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NAARDEN

Parel in het Gooi, een begrip binnen de NGV. Het stadje heeft zijn faam te danken aan de
beroemde vestingwerken van Menno van Coehoorn uit de periode 1675-1685. De geschiedenis
van het stadje gaat echter veel verder terug. De eerste vermelding is uit 968 in een goederenlijst
van de abdij van Elten. Na de verwoesting tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten is het
oude Naarden geleidelijk aan een prooi geworden van het Flevomeer. In de periode 1350-1355
is de basis gelegd van het stadje op de plek waar het nu ligt. De nieuwe stad wordt volgens een
rechthoekig patroon ontworpen. Een periode van bloei breekt aan totdat als gevolg van de
aanleg van de vestingwerken de toegang van de haven wordt afgesloten.

Aan die bloeiperiode herinneren nog tal van prachtige monumenten. Het stadje wordt gedo-
mineerd door de Grote Kerk, een laat-gotische kerk uit circa 1500. Binnen bevindt zich een
houten gewelf uit 1518 met een schildering van de concordantie tussen het Oude en het Nieuwe
Testament. Even verderop bevindt zich het schitterende stadhuis in renaissancestijl. Het is
gebouwd in 1601 en heeft een bezienswaardig interieur. Wandelend door het stadje treffen we
overal kleinere en grotere monumenten aan. De meeste zijn als woonhuis in gebruik, maar het
voormalige Spaanse huis is nu de Waag. In de naam van de laat-gotische Comeniuskapel wordt
de herinnering aan de beroemde Comenius levendig gehouden. Ook zijn er tal van verrassende
doorkijkjes en de wallen die een wandeling door het stadje zo aangenaam maken.

In het voormalige Burgerweeshuis in de Cattenhagestraat begon in 1965 de langdurige relatie
tussen Naarden en de NGV. Op de zolder van dit huis kreeg de NGV voor het eerst een eigen
ruimte om collecties onder te brengen. Voor het eerst niet meer geheel afhankelijk van ruimte
bij leden thuis. In 1978 moest vanwege de voorgenomen restauratie van het Burgerweeshuis,
worden omgezien naar andere huisvesting. Sindsdien is de NGV in de Promerskazeme onderge-
bracht. Helaas komt, zoals het er nu naar uitziet, binnen afzienbare termijn een einde aan de bij-
na 35-jarige relatie met Naarden. Dit feit gevoegd bij het 50-jarig jubileum van de NGV-afdeling
Gooi en Eemland is voldoende reden om de 45ste Genealogische Dag in Naarden te houden.

In dit nummer van Gens Nostra wordt de blik speciaal gericht op Naarden en het Gooi. Er
wordt ingegaan op gedrukte bronnen over Naarden en op een stukje geschiedenis van de NGV
in de Cattenhagestraat. Het Gooi komt aan bod via de kwartierstaat Heshuysen, een fragment-
genealogie Hagen uit Kortenhoef, Hilversumse boedelinventarissen uit de tweede helft van de
18e eeuw en Rakkers voor de rechter in Loosdrecht. De artikelen over burgemeesters (van
Naarden) en gesneuvelde en gewonde militairen zijn bekende rubrieken van dit themanummer,
die het geheel completeren. Medewerkers van het verenigingscentrum nemen U in 'Naarden
opnieuw bezocht' mee om een kijkje te nemen in ons verenigingscentrum. De groei van de col-
lecties is onstuitbaar en de medewerkers zijn druk doende om ook langs nieuwe wegen toegan-
gen te creëren teneinde de dienstverlening te vergroten. In het programma van de Genealogi-
sche Dag is tevens een bezoek aan het verenigingscentrum opgenomen. Maak van de gelegen-
heid gebruik voor een hernieuwde kennismaking of, als U er nog nooit bent geweest, kom ge-
woon eens een kijkje nemen om te zien wat het verenigingscentrum allemaal heeft te bieden.
Tot slot vind U in dit nummer enkele vaste rubrieken zoals Wegwijs, waar speciaal op micro-
fiches wordt ingegaan, boeken, periodieken en vragen, waarin dit keer met name de raadpleging
in het verenigingscentrum voelbaar is.

Graag nodigt het Hoofdbestuur U uit om deel te nemen aan deze bijzondere Genealogische
Dag op 8 mei a.s. waar de vereniging zelf ook een beetje centraal staat.

Namens het Hoofdbestuur,
R.A.J. Dix, voorzitter

Dit nummer bestaat uit twee katernen van 64 pagina's. In het midden van het eerste katern
vindt u zoals gebruikelijk de Mededelingen. In het midden van het tweede katern treft u de
agenda, jaarverslagen en het financieel verslag over 1998 alsmede de begroting voor 1999 aan
voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op 24 april te Utrecht.
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BURGEMEESTERS VAN NAARDEN VANAF 1817

Mr. Johan Petrus Thierens, geb. Naarden 23-8-1759, burgemeester
1817-1840, overl. Naarden 10-11-1840.

Dr. Bernard Johan Robbert van Hasselt, geb. Didam 31-5-1806,
burgemeester 26-11-1840 tot 1-1-1863, overl. Naarden 31-12-1864.

Gerhardus Cornelis Fabius, geb. Amsterdam 15-2-1813, burgemeester 1863 tot
1887, overl. Naarden 29-4-1887.

Hendrik Marius Wesseling, geb. Amsterdam 23-10-1839, burgemeester 16-7-1887
tot 23-9-1915, overl. Naarden 23-9-1915.

Pieter Hoytema van Konijnenburg, geb. Groningen 8-12-1868, burgemeester 1-12-
1915 tot 2-10-1921, overl. Naarden 2-10-1921.

Martinus Pieter van Wettum, geb. Naarden 5-7-1867, burgemeester 7-11-12-1922
tot 7-11-1935, overl. Naarden 12-9-1936.

Jacob Eliza Boddens Hosang, geb. Apeldoorn 27-8-1899, burgemeester 1935-1942
en 1942-1947, overl. Doetinchem 19-6-1958.

Marinus Johannes Gerardus Jacobus van Leeuwen, geb. Bussum 29-3-1903, bur-
gemeester 1942-1944.

Titus Herman Buitenhuis, geb. De Werken en Sleeuwijk 27-9-1892, burgemeester
8-7-1944 tot 8-5-1945, overl. Naarden 27-3-1964.

Jurjen Visser jr., geb. Vlagtwedde 24-8-1899, burgemeester 1-10-1947 tot 7-2-1957,
overl. Naarden 7-2-1957.

Nicolaas Johannes Cornelis Cramer, geb. Amsterdam 30-3-1914, burgemeester 1-
9-1957 tot 1972, overl. Naarden 31-10-1972.

Drs. Hendrik Jan Kastein, burgemeester 16-11-1972 tot 1-1-1991.

Mr. Jacob Adriaan Nicolaas Patijn, geb. 's-Gravenhage 9-1-1939, burgemeester
1991- heden.

D. Dekema, Gemeentearchief Naarden.ing. C.Q.C.M. Walschots en Arie Jan Stasse
[m.m.v. M. Vulsma-Kappers]
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WAPENS VAN REGERINGSFUNCTIONARISSEN VAN NAARDEN VOOR 1817
(zie pagina's 169,173 en 201)

Adriaan Duirkant, schout 1725.

Hadriaan de Fremery, schepen 1656.
Pieter de Fremery, zesendertigraad, schepen 1659, 1667, 1668,1675, 1677, 1681, 1684, burgemeester 1679,
1681.
Herman de Fremery, zesendertigraad 1657, schepen 1662, 1665, 1670, 1671, halmeester van de lakenhal
1669.

Willem de Gavere, burgemeester 1677.

Adolf Heshuysen, schout-crimineel 1686.
Adolf Adolfsz. Heshuysen, weesmeester 1693, 1694, 1696, kerkmeester 1692, 1695, 1698, burgemeester
1684.
Andries Adolfsz. Heshuysen, burgemeester 1694, 1695, 1696, 1698. 1700, 1701, 1718, schout-crimineel
1702, 1708.
Francois Adolfsz. Heshuysen, kerkmeester 1725, 1729, 1735, 1736, 1739, 1742, 1743, 1746, weesmeester
1730, 1731, 1737, 1738, 1740, 1744, 1745, 1748, 1749, 1751, 1752, schout-crimineel 1740, schout-civiel
1750, kapitein schutterij (Oranje-vendel).
Frans Andriesz. Heshuysen, schepen 1721, 1724, kerkmeester 1712, 1725, 1726, 1728, 1730, 1731, 1734,
1737, 1738, 1740, weesmeester 1717, 1718, 1729, 1731, 1735, 1736, 1739, rekenmeester 1718, schout 1717,
1726, burgemeester 1711, 1713,1715, 1716, 1719, 1720, 1722, 1723, 1725.
mr. Andries Fran^oisz. Heshuysen, kerkmeester 1740,1744,1747,1750, burgemeester 1745,1746, vaandrig
van de burgerij.
Krancois Francoisz. Heshuysen, vaandrig van het Oranje-vendel 1747.

Jan van Heussen. burgemeester 1602, 1603, 1604.

Claas Hendrikszn. van der Hoeff, burgemeester 1618, 1619, 1622, 1623, 1634, 1635, 1636.

Nicolaas Leydecker, schepen 1696, 1698, 1700, 1702, 1710, 1715, 1723, 1726, 1729, 1732, 1738, 1741,
1744, 1747, kerkmeester 1717, 1746, burgemeester 1708, 1709, 1712, 1716, 1721, 1722, 1724, 1725, 1728,
1730, 1731, 1734, 1736, 1737, 1739, 1740, 1742, 1743, 1745, 1748, 1749, weesmeester 1711, 1713, 1720,
rekenmeester 1713, luitenant van de burgerij 1713.

Cornelis Gerritszn. Nagtglas, burgemeester 1677, 1678, 1682, 1685, 1690, 1691, 1698, 1702, 1709, 1711,
1712, 1714, weesmeester 1693, 1696, 1710, kerkmeester 1694, 1700, 1701, 1708, schepen 1697.
Gerrit Nagtglas, schepen 1722,1726, kerkmeester 1712, 1713,1719, 1726, weesmeester 1714,1730, burge-
meester 1718, 1720, 1721, 1723, 1724, 1726.
Jan Nagtglas, weesmeester 1718, 1719, 1721, 1722, 1724,1725, 1727, 1728, 1731, 1735, 1736, 1738, 1742,
1743, 1748, kerkmeester 1741, 1744, 1746, burgemeester 1747, 1749, luitenant van de burgerij (Blauwe-
vendel) 1747.
Cornelis Nagtglas, luitenant van de burgerij (Oranje-vendel) 1747, kerkmeester 1748, 1749, burgemeester
1743, 1749, 1752.
J.H. Nagtglas, rekenmeester 1749.

Elbert Jacobsz. Pater, burgemeester 1598, schepen 1602.
Hendrik Elbertszn. Pater, schepen 1606, 1613, burgemeester 1611, 1616.
Gijsbert Pater, schepen 1636, 1640, burgemeester 1646, 1651, 1652, 1655, 1658, 1661, 1661, 1665, 1666,
1669, 1670, 1674.
Nicolaas Pater, weesmeester 1624.
Claes Pater, weesmeester 1695.

Arend Ti(e)deman', kerkmeester 1709, 1714, weesmeester 1710, 1711.
Paulus Ti(e)deman, weesmeester 1715, kerkmeester 1711, 1714, 1716, 1717.
Matthijs Ti(e)deman, weesmeester 1739,1741, kerkmeester 1744,1749, korporaal-adelborst van de burgerij
1747.
Paulus Ti(e)deman, korporaal-adelborst van de burgerij 1747.

Bron: Nederlandsche Leeuw 28 (1910) kol. 174 e.v. en Nederland's Patriciaat
1. Volgens NL 1910 staan de rode ossekop en blauwe sterren op een blauw veld. Het veld zou volgens de

regels der heraldiek goud of zilver moeten zijn. In de collectie Damstra-Steenkamp wordt een vraagteken
gezet bij het blauwe veld en wordt het wapen afgebeeld met een veld van zilver. Dhr. F. Tiedeman Kroeze
bevestigde e.e.a. (C.Q.C.M.Walschots).
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STAD EN LANDE GAAT UITKEREN!

door DIRK DEKEMA

Gemeentearchivaris Naarden

'Stad en Lande gaat uitkeren. Toen dit lang verwachte nieuws bekend werd, schoten
de Erfgooiers als paddestoelen uit de grond en zij, die zich misschien zwaar beledigd
zouden hebben gevoeld, wanneer hun verleden jaar gezegd was dat zij ook Erfgooiers
waren, liepen om het hardst naar het gebouw aan de Betonweg (het gemeenlandshuis
waar Stad en Lande zetelde). Het werd een soort goudkoorts, waarbij die van Alaska
maar kinderspel was...'

Aldus een krantekop uit beginjaren dertig. Tussen 1930 en 1935 speelde er in het
Gooi een kwestie rondom de vraag wie nu eigenlijk de echte Erfgooiers waren. Om
hun afstamming te bewijzen dienden genealogieën opgemaakt te worden die een rech-
te afstamming bewezen tot op de oudste lijst van 1708. Zelden zal genealogisch on-
derzoek zo vaak in de lokale en landelijke pers aan de orde zijn gekomen. Van de
rechtszaken die gevoerd werden zijn gedetailleerde verslagen gemaakt die zich laten
lezen als een spannend feuilleton, met daarin enkele dramatische wendingen.

In het navolgende zal ik u verslag doen van de gebeurtenissen. Grotendeels aan de
hand van de honderden krantenartikelen die hierover bewaard zijn gebleven, aange-
vuld met gegevens uit het archief van de vereniging Stad en Lande.

Kort gezegd zijn Erfgooiers al diegenen die gebruiksrechten, en later ook eigendoms-
rechten hadden op de 'gemene gronden' in het Gooi. Dit betreft met name de meenten
waarop het vee geweid kon worden maar ook grote stukken hei en bos. Deze rechten
zijn ontstaan in de Middeleeuwen, maar pas in latere tijd vastgelegd. Zo dateert de
oudste lijst van gerechtigden uit 1708(zie pag. 176).

Oorspronkelijk waren alle Erfgooiers boer. En hun grootste voorrecht bestond er
uit dat zij een aantal koeien mochten weiden op de gemeenschappelijke gronden. Dit
noemde men scharenden. In de loop van de 19de en 20ste eeuw echter waren steeds
minder Erfgooiers ook werkelijk boer en hadden dus geen vee te weiden. Dit worden
de niet-scharenden genoemd. Omdat deze laatste groep eigenlijk geen directe voor-
delen meer had bij het Erfgooier zijn lieten zij zich vaak ook niet als zodanig registre-
ren. In 1922 werd een organisatie opgericht 'Macht door recht' die in het bijzonder
voor de belangen van de niet-scharenden opkwam. Zij streefden onder meer naar
verkoop van gronden en op termijn zelfs naar de opheffing van de vereniging.

Vanaf 1912 toen de Erfgooierswet van kracht werd werden jaarlijks ledenlijsten
opgemaakt. De eerste lijst werd vrij eenvoudig opgesteld. Men organiseerde hoorzit-
tingen, waarbij de meentmeester aanwezig was. Een ieder kon daar mondeling zijn
aanvraag toelichten en op basis hiervan en op basis van het oordeel van de meent-
meester werd iemand al dan niet op de ledenlijst geplaatst. De verslagen van deze
zittingen bevinden zich in het archief. Dit ging allemaal zonder grote problemen en
niet één keer hoefde de rechter er aan te pas te komen.

Het is niet helemaal duidelijk of en welke oude ledenlijsten van vóór 1912 zich in
het archief van Stad en Lande bevonden. Vermoedelijk niet één, het lijkt erop alsof
deze lijsten per gemeente werden bijgehouden. In 1915 schrijft de voorzitter aan alle
gemeenten een verzoek om oude lijsten uit hun archief af te staan voor het maken van
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Eerste pagina van oudste ledenlijst Gerechtigde Erfgooiers 1708 (Gent. Arch. Naarden)
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Op teeg naar tU- 'nvt' millioen.
(Bron: Telegraaf, Cem. Arch. Naarden)
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afschriften. Deze voldoen aan dit verzoek. Helaas ontbreekt dit dossier 'oude ledenlij-
sten' uit het archief. Zodat niet gecontroleerd kan worden of daarin zich ook authen-
tieke ledenlijsten bevinden.

Het belang om als lid op de lijst geplaatst te zijn veranderde drastisch aan het eind
van de jaren twintig. Er waren toen plannen om ongeveer 1500 hectare bos en heide-
velden af te stoten, waaruit later het Goois Natuurreservaat is ontstaan. De opbrengst
hiervan zou ten goede komen aan alle gerechtigden, zowel scharenden als niet-scha-
renden. En ineens steeg het aantal aanvragen om op de ledenlijst geplaatst te worden
explosief. Tussen 1926 en 1931 steeg het aantal leden van bijna 1900 tot 2900 leden,
en bleef stijgen naar 3562 in 1933.

Om deze aanvragen goed te kunnen beoordelen besloot het bestuur een professione-
le genealoog in dienst te nemen die als opdracht kreeg van alle leden de afstamming
te controleren. In overleg met de Rijksarchivaris werd deze opdracht verleend aan LJ.
van Beuningen van Helsdingen die een Genealogisch Bureau had te Bloemendaal.
Deze heeft gedurende driejaar aan deze enorme klus gewerkt. Aanvankelijk had men
hem alleen de ledenlijst van 1930 en van 1708 ter hand gesteld en hem de opdracht
gegeven deze twee aan elkaar te verbinden. Dat bleek een onmogelijke opgave, onder
meer vanwege alle ontbrekende archiefbronnen. Pas later heeft men hem ook de be-
schikking gegeven over de 19de eeuwse ledenlijsten.

Men ging er aanvankelijk van uit dat zijn werk binnen eenjaar of twee gereed zou
zijn. Maar vanwege allerlei problemen, duurde het uiteindelijk tot 1935 voordat hij
zijn eindrapport kon indienen. Overigens deed hij zijn onderzoek in de eerste jaren
geheel op de achtergrond. Stad en Lande liet het aan aspirant leden over om hun af-
stamming in rechte lijn aan te tonen tot op de oudste lijst van 1708.

