nageslacht van Cornelis Pieters Hin, ged. Oudeschild (rk) 1801, tr. (waar?) 1826 Martje Klaas
de Wit; met gezinnen van dochter Hin]; Verv. Juridisch taalgebruik.
Stichtse Heraut, 10e jg., nr. 4, nov. 1998. M. van de Vrugt: Boze Utrechters [samenvatting lezing]; DA.
Berents: Misdaad na de Middeleeuwen [idem]; Cornelia W. van Nus, deel 2; J. Geurts: Tweemaal gedoopt?
[Elisabeth van Soes(t)bergen, 1720].
Ttueant (Drenthe), 9e jg. (1998), nr. 4. Verv. Kwst. Kleine; O. Lunshof: Kwartierstaat Lunshof-Odding
[Ype L. tr. Meppel 1898 Jozephina S. Odding; —, Lolkema, —, Hubenet]; B. Langenburg: Genealogie
Oosting [oudst bekende: Lieuwe Reinders tr. Tolbert 1778 Peterke Lammerts; fragment]; W. Wanders:
Reactie op foto in Threant [Wanders, Enning].
Twente Genealogisch, 14e jaar, no. 4, sept. 1998. E.N.M, van der Graaf. Kwartierstaat albert Bekkernens
[1885 Holten 1979; Zandvoert/Bekkeren(k)s, Jansen (te Holten), Prenter, Flierman]; Verv. Initialen en na-
men op Nieuwjaarskoekenijzers; E.J. ten Donkelaar: GensData BBS Almelo.
Veluwe, 1998, no. 4. B.J. van den Enk: Genealogie Van Engeland [nageslacht van Hendrik Wa(a)nders tr.
Beekbergen 1770 Maria Bosman]; J. Hamaker: Armoede onder Joden; Verv. Publicatie voor het medisch
beroep; Verv. Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815; H.J. Wolters: Hoe vind ik mijn militaire voorouders?
[verslag lezing].
West Noord-Brabant, jg. 8, nr. 4, nov. 1998. Antw. De Wit [met o.a. Krul, Van Boxtel]; Fragment Kockx
[te Etten; vraag]; Verv. Uit Wouwse DTB's; Oorkonde Norbertinessenklooster Breda-Oosterhout [1380];
Kwartierstaat (5 gen.) van Johannes Franciscus Schuurbiers [1908-1989; -, Van der Vliet (o.a. te Wouw),
Buijsen, Paanen]; L.C.J.M. Knitel: Directeur van een basisschool [te Oud Gastel; Willem Adrianus Witte-
naar, geb. Zwolle 1854]; Verv. Akten van indemniteit te Werkendam [1788-90]; G.M. W. Goverde-Leeuw:
Langs de matriarchale lijn [van Marian Veeke, geb. Zevenbergen 1962; - , Gulden, Leeuw, Van der Linde
(te Dreischor), Dooge, Van der Doe, Bodbijl, Van den Berge (te Zonnemaire)].
IJssellanden, nr. 46, 12e jg., nov. 1998. J. Donner: Het gesprek ... met G. van Keulen. Kwartierstaat van
Maardje Gunnink [tr. Oldebroek 1850 Jacob van Keulen; - , Liepke, Endendijk, Bosman (te Ermelo)]; Digi-
taliseren van genealogische bronnen (1). Het verslag van de werkgroep in oprichting 'Overijsselse bronnen
bewerking'; Nieuwe rubriek Vastlopers [Annigje Spek, geb. 1845; Dirk Hendriksen, geb. Putten ca. 1775];
G.H. Zweers: De familie Sweers/Zweers [te Hardenberg; fragmenten eind 17e-19e eeuw].
Zaanstreek-Waterland, nr. 35, nov. 1998. Het wapen van Kwadijk; H. Rijswijk: Het voorgeslacht van
Cornelis Jansz Bruggen [met Hooijberg en Grootschoen; 17e-18e eeuw]; A. G. Bakker-Groot: Genealogisch
onderzoek naar joodse families; R.H. Klerk: Klerk te Beemster en nog iets over polderarchieven; C.A.E.
Groot: DTB-vervalsingen in Monnickendam tijdens de Tweede Wereldoorlog; Aanv./Corr. Kwst. Dral
[Jong, Posch; ad kwn. 86/87: Cornelis IJsbrantse Cock otr. Oud Loosdrecht 30-9-1731 Hillitje Machiels
Huijsman, weduwe-haar overlijdensjaar 1832 is niet waarschijnlijk]; E. Paulisse-Thomas/R. Voortman:
Amsterdams jubileum-kwartierstatenboek 1998 [o.a. Muys];/.C. Looijer. Van der Markt, Bakker, Stalman
[fragment-kwst. Cornelis Jans de Haas tr. West-Zaandam 1744 Antje Coenraads van der Markt].