Velen stuitten er daarbij op dat niet alle benodigde archiefbronnen die daarvoor
nodig waren ook beschikbaar waren. Vanaf 1811, na de invoering van de Burgerlijke
Stand waren er weinig problemen. Maar dat lag anders bij het onderzoek in de kerke-
lijke Doop-,Trouw- en Begraafboeken. Een grote lacune was het ontbreken van het
18de eeuwse Doopboek van Hilversum. Bijzonder is dat dit boek twee keer verloren
is gegaan. Het oorspronkelijke doopboek van de gereformeerde kerk is, bij de grote
brand die Hilversum op 25 juni 1766 teisterde, verloren gegaan. De toenmalige Domi-
nee van Yssum, heeft echter op basis van getuigenissen een reconstructie gemaakt. Dit
register werd algemeen als betrouwbaar erkend en heeft in de 19de eeuw diverse ma-
len als bewijsstuk gediend voor een aanvraag om op een ledenlijst geplaatst te worden.
Omstreeks 1912 echter ging het register ten tweede male verloren. Het verdween op
mysterieuze wijze op het gemeentehuis van Hilversum waar het werd bewaard. Er
bleek echter een afschrift te bestaan dat gemaakt was door de plaatselijke historicus
P.C.L. Heek.

Op basis hiervan vroegen onder meer leden van de families Boelhouwer, Mets en
Vlaanderen het lidmaatschap aan. Het bestuur van Stad en Lande was echter van me-
ning dat het afschrift van Heek geen schriftelijk bewijs was en legde de zaak voor aan
de kantonrechter. Deze oordeelde dat het gereconstrueerde doopboek van dominee van
Yssum wel bewijskracht had gehad omdat deze bevoegd was geweest tot het opstellen
van een dergelijk register. Maar dat het afschrift van Heek deze bewijskracht miste
aangezien hij geen ambtelijke bevoegdheid tot het opstellen daartoe had. Het was
weliswaar aannemelijk dat het afschrift correct was, maar het kon niet als bewijs die-
nen.

178 Gens Mostra 54 (1999)



In de ledenlijst van 1913 waren de leden van de familie Schaap uit Huizen niet
opgenomen. Kennelijk gaf dat toen geen aanleiding tot protest. De meeste leden van
de familie waren al lang niet meer werkzaam in de agrarische sector. Toen de uitke-
ring in zicht kwam dienden zij echter een aanvraag in om op de lijst geplaatst te wor-
den. In totaal ging het hierbij om ruim honderd personen, waarvan er slechts één boer
was. Het bleek bijzonder moeilijk om de afstamming te bewijzen aangezien er in het
dorp veel personen met dezelfde namen voorkwamen. In de wandelgang bekend onder
verschillende bij en toenamen maar deze stonden niet in de officiële registers. De
volgende anekdote overgenomen uit een artikel in de Telegraaf illustreert dit op tref-
fende wijze:

'Als ge in Huizen iemand zoekt wiens naam in telefoongids en andere officiële
papieren b.v. als Jan Snel staat ingeschreven en ge treft aan het hek van het opgegeven
adres zijn buurman en vraagt zekerheidshalve 'woont hier Jan Snel?', dan krijgt ge het
antwoord 'Snel, neut gehoord, woont hier niet.' Ge stapt naar een groepje vrouwen,
dat in haar oud-Huizer dracht staat te praten en te gebaren en vraagt: Weet u ook waar
Jan Snel woont? dan is het wederwoord: 'Jan Snel? Snel? Neut gehoord in 't dorp.'
Dwaal dan verder door de paadjes en straten, van het dorp, tot ge een postbode of
meentbeambte ontmoet, die u vertelt, dat Jan Snel wel bestaat, maar Jan Thee heet en
u den zelfden weg maar terug moet loopen. Vraag, dan het groepje vrouwen waar Jan
Thee woont en drie van de tien zullen u begeleiden tot het huis, waar nog de buurman
voor het hek staat, die zal zeggen., 'O, moetje Jan Thee hebben, je vroeg zoo straks
naar Jan Snel.' Er wonen zelfs nog menschen in het Gooi, vooral in Huizen, die hun
eigen naam niet kennen, en alleen reageeren als ze worden geroepen bij den bijnaam,
dien zij, hun vader of grootvader als kind hebben gekregen. Het is dus geen wonder
dat het nog veel moeilijker is om iemand te vinden, die in eeuwen heeft geleefd, toen
er nog geen telefoongidsen, burgerlijke standen en postboden bestonden.'

Het kwam tot een scheuring in de aanvragers. De ene groep beweerde afstammeling
te zijn van een Gijsbert Schaap geboren in 1779 en de andere groep van een Gijsbert
Schaap uit 1780. Daarnaast moest men aantonen welke Gijsbert het was die op de
ledenlijst van 1805 stond. Daartoe werd een uitbereid onderzoek ingesteld door A.
Maas, lokaal historicus en ambtenaar van de Burgerlijke Stand in Naarden. Hij stelde
een stamboom van de familie Schaap samen die naar verluidt ruim 11 meter lang was.

Het bestuur vertrouwde de aanvraag toch niet, en wees deze af waarop de families
naar de kantonrechter stapten.

Wekenlang stonden er verslagen en ingezonden stukken in de krant over deze kwes-
tie in de kranten. Vaak voorzien van spitsvondige woordspelingen op de naam Schaap.
De voorzitter van Stad en Lande, Emil Luden, verzuchtte tijdens een van de vergade-
ringen 'uiteindeüjk stammen ze toch af van een Ram en een Ooi.'

Op 19 juli 1932 deed de kantonrechter uitspraak in het voordeel van de Schapen.
Zie dienden allemaal opgenomen te worden op de ledenlijst.
De overwegingen van de rechter waren toch enigszins opvallend. Hij stelde dat de
eisers weliswaar er niet volledig in geslaagd waren hun afstamming te bewijzen, maar
dat dit gelet op de omstandigheden m.n. door het ontbreken van de bronnen, ook niet
goed mogelijk was.

Dat zij daarentegen niet hadden gezegd 'mijn naam is Schaap, zet mij maar op de
lijst', maar dat zij een goed gedocumenteerd verzoek hadden ingediend waaruit blijkt
dat zij een autochtone Gooise familie zijn en waarin zij aannemelijk hebben gemaakt
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(Ingezonden Mededeeling.)

ERFGOOIERS
die van hun UITKEERING nu reeds
HEEREN- EN KINDERKLEEDINB
willen koopen zonder eenige prijs-
verhooging kunnen hiervoor terecht
bij . . •
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GROEST1O
HILVERSUM

(Bron: Gem. Arch. Naarden)

af te stammen van een Schaap die op de lijst van 1708 voorkomt. Dat aan de andere
kant het bestuur van Stad en Lande zich niet erg welwillend heeft opgesteld en puur
naar de formele bewijzen heeft gekeken en de bewijslast volledig bij de aanvragers
heeft gelegd.

Na de uitspraak van de rechter schreven alle kranten natuurlijk dat de familie nu
'hun Schaapjes op het droge hadden.'

Het bestuur van Stad en Lande had besloten om volgens de vastgestelde lijst van
1932 de uitkeringen aan de leden te doen geschieden. Ook daar kwamen protesten
tegen. Er was een grote groep aanvragers, die niet op de ledenlijst stonden en die, om
verschillende redenen meenden toch aanspraken te maken op een uitkering. Zij von-
den dat het bestuur daartoe een bedrag gereserveerd diende te houden, maar die wei-
gerde dat.

In januari 1933 vlak voor de daadwerkelijke uitbetaling gaven de voorzitter en
secretaris van het bestuur, Luden en Van Os een interview aan de krant waarin zij hun
hart eens konden luchten over alles wat de uitkeringskwestie teweeg had gebracht. De
secretaris had inmiddels alle cheques persoonlijk ondertekend, bijna zesduizend hand-
tekeningen had hij gezet. Hij vertrouwde de krant toe dat hij een groot deel hiervan
had afgewerkt tijdens de begrotingsbehandeling in de Hilversumse gemeenteraad.

Maar ze konden nog niet de deur uit. Hij werd namelijk overspoeld met beslagleg-
gingen van de belastingdienst en deurwaarders. 'De deurwaarders, bestormen ons, uit
Hilversum, Bussum en zelfs uit Amsterdam. Laatst waren er drie tegelijk! Eén bracht
liefst honderd cessies mee.' Het bleek dat veel Erfgooiers, in afwachting van hun
uitkering op krediet hadden gekocht. Daartoe opgeroepen door de talloze advertenties
in de krant van winkeliers, tot de Bijenkorf toe. Eén firma bleek al voor ƒ 50.000,00
aan goederen te hebben geleverd. En het secretariaat van Stad en Lande diende eerst
al deze aanspraken te controleren alvorens zij tot uit betaling konden overgaan.

Op 13 februari 1933 was het dan eindelijk zover. De gelukkigen konden hun cheque
gaan verzilveren op het postkantoor, dat daarvoor een extra loket had geopend. Het
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uiteindelijke bedrag was vastgesteld op ƒ 566,00 en vier cent. Een ondervraagde ge-
lukkige verklaarde:' 't lijkt wel of het wonderwat is,' vaart hij uit, zijn hand stevig op
zijn binnenzak iedereen kijkje d'r op an. 't Is of ze 't ruike. Ik heb nog zoo tege me
vrouw gezegd. - vertel het nou an niemand, zeg ik, maar nee hoor, een vrouw blijft
vrouw. En nou krijg ik prijscourante en ze lache allemaal tege me en de kruidenier
loop me achterna en de fietsemaker en de bakker. De lol gaat er af as het zoo door mot
gaan. Maar daarom wil ik 't toch wel hebbe...'

Toen de uitkering van 1933 eenmaal rond was, claimde de belangenvereniging van
de niet-scharende Erfgooiers Macht door Recht de verdienste ervan. Ruim 2500 Erf-
gooiers waren lid van deze organisatie die voor het bestuur van de Erfgooiers vaak een
tegenstander was bij de algemene ledenvergaderingen.

Daarna was het enige tijd rustig rondom het Erfgooiersschap. Tot begin 1934, want
dan kopt de krant: 'Teruggevonden Doopboek'. Op de vrijdag voor kerstmis werd bij
de herordening van het archief een pak opengemaakt met het opschrift 'burgerlijk
armbestuur' en daarin bleek het verdwenen Doopboek van Dominee van Yssum te
zitten. Het boek dat zo een cruciale rol had gespeeld bij tal van beoordelingen of een
familie wel dan niet tot de Erfgooiers behoorde. Voor de uitkering van 1933 kwam het
dus te laat. Hoewel enkele gedupeerden, tevergeefs, probeerden om alsnog trachten
Stad en Lande ertoe te bewegen ook aan hen een uitkering te doen

Het stelde wel enkele families in staat om alsnog op de ledenlijst geplaatst te wor-
den met het oog op een eventuele toekomstige verdeling. Die niet denkbeeldig was
want met enige regelmaat kwam de vraag aan de orde of de vereniging niet opgeheven
diende te worden.

Het kwam ook de heer Maas goed uit want hij was bezig met de onderbouwing voor
de aanvraag van de familie Hogenbirk en V.d. Wal.

In 1934 was de door Stad en Lande ingehuurde genealoog Van Beuningen groten-
deels klaar en bracht hij een voorlopig verslag uit. En toen bleek dat bij enkele fami-
lies, die op de lijst van 1912 stonden, bedenkingen waren tegen de rechtmatigheid
daarvan. Daarbij ging het in de eerste plaats om de familie Hom. Het werd een delica-
te kwestie omdat Hermannus Hom, wiens Erfgooierschap nu ter discussie stond, een
actief bestuurslid was van de vereniging Macht door Recht. De zaak liep hoog op, het
bestuur besloot de Hommen af te voeren van de ledenlijst. De familie Hom ging daar-
tegen in beroep en stapte naar het kantongerecht.

De familie meent dat er sprake is van een complot. De advocaat van de familie
betoogde op de zitting dat aan de genealoog zelfs opdracht gegeven was om een scha-
kel te vinden om Hom van de lijst te kunnen schrappen.

'Het bestuur heeft de gelden van Stad en Lande gebruikt voor kostbare genealo-
gische onderzoekingen. De opzet is, zegt spreker, om een lastig bestuurslid i.c. den
heer Hermannus Hom, onschadelijk te maken. Men moest toen voor den vorm de
andere leden van het geslacht wel mede afvoeren. Men zal op Stad en Lande van
genoegen hebben geglimlacht toen dit 'losse steekje' loskwam'.

Dat dit laatste het geval is lijkt mij wel aannemelijk. Maar voor het overige houdt
het argument geen stand. Het is heel goed te begrijpen dat Stad en Lande met de toe-
vloed van nieuwe aanvragen geconfronteerd een genealoog inschakelde om een en
ander te kunnen verifiëren. Dat één van uitkomsten bleek te zijn dat uitgerekend de
familie Hom één van de slachtoffers zou blijken te zijn, was toen niet te voorzien.
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De kantonrechter stelde uiteindelijk Stad en Lande in het gelijk en de Hommen
werden definitief van de ledenlijst afgevoerd.

Uit de correspondentie tussen Van Beuningen en het bestuur van Stad en Lande
blijkt overigens duidelijk dat hij zeer integer en consciëntieus zijn onderzoek verricht-
te. Er ontstonden meermalen conflicten omdat hij naar de mening van Stad en Lande
zijn werk niet snel genoeg deed en uit eigen beweging ook de 19de eeuwse lijsten in
zijn onderzoek betrok. Achter het bestaan van deze lijsten kwam hij pas nadat hij al
twee jaar bezig was met zijn naspeuringen. Pas op zijn uitdrukkelijk verzoek werden
dezen aan hem uitgeleend.

Ook ontstond er soms discussie over de uitleg van zijn onderzoek. Daar waar hij
niet 100 procent zekerheid kon geven, en dat was natuurlijk vaak het geval, gaf Van
Beuningen dat ook aan. Het bestuur ging er echter van uit dat een afstamming die
eenmaal op papier stond een vast en onomstotelijk gegevens was.

Er zijn verschillende malen bijeenkomsten geweest om de onenigheden bij te leg-
gen, waarbij de Rijksarchivaris in Noord-Holland als onafhankelijke deskundige op-
trad.

Telkens werd Van Beuningen in de discussies gesteund door de Rijksarchivaris. Uit-
eindelijk kon hij in mei 1935 bijna twee jaar later dan verwacht zijn werk afronden.

In 1935 bracht Van Beuningen zijn definitieve rapport uit met daarbij de afstam-
mingslijsten van ongeveer 1300 families. Het bestuur stelt voor om een ieder in staat
te stellen voor 5 gulden een afschrift te kopen. Enkele bestuurders vonden dat te duur,
waarop Luden opmerkte dat zij niet erg veel voor hun voorouders over hadden. Uit-
eindelijk wordt de prijs vastgesteld op ƒ 2,50.

Hiermee werd deze roerige periode over de afgesloten. Slechts een enkele maal
komt er nog een kwestie aan de orde. In 1936 kwam de kantonrechter er nog één keer
aan te pas om een uitspraak te doen over de familie Bakker.

Sinds het archief van Stad & Lande wordt beheerd in het Stadsarchief van Naarden
is de belangstelling en het gebruik van het archief en met name van de afstammings-
lijsten toegenomen. Nog altijd zijn mensen geïnteresseerd in de vraag of zij stammen
uit een Erfgooiersgeslacht. Als dat zo blijkt te zijn dan kunnen zij in het archief een
grote hoeveelheid genealogische informatie vinden. Helaas zijn grote delen van het
archief nog slecht toegankelijk voor het doen van historisch onderzoek.

Voor dit artikel heb ik in de eerste plaats gebruik gemaakt van de plakboeken met
krantenknipsels betreffende Stad & Lande. Deze omvangrijke collectie is een rijke
bron voor tal van onderwerpen, elk deel is voorzien van een trefwoordenindex. De
materiële toestand is vrij slecht: aangetast door roest, zuur en schimmel.

Zoals gezegd zijn de (afschriften) van de oude ledenlijsten van 1708, 1805, 1836
en 1876 niet in het archief gevonden. Van Beuningen heeft ze voor zijn onderzoek
verwerkt in een kaartsysteem. Per plaats zijn de personen die op de lijsten voorkomen
alfabetisch gerangschikt, met een vermelding op welke lijst zij voorkomen.

Zijn eindrapport is opgenomen in het archief. Alle afstammingslijsten die hij heeft
vervaardigd zijn gerangschikt per gemeente. Deze zijn in kopie te raadplegen op de
studiezaal van het stadsarchief Naarden.

Daarnaast zijn er ook nog enkele dozen met genealogische aantekeningen, kladlijs-
ten e.d. welke nog niet toegankelijk zijn. Ook van families die uiteindelijke zijn afge-
wezen zijn genealogieën bewaard gebleven.
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Dieper verstopt zijn in het archief nog veel meer genealogische gegevens te vinden.
De jaarlijkse aanvragen om op de ledenlijst geplaatst te mogen worden moesten wor-
den voorzien van bewijsstukken. Meestal gaat het om een overgang van vader op zoon
en volstond een geboortebewijs. Maar daar waar dat niet het geval is vinden we soms
complete genealogieën als bijlage.

Ook de gedetailleerde rechtbankvonnissen van de kwesties die voor het kantonge-
recht zijn gekomen, onder meer over de families Schaap, Bakker, Hogenbirk en Hom
zijn aanwezig in het archief.

Inmiddels is een werkgroep gestart die zich tot doel heeft gesteld om met de kennis
en hulpmiddelen van tegenwoordig een definitieve genealogie te maken van alle Erf-
gooiers. Een klein groepje is begonnen met de gemeente Bussum. Zij ondervinden dat
het werk dat Van Beuningen in de jaren dertig, alleen en slechts gewapend met pen
en papier met recht een monnikenwerk genoemd mag worden. Belangstellenden die
aan dit project willen meewerken kunnen contact opnemen met de dhr L.J. de Beer
(telefoon (033) 455 35 97 of email bep.bert@tref.nl).

EEMNESSERS TROUWEN TE AMERSFOORT

Pieter Adamsz, jm. van Amersfoort, wnd. Eemnes, attest tr. naar Utrecht 22-10-1686
met Gerrigje de Wit, jd., wnd. Utrecht.

Willem Banx, jm. soldaat (bij) Francis Veer, geassisteerd door sergeant Willem Mor-
gan tr. 14-41638 Jannetie Jans,jd. van Zutphen, wnd. Eemnes.

Steven Rijckse Barrevelt, wed. van Maria Peters van Limburg, wnd. Amersfoort, attest
tr. naar Eemnes 27-9-1694 met Gerritje Hendricx, wed. van Gerrit Cornelis Backer,
wnd. Eemnes.

Jacob Besselsen, van Eemnes, tr. 20-5-1602 Henrickgen Rutgersdr, van Scherpenzeel.

Arie Bos, jm. geb. Amersfoort, wnd. Eemnes, attest, tr. naar Eemnes 13-9-1760 met
Sophie Strang, wed. van Otto Kits, geb. Utrecht, wnd. Eemnes.

Pieter Jansz van Briemen, wed. van Pieternella van Wijngaarden, van Amersfoort,
attest, tr. naar Eemnes met Annetje Coenraads, wed. van Joost Gerritsen, van Amers-
foort.

Guert Guertsen Buis, koster van Leusden, otr./tr. 20-4/14-5-1601 Delijaen Jacobsdr,
van Eemnes.

Jacob Delfsen, wnd. Eemnes, wed. van Jannetje Henricx, geassisteerd met jan Gijs-
bertse, van Eemnes, tr. attest, naar Eemnes 28-4-1632 met Bertje Stevens, wed. van
Willem Gisbertsen, wnd. i/d 'Slijckstraet' te Amersfoort, geassisteerd met Marritje
teunis i/d 'Uterse straet'.

Eemlandse Klappers, dl. 25: Huwelijken Geref. Gemeente Amersfoort 1583-1811

Gens Nostra 54 (1999) 183



OTTO VAN
HESHUYSEN

zn. van N.N.
en N.N.

wijnkoper op de
Zeedijk te

Amsterdam

geb. Wesel ca.
1590

begr. Amsterdam
22-9-1644

ELLJSABETH
LODEWUCKX

dr. van Franchoys
Lodewijckx en

Susanneken
Antonis

wed. van Witmer
Albertsz

geb. Rotterdam ca.
1597/8

begr. Amsterdam
20-8-1646.

otr/tr. (2) Amsterdam 1/26-9-1628

ADOLPH
FORCKEN-

BEECK

zn. van N.N. en
N.N.

van Munster

koopman

GRIETGEN
VALCKX

dr. van Jan Valcks
den Jonghen en

Griet Jacobs
[dr. van Jacob
Jansz Vmck,
schepen van
Amsterdam]

ged. Amsterdam
23-2-1606

otr. (2) Amsterdam 16-3-1628

JOHANNES
LEYEN-

DECKER

zn. van Johannes
Leyendecker'der
Altere' en Mergen

N.N.

geb. ca. 1586
overl. Aken-Burt-
scheid 1-1-1665

HELENA
(HECKELGEN)

BRÜLS

dr. van N.N. en
N.N.

tr. (2) vóór 1615

FRANSOYS
VAN DER
VOORT

zn. van Abraham
van der Voort en
Maijke Reiniers
(filia Quirijn)

van Frankenthal

geb. ca. 1605/6

LIJNTJE
CLAES POT(T)

dr. van Claes
Hendricks en Hgen
Jacobs Hinlopen

ged. Amsterdam
18-9-1607

otr/tr. A*dam/Beverwijk 16-7/7-8-1633

FRANgOIS
HESHUYSEN

postmeester op Hamburg en

Naarden

ged. Amsterdam 3-11-1630

overl. vóórdec. 1709

CLARA
FORCKENBEECK

ged. Amsterdam (Rem.) 26-8-1635

begr. Naarden 5-12-1709

Ds. JOHANNES
LEYENDECKER

predikant van Zoetermeer 1650-

1655, Naarden 1655-1693

geb. Eupen 1637

overl. Maastricht 21-9-1693

IDA VAN DER VOORT

ged. Amsterdam 2-2-1638

otr./tr. Amsterdam 3/27-2-1657 otr. Amsterdam 6-11-1671

ADOLF HESHUYSEN

stedehouder van Gooiland, schout-crimineel 1686 en
postmeester te Naarden
geb. Naarden 12-5-1657

overl. Naarden 22-4-1707

HELENA LEYENDECKER

geb./ged. Naarden 15/18-1-1675
overl. Naarden 6-10-1749

tr. Naarden 3-8-1694

FRANS HESHUYSEN
postmeester te Naarden
geb. Naarden 20-4-1699

overl. Naarden 8-12-1761

tr. Naarden

FRANCOIS
raad en burgemeester te Naarden, geb. Naarden 16-1-1740, overl. Naarden 29-6-1763,

dr. van Paulus Rauwenhoff en Margaretha Christina Lastdrager.
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FRANCOIS
HESHUYSEN

zn. van Otto van
Heshuysen en Elij-
sabeth Lodewijckx

postmeesier op
Hamburg en

Naarden

ged. Amsterdam
3-11-1630
overl. v6ór
dec. 1709

25

CLARA
FORCKEN-

BEECK

dr. van Adolph
Forckenbeeck en
Grietgen Valckx

ged. Amslerdam
26-8-1635

begr. Naarden
5-12-1709

otr./tr. Amsterdam 3/27-2-1657

12

ANDRIES HESHUYSEN

procureur, schout en pres. burge-

meester ald., stadhouder van

Gooiland

geb. Naarden 1-10-1658

overl. Naarden nov. 1741

otr. Amsterdt

26

CORNELIUS
SLOOSIUS

zn. van Ds.
Thomas Sloosius

en Mechtjen
Evens van Reenen

wijnkoper, poorter
van Amsterdam

21-8-1659

geb. Vleuten
begr. Amsterdam

5-5-1663

27

ANNA
WINTERS

dr. van Hendrick
Winters en Lobbe-

tie Luijcas

ged. Amsterdam
15-10-1641
overl. na

29-5-1691
otr. (3) Amster-
dam 20-4-1675

ou\Ar.A'dam/Ulreeht 15-2/3-3-1659

13

MACHTELINA
SLOOSIUS

ged. Amsterdam 15-3-1661
begr. Naarden 15-2-1721

m 22-5-1681

6

FRANgOIS HESHUYSEN

postmeester op Hamburg, burgemeester van Naarden

ged. Rotterdam 8-12-1682
overl. Naarden 15-3-1742

27-9-1735

28

ADRIAEN VAN
CUYCK

zn. van Dingman
Adriaens van

Cuyck en Cathali-
na Wouters van

Neercassel
buskruitfabrikant

te Amsterdam

geb. Heusden
1610

29

HILLEGONDA
REA EL

dr. van Reynier
Reael en Maria

Oetjens/Oetgens

ged. Amsterdam
23-3-1616

tr. Amsterdam 19-11-1644

14

REYNIER VAN CUYCK

buskruitfabrikant. vaandrig der

burgerij 1668

ged. Amsterdam 7-3-1647

begr. Amsterdam 6-12-1703

30 at

15

CHRISTINA BANNINGH

van Amslerdam, geb. 1657

begr. Amsterdam 21-5-1703

otr./tr. Amsterdam/Amstelveen 15-3/2-4-1675

7

HILLEGONDA VAN CUYCK

ged. Amsterdam 31-10-1688
overl. Naarden 3-3-1759

otr. Amsterdam 30-11-1710

3

CHRISTINA REGINA HESHUYSEN

geb. Naarden 26-11-1711
overl. Naarden 12-12-1784

HESHUYSEN
tr. Naarden 29-3-1763 Anna Margaretha Rauwenhoff, geb
Zij hertr. Naarden 19-7-1768 Hendrik Costerus.

Naarden 8-7-1739, overl. Muiden 14-10-1814,
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FRAGMENTGENEALOGIE HAGEN IN KORTENHOEF

doorP.J.K. VAN WERKHOOVEN

Komen wij bij genealogisch onderzoek namen tegen als Willemsz of Gerritsz, dan is
direct duidelijk dat wij te maken hebben met een patroniem. Minder evident is dit
echter bij namen als Luijken, Wijnen, Lampen e.d. en dit geldt ook voor de naam
Hagen. Volgens het Namenboek van A.N.W. van der Plank1 is de naam afgeleid van
het oud-germaans 'hag', hetgeen omheinde ruimte of omheining betekende. Die aan-
duiding ging vaak over op de eigenaar van het betrokken bezit.

In de jaren 1959-1962 publiceerde E. van Alphen in GensNostra regelmatig artike-
len over Kortenhoefse geslachten, onder andere ook over Hagen2. Hij had bij zijn
onderzoek vele naamdragers gevonden, o.a. in Loosdrecht, doch had - blijkbaar tot
zijn verwondering-nimmer aansluiting gevonden bij de Kortenhoefse Hagen's. Ken-
nelijk was het hem niet bekend dat het om een (versteend) patroniem ging en dat de
toenaam Hagen dus niet automatisch op bloedverwantschap hoefde te duiden.

Enige gegevens ontleende ik aan genoemde bijdrage van ds. Van Alphen; verdere
detail-informatie kan men daarin vinden. De eerste notities in de doop- en trouwboe-
ken van Kortenhoef dateren van juni 1695; ik was derhalve uitsluitend aangewezen
op de secundaire bronnen.

Genealogie
I. Dirck Hagen (Haagen), vermeld 1610-16163, tr. N.N., vermeld als weduwe 1617
en 16203.

Hij zal omstreeks 1550/1555 geboren zijn. In een belastingkohier is een paar maal (1617, 1620; niet
meer in 1628) sprake van de weduwe Dirck Hagen, doch haar eigen naam vond ik nergens vermeld.
Blijkens dat zelfde kohier betaalde Dirk van 1610 tot 1616 jaarlijks 3 a 5 stuivers voor de 'uijtsettinge
van de consumptien'; zijn zoon Gerrit betaalde een zelfde bedrag. Zijn andere zoon, Comelis, was
duidelijk een uitschieter in de familie: in 1610 betaalde hij al 1 Vi gulden en in latere jaren steeds meer
dan 2 gulden3.

Kinderen:4

1. Gerrit Dircksz Hagen, volgt Ha.
2. Comelis Dircksz Hagen, volgt Ilb.
3. Annetje Dircks, geb. vermoedelijk ca. 1580, vermeld als weduwe 1637, tr. Gerrit

Jans Dorlant, buurmeester 16335, overl. 1636/37.
Annetgen Dircxdr weduwe van Gerrit Jans Dorlant, geass. met Jan, Wouter en Dirck Gerrits Dorlant,
en Thyman Jans als getrouwd met Grietgen Gerritsdr, mede voor Comelis Gerrits hun onmondige
broer, met Comelis Dircx Haegen, haar broer en Dirck Adriaens Palsgraeff, haar gekoren voogd; 13-
4-1637 accoord met Lijsbeth Petersdr weduwe van Claes Gerrits Dorlant, geass. met Jacob Willems
Brouwer [of: brouwer] te Vreeland en Dirck Comelis de Geest, waarsman, haar gerechtelijke voog-
den, betreft erf van haar overleden man na overlijden van haar schoonvader6.
Annetgen DircxDochter weduwe en boedelharster van Gerrit Jans Dorlant, geass. met Comelis Dircx
Haegen, haar broer en Dirck Adriaens Palsgraeff, haar gekoren voogd; 2-6-1637 deling met kinderen
Jan, Wouter, Dirck, Griete gehuwd metThijman Jans, mede voor Comelis (nog onmondig). De wedu-
we houdt o.a. woning en land, strekkende van de dijk tot de Hollandse bodem, ter waarde van 5400
gl. In de marge staat een notitie over het boelhuis van Annetgen Dircs omtrent Pinksteren 1659. Haar
kinderen komen ook voor onder het alias Slot7.
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Ha. Gerrit Dircksz Hagen (Haagen), vermeld tussen 1610-16283, 16378-10, 1647, tr.
N.N.
Volgens de Lijsten van Transporten en Hypotheken verstrekt Gerrit Dirksz Hagen in 1627 een rentebrief
van ƒ 250, - aan Syburch Gijsbertsdr.9

Kinderen4:

1. Haegen Gerritsz,
Over hem is slechts weinig te vinden. In september 1637'° moesten (zijn vader) Gerrit Dircksz Hagen
en Adriaen Dircxsz voor het gerecht verschijnen als voogden over de kinderen van Haegen Gerritsz
in verband met het niet betalen van 58 gulden 10 stuivers voor de aankoop van een akker. Uit deze
summiere acte valt alleen af te leiden dat ofwel Hagen of zijn vrouw was overleden. Evenmin kan ik
er uit opmaken of die kinderen nakomelingen hebben gehad.

2. Ary Gerritsz Hagen [tekent in 1659 als: Aryen Gerretsen Hagen], vermeld 1659,
1661 en 1670", tr. Niesgen Pieters [tekent in 1670 als: Nijsgen Pijeters], dr. van
Pieter Cornelisz.
Ary is lange tijd 'onzichtbaar' gebleven; pas in 1659 vond ik hem genoemd bij de boedelscheiding
van wijlen zijn schoonvader. Daarbij bleek, dat Ary 'verscheijde reijsen' buitenslands had vertoefd.
Tijdens zijn afwezigheid had zijn schoonvader meerdere keren aan zijn dochter Niesgen (en haar
kinderen) een voorschot verstrekt in mindering van haar te verwachten erfenis".
Niesgen is een zuster van Comelis Petersz, die gehuwd was met Weijntgen Cornelis Hagen [zie Ilb. 1 ].
Zij verschijnt nog 28-11-1670 als huisvrouw van Adriaen Gerritsz Hagen voor weesmeesters van
Kortenhoef, waarbij zij verklaart geld ontvangen te hebben van Weyntje Cornelis Hagen weduwe van
Cornelis Petersz in voldoening van haar erfenis''.

Ilb. Cornelis Dircksz Hagen, geb. ca. 1581/8212, vermeld tussen 1610-16283,164512,
tr. (1) (ca. 1610/15) Angeniete Gerrit van Ecxdr.; tr. (2) Grietgen Willems, weduwe
N.N., vermeld als (laatst) weduwe van Cornelis Dircksz Hagen 4-11-165813.
- Deze verbintenis geeft aanleiding tot een opmerkelijke hypothese. Angeniete moet een dochter geweest

zijn van een Gerrit van Eek. De enige persoon met die naam en in de omgeving is een jonker Gerrit van
Eek, gehuwd met jonkvrouwe Alit Ruijsch. Ofschoon voor die relatie geen bewijs gevonden is, merk
ik toch op dat in het oud-rechterlijk archief van Kortenhoef een acte voorkomt, gedateerd 29 maart 1592,
waarin compareert 'Jonckfrou Alit Ruijsch, wedue en boedelharster van za: Joncker Gerrit van Eek'. In
die acte is sprake van huis en erf in Dorsewaert (een polder in Kortenhoef) 'daar Joncker Gerrit van Eek
te woonen plach' '4. In die zelfde polder woonde ook Cornelis Dirksz Hagen en het zou niet verwonder-
lijk zijn als daardoor het contact tot stand gekomen zou zijn. De Van Eck's stamden oorspronkelijk uit
de Betuwe en men kan zich afvragen hoe een tak van die familie in Kortenhoef terecht is gekomen. De
verklaring kan o.i. vrij eenvoudig zijn. Nadat in 1579 de gereformeerde godsdienst de heersende gods-
dienst was geworden, namen de toen aan de macht zijnde edelen en regenten de winstgevende bezittin-
gen van de Utrechtse kapittels - 20% van alle grond in de provincie - 'in eigen beheer'. Zo bezat het
kapittel van St. Marie o.a. veel grond in Kortenhoef en via nuttige relaties (bijvoorbeeld jr. Dirk van Eek,
deken van de St. Pieter en oom van Gerrit van Eek) viel er waarschijnlijk wel iets te 'regelen'. In dit
verband wijs ik nog even op het artikel van N. Plomp, Een boer is geen edelman'5. Daarin komen de
Van Eck's uitgebreid ter sprake. Angenietes relatie met voornoemde personen blijft echter nog een
hypothese.

- Uit het eerste huwelijk werden zeven kinderen geboren; na Gerrit dan nog drie, die echter niet met name
worden genoemd. Op 1 maart 1637 werd in het Weesboek van Kortenhoef opgetekend: 'Ende dewijl
naer het overlijden van Angenietgen Ecxdr. zijn coomen te sterven vier van haere kinderen diens erffe-
nisse op hem boedelharder is gesuccedeert'. Gerechtelijke geordonneerde voogd was Cornelis Nijsen,
geast. met Peter van der Leeuw, schout als weesmeester, over de 'twee onmondige weeskinderen van
Cornelis Dircx Haegen bij de voors. Angnietgen van Ecxdr met naemen Geertgen oudt seventhien ende
Ancxsem Cornelisz oudt vierthien Jaeren' '6.

- Cornelis en Grietje krijgen octrooi om te testeren via de Utrechtse notaris Gerrit Dirksz Houtman op 10-
12-164217.

- Te Nederhorst den Berg verschijnen op 27 april 1643 Willem Jacops Veenman, schout te Vreeland, voor
vijfzesde part, en Gerrit Jacobs voor de helft van het resterende zesde part, tevens gemachtigd van
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Cornelis DirxB Hagen als vader en voogd van Anssem DirxB (sic!) zijn zoon (procuratie Vreeland 24
april laatstleden) voor de resterende helft van het zesde part; transporteren aan Lijsgen Adriaens weduwe
Joost Melis omtrent twee morgen land en aan Jacob Heynricx een half morgen land [het waarom van
dit kleine aandeel en de verhouding tot de familie Veenman is nog niet duidelijk]18.

- Cornelis Dircksz Hagen, oud ca. 63 jaar, verschijnt 9 augustus 1645 voor schout en schepenen van
Kortenhoef om een verklaring af te leggen. Samen met Henrick Cornelissen den Ouden (ca. 80 jaar),
Dirck Comelisz de Geest (ca. 71 jaar) en Peter Comelisz (ca. 65 jaar) weet hij wél e.e.a. over de rade
tussen 's-Graveland en Loosdrecht. De comparanten zijn te Kortenhoef geboren of van jongs af aan daar
opgevoed, en hebben verschillende malen het schepen- en molenmeestersambt bediend12.

- Meyritgen Jans, wed. van Cornelis Dircxsz Noorden, geassisteerd met haar broer Dammas Jansz, bekent
op 4 november 1658 schuldig te zijn aan Grietgen Willems, laatst weduwe van Cornelis Dircxsz Hagen
24 car.gl. jaarlijkse losrente voor op 8-5-1646 gegeven obligatie van 600 gulden; onderpand is twee
morgen land in de polder van de Gronge (zuid Dammas Jansz, noord Elbert Jacobsz Moij). In de marge
een notitie dat deze brief vertoond is door Dirck Adriaens Timmerman, wonende Vreeland, als gemach-
tigde van Jacob Jans, die voogd is van Jannitgen Thonis, verklarend dat de rentebrief op 28 juni 1661
'gecasseert' is13.

- Te Kortenhoef verschenen 1 september 1663 de erfgenamen van Grietgen Willems wed. Cornelis
Dircksz Hagen om een rentebrief van ƒ 2000 te ontvangen volgens testament voor notaris Gerrit Hout-
man 5-6-1658 hen gemaakt. De erven waren: Jacob Thonisz Fergat gehuwd met Merretgen Jans, Crijn
Thonis zoon van Thonis ClaaB, Jacob Jansen, Pieter Thonis gehuwd met Lijsbeth Jans, Jannetgen Thonis
jonge dochter geass. met haar gekoren voogd Jan Hendricksz Timmer19.