Duitsland
Blatter für frankische Familienkunde, 21. Band (1998). Die Familie Mindner. Aufzeichnungen über die
Nachkommenschaft des Veit Mindner [tr. Tennelohe 1583 Katharina Beek], Die Ahnenliste [met o.a.
Gründig, Kretschmer, Kruschwitz, Lehnmann, Leidner/Leitner, Lochmüller, Ott, Pöhlmann, Reinhardt,
Sammet, Schlund(t), Selbstherr, Sommer, Staud(e), WeiB, Winkler]; Ellinger Einwohnerlisten aus drei
Jahrhunderten [1496/97, 1530, 1667]; Exulanten in der evang.-luth. Kirchengemeinde Kurzenaltheim,
[idem]... Meinheim; Exulanten in Kauf- und Verkaufs-protokollen (1642 bis 1652) des Deutschen Ordens,
Landkommende Ellingen; Protestantische Auswartige im katholischen Kirchenbuch Wemding 1630-1650
[o.a. Dürrenwanger]; Emigranten-EheschlieBungen in Feucht 1785 und 1786; Langenzenner Judentaufen
im Jahre 1711; Der Kinderlieddichter Friedrich Güll und seine Familie [ook: Gilch, Gill; te Nümberg; 17e-
18e eeuw]; Exulanten in den Kirchenbüchem von Hohenmemmingen/Württemberg; Geheimprotestantismus
in Österreich; Geschichtlicher Hintergrund zum Kirchenbuch von Schonungen; Tauf- und Trauungsregister
Schonungen 1569-1576 [transcriptie].

Herold-Jahrbuch, N.F. 3. Band (1998). K. Gerlach: Die Freimaurerakten des 18. Jahrhunderts. Eine unbe-
kannte Quelle des Personen- und Familiengeschichte in Brandenburg-PreuBen; K. Hansel: Ritterorden für
Frauen? Der Zwiespalt zwischen dem StandesbewuBtsein der Lehrerschaft und dem Streben nach
Gleichberechtigung der Frauen in PreuBen (1865-1914); G. Jancke: Die Quellengruppe der Selbstzeugnisse
in Spatmittelalter und Früher Neuzeit. Zwei quellenkundliche Handbücher zum deutschsprachigen Bereich;
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Martin Hass (1883-1911), Historiker; W. Ribbe: Genealogie und Zeitgeschichte. Studiën zur Institutionali-
sierung der nationalsozialistischen Arierpolitik; O.H. Schmidv. TMX Sozialgeschichte des Unteroffiziers der
altpreuBischen Arme 1726-1806. Vorüberlegungen zu einer genealogisch-prosopographischen Analyse;
A. Sclnvarz: Das Königlich Bayerische Reichsheroldenamt und die Adelsmatrikel; D. Schwennicke: Zur
Herkunft, Geschichte und Genealogie der heutigen Grafen von Lehndorff [15e-17e eeuw]; V. Weiss:
Wissenschaftliche Auswertungen von Familienregistern, familienweisen Kirchenbuchverkartungen und
Ortssippenbüchern vor 1956.

JahrbuchdesEmslandischen Heimatbundes, Band45 (1999). Hierino.m. [(kJeur-)rijkgeïllustreerd]: Auch
in Meppen erlebten die Menschen 1804 die Ohnmacht des Reiches; Eugen Bracht [schilder, 1842-1921];
Das Papenburger Drostensiel [geschiedenis (1771) en reconstructie van een sluis]; Die Papenburger Schulen
bis zum Ende der münsterschen Landesherrschaft [eerste onderwijzer (1691) was Johannes Pauck uit
Vechta; de onderwijzersfamilie Elfering]; Von Klöstern und Klosterleuten, o.a.; Klösterim Emsland vom
Mittelalter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts [voorts bijdragen betr. verpleeginrichtingen, opleidingen,
zielzorg]; Marken und Markengenossenschaften im münsterschen Amt Meppen [ontstaan, cultivering,
markenrecht]; Elisabeth Bertling geb. van Wehde und die Anfange des Emsbürener Krankenhaus [1817-
1897; dr. van Gerhard van W. en Elisabeth Oldewelt]; Die Schlacht vom 1./11. Januar 1636 bei Haselünne
im Spiegel der Quellen; Chronikalisches aus dem DreiBigjarigen Krieg im Emsland.

Mosaik, Heft 2/1998. W. Zimmermann: Ahnentafel bzw. Ahnenliste Zimmermann [-, Burbiel, Dicks,
Sillekens]; Tableau de population de la commune de Bimmen 1799, [idem] ...Brienen; H. Maas:
Kwartierstaat Böhmer [6 gen.; - , Hermsen (te Galgsteeg), Schoemakers (te Schottheide), Maas (te
Ottersum)]; Arbeiten im Stadtarchiv Goch; Das Findbuch des Amt Rindern im Stadtarchiv in Kleve;
Sterben Ottersum 1802-1814.

Idem, Heft 3/1998. F. Gommans: Die Ahnen Janssen-Wolters [Peter Joh. Janssen tr. Asperden 1930
Antonia Elis. Wolters; -, Van Eyck (te Goch), Van de Loo, Henckens, -, Rütten, Grutters, Van den Boom;
fragment Van de Loo te Kessel; 17e-19e eeuw].

- . . . i, M. Vulsma-Kappers
• • • • • - . • > * • • ' • '
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