Uit het eerste huwelijk:

1. Weijntgen Cornelis(dr) (Hagen) [in de wandeling genaamd: Weijn Kees], (geb.
ca. 1615), vermeld als weduwe 1659 en 1661", tr. Cornelis Peters, vermeld
163716, zoon van Pieter Comelisz.
Te Kortenhoef 9-11-1658 schuldbrief van Weijntgen Cornelis Hagen op Sweer Cornelis [Oostrum],
bakker voor 1000 gl.20

Als Wynne Corn. Hagen is zij 13-2-1671 te Amsterdam getuige bij de ondertrouw van haar zoon
Dirck Cornelisse, molenmaker, van Kortenhoef, 27 jaar, met Marretie Cornelis, van Naarden, 31 jaar
[496/134].

2. Geertgen Cornelis, geb. ca. 1620, j.d. van Kortenhoef, tr. (1) Vreeland 17-12-
1637 Gerrit Jacobs (Veenman), van Vreeland, wedr. van Marichjen Dirricx; tr.
(2) Vreeland 29-6-1651 Dirrick Aderjaensen van der Schol alias Dirck Adriaens
Timmer(man), van Harmelen, wedr. van Elijsabeth Joosten, eerder van Geertgen
Aertsdr.
Dirck Adriaens timmerman, buiten-buurmeester te Vreeland, wedr. van Elysabeth Joosten, mitsgaders
Garst Joosten wonende te Kudelstaart en Jan Joosten [tekent: Vreelant] wonende te Weesp, tesamen
ooms en naaste bloedvoogden van Elysabeth, oud ca. 14, Arent oud ca. 6 en Geertruyt Dirx, oud ca.
3 jaren, zoon en dochters van voors. Dirck Adriaens bij Elysabeth Joosten, zijn laatste overleden
huisvrouw; 30-6-165021.
Dirck Adriaens Timmerman, wonende Vreeland, koopt 5 oktober 1663 een huisinge, boomgaard en
erf aan de Kortenhoefse sluis, van Cornelis Claasz, wonende in het karspel van Weesp (voor wie
optreedt Ansem Comelis Hagen, schepen; procuratie 7-6-1663 voor Dirck Coop van Groen, notaris
te Loenen)22.

3. Ancxsem/Ansum, volgt III.
4. Gerrit, geb. ca. 1625, doch vrij jong overleden (ca. 1636/37).
5. 6 en 7. Drie niet met namen bekende, jong overleden kinderen.

III. Ansum (Ansem) Comelisz Hagen, geb. ca. 1623, vermeld in de Weeskamer
1637'6, schepen van Kortenhoef 16621314,1671, weesmeester 1684-88, kerkmeester,
tr. N.N.
- Te Kortenhoef 25-10-1658 treden op Wijntgen Cornelis en Dirck Adriaens Timmer, gehuwd met Geert-

gen Cornelis, ten behoeve van Ansum Cornelisse Hagen, hun broer23.
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— Een strikt bewijs voor de filiatie met de volgende generatie is er voor als nog niet. Aangenomen wordt
dat het zeldzame patroniem 'Ansums' in combinatie met de achternaam 'Hagen' plus de vernoeming
van zijn vermoedelijke dochter Agnietje een sterke aanwijzing vormen om verwantschap aan te nemen.

Kinderen (volgorde onbekend)4:

1. Annetje Ansems (Ansums Hagen, 1743), j.d. van Kortenhoef, begr. Nederhorst
- den Berg 5-1-1743, tr. Vreeland 5-3-1682 Luyt Dircks, j.m. van Vreeland, overl.

vóór 1743. Uit dit huwelijk: Merretje, ged. Vreeland 1-7-1683 (getuige: Agnietje
Ansems).
Annetje Ansems was te Vreeland getuige 4-9-1692 bij de doop van Weyntje, dochter van ToniB Jans
en Grietje Dircks [Luyten].
Het echtpaar liet geen kinderen na, en aangezien Annetjes broer Cornelis en zuster Lijsbeth toen reeds
waren overleden, werd haar hele erfenis verdeeld onder neven en nichten. De erfgenamen compareer-
den 5 januari 1743 (de dag van Annetjes begrafenis!) voor notaris Jacob Mooij te Kortenhoef. Van
de zijde van Luijt waren erfgenaam Grietije Dirks, en Jacob Advocaet gehuwd met Trijntije Korssen.
Als erven van Annetje waren aanwezig Ansum, Gerrit, Pieter en Jacob Kornelis Hagen, Ansum en
Marten Portengen, Hendrik Poulus gehuwd met Angenietje Portenge, en Jacob Dirks Kors gehuwd
met Jannetje Portengen, alsmede Madeleentje Jans de Wit. Zij machtigen Pieter Gerrits Bongenaer,
Jacob Advocaet, Ansum Kornelis Hagen en Ansum Portengen om de nalatenschap te aanvaarden en
verder te regelen voor schout en gerecht te Nederhorst den Berg24.

2. Cornelis, volgt IV.
3. Lijsbeth Ansumse Hagen, nog aanwezig bij het huwelijk van haar dochter Agniet-

je op 22-4-1740, doch moet niet lang daarna (in 1741 of 1742) zijn overleden, tr.
ca. 1685/9 Jan Maartens (Portengen)15.

4. ? Agnietje Ansems, doopgetuige te Vreeland 1 -7-1683 bij het kind van (zus) An-
netje; en ald. op 30-8-1691 bij de dochter( Merretje) van Jan Pieters en Trijntje
Pieters (van Kortenhoef).

IV. Cornelis Ansums Hagen, van Kortenhoef, bakker2, tr. (1) ca. 1692/93 Hilletje
Pieters Mooij, leeft 23-3-170826, dr. van Pieter Elberts Mooij; otr./tr. (2) Kortenhoef
26-6/19-8-1708 Jannetje Jans (de) Cloet, j.d. van Kortenhoef, waarschijnlijk dr. van
Jan Cornelis de Cloet; otr./tr. (3) Kortenhoef \0-\QI2-\\-\Ti2 Annetje Sente, j.d. van
Kortenhoef.
— Volgens een acte in het Weesboek van Kortenhoef, dd. 1 -2-1693, waren Jan Piet Louwen en zijn vrouw

overleden, nalatende drie kleine kinderen27. Aangezien de naaste 'vrienden' [=familie] niet wilden dat
die kinderen ten laste van de 'armmeesters ofte diaconen van Cortehoeff' zouden komen en om het
'fatsoen van d'overledenen & haere kinderen te bewaren', werd besloten dat drie vrienden elk een kind
in huis zouden opnemen. Maddeleentie is al in huis bij Cornelis Piet Louwen, Pieter bij Willem Come-
lisz Calff... en zo was Marritie Jans al terecht bij Cornelis Ansums Hagen. Daar het ongebruikelijk was
om weeskinderen bij vrijgezellen onder te brengen, moet ik aannemen dat Cornelis toen reeds gehuwd
was, zij het ook sedert kort. Louwen en Calff, die de 'cleijnste kinderen hebben om op te brengen, sullen
genieten de vaste en meubile goederen' [in de verkoop hebben die 306 gulden opgebracht].

Uit het eerste huwelijk:

1. Ansum Cornelissen Hage, j.m. van Kortenhoef, otr./tr. ald. 2/25-11-1714 Lijsbeth
Willemse Jonkhart, j.d. van de Maartensdijk. Hieruit nageslacht te Eemnes28.

2. Gerrit Cornelissen Hagen, ged. Kortenhoef 11 -7-1697, otr./tr. ald. 21 -1/6-2-1724
Geertie Jacobs Dol(le)man, ged. Ankeveen 25-9-1698, wed. van Ruth Janse
Spelt, dr. van Jacob Dolleman en Pleuntje Cornelissen [Hagen; =? Croon].

3. Jacob CornelisseHage, ged. Kortenhoef23-10-1700, otr./tr. ald. 20-3/12-4-1722
Claasie Dirks (Kors), ged. Kortenhoef 9-7-1699, dr. van Dirck Gijsberts en Neel-
tie (Jacobs Koen).
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4. Marritje, ged. Kortenhoef 12-11-1702.
5. Pieter Cornelisse Hage, ged. Kortenhoef jan. 1704, tr. (1) vóór 4-3-1725 Jannetie

Marinus, ged. Loenen 11-3-1703, dr. van Isaac Marinus en Ida van Aalst; otr./tr.
(2) Kortenhoef 28-1/13-2-1735 Lammerde Jans van Hoogenberg, van Korten-
hoef, laatst wed. van Jacobus Engel(se)/den Engelse/van Engel, eerder van Hen-
derik Dirkse.

6. Dirk Cornelisse Hage, ged. Kortenhoef 10-10-1706, otr./tr. (1) ald. 28-11/21-12-
1732 Gijsbertie Dirk Kors/Corsse, ged. ald. 23-9-1703 (als Gijsie), dr. van Dirck
GyB en Neeltie (Jacobs Koen); otr. (2) Kortenhoef 9-12-1736, tr. 's-Graveland
23-12-1736 Jannetie (Wiggerts)( van der) Pol, wed. van Willem (Willems) van
Wyk. Zij hertr. 's-Graveland 23-11-1738 Klaas Aardz Hagen, wedr. van Oud-
Loosdrecht.

Bovengenoemde Lijsbeth Ansums Hagen vormde de directe aanleiding tot het onder-
zoek naar de Kortenhoefse Hagen-clan door haar huwelijk met Jan Ma(a)rtens Porten-
gen. Dit echtpaar vormde een onderdeel van een kwartierstaatonderzoek; door het vol-
ledig ontbreken van de primaire bronnen was ik genoodzaakt de hiervoren beschreven
speurtocht naar de Hagen's te ondernemen. Zo'n onderzoek via secundaire bronnen
vereist veel tijd, maar heeft het belangrijke voordeel dat daardoor een uitgebreid beeld
wordt opgebouwd van zowel de horizontale als de verticale sociale mobiliteit van de
gezochte personen.
Bij het doorlezen van dit genealogisch fragment zal men al snel concluderen dat het
enkele 'witte vlekken' vertoont. Wellicht zijn er nog enkele niet geraadpleegde bron-
nen, die een deel van die vlekken kunnen opvullen, maar dat zal toch weer vrij veel
extra tijd kosten en tijd is nu eenmaal een factor waaraan een genealoog veelal gebrek
heeft. Met het bovenstaande fragment zijn ben ik ieder geval aangeland in een periode
waarvan wél Kortenhoefse doop- en trouwboeken bewaard zijn gebleven, waardoor
een eventuele aansluiting vrij gemakkelijk tot stand kan worden gebracht.

Veel dank ben ik mevr. M. Vulsma-Kappers verschuldigd voor diverse adviezen,
aanvullingen en correcties, die bovenstaand artikel ten goede zijn gekomen.

Noten
Tenzij anders vermeld zijn alle onderstaande bronnen te vinden in het Streekarchief Gooi & Vechtstreek
te Hilversum.

1. A.N.W. van der Plank, Het namenboek, Uniboek b.v., Bussum, 1979 [ISBN: 90 228 2222 2].
2. Gens Nostra, 15 (1960), pag. 328, 329.
3. Archief Gemeente Kortenhoef, inv. nr. 110: Uijtsettinge van de consumptien.
4. In plaats van 'uit dit huwelijk' wordt volstaan met 'kinderen', wanneer niet bekend is of de vader één

of meer keren gehuwd is geweest, zodat eveneens niet bekend is of de kinderen volle broer(s) en/of
zuster(s) waren.

5. Oudrechterlijkarchief Kortenhoef (ORA Khf.), inv. nr. 3399, 6-1-1633.
6. ORA Khf., Weesboek, inv. nr. 3407, f. 48.
7. Idem, f. 49. Zie voor meer informatie over de leden van dit gezin latere acten in dit register.
8. ORA Khf., inv. nr. 3407, f. 52, nov. 1637 genoemd als belender.
9. ORA Khf., inv. nr. 3400.

10. ORA Khf., Schepenprotocollen, inv. nr.3376 (ongefolieerd); de datum is afgeleid van de plaats in het
protocol.

11. ORA Khf., inv. nr. 3384, 30-11-1659. Deze boedelscheiding en de afrekening in het Weesboek van
Kortenhoef (inv.nr. 3407, 1-7-1661) geven zicht op de oudere generaties van de familie Voorn te
Loosdrecht e.o.
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Pieter Cornelisz, overl. vóór 30-11-1659, had [bij misschien een Aaltje (Bouwens)] vijf volwassen
geworden kinderen [allen vermeld in bovengenoemde boedelscheiding en afrekening]:
1. Bouwen Pietersz (Voorn) [tekent in 1659 als: Boudewien Pietersen Voeren], tr. mogelijk met een

'Claasje' [twee kleindochters heten zó]; dan wellicht de Claesjen Jans, die te Oud Loosdrecht 8-5-
1661 doopgetuige was bij een kind van Hendrick Meijers. Bouwen heeft een-dochter Aaltje.

2. Hendrickje Pieters, als Hendrickjen Peter Corneüssen doopgetuige te Oud Loosdrecht 25-6-1651
bij een kind van Cors Luijten, tr. (ca. 1645) Heijndrick Adriaens Meijers [Hendrick Adriaen Hen-
drick Maijers, 1646]; te Oud Loosdrecht worden tussen 1646-1661 zeven kinderen van hen ge-
doopt, w.o. een Aaltje. Bij het laatste kind, Peter, zijn doopgetuigen Metje Peters en Claesien Jans.

3. Metgen Pieters, doopgetuige te Oud Loosdrecht 1661 bij een kind van Hendrick Meijers, tr. Cors
Luijten; hun dochter Aaltje, geb. Kortenhoef, ged. Oud Loosdrecht 25-6-1651, met als getuige
Hendrickien Peter Cornelissen.

4. Cornelis Petersz tr. Weijntgen Comelis Hagen [zie Ilb.l].
5. Niesgen Pieters, tr. Aryen Gerretsen Hagen [zie IIa.2].

12. ORA Khf., inv. nr. 3383, 9-8-1645 (ongefolieerd).
13. ORA Khf., inv. nr. 3384, f. 142v/143, acte nr. 223.
14. ORA Khf., inv. nr. 3382, f. 196.
15. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, deel 47 (1993), pag. 86-132.
16. ORA Khf., inv. nr. 3407, f. 46, 47.
17. J.H.M. Putman, Octrooien om te testeren 1641-1678, Utrecht 1985. Rijksarchief Utrecht, Toegang

9, pag. 102, nr. 11448; U O22aO14.
18. ORA Nederhorst den Berg, inv. nr. 3349, f. 268.
19. ORA Khf., inv. nr. 3384, f. 242v.
20. ORA Khf., inv. nr. 3384, f. 146.
21. Notaris W. Veenman te Vreeland, Vr. 002a001. Huwelijk te Vreeland 29-7-1632.
22. ORA Khf., inv. nr. 3384, f. 247.
23. ORA Khf., inv. nr. 3384, f. 142.
24. ORA Khf, inv. nr. 3039, acte nr. 2.
25. Jan Portengen, De familie Portengen, 1989.
26. ORA Khf., inv. nr. 3385, f. 114; de kinderen van Pieter Elberts Mooij, w.o. Hilletie , gehuwd met

Cornelis Ansums Hagen, transport 23-3-1708.
27. ORA Khf., inv. nr. 3407, (ongefolieerd), 1-2-1693.
28. Historische Kring Jïemnes, jg. 20 (1998), nr. 3, pag. 164 e.v.; Gens Nostra, 42 (1987), pag. 495.

NOORD-HOLLANDSE RELATIES MET NEDERHORST DEN BERG

11-5-1655; Cornelis Dircx Goijer, won. Alkmaar, transporteert de gerechte helft van een huisinge, land
enz. aan Claes DircxB, zijn broer.

(oudrechtl.arch. Nederhorst den Berg, inv. nr. 3350, no. 78)

23-1 -1657; Jacob Jansz Roemer, huistimmerman, won. binnen Hoorn, voor een vierde part, en mede voor
de kinderen van Willemgen Jans zijn overleden zuster, mede een vierde part, en voor Aeltgen Jans zijn
comparants zuster, nog in leven, voor een vierde, transporteert drievierde part van anderhalf morgen land
in Horstwaert in de polder van de Kuijer aan Neeltgen Hendricx weduwe Jan Jansz bakker, won. Nigte-
vecht, waarvan het resterende vierde deel Neeltgen competeert.

(oudrechtl.arch. Nederhorst den Berg, inv. nr. 3350, f. 152) [M.V-K]
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DE CATTENHAGESTRAAT

door R.F. VULSMA

In de Cattenhagestraat, midden in het oude vestingstadje Naarden, staat nog altijd op
nummer 8 het voormalig Burgerweeshuis en in dat statige pand betrok de NGV in de
zomer van 1965 haar eerste verenigingsruimte. Hoewel er sindsdien nog geen eeuwig-
heid is verstreken, is toch het aantal diergenen, die in en kort na 1965 in Naarden in
dit 'weeshuis' hun diensten hebben gedraaid en daarover nog kunnen berichten, heel
klein geworden. Uit het bestuur kwam de vraag of ik er wat over kon vertellen. Dat
meende ik te kunnen.

Wat er begin jaren zestig bij de NGV aan verzamelingen al bestond, was onderge-
bracht bij leden thuis. Dat was dan de bibliotheek, de boeken bij de heer Campagne
en de tijdschriften bij de heer Kranen - beiden woonachtig in Rozendaal bij Velp - ,
de contactdienst bij de familie Roodenburg te Haarlem en de Biografische Documen-
tatiedienst (knipsels en Centraal Naamregister) bij de heer Van der Ham. Aan dit
laatste adres, in de Egstraat 35 (nadien vernummerd in 49) in de Amsterdamse Water-
graafsmeer, ontstonden de eerste problemen. De papierbelasting was in de loop van
de jaren zo toegenomen, dat de constructie van het pand daar onvoldoende op bere-
kend bleek. Om echte narigheid te voorkomen, moest een groot deel van het materiaal
elders worden ondergebracht. Het is dan 1963.

In begin 1965 wordt bekend, dat de heer I.H.J. Campagne, die dus voor de NGV
de boeken van de bibliotheek beheert, vermoedelijk op korte termijn zal gaan verhui-
zen. De boeken kan hij niet langer onderdak verschaffen. Een probleem dus. Het komt
de heer J. Gerholt, lid van de Gooise afdeling van de NGV, aannemer te Naarden en
regent van het Pater Wijnter-fonds, ter ore. Het Pater Wijnter-fonds beheert dan nog
net - dit zal zeer spoedig veranderen als de gemeente Naarden in het kader van de
Algemene Bijstandswet de zaken overneemt - het voormalige Burgerweeshuis. De
heer Gerholt biedt de NGV namens het fonds een kamer te huur aan, alwaar de met
ontheemding bedreigde boeken kunnen worden ondergebracht. De huurprijs is vrien-
delijk van aard. Een bijkomende, heel grote meevaller is dat een totaal ongebruikt
zoldergedeelte gratis en voor niets door de vereniging voor opslag mag worden benut,
waarna de knipsels uit de molen in Koog aan de Zaan (waar ze sinds twee jaar zijn
geherbergd) vrij spoedig naar Naarden worden getransporteerd. Ook het Centraal
Naamregister gaat die richting op.

Het zijn 'natuurlijk' de heren W. Niekerk en J.T. van der Ham, voorzitter resp.
gewoon bestuurslid van de afdeling Amsterdam en Omstreken, die als eersten naar
Naarden afreizen, heel kort daarop gevolgd door drie andere enthousiaste leden, de
heren A.J. Roelofs, H.K. W. de Laater, beiden uit Amsterdam, en de ondertekenaar van
deze bijdrage, toen secretaris van de genoemde afdeling. Het is dus een hele Amster-
damse invasie in Naarden.

Afgaande op mijn agenda van dat jaar moet ik op zaterdag 10 juli 1965 voor het
eerst mijn diensten in het Burgerweeshuis hebben aangeboden. Al in het juni-nummer
(1965) van Gens Nostra wordt melding gemaakt van de overgang van de boeken naar
Naarden en als ik mijn geheugen in de strijd werp dan kom ik er toe dat de kwartier-
makers Van der Ham en Niekerk in mei reeds hun eerste stappen op Naardense bodem
zetten.
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Degene die mij heeft verleid om over dit verleden wat op papier te zetten, zei er bij:
zeg ook wat over de sfeer in die tijd, over Naarden, over de situatie in ons eerste
onderkomen, over de stemming. Feiten dus, maar daarnaast indrukken, gevoelens.
Gevaarlijk, want over feiten kan men het soms nog eens worden, maar verder... Ik zal
't toch proberen.

Naarden was midden jaren zestig een heel andere plaats dan vandaag de dag. Wie
nu dwars door de vestingstad loopt ziet veel gerestaureerde panden, ontdekt veel win-
kels van wat modieuzer standing en mag - zeker op zaterdag als het Verenigingscen-
trum geopend is - vermoeden dat velen van de langs de straten wandelende mensen
eigenlijk bezoekers van buiten Naarden zijn. Naarden heeft een zekere levendigheid,
is een opgewaardeerde plaats met bijpassend publiek. Zo was Naarden beslist niet toen
de NGV haar eerste collecties naar het Burgerweeshuis bracht. Een nog wat door
historische ontwikkelingen teruggevallen stadje met een in wezen wat dorps uiterlijk
en karakter. Hier en daar gloorde een begin van een wat luxueuzer uitvoering.

Het is wat overdreven om te zeggen dat de sfeer in Naarden zodanig was dat leek
dat juist eenjaar tevoren de laatste Hamburger Post was uitgereden. Het weeshuis had,
voordat het weeshuis werd, waarachtig nog heel lang dienst gedaan als wagenposterij
voor de Hamburger Post, in 1666 door Adolf en Andries Heshuij sen opgericht, en pas
in 1831 opgeheven. Laat het dan niet eenjaar, maar wat langer zijn. Zo heel erg lang
kon het toch niet wezen!

In de ruimten die de NGV inmiddels ter beschikking had, was het natuurlijk ook an-
ders dan nu in de Promers. Om te beginnen was er geen boek met de namen en adres-
sen van de bezoekers. Die waren er nauwelijks. Zo tot 1967/68 was de toestand dat
drie tot vijf bezoekers op een zaterdag een gevoel opriep van trots, zo van: er zijn toch
nog heel wat leden die belangstelling hebben voor onze activiteit. Daarnaast gaf die
'toeloop' een hele zorg. Kunnen we wel genoeg bieden en kunnen we wel voldoende
tijd aan onze klanten besteden? Immers: er moest vooral aan de enkele jaren verwaar-
loosde collecties worden gewerkt en een bezoeker, die te veel vragen had, daar hadden
we in het begin best wel eens moeite mee.

De kamers in ons gebouw, ze vragen even de aandacht. De eerste betrokken we dus
in mei 1965; de tweede kwam er vrij snel al bij. Het waren aaneengrenzende kamers
aan de achterzijde, uitkijkend op de grote tuin achter het huis. In de kamer links zetel-
de de Bibliotheek-Boeken en rechts was de Documentatiedienst met de bidprentjes en
het Centraal Naamregister (de knipsels lagen op zolder). Enige jaren later werd een
nieuwe kamer op de parterre bijgehuurd en gingen de boeken daarheen, terwijl de
tijdschriften naar onze 'eerste' kamer kwamen. Een kamer met een fonteintje en met
grote diepe ingebouwde kasten, waar heel veel papier ingestouwd kon worden. Dat
die kasten nu erg de overzichtelijkheid van de bibliotheek ondersteunden, is wat veel
gezegd. Een ruime tafel in het midden gaf elke aanwezige de mogelijkheid om rustig
zijn beste krachten aan het voorgeslacht te wijden. De tweede kamer had meer het
karakter van een ruimte voor de medewerkers, met kleinere, aparte tafeltjes. Bezoe-
kers werden hier overigens ook met open armen ontvangen.

Bijzonder interessant was het verwachtingspatroon van onze eerste bezoekers. Aan
de ene kant had je de vele welwillende leden, die begrepen dat alles nog feitelijk in
opbouw was en dat het al heel aardig was, als men er wat gevonden had. Aan de ande-
re kant bleek dat menigeen redeneerde dat een vereniging, die over een eigen gebouw
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beschikte, gewoon al alleen op die grond over zodanig materiaal diende te beschikken,
dat een bezoek daaraan nuttig en vruchtbaar was. En helaas, dat was doorgaans niet
zo. Zolang de spullen nog thuis bij de leden lagen, was men vaak geroerd door het
weinige dat er dan toch al was. Zodra er een gebouw omheen stond, werden we -
gelukkig slechts door sommigen - op één lijn gesteld met het Centraal Bureau voor
Genealogie. Dat we dan diep door de mand vielen, zeker in die beginfase, dat behoef
ik niet uit te leggen.

Een bijzondere attractie mag ik niet onvermeld laten. Ook toen maakten we zater-
dagmiddag om vier uur een eind aan de dienst en er ontstond al ras een traditie om na
afloop nog even te 'evalueren' bij 'De Turfloods', thans een vrij prestigieus restaurant,
maar toen een gezellige wijnproeverij met bijbehorende caféfaciliteiten. Daarbij waren
niet alleen de medewerkers welkom, maar ook de bezoekers. En dat liep. Misschien
hoopte een enkeling nog op een goede genealogische tip. Vaststaat dat uit deze bezoe-
kers in de loop van de tijd nieuwe medewerkers werden geboren. Ik denk dat De Turf-
loods voor de NGV meer heeft betekend dan men zich thans in de bewuste lokaliteit
zal realiseren.

Een verkeerd beeld van de werkelijkheid zou ik u schetsen als ik onvermeld zou laten,
dat ook los van de gezellige uurtjes in De Turfloods nieuwe medewerkers toetraden.
Uit de late jaren zestig noem ik o.a. mr. A.K. Vink, J.P. Ferwerda, H.J. van den Berge,
T. van der Tweel, C.W. Timmer, mej. M. Kappers (met wie ik in 1970 in het huwelijk
zou treden) en mevrouw J.C.H, van der Molen-Stoel. Bij het noemen van die laatste
naam komen bij mij weer naar boven de klimatologische omstandigheden in de al aan
u geschetste zolderruimte. Die omstandigheden waren in het voorjaar en in de herfst
heel acceptabel, maar zomers kon het onder het dak ondraaglijk heet worden en 's
winters was die onverwarmde ruimte bij vriesweer en harde wind afschuwelijk koud.
De medewerkers, die om iets te halen, bij zulke weersomstandigheden hun verblijf op
zolder tot een uiterst minimum in tijd beperkten, troffen daar onveranderlijk een hard-
werkende mevrouw Van der Molen aan. Zij hield er van om door te werken en de
kamers beneden waren haar te 'gezellig'. Daar werd meer gepraat dan gearbeid en dat
vond ze erger dan de kou of de hitte. Zelfs nu, na zo'n dertig jaar, kan ik er nog steeds
niet bij. Natuurlijk hebben we later in het Verenigingscentrum ook wel medewerkers
gehad, die vooral voor het werk kwamen, maar zulke extreme geselingen van de ther-
mometer hebben die er toch nooit voor over moeten hebben.

Herinneringen zijn heel vaak verbonden aan personen, aan medeleden, die we gekend
hebben, maar die inmiddels uit het en uit ons leven zijn weggevallen. Zo zal ik nooit
het beeld vergeten van de heer Willem Niekerk op notabene zijn 60e verjaardag. In een
stofjas gehuld stond hij op een wankel trapje de bovenkant van een deur te schilderen.
Niekerk was (we spreken nu over 1 juli 1967) voorzitter van de afdeling Amsterdam
van de NGV en Commissaris van Materieel en Gebouw van de NGV en ook nog eens
hoofd van de Propagandadienst van de NGV (toen nog geen echte dienst in statutaire
zin!) en bekleedde in de maatschappij een positie, welke nu niet direct deed vermoe-
den dat men hem op zijn zestigste verjaardag op de zojuist weergegeven wijze zou
aantreffen. Net als J. T. van der Ham echter was hij zo verknocht aan de NGV en ook
al snel aan Naarden en het aldaar in opkomst zijnde verenigingscentrum, dat niemand
zich er eigenlijk over verbaasde.

We kunnen niet iedereen in de herinnering terugroepen. Eén dan nog, ik noemde
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hem al, mr. A.K. Vink. Al spoedig nadat we de Cattenhagestraat waren binnen gegaan,
kwam hij regelmatig langs op zaterdag. Of hij zo'n onbegrensde bewondering had
voor wat we aan de collecties verrichtten, betwijfel ik, maar ons gezelschap beviel
hem blijkbaar. Wat hem niet beviel waren de wanden van de kamers, die vrij kaal
waren. Hij begon wat losliggende plankjes mee naar huis te nemen. Een week later
kwamen die terug met daarop geschilderde wapens. Al gauw mochten we soms bele-
ven dat hij 's ochtends in het weeshuis een stuk spaanplaat of board schaakte, naar
huis ging om de lunch thuis te nuttigen en om half vier terug was met een prachtig
schilderstuk, alles inclusief dekkleden en schildhouders. Aan zijn teken- en schilderta-
lent danken de muren van ons huidige Verenigingscentrum nog altijd een kleurrijk
aanzien.

Gaande naar 1970 en daarna ging het karakter van het centrum en de manier van om-
gang met elkaar toch wat veranderen. Er kwam meer bezoek, het aantal medewerkers
steeg, en... De Turfloods werd een wat formeler inrichting van vermaak! De pioniers-
tijd was voorbij. Nog altijd was het een genoegen en een voorrecht om als lid te mo-
gen meewerken aan de voortgang van het Verenigingscentrum, maar een geleidelijke
aanpassing van de veranderende en veranderde omstandigheden was dan wel noodza-
kelijk. En dat geldt nog steeds!

HILVERSUMMERS IN TRANSPORTEN

3-4-1723; Rijck Jans Focker, won. Hilversum, transporteert land aan Willem Clements, won. Hilversum.
(oudrechtl.arch. Kortenhoef, inv. nr. 3386, f. 82)

3-5-1723; Schakel Reetgeld, won. 's-Graveland, transporteert twee kampen land omtrent twee morgen aan
Elbert Lamberts Pol, won. Hilversum.

(oudrechtl.arch. Kortenhoef, inv. nr. 3386, f. 84)

24-6-1727; Cornelis Gerbert Aerts, Claes Aerts de Goijer als man en voogd van Krijntje Klaes, een dochter
van Claes Lamberts, die een zoon was van Grietje Komelis, laatst weduwe van Gerbert Aerts, en Grietje
Lamberts, een dochter van Lambert Gerrits gewezen man van de voorn. Grietje Kornelis; transporteren een
stuk land omtrent twee morgen aan Jacob Teunis Hogenbirck, won. Hilversum.

(oudrechtl.arch. Kortenhoef, inv. nr. 3386, f. 179)

27-4-1728; Cornelis V/illems Focker, won. Hilversum, wedr. van Jantje Tijmens de Jong, een dochter en
erfgenaam van Tijmen Lubberts de Jong, die een zoon was van Lubbert Piters — bij scheiding met Cornelis
Klaes van den Bergh, gehuwd met Gerritje Tijmens de Jongh — gerechtigd geworden; transporteert een
kamp land omtrent anderhalve morgen aan Dirck Jans Weltevreden, won. alhier.

(oudrechtl.arch. Kortenhoef, inv. nr. 3386, f. 205) [M.V-K]
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GESNEUVELDE EN GEWONDE MILITAIREN
uit het Gooi in de eerste helft van de vorige eeuw

door P.J.M. WUISMAN

Militairen uit de vorige eeuw zijn soms te vinden in de registers van het zogenaamde
'Fonds 1815'. Dit fonds werd door Koning Willem I opgericht in 1815 ter ondersteu-
ning van de nagelaten betrekkingen van gesneuvelde militairen en van tijdens veld-
tochten en in ander dienstverband gewonde militairen. Over dit fonds is uitgebreid
geschreven in Gens Nostra 28 (1973), pag. 54 e.v. Het archief berust bij de gemeente-
lijke archiefdienst van Amsterdam. Men vindt er de namen van hen die sneuvelden of
gewond werden bij de bevrijding van ons land van de Fransen in de jaren 1814 en
1815, verder in gevechtshandelingen tijdens de Belgische opstand (1830-1839), als-
mede van hen die gewond werden tijdens een dienstongeval in de jaren daarna. Van
deze militairen-meestal soldaten en soms ook onderofficieen en officieren vindt men
in de registers de legerrang, het oorspronkelijk beroep, de aard der verwondingen en
de namen van de familieleden, die eventueel in aanmerking zouden komen voor on-
dersteuning uit het fonds. Uit Naarden en het Gooi noteerde ik de volgende militairen
met daarbij vermeld het inventarisnummer van het register en het volgnummer waar-
onder de betrokken militairen zijn opgenomen.

Gesneuveld bij de bevrijding van ons land in 1814:
Reyer de Oude, geb. Huizen 10-2-1791, overl. 4-2-1814 (752-28).

Gesneuveld tijdens de Belgische opstand:
Jan Pieter Cornelis Feule, geb. Kortenhoef 17-1-1800, overl. 25-12-1832 (762-158).
Jan Fortuyn, geb. Vreeland 1-7-1810, overl. 12-8-1831 (763-219).
Wijgert Schaap, geb. Huizen 22-6-1809, overl. 12-8-1831 (762-176).
Pieter Schouw, geb. Huizen 10-7-1806, overl. 8-12-1832 (762-160).

Gewond bij de bevrijding van ons land in 1814:
Hermanus Beffers, geb. Naarden 6-8-1795, overl. 13-3-1850 (747-2387).
Lammert Boelhouwer, geb. Hilversum 29-12-1791, overl. 15-9-1827 (742-1342).
Cornelis Floor, geb. Kortenhoef 1779, overl. mrt. 1842 (733-173).
Abraham van Gijn, geb. Weesp 28-6-1781, overl.5-5-1848 (732-41, 757-607).
Jan Hermes, geb. Hilversum 13-4-1771, overl. jan.1852 (740-1017).
Teunis Majoor, geb. Bussum 3-8-1795, overl. 26-10-1833 (743-1541).
Karl Frederik Medenbach, geb. Weesp 19-12-1782, overl. mrt. 1833 (738-614).
Adrianus Oostveen, geb. Bussum 12-6-1767, overl. 20-1-1843 (744-1713,757-597).
Cornelis Oudstein, geb. Hilversum 23-11-1794, overl. 9-9-1848 (745-1961).
Gerrit Scherpenzeel, geb. Muiderberg 17-10-1793, overl. apr. 1854 (745-1994).
Zacharias van Sichem, geb. Weesp 14-11-1771, overl. 1839 (734-213).
Dirk Sluiter, geb. Hilversum 24-4-1769, overl. 25-2-1845 (734-248).
Bastiaan Vlaanderen, geb. Hilversum 24-3-1783, overl. jan.1855 (744-1840).
Jan van der Waard, geb. Naarden 11-8-1778, overl. 24-7-1829 (741-1218).
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Gewond bij of na de Belgische opstand:
Joseph de Boer, geb. Hilversum 1-1-1809, overl. 1839 (760-512).
Gijsbert Brouwer, geb. Hilversum 18-4-1790, overl. jan. 1860 (760-582).
Willem Kappen, geb. Laren 25-6-1808, overl. 13-3-1849 (758-174).
Gosen Klein, geb. Huizen 2-1-1809, overl. 17-12-1875 (758-81).
Jan Raven, geb. Hilversum 3-5-1805, overl. nov. 1854 (760-427).
Johannes Ridder, geb. Weesp 30-4-1792, overl. ? (759-390).
Cornelis van Vreeswijk, geb. Weesp 25-6-1807, overl. mrt. 1851 (760-414).

RELATIES MET NEDERHORST DEN BERG

Voor Adriaen Venveij, schout, Claes Luijdgers en Tatick Aerts, schepenen te Nederhorst en de Horstwaert
compareerden op 16 mei 1650 (oude stijl): Tonis Tijmens, oudschepen alhier, gemachtigd door Jan Pieters
Vrelant wonende te Barsingerhorn, Meijritgen Peters oude vrijster wonende te Hoorn, mitsgaders Outger
Joris, houtkoper te Hoorn als voogd - benevens voornoemde Jan Peters Vrelant- over de nagelaten kinde-
ren van Willemgen Peters, waar vader van was Jan Peters jukmaker, in haar leven mede te Hoorn woonach-
tig, en de rato caverende voor Dirck Jans gehuwd met Hillegunt Peters wonende in de Wieringerwaard,
allen kinderen en erfgenamen van zalige Peter Jans Vrelant van Weesp (vermogensprocuratie voor Reijnier
Langewagen openbaar notaris te Hoorn op 19 febr. 1650); transporteren aan Annitgen Sijbrants weduwe
van Jan DircxB bakker, een huisinge en erve gelegen te Overmeer, strekkende van voren ter halver sloot
over de dijk of tot in de Vecht toe, waar Annittgen Sijbrants zelf zuidwaarts en Dirck Claes Back noord-
waarts naast gelegen zijn.

[oudrechtl.arch. Nederhorst den Berg, inv. nr. 3350, no. 3 (en idem no. 86)]

28-1-1663; Jans Jansz Block te Ankeveen als oom en voogd en gemachtigd door Jacob Lappius (uitlandig)
en Dirck PiterB Mooij wonende te Wormer, vader en voogd van zijn kind bij Swaentgen Heijndricks zijn
overleden huisvrouw (procuratie van weesmeesters te Wormer 28-1-1663 nieuwe stijl); transporteren aan
Jan HeijndrickB van den Berch, onderfabriek van de stad Amsterdam, en broer van Jacob Lappius, twee-
derde van vier morgen land in de Horstwaert (één derde behoorde hem al door loting), [oudrecht.arch.
Nederhorst den Berg, inv. nr. 3351, no. 16] [de loting is te vinden in het zelfde deel, no. 5 en 6, echter
gedateerd 12-1-1655, terwijl de acte is geplaatst tussen acten uit mei 1662. 'Lootsedulle' tussen Oopje
Segers weduwe Hendrick Jans Schoenmaker en de voorkinderen van Hendrick Jans voorn.: Marten Segers,
haar broer, Joost Cossen en Jan HeijndrixB den ouden, testamentaire voogden over Oopgens vier kinderen;
oude Jan HeijndrickB, Jacob HeijndrickB [later Lappius], jonge Jan HeijndrickB en Swaentgen Heijndricx,
mondige voorkinderen van voorn. Heijndrick Schoenmaker bij zijn overleden eerste vrouw Geertgen Jans,
gesterkt met Jan JanB Vreecken hun oom en Egbert HeijndrickB hun zwager. Testament van Hendrick en
Oopgen voor Peter Praet, notaris Hof van Utrecht op 13-2-1649. Zie ook ORA Nederhorst inv. nr. 3350,
f. 147,-11-6-1656].

[M.V-K]
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HILVERSUMSE BOEDELINVENTARISSEN UIT DE
TWEEDE HELFT VAN DE 18E EEUW

ING. H.J.Th, VAN DER VOORT

Inleiding
Nadat met behulp van gegevens uit DTB-registers het skelet van de genealogie of
kwartierstaat is opgezet, rijzen vragen als wat voor beroepen of ambachten oefenden
mijn voorouders uit, hoe woonden zij, waren zij vermogend, of waren zij welvarend.

Een interessante bron voor gegevens over de leefomstandigheden van voorouders
zijn de boedelbeschrijvingen. In het bijzonder boedelinventarissen opgemaakt bij
overlijden. Deze geven in de regel een compleet overzicht van iemands bezit. Overige
boedelbeschrijvingen, zoals boedelscheidingen (prelegaten ontbreken), geabandon-
neerde en insolvente boedels (deel van de boedel kan al te gelde zijn gemaakt of mee-
genomen naar elders), inbeslagname bij uitvoer van vonnissen (slechts de goederen
ter waarde van de opgelegde vergoedingen en kosten) zijn om de verschillende ge-
noemde redenen geen complete overzichten. De boedelbeschrijvingen lijken op het
eerste gezicht een wat eentonige opsomming van kleding, huisraad, meubilair en ser-
viesgoed, gevolgd door eventuele onroerende goederen, kapitaal en schulden. Echter
in de opsomming van kleding, huisraad, meubilair en serviesgoed gaat heel wat infor-
matie schuil om meer te weten te komen over iemands levensomstandigheden en
beroepsuitoefening.

Onderzoek in Hilversum wordt ernstig beperkt door het verlies van het dorpsarchief
en het rechtelijk archief in de dorpsbrand van 1766. Een andere beperking is het ge-
brekkig bewaard gebleven archief van notaris Cornelis de Mol. In 1799 worden na de
dood van C. de Mol in zijn boedel her en der de notariële akten teruggevonden'. Deze
akten zijn gebonden in twee delen. Alles bij elkaar leveren deze twee archieven over
de periode 1766-1811 niet meer dan 32 akten van boedelinventarissen op2 (zie tabel 1).

Deze boedelinventarissen bieden een mogelijkheid om meer te weten te komen over
achtergronden van personen. Om niet verstrikt te raken in eindeloze opsommingen
van kleding, linnengoed, servies, huisraad en meubilair, heb ik bij het maken van
notities uit deze inboedels mij beperkt tot onroerend goed, vee, roerende goederen
waaruit het beroep op te maken valt, en opmerkelijke zaken.

Wat kunnen we nu met beschrijvingen van inboedels? Op de eerste plaats kan er
letterlijk de genealogie mee gestoffeerd worden: de vermelding van meubilair, tapijten
en huisraad biedt de mogelijkheid een beeld te schetsen van het interieur van het huis
van de voorouders. Maar ook kan uit de opsomming van goederen gereedschappen
gehaald worden waaruit het beroep blijkt. Bijzondere voorwerpen kunnen wijzen op
welvaart of welstand. Zo kunnen boeken wijzen op het feit dat iemand in elk geval
enige scholing had genoten (zie tabel 2).

Enkele boedelbeschrijvingen 'en detail'
Op 4 mei 1771 werd een boedelinventaris op verzoek van Roelof Hendriksz Calis en
Jacob Gerritsz Fokker, als testamentair executeurs van de nalatenschap van Gerrit
Gerritsz Kool opgesteld. Gerrit Gerritsz Kool was op 23 april 1771 te Hilversum
ongehuwd overleden, want voor de impost op begraven werd dubbelrecht geheven.
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De aanslag op 26-4-1771 in de 2e classe bedroeg f. 30,- in plaats van de gebruikelijke
f. 15,-.

In zijn bezit waren op het moment van zijn overlijden een boerderij, twee woonhui-
zen te Hilversum en veertien percelen landbouwgrond te Hilversum, en twee percelen
hooiland, het ene een perceel maatland in de Bijvang, thans onder Huizen, en het
andere een stuk groenland te Eemnes. Het woonhuis van Gerrit Gerritsz Kool in het
Groestkwartier te Hilversum was volgens de boedelinventaris ingedeeld in een voor-
huis, achterhuis, karnkamer en kelder.

Alleen al uit het landbezit is op te maken dat Gerrit Gerritsz Kool landbouwer was.
In de lijst met mensen, die nog geld van hem te goed hadden, wordt een aantal mensen
met hun beroep vermeld: Hendrik Voortman en Evert Offerpeeters als timmerlieden,
Arij de Haan als smid, Jan van Wulfen als mr. Rademaker en Jan Annee als belasting-
gaarder, en pastoor van Winden.

Op 3-4-1799 werd voor Jan Gijsbertsz de Jong f. 15,- impost op begraven betaald.
De boedelinventaris werd opgemaakt door Cornelis Lambertsz Nieuwenhuyzen, Anx
de Jong en Dirk Kas als voogden over de minderjarige Lambert Jansz de Jong en als
procuratiehouders van Cornelis en Gijsbert Jansz de Jong, alle drie zonen van Jan
Gijsbertsz de Jong. Deze boedelbeschrijving vermeldt een huis, schuur en erf in het
Neukwartier, 2,5 morgen weiland, 22 voeten maatland, 8 morgen 3 schepel 1 spint en
30 roeden landbouwgrond (= 8 ha. 48 a. en 94 ca.) verdeeld over 22 percelen, alles te
Hilversum3. In de boedelbeschrijving werden ook nog 3 paarden, 19 koeien, 53 scha-
pen, 6 hennen en een haan genoemd. Om zijn leven als landbouwer en veeteler te
veraangenamen bezat Jan Gijsbertsz de Jong 14 schilderijen en in een kooi twee pape-
gaaien.

Hendrik de Blinde, Cornelis Cornelisz Vlaanderen en Aard Fennis maakten, als credi-
teuren van Wouter van Gogh in bijzijn van diens weduwe Hendrine van Houten, op
19-10-1771 een boedelinventaris op. Wouter van Gogh was op 28-9-1771 overleden
en op 3-10-1771 werd er voor zijn begrafenis f. 3,-impost betaald. Wouter van Gogh
bezat een eigen huis te Hilversum. De indeling van dit huis is aanmerkelijk gedetail-
leerder omschreven: het bestond uit een voorhuis, 'comptoortje', bovenkamer, kelder-
kamer, kelder, keuken, keukenzijkamertje, achterhuis, turfhok, winkel en zolder. In
de winkel, waarmee in de 18e eeuw een werkplaats bedoeld werd, stonden 5 streeptge-
touwen met hun toebehoren en 4 spinnenwielen. In het voorhuis stond een toonbank
met een houten schrijfboek en enig grauw papier en er hing een barometer. In het
comptoortje stond een lessenaar. Ondanks dat Wouter van Gogh niet al te rijk was,
ging de mode niet aan hem voorbij: in de kelder stonden twee dozen met pruiken.

Uit de boedel valt dus op te maken dat Wouter van Gogh streeptwever was en ge-
zien het grote aantal getouwen en spinnewielen kan men aannemen dat hij personeel
in dienst had. Streept, een Hilversumse vinding, is een halflinnen stof met een ketting
van linnen en een inslag van katoen. Omdat katoen zich gemakkelijk liet verven, kon-
den stoffen geweven worden met een streeppatroon in verschillende kleuren.

Op 28-8-1781 werd een boedelinventaris gemaakt van de nalatenschap van Izak Fre-
driksz Knollenburg. Izak woonde in Krommenie en had daar zelfmoord gepleegd4. Hij
werd in Hilversum begraven en zijn bezittingen waren in een grote kist naar zijn broer
Pieter Fredriksz Knollenburg gezonden. Aldaar werd de boedelbeschrijving gemaakt.

200 GensNoslra54(l999)



De kist bevatte hoofdzakelijk herenkleding met daarbij drie kerkboeken. Met de kist
was ook het nieuwe streeptgetouw van Izak meegekomen. We mogen aannemen dat
Izak Fredriksz Knollenburg streeptwever was.

De boedelinventaris van de gemeenschappelijke boedel van Antony van Gruten, over-
leden op het stadhuis van Naarden, en zijn vrouw Marritje Pos, wonende te Hilver-
sum, werd gemaakt op 13-3-1770 op last van Cornelis Haak, stadhouder van de stad
Naarden en Gooiland. Antony van Gruten bezat op moment van overlijden drie huizen
in Hilversum. Hij woonde in een huis in het Neukwartier aan het Loosdrechtse Eind.
Het bestond volgens de boedelinventaris uit een voorhuis, zijkamer met bedstee, bin-
nenvertrek, scheerwinkel, kelder, zolder, schuur, karhuis, paardestal en kolfbaan. In
het voorhuis was een grote hoeveelheid drinkgerei aanwezig alsmede twee biervaten
op een schraag en een toonbank. In de zijkamer stond een lessenaar met enige papie-
ren en aan de wand hingen twee schilderijen. Op grond van deze gegevens wordt het
duidelijk dat Antony van Gruten barbier en tapper was.

Het beroep van Hermanus Unck, gehuwd met Jacoba Wemberts, is niet op te maken
uit de inventaris van hun insolvente boedel van 26-7-1772. Zijn beroep is wel te vin-
den in de boedelbeschrijving van de nalatenschap van dr. F. Cordemans van 10-7-
1786. Hij blijkt hoedenmaker te zijn geweest.

In de boedelbeschrijving van de nalatenschap van Jan Tïjmensz Smit van 30-8-1786
wordt melding gemaakt van een groot aantal benodigdheden voor het houden van
bijen: 17 bijendoeken, 3 bijenplanken, enige oude bijenkorven en een bijenkaper.
Onder zijn bezit aan onroerend goed, bestaande uit vier huizen en een stuk landbouw-
grond, wordt geen bijenschans vermeld. Ook worden geen bijenkorven met bijenvol-
ken vermeld. Mogelijk heeft hij dit voor zijn dood al van de hand gedaan. Het beroep
van imker zal niet het enige zijn dat Jan Tijmensz Smit uitgeoefend heeft. Echter de
boedelbeschrijving geeft hiervoor verder geen aanwijzingen.

Suiker was in die tijd al bekend, maar erg duur. Honing vormde dan ook een betaal-
baar alternatief als zoetstof. Maar ook om een andere reden was het produceren van
honing een lucratieve bezigheid. In het Gooi was, en is, nauwelijks open water aanwe-
zig, waardoor het brouwen van bier op grote schaal niet lonend was. Voor de produc-
tie van een liter bier is acht a tien liter water nodig. Vandaar dat bierbrouwerijen bij-
voorkeur in de nabijheid van rivieren gesticht werden. Bier voor de inwoners van
Hilversum kwam dan ook uit bijvoorbeeld Amersfoort en Weesp. In Hilversum werd
uit honing een andere alcoholhoudende drank vervaardigd, dat grote aftrek vond,
namelijk mede. Het is dus heel goed mogelijk dat Jan Tijmensz Smit van honing mede
maakte.

Een andere beroepsgroep waren de kleinkramers. Alida Welle, weduwe van Lambert
Kool overleed op 2-7-1794 te Hilversum en op diezelfde dag werd de boedelbeschrij-
ving al gemaakt door Klaas Kool en Gerbert Reijn als testamentaire executeuren en
voogden over haar kinderen. In haar winkel stond een toonbank en lagen een grote
hoeveelheid stoffen, rijst, gort, tabak, lakmoes, thee, kaneel, folie, peper, chocolade,
potasch, snuif, potlood, rode aarde, Engelsche steen, krijt en gom. Alida Welle lijkt
zich beperkt te hebben tot verkoop van stoffen en kruideniers waren. Doordat er ook
een boedelbeschrijving gemaakt is bij het overlijden van haar man, Lambert Kool,
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hebben we nu de gelegenheid te zien of de vrouw de zaak van haar man voortzette of
dat zij een eigen onderneming had.

Naast een huis, erf en schuur en zes percelen bouwland met een gezamenlijk opper-
vlak van 1 morgen 4 schepel en 4 spint liet Lambert Kool ook een weverij na. In de
winkel in het achterhuis stonden een laken of groot carpetgetouw met zijn toebehoren,
twee gewone carpetgetouwen met hun toebehoren, een gewoon streeptgetouw en twee
kleine carpetgetouwen. Verder lagen in de winkel veel gereedschappen, wol, garens,
half afgemaakt werk en gereedgekomen producten. Op de zolder lag de voorraad
gereedgekomen producten. Bij Lambert Brouwer stond nog een gewoon streeptge-
touw. Lambert Kool was fabrikeur; hij werd ook als zodanig in 1772 vermeld5.

Een andere kleinkraamster was Willempje Does, weduwe van Gijsbert Boshuijsen. Zij
overleed in maart 1788 in Hilversum. Hendrik Dirk Andriesen en Jan de Wit maakten
in april 1788 een boedelinventaris. In haar woonhuis aan de Groest werden in het
voorhuis een grote hoeveelheid goederen aangetroffen als stoffen, band, garen en
accessoires als knopen, koralen, gordijnringen, spelden, naalden, alsmede koperen,
tinnen en blikken ketels, doosjes en trechters. Ook waren er diverse pakjes en doosjes
met specerijen als kaneel, nagelen, gemalen peper, en anijszaad, en verder thee, was,
potas, kreeftenogen, tabak, boter en koffiebonen. Daarnaast lagen er strooihoeden,
hoepelrokken, kousen en verdere manufacturen en kleding. Als of dit niet genoeg was
verkocht zij ook nog bezems, borstels, kwasten, luiwagens, huisraad en bestekken. In
een doosje zaten zes brillen. Op de zolder werden stoffen, garens zowel gesponnen als
ongesponnen, balen lompen en balen wol aangetroffen. Verder stonden op de zolder
nog een scheerraam met toebehoren, een weefgetouw, evenaar met boomhout en twee
spinnewielen met toebehoren. In het achterhuis stond nog een oxhoofd met bierazijn.
In de voorzijkamer werd de winkelladder aangetroffen en er hingen twee kleine schil-
derijen aan de muur. In de kelder werden geen winkelgoederen aangetroffen.

Warenhuis zou een betere omschrijving geweest zijn voor de kleinkramerij van
Willempje Does. Zij bleek verder vier huizen in Hilversum, 3 schepel 1 spint en 60
roeden landbouwgrond verdeeld over 4 percelen in Hilversum, en een perceel van 5
spint houtgewas te Laren te bezitten. Ondanks de omvang van haar bezit, werd zij
voor de impost op begraven betrekkelijk laag in geschat. Er werd op 31 -3-1788 slechts
f. 3 , - aan impost op begraven betaald. Kennelijk werd de waarde van een onderne-
ming slechts beperkt tot de waarde van gebouwen, gereedschappen en voorraad en
speelden onze moderne opvattingen over goodwill of klantenkring, en rendement of
winstprognose nog geen rol in de waardebepaling van bezit.

Algemene indrukken
Hierboven is een indruk gegeven van het type details dat aan de boedelbeschrijvingen
valt te ontlenen. Het is ook mogelijk meer naar de grote lijnen te kijken. Voor de
'winkelier' van tegenwoordig, werd in de 18e eeuw het woord kleinkramer gebruikt.
Dit woord roept in het algemeen het beeld op van iemand die met een grote mand of
kist op zijn rug of op zijn paard langs de mensen gaat (marskramer). In Hilversum
ontstaat echter meer het beeld van iemand die kruidenierswaren, manufacturen e.d.
vanuit zijn of haar huis verkoopt. Hoewel er zeker mannen zijn die kleinkramer zijn,
zie Willem Jansz Boer in tabel 2, geven de drie boedelbeschrijvingen van weduwen
te denken. Cornelia Tijmense Bakker, Alida Welle, en Willempje Does dreven een
kleinkramerij. En uit het register van admissies voor verschillende beroepen komen
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nog meer weduwen naar voren die kleinkramer waren6. Het ziet er naar uit dat het
beroep van kleinkramer voor vrouwen een mogelijkheid was om een zelfstandig inko-
men op te bouwen.

Een andere mogelijkheid was het verhuren van woonruimte in het eigen woonhuis
of andere huizen die men bezat. Het is opvallend hoeveel weduwen voorkomen als
huiseigenaar in het verpondingskohier van huizen in Hilversum uit 1731/17347. De
447 huizen in dit kohier waren in het bezit van 277 personen. Hieronder zijn 38 wedu-
wen die 51 huizen bezitten. Zesentwintig weduwen bezaten twee of meer huizen. De
overige vijfentwintig weduwen bezaten elk een huis. Elf weduwen bewoonden zelf,
zeven van hen verhuurden het hele huis en de laatste zeven bewoonden het gedeelte-
lijk zelf en verhuurden het gedeeltelijk. Een triest voorbeeld van een weduwe die door
verhuur van haar huis nog geprobeerd het hoofd boven water te houden was Marritje
van Dijk, weduwe van Teunis Jansz Peet. Haar man was op 19-2-1772 plotseling dood
gebleven op de weg van Hilversum naar Laren8. Op 22-3-1774 werd van haar geaban-
donneerde en insolvente boedel een inventaris gemaakt. Zij bezat een huis, erf, schuur
en hofstede in de Kerkstraat in het Sandbergerkwartier in Hilversum. Uit de boedelbe-
schrijving blijkt dat zij in het huis van Pieter Vos woonde. Voor wie wil weten hoe het
afliep: op 30-3-1774 volgde een openbare verkoping van haar huis. Gijsbert Bos-
huijsen werd voor f. 567,- de nieuwe eigenaar9.

Nu is het ook weer niet zo dat elke weduwe in Hilversum huizen verhuurde en/of
kleinkraamster was. Maar de boedelbeschrijvingen zetten ons wel op het spoor van
een antwoord op de vraag hoe vrouwen na de dood van hun man een zelfstandig inko-
men opbouwden.

De boedelinventarissen geven ook de mogelijkheid om te zien of het bezit van boeken
en schilderijen beperkt is gebleven tot bepaalde sociale klassen. Met andere woorden
bezaten alleen rijke Hilversummers boeken en schilderijen? Om te kunnen oordelen
over iemands sociale positie zouden we inkomen en mate van welvaart moeten ken-
nen. Gelukkig voor ons, en wellicht minder gelukkig voor de Hilversummers in de 18e
eeuw, had de overheid een tweetal heffingen ingevoerd waarvan de hoogte afhankelijk
was van rijkdom en of men een eigen onderneming had.

De eerste heffing was de impost op het middel van begraven. Deze belasting werd
geheven van 1695 tot 1806 en bestond uit 5 klassen: 'Ie classe f. 30,-, 2e classe
f. 15,-, 3e classe f. 6,-, 4e classe f. 3 , - en 5e classe prodeo'. Iedereen die voor minder
dan f. 2000,- gegoed was viel in de 'classe prodeo'. Volgens de impostregisters was
deze groep in Hilversum nogal groot. Rijst de vraag of iedereen die begraven werd in
de 'classe prodeo' nu arm was. Deze opmerking is namelijk vaak te horen. In Hilver-
sum werd na de dorpsbrand van 1766 aan het dorpsbestuur toegestaan een extra hef-
fing op het begraven in te voeren ten behoeve van de armenkas. Deze heffing, luigeld
genaamd, werd in 1771 ingevoerd en op 1 juli 1798 afgeschaft10. De hoogte van de
heffing was gekoppeld aan de 'classes' van de impost op het middel van begraven. De
Ie klasse betaalde f. 3 , - aan luigeld, de 2e klasse f. 3,-, de 3e klasse f. 1=16=0 en de
4eklasse f. 1=4=0. De 5e of prodeo klasse werd onderverdeeld in drie subklassen. Zij
die een baas in ambacht of in de boerenstand, winkeliers of kooplieden waren betaal-
den f. 0= 18=0. Iedereen die van de armen bedeeld werd ging prodeo. En iedereen, die
niet tot de subklasse van f. 0=18=0 en prodeo behoorde, betaalde f. 0=6=0.

De impost op begraven werd geheven op het totale bezit dat iemand had. De land-
bouwers Gerrit Gerritsz Kool en Jan Gijsbertsz de Jong hadden een aanzienlijk bezit
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Tabel 1. De 32 erflaters
Nr

1

2

3
4

5
6
7

8
9

10

11
12
13

14
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Naam
Cornelia Tijmense
Bakker, weduwe van
Cornelis Bollebakker
Gijsbert Claasz van
der Heijden
Antony van Gruten
Gerrit Gerritsz Kool

Wouter van Gogh
Pieter Win
Grietje Rijkse Vlaan-
deren, echtgenote van
Aard Veenendaal
Jannetje Vlaanderen
Francoijs Billon
Izak Fredriksz Knol-
lenburg
Francoijs Cordemans
Jan Tijmensz Smit
Zwaantje de Jager,
wed. van Jan van
Keulen
Teunis Jansz de Graaf
Willempje Does, wed.
van Gijsbert Bos-
huijsen
Pieter Jansz Vos,
echtgenoot van Mar-
rijtje Bollebakker
Barbara Reijsberman,
wed. van Roelof Hen-
driksz Vermeulen
Aaltje Dirkse Timmer,
laatst wed. van Jan
Verbatum
Egtbert Spijker, echt-
genoot van Hilltje
Dorland
Lambert Kool, echt-
genoot van Alida
Welle
Hendrikje Pieterse
Smit, wed. van Roelof
Jansz Vermeulen
Alida Welle, wed. van
Lambert Kool
Lambert Jansz Lam

Hilletje Dorland, wed.
v. Egtbert Spijker
Simon Schaap

Beroep
Kleinkraamster

Landbouwer

Tapper, barbier
Landbouwer

Eigen weverij
-
-

-
-
Wever

Docter in medicijnen
Imker
-

-
Kleinkraamster

Bakker

-

-

Bakker

Eigen tapijtweverij

-

Kleinkraamster

Herbergier en tapper
in de (Jonge) Graaf
van Buuren
Bakster

voerman, eigen
streeptweverij

Overleden
24-11-1768

-

te Naarden
-

28-9-1771
-
22-9-1774

25-2-1777
9-12-1777
Zelfmoord te
Krommenie
-
29-12-1785
-

-
-

-

3-6-1788

-

-

-

2-7-1794

27-9-1794

-

28-5-1796

Impost

•1)

1-2-1769; f .6 -

*1)
26-4-1771; f.15,-
was ongehuwd dus
f.30,-
3-10-1771; f . 3 -
18-2-1772; prodeo
28-9-1774; prodeo

28-2-1777; prodeo
11-12-1777; prodeo
12-2-1781; prodeo

10-5-1786; f.30,-
3-1-1786; f.3,-
4-6-1787; f .6 -

25-10-1787; f.3,-
31-3-1788; f.6,-

26-4-1787; prodeo

5-6-1788; f.3,-

2-6-1789; f.6,-

29-1-1788; f. 6 -

17-1-1791; f.3,-

15-11-1793; f . 3 -

4-7-1794; prodeo

1-10-1794; f.15,-

15-10-1795; f .15-

1-6-1796; 1)

Luigeld
*2)

*2)

*2)
f.3,-

f.1-4-0
f.0-6-0
f.0-18-0

f.0-18-0
f.0-18-0
*1)

f.3,-
f.1-4-0
f. 1-16-0

f. 1-4-0
f.1-16-0

f.0-18-0

f. 1-4-0

f.1-16-0

f.1-16-0

f. 1-4-0

f. 1-4-0

f.0-18-0

f.3,-

f.3,-

1)
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26

27

28
29

30
31

32

Willem Jansz de Boer

Marritje Jansz Ver-
meulen, wed. v. Wil-
lem Groenendaal
Mijndert Vlaanderen
Claasje Rinkhuizen,
wed. van Willem de
Man
Jan Gijsbertsz de Jong
Jan Willemsz Glase-
maker
Nicolaas Parant

Kleinkramer en tap-
per
-

eigen weverij
-

Landbouwer
Landbouwer

Eigen streeptweverij

20-9-1796

-

29-1-1798
-

-
13-12-1800

15-2-1804

23-9-1796; f.6,-

8-10-1796; f.6,-

1-2-1798; f.3,-
14-2-1799; f.6,-

3-4-1799; f. 15,-
17-12-1800; f.6,-

16-2-1804; f.3,-

f.1-16-0

f. 1-16-0

f. 1-4-0
3)

3)
3)

3)

1. Hiaat / niet vermeld in impostregister.
2. Het luigeld werd pas in 1771 ingevoerd en geadministreerd in de impostregisters.
3. Het luigeld werd met ingang van 1 juli 1798 afgeschaft.

aan onroerend goed. Zij werden voor de impost in de 2e klasse ingedeeld. Het mag wel
duidelijk zijn dat de omvang van het bezit aan onroerend goed een belangrijke rol
speelde. Op 22 september 1774 overleed Grietje Rijkse Vlaanderen, de vrouw van
Aard Veenendaal. Zij werd begraven onder de 'classe van prodeo' en men diende voor
haar f. 0=18=0 aan luigeld te betalen. Toch bezaten zij en haar man twee huizen en
de helft van een derde huis en zes stukken landbouwgrond met een gezamenlijk opper-
vlak van 9 schepel en 1 Vi spint. Misschien kan hier uit de conclusie getrokken worden,
dat men in die jaren een stukje grond en wat huizen kon bezitten zonder allerlei extra
belastingen te betalen.

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de overledenen en de impost en het luigeld
dat voor hen betaald moest worden. En in tabel 2 een overzicht van de boeken en
schilderijen die hun in de nalatenschappen werden aangetroffen. Deze tabellen geven
te zien dat het bezit van boeken en schilderijen onder alle sociale groepen van de
Hilversumse bevolking voorkwam. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen welke
conclussies hieraan verbonden kunnen worden.

Enige bijzondere zaken
Het is opmerkelijk dat er weinig wapens aangetroffen werden in de boedels. Op grond
van vermeende onveiligheid op het platteland in de 18e eeuw was een groter aantal
wapens te verwachten. Op de 'Lijst van Weerbare Mannen' van 1784 is slechts een
klein aantal personen in het bezit van een vuurwapen''. Was het zo dat er al in de 18e
eeuw wettelijke beperkingen aan het bezit van (vuur)wapens waren verbonden? Of
kunnen we er van uitgaan dat de aanschaf van een (vuur)wapen een kostbare aangele-
genheid was, en men zich in geval van nood wapende met een gereedschap zoals zeis,
greep en hooivork? In een enkel geval zijn in de boedels van de overledenen wapens
aangetroffen12. Franqoijs Billon bezat een degen met een zilveren gevest. Ook dr.
F. Cordemans bezat een zilveren degen. Het zwaarst bewapend was Willem Jansz de
Boer. Hij bezat een snaphaan en een pistool. Zou dit soms te maken hebben met het
feit dat hij een kroeg had aan de Groest? Ook in de boedelinventaris bij de echtschei-
ding van J. G. van Welhuijsen en H. Oudewater wordt een snaphaan vermeld.
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Ook voor sport en spel hadden de overledenen geld over. Zo vermelden de boede-
linventarissen van Teunis Joosten de Graaf, Pieter Vos en Willem Jansz de Boer een
dambord met schijven. De laatstgenoemde bezat tevens een troktafel met groen laken
bekleed met deksel, stokken en ballen (een'biljarttafel met toebehoren ?) en een mand
met tien oude kolfballen. Het kolfspel was populair in Hilversum. Dit werd in speciaal
daarvoor aangelegde banen gespeeld. Hiervan wordt in de 18e eeuw regelmatig mel-
ding gemaakt. Voor dobbelstenen kon men terecht in de winkel van Willempje Does,
weduwe van Gijsbert Boshuysen.

Het echtpaar Lambert Kool en Alida Welle had als enige kinderspeelgoed. Bij het
overlijden van Lambert Kool werd er in zijn huis negen stuks kinderspeelgoed en zes
stuks tinnen speelgoed en een kerkboekje met zilveren krap voor kinderen aangetrof-
fen. Ook waren er enkele muzikale Hilversummmers. Frangoijs Billon bezat een
dwarsfluit van ebbenhout met zilver beslagen en een gouden klep en Marritje Janse
Vermeulen een hobo. Bij Johannis Baars werd onder meer een defect draaiorgeltje in
beslag genomen om zijn schulden te voldoen. Willem Jansz de Boer en Marritje Janse
Vermeulen bezaten elk een huisaltaartje. In onze ogen lijkt dit misschien een merk-
waardig bezit, maar zelfs in deze eeuw was het bezit van een huisaltaar, zelfs als kin-
derspeelgoed, niet ongewoon13.

De boedelinventaris van dr. Frangoijs Cordemans is de enige boedelinventaris
waarin een bibliotheek vermeld wordt. Na zijn dood in 1786 werden in het huis van
dr. F. Cordemans op de zolder een bijbel met koper beslagen en 140 boeken, zowel
ingebonden als niet ingebonden aangetroffen. Alsof dit niet genoeg was werd er in het
huis ook nog een apotheek met ingrediënten voor medicijnen en een bibliotheek met
diverse boekdelen aangetroffen.

Twee andere 18e eeuwse privé-bibliotheken komen in andere bronnen te voorschijn.
Dr. Frans Reinier du Bois, een collega van dr. F. Cordemans, die schuin achter hem
woonde, bezat ook een bibliotheek. Dr. FR. du Bois was patriot. Na de overwinning
van de prinsgezinden moest hij overhaast vluchten uit Hilversum. Zijn huis met de
daarin aanwezige goederen, waaronder zijn bibliotheek, was geplunderd en vernield '4.

Van de derde 18e-eeuwse privé-bibliotheek is resteert nog een groot deel. Johannes
Baptista Eugenius Gijselinck werd in 1754 pastoor van de oud-katholieke kerk. In zijn
testament van 3 februari 1800 bepaalde hij dat dr. R. van Loenen alle delen van de
Vaderlandsche Historij, geschreven door J. Wagenaar, met de vervolgen en bijvoegse-
len als vergoeding en betaling voor verleende diensten als legaat toegewezen kreeg.
Verder benoemde Gijselinck tot universele erfgenaam de kerk en armen van de ge-
meente waarvan hij de pastoor was. Gijselinck verplichtte wel dat al zijn boeken tot
dienste van de pastorie moesten blijven en mochten door zijn opvolgers niet verkocht
worden met uitzondering van alle boeken die niet tot de theologische behoorden. De
verkoop mocht alleen geschieden om de kosten van zijn begravenis en de schulden uit
zijn boedel te voldoen. De bepalingen in testament van pastoor J.B.E. Gijselinck wer-
den door de oud-katholieke kerk opgevolgd. In 1956 veroorzaakte een brand in de o.k.
St. Vituskerk aan het Melkpad niet alleen ernstige schade aan de kerk en de pastorie,
maar ook aan het interieur en de bibliotheek. Gelukkig kon het grootste deel van de
boeken afkomstig van pastoor Gijselinck gered worden15.

Putten uit een goedgevulde bron
De aanvankelijk saai-ogende opsommingen van huisraad, kleding en andere bezittin-
gen kunnen kleur geven aan genealogi sch onderzoek. Door de informatie uit boedelbe-
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Tabel 2. Bezit van boeken en schilderijen
Nr Naam Datum en akte 1)
1 Cornelia Tijmense Bakker, 27-1 -1769 N1919

wed. van Cornelis Bolle-
bakker

2 Gijsbert Claasz van der He- 26-09-1769 R3307
ijden

3 Antony van Gruten 13-3-1770 R3307
4 Gerrit Gerritsz Kool 4-5-1771 R3307

5 Wouter van Gogh 19-10-1771 R3307
6 PieterWin 26-2-1772 R3307
7 Grietje Rijkse Vlaanderen, 11-8-1775 R3307

vrouw van Aard Veenen-
daal

8 Jannetje Vlaanderen 9-3-1777 R3307
9 Francoijs Billon 20-1-1778 R3307

10 Izak Fredriksz Knollenburg 28-8-1781 R3307
11 Francoijs Cordemans 10-7-1786 R3307

Boeken Schilderijen
Enige boeken

Een Bijbel 4

12 Jan Tijmensz Smit
13 Zwaantje de Jager, wed.

van Jan van Keulen
14 Teunis Joosten de Graaf

15 Willempje Does, wed. van
Gijsbert Boshuijsen

16 Marrijtje Bollebakker, wed.
van Pieter Jansz Vos

17 Barbara Reijsberman, wed.
van Roelof (Hendriksz)
Vermeulen

18 Aaltje Dirkse Timmer,
laatst wed. van Jan Verba-
turn

19 Egtbert Spijker, echtgenoot
van Hilletje Dorland

20 Lambert Kool, echtgenoot
van Alida Welle

21 Hendrikje Pieterse Smit,
wed. van Roelof Jansz Ver-
meulen

22 Alida Welle, wed. van
Lambert Kool

23 Lambert Jansz Lam
24 Hilletje Dorland, weduwe

van Egtbert Spijker
25 Simon Schaap
26 Willem Jansz de Boer

30-8-1786 R3307
7-6-1787 R3307

1788 R33O8

29-4-1788 R3308

14-5-1788 R3308

Juni 1788 R3308

3 kerkboeken; en een partij
boeken
Enige boeken
Een partij boeken
3 kerkboeken; en een Bijbel

33 boekjes 3
Een Bijbel en enige boeken 2 en enige

prenten
3 kerkboeken
Een Bijbel; 140 gebonden 48; en 5
en ongebonden boeken; een landkaarten
bibliotheek met diverse
boekdelen
2 Bijbels; diverse boeken 1
Een Bijbel 1

Een Bijbel; 2 boeken met
zilver beslag; een Roomse
Bijbel; nog enige boeken

.11

Enige boeken en een Bijbel 11

Een boek met zilverbeslag

12-6-1789 R3308 5 kerkboeken

13-12-1789 R3308

29-1-1791 R3308

23-11-1793 R3308

2-7-1794 R3308

14-10-1794 R3308
21-12-1795 N1920

14-7-1796 R3308
26-9-1796 R3308

Een bijbel en diverse boe-
ken 4)
Een kerkboek; 3 boeken
met zilverbeslag; een kerk-
boekje voor kinderen
20 boeken en 2 kerkboeken

2 kerkboeken en enige oude 1
boeken

10

2 prenten

16

30 boeken, zie tabel 2

4 boeken, een Bijbel, een
gregoriaans zangboek en 3
partijen boeken

3 en 2 pren-
ten
20
14
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27

28
29

30

31
32

Mamtje Janse Vermeulen,
wed. van Willem Groenen-
daal
Mijndert Vlaanderen
Gaasje van Rinkhuijsen,
wed. van Willem de Man
Jan Gijsbertsz de Jong

Jan Willemsz Glasemaker
Nocolaas Parant

11-10-1796 N1920

17-3-1798 NI920
21-2-1799 N1920

Ongedateerd, ca.
1799/1800 R3308
15-12-1800 R33O8
17-2-1804 R3308

29

Een Bijbel
11 boeken en een partij boe-
ken
-

7 kerkboeken
Een kerkboek, een folio
Bijbel en 4 boeken

35

-
-

14

15
4 en 1 prent

1. De bronnen zijn verkort aangeduid. R staat voor ORAH en N voor ONAH, gevolg door het inventari-
snummer.

schrijvingen te rubriceren kunnen bijvoorbeeld beroepen of ambachten van voorou-
ders achterhaald worden. Vermoedens over beroepen en ambachten kunnen vervol-
gens vergeleken worden met andere archiefbronnen. Bijzondere bezittingen kunnen
inzicht geven in een stukje privé leven dat op andere wijze verborgen blijft.

Toch blijven er ook nog vragen onbeantwoord. Onze voorouder kan bepaalde bezit-
tingen natuurlijk ook geërfd hebben of bij huwelijk via de partner verworven hebben.
Deze bezittingen worden dan na overlijden wel aangetroffen in het huis van onze
voorouder, maar hebben in diens leven geen rol gespeeld. Wie heeft er niet een vaas
uit een exotisch oord, een schilderij uit de vorige eeuw of een oud vestzakhorloge
afkomstig van een dierbaar familielid en dit om de sentimentele waarde gekoesterd
en behouden? Vergelijkingen tussen twee boedelbeschrijvingen kunnen dus ook uit-
draaien op het vergelijken van appels met peren.

Niettemin gunt een boedelbeschrijving ons in het algemeen een indringende blik op
een moment in het leven van een verre voorouder.

Bronnen en literatuur.
- Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek (SAGV), Oud-Rechterlijk Archief van Hilversum (OR-

AH), inv.nrs. 3307 en 3308.
- SAGV, Oud Notarieel Archief van Hilversum (ONAH), inv.nrs. 1919 en 1920.
- SAGV, Archief van het Dorpsbestuur van Hilversum (ADH).
- Maria Blom-Blokland, Geschiedenis van de Sint-Vitus aan het Melkpad 1889-1989, Hilversum, 1989.
- CL. Heek, Textiel- en andere nijverheid, in: P.J. van Ravensteijn, J. Boerhout en CL. Heek, Gedenk-

boek Hilversum 1424-1924, Hilversum, 1924, p. 474-495.
- A.Th. van Deursen, Mensen van klein vermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw, Amsterdam,

1992.
- P.W. de Lange, Grepen uit Hilversums historie van 900-1800, Hilversum, 1990.
- M. Parmentier (inl. en ed.), Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de achttiende eeuw,

Hilversum, 1989.
- M. Parmentier, Geschiedenis van (oud-)katholiek Hilversum 1589-1889, Hilversum, 1989.
- Hans Righart (red.), De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen, Heerlen, 1991.
- Ton Zwaan (red.): Familie, huwelijk en gezin in West Europa. Van middeleeuwen tot moderne tijd,

Heerlen, 1993.

Noten
1. SAGV, ORAH, inv.nr. 1919, register.
2. SAGV, ORAH, inv.nr. 3307 en 3308; ONAH, inv.nr. 1919 en 1920.
3. Een Gooise morgen = 5 schepel; 1 schepel = 4 spint; 1 spint = 40 roeden; 1 roede als oppervlaktemaat

was 3,495 x 3,495 = 12,215 m2.
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4. A. de Zeeuw, Knol/Knollenburg, in: Gens Nostra 1988, p. 1-10.
5. C. Roodenburg, Lakenfabrikeurs te Hilversum in het jaar 1772, in Gens Nostra 1949, p. 407.
6. SAGV, AD Hilversum, inv.nr. 39/1 en 39/2.
7. Algemeen Rijksarchief, Archief Financie van Holland inv.nr. 502 en 539.
8. M. Partnentier (inl. en ed.), Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de 181 eeuw, Hilver-

sum, 1989, p. 23.
9. SAGV, ORA Hilversum, inv.nr. 3307 akte dd 22-3-1774; inv.nr. 3288, fol. 64-64v.

10. SAGV, Archief van het Dorpsbestuur, inv.nr. 3/1, p. 84-85.
11. SAGV, ADH, inv.nr. 184a.
12. De boedelinventarissen van de personen, die niet genoemd zijn in tabel 1 en 2, zijn: Johannes Guiljel-

-mus van Welhuijsen en Hendrika Oudewater: SAGV, ONAH, inv.nr. 1919 dd 27-1-1769; Pieter Vos:
SAGV, ORAH, inv.nr. 3307, dd 17-3-1773; Johannis Baars: SAGV, ORAH, inv.nr. 3307 dd 2-5-
1780.

13. In het Goois Museum te Hilversum staat een huisaltaar in kast afkomstig uit Laren en in de RK St.
Vituskerk te Hilversum is het speelgoedaltaartje van emeritus pastoor J.G. van Veen te zien.

14. M. Parmentier (inl. en ed.), Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de 18" eeuw, Hilver-
sum, 1989, p. 62-63.

15. SAGV, ORAH, inv.nr. 3308, akte van 3-2-1800; M. Parmentier, Geschiedenis van (oud-)katholiek
Hilversum 1589-1889, Hilversum, 1989, p. 153-154; MariaBlom-Blokland, Geschiedenis van de Sint-
Vitus aan het Melkpad 7SS9-/9S9, Hilversum, 1989, p. 122-125.

BRUIDSPAREN IN ORA KORTENHOEF

f. 23, ondertrouw 9-4-1719; geboden van Claes Teunifi Bijl, wedr. van Maria Nijsen, won. te Hilversum,
bruidegom en Marritie Dircx Koopal, won. Kortenhoef, bruid.
f. 31,9-11 -1719; geboden van Willem Verschuer, wedr. van Hendrijntje van Wijck [voor haar erfgenamen,
zie f. 37v], met Gijsbertje Jans Spruijt,jd. won. Amersfoort.
f. 34, 31-12-1719; geboden van Anthonis Jans, jm. van de Bilt, en Fijtje Jacobs, jd. te Abcoude.
f. 38, 12-3-1720; geboden van Hendrick van Damme, meerderjarige jm., geboortig van Damme, en Grietje
Jans Hogenberg, jd. geast. met Rijck Pieters schipper, haar behuwde zwager, vermits de indispositie van
haar moeder, beide won. alhier.
f. 39, 13-4-1720; geboden van Arnoldus van Dijck, jm. won. alhier, met Gerrigje Steenis, jd. won. te
Utrecht.
f. 41, 8-6-1720; geboden van Willem Lucas Decker, meerderjarige jm., en Emmerensia Jans Pronck,]d.
won. Bussum, geast. met Elbert Francken, haar zwager.
f. 42v, 20-9-1720; geboden van Rut Jans Spelt, jm. van Kortenhoef, geast. met Haasje Roeloffs Harder zijn
moeder, en Geertje Jacobs Dolman, jd. geast. met Dirckje Cornelis Croon haar tante, allen won. alhier,
f. 57, 14 (of 19)-10-1721; Gerritje Aris weduwe Claes Lamberts de Jongh, won. alhier, verklaarde te con-
senteren in het huwelijk van Lambert Claes de Jongh, jm. haar zoon, met Trijntje Jans, jd. won. te Monnic-
kendam.
f. 93, 7-1-1724; geboden van Jan Gerrits Hues, jm. geast. met Gerrit Jans Heus zijn vader, en Marritje
Comelis Snijder, meerderjarige bestorven jd., beiden won. alhier.
f. 203v, 15-4-1728; geboden van Cornelis Jans Baeck, wedr. van Jacoba Cornelis Waterman, en Aeltje
Gerrits Heus,]é. geast. met Gerrit Jans Heus, haar vader.
f. 204, 15-4-1728; geboden van Wijgert Cornelis Roos, jm. geast. met Cornelis Wijgerts Roos zijn vader,
en Gebbetje Jans Baeck, jd. geast. met Jan Tijs Baeck, haar vader.
f. 235, 22-4-1729; geboden van Koert Smit, meerderjarig jm., geboortig van Dalen bij de stad Brunswijk,
en Annitje Jans Brons, jd. geast. met Jan Bronts, haar vader, beiden won. alhier; gehuwd 26-5-1729 [de
bruidegom werd te Klein Dahlum, Kreis Wolfenbiittel, gedoopt op 19-12-1698 als Curdt, samen met zijn
tweelingbroer Heinrich, zoons van Philipp Schmidt en Eva Gevers].

ORA Kortenhoef inv.nr. 3386
M. Vuksma-Kappers
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RAKKERS VOOR DE RECHTER
Criminele processen in Loosdrecht in de 18e eeuw.

dOOr RUTGER LOENEN1

Inleiding
Onderzoek naar het gebruik van aliassen in Loosdrecht was de aanleiding voor het
raadplegen van secundaire bronnen en met name de rol van lijfstraffelijke en boet-
straffelijke zaken van het gerecht van Loosdrecht met de daarbij bewaard gebleven
stukken2. Daarbij kwamen zoveel interessante zaken over het dagelijkse leven in een
kleine dorpsgemeenschap naar voren, dat het aanvankelijke onderzoek naar aliassen
naar de achtergrond verdween en zich een nieuw onderwerp voor een bijdrage aan het
Gooi en Eemlandnummer van Gens Nostra aandiende: een selectie van enkele opmer-
kelijke criminele processen uit de 18e eeuw.

Crimineel gedrag is van alle tijden, al zijn nonnen, wijze en mate van straf uiteraard
aan verandering onderhevig, zoals uit het onderstaande overzicht overduidelijk blijkt.
Voor diefstal zal men tegenwoordig niet meer worden opgehangen.

Uit de verhoren en processtukken komt een voor ons harde realiteit tot leven. Toch
moeten wij de rakkers en de rechters niet beoordelen naar onze maatstaven, maar juist
proberen om de overtredingen en de daarop staande straffen in de tijd te plaatsen. De
strijd om het bestaan was hard in een tijd waarin nauwelijks sociale voorzieningen
bestonden en bedeling eerder een gunst dan een recht was. Geschillen werden niet
zelden met het trekken van een mes beslecht. Zinloos geweld, aangewakkerd door
overmatig alcoholgebruik, was ook vroeger aan de orde van de dag. In dat opzicht
kunnen wij de verschillen in straf voor geweldmisdrijven tussen vroeger en nu ook
gradueel noemen.

Onderstaande Loosdrechtse voorbeelden gaan over dit onderwerp. Waar mogelijk
worden enkele genealogische bijzonderheden vermeld. We beginnen met Jacob de
Ronde.

Jacob Dircksz de Ronde komen we tegen in 1720. Op 12 april werden Cornelis Hen-
driksz Schoenmaker en Jacob de Ronde alias de Botterboer voor het gerecht gedaagd,
omdat ze op 2 januari 1720 hadden gevochten tijdens een openbare verkoping ten
huize van Willem Jacobsz Pos. De baljuw eiste een boete van f. 12,- - . Schoenmaker
ontkende de aanklacht en Jacob was niet verschenen, dus werd hem het eerste default
verleend.3 Dat wil zeggen: hij zou voor de tweede keer opgeroepen worden. Het maxi-
mum aantal oproepen bedroeg drie; daarna konden de schepenen een vonnis vellen.
We weten niet hoe deze zaak is afgelopen.

Jacob Dirks de Ronde, alias de Botterboer, waarschijnlijk zoon van Dirk Gijsen (de Ronde) en Willempje
Aarts, otr./tr. Oud-Loosdrecht (O-L.) 16-1/13-2-1718 Aaltje Jacobs, ged. O-L. 14-4-1697, dochtervan Jacob
Everts [w.s. een Van Leeuwen] en Marritje Arents/Aris [Vermeulen].

In het bovenstaande ontmoetten we Cornelis Hendriksz Schoenmaker al. Zijn alias
was Slager. Omdat hij dat vak uitoefende? Of omdat hij een losse hand met het mes
had? In 1720 had Cornelis een rekening te vereffenen met Sijmen Jansz Kraay. Dat
gebeurde bij Schoenmaker thuis. Er ontstond een meningsverschil en prompt raakten
ze aan het vechten. Nadat Sijmen naar buiten was gewerkt, begon deze op de ramen
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en deuren te slaan. Ze werden veroordeeld: ieder tot een boete van f. 10,- en Sijmen
nog eens f.12,- extra.4

Cornelis Hendriks Schoenmaker, ged. O-L. 17-10-1683, zoon van Hendrick Dircks (Schoenmaker) en
Aeltien Reijers, otr./tr. O-L. 30-1/20-2-1707 Marretje Elberts van 't End, ged. O-L. 31-10-1683, dochter
van Elbert Claesz en Marretjen Adriaens Meijerts.

Aart de Ronde was een broer van Jacob Dirksz de Ronde.5 Op 21 november 1716
moest hij als Aart de Botterboer voor het gerecht verschijnen, samen met Gerrit Kra-
mer. Tijdens de Loosdrechtse kermis hadden ze op 10 oktober 1716 ten huize van
Teunis Barents Hekel gevochten; hiervoor eiste de baljuw f.12,- boete. Tijdens de
rechtdag op 14 januari 1717 bekende Aert de eerste klap uitgedeeld te hebben en hij
werd conform de eis veroordeeld. Aart de Botterboer komen we opnieuw tegen in het
'Reghthuys'; op 29 april 1723 werd een zekere Harmen Jansz (vermoedelijk Breurle-
ven) gedaagd; deze had op 16 februari 1.1. ten huize van Gerrit Arisz Meijersz drie
keer zijn mes getrokken tegen de Botterboer, waarvoor een boete van drie keer f. 16,-
werd geëist, plus f. 12,- wegens slaan. Volgens Harmen had Aart de eerste klap uitge-
deeld en van een mes was hem niets bekend, want hij was die avond 'seer dronken'
geweest.6

Nadat het een tijd wat rustiger was, ging het in 1737 weer mis. De baljuw vertelde
schepenen dat Aart eerst op 17 december 1735 ten huize van 'hospes' Hendrik Stevens
in Oud-Loosdrecht met Peter Teunisz Bakker en vervolgens op 9 januari 1737 ten
huize van de 'hospes' Willem Jacobsz Pos, ook in Oud-Loosdrecht, met Elbert Corne-
lisz Snijder had gevochten.

Aart Dirksz de Boer, alias De Botterboer, [doop niet gevonden], otr./tr.( 1) 27-1/17-2-1715 Hendrikje Aarts
Vogel, ged. O-L. 15-5-1689, dochter van Aert Jans Vogel en Aeltien Hendricks Meijerts; otr./tr.(2) O-L.
9/30-1-1724 Fijtje Abrahams Vogel, ged. O-L. 29-10-1684, weduwe van Abram Aalbertze Molenaar,
dochter van Abraham Hendriks Vogel en Jannetie Willems.

Teunis (Tonis) Barentsz Hekel, ged. O-L. 16-11-1670, zoon van Barent Aerts Hekel en Dirckien Theunis,
otr. O-L. 8-1 -1690Hendrikjen Willems Brasser, ged. 's-Graveland 10-4-1672, dochter van Willem Lamberts
Brasser en Sijtje Jans.

Hendrik Stevens. Hoogstwaarschijnlijk wordt bedoeld Hendrik Stevense (van) Pappelendam, j.m. aan de
Vuurst, otr./tr.(l) O-L. 6/20-3-1735 Neeltje Cornelis Grotendorst, weduwe van Fitus Cornelis (Wellen);
tr.(2) O-L. 15-2-1764 Marritje Timmerman, jA. uit Nieuw-Loosdrecht (Nw-L).

Pieter Teunisz Bakker. Mogelijk een zoon van Teunis Jansz Backer en Hillegont Pieters en ged. Nw-L. 22-
3-1693. Er was ook een Pieter (Tonisz) Bakker die te 's-Graveland tweemaal huwde (1725 en 1729).

Willem Jacobsz Pos. Aangezien er in de behandelde periode meer personen met deze naam leefden, hebben
we ons niet aan genealogische veronderstellingen gewaagd.

Elbert Cornelisz Snijder, ged. O-L. 5-6-1707, zoon van Cornelis Gijsberts Snijder en Barber Hendriks
(Schoenmaker); otr./tr. O-L. 3/24-1-1734 Magdalena Jans,).d. tot Ankeveen, vermoedelijk aldaar ged. 14-
7-1705 als dochter van Jan Nijsse en Maria Jans.

In Loosdrecht leefden in de eerste helft van de 18e eeuw vier mannen die naar de
naam Jan Cornelisz Timmer luisterden: voer voor genealogen! Geen wonder dat er
voor drie van de vier een alias gebruikt werd. De eerste was bekend als 'Jan Keers'
of 'Kaarsje'. Ook komt hij voor onder het alias 'Kaatjes', maar dat lijkt een vergis-
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sing, want het alias 'Kaatjes' werd gebruikt voor Jan Jansz Lemmer (zie aldaar).7

Verkocht Timmer kaarsen? Dat zou best kunnen, maar een vechtersbaas was hij ook.
Cornelis Hendriksz Schoenmaker werd samen met Timmer op 26 maart 1721 voor het
gerecht gedaagd wegens vechten, waarbij Jan gewond geraakt was. De baljuw eiste
f. 16,- boete. Schoenmaker verdedigde zich door te zeggen dat hij dronken was ge-
weest en dat Jan hem toen had beledigd en zelfs Schoenmakers echtgenote in de
mouw had gesneden. De zaak werd aangehouden.8

In een volgende zaak liep het triest af voor Jan Keers, want hoewel hij op 16 no-
vember 1730 voor het gerecht moest verschijnen wegens vechten, kwam hij niet. Bij
de vechtpartij was bij hem 'aghter aan sijn been bij de hiel de swaare of tender, ge-
naamd chorda, geheel afgesneden'. Jan had de dader niet willen noemen en dan volgt
de reden van zijn niet-verschijnen: 'de gedaagde is bereyts overleden'.9 Keers was
overigens een in het Hilversumse voorkomende achternaam.

Jan Cornelisz Timmer(man), alias Jan Keers of Jan Kaarsje, van Muidevelt, otr./tr. 16-2/3-3-1697 Marritje
Theunis Gouwenhoef [ook: van Gouwen]. Marritje werd gedoopt te O-L. 26-5-1670 of 1 -9-1675 als dochter
van Theunis Claesz en Aeltien Aerts; er werden twee dochters uit dit gezin volwassen. Zij hertr. otr. O-
L./Kortenhoef 8-2, tr. O-L. (volgens trouwboek van Kortenhoef) 1-3-1733 Cornelis Wyge (Wiggers) (de)
Roos, weduwnaar van Gerritje Lamberts; en nog hetzelfde jaar hertr. zij te O-L. 15-11-1733 Arie Egbertse
Duijsterbeek, wedr. van Fijtje Cornelis Verhoef.

Een volgende Loosdrechter luisterde naar het alias Jan Dobber. Men wist dat opnieuw
een Jan Cornelisz Timmer bedoeld werd, maar een andere dan de zojuist genoemde.
Een verklaring kan zijn dat deze Jan leefde van de visvangst. Ook deze Jan had losse
handen want op 10 juli 1730 kwam het tot een vechtpartij met Ary de Rijk. Er werd
een boete van f. 16,- geëist, maar Jan was niet onder de indruk want hij kwam ook op
latere rechtdagen niet opdagen.10

Jan Cornelisz Timmer, alias Jan Dobber, mogelijk gehuwd O-L. 11 -6-1719 met Aaltje Hendriks Schoenma-
ker, ged. O-L. (als Aeltien) 11-4-1688, dochter van Hendrik Dirksz Schoenmaecker en Aeltien Reyers.

Arie Cornelisz de Rijk, otr./tr. (O-L.) 29-4/20-5-1714 Gerritje Teunissen Gouwenhoef, ged. O-L. 11-11-
1685, dochter van Theunis Claesz en Aeltien Aerts.

De derde Jan Cornelisz Timmer had als bijnaam Kuyt. In 1762 noteerde het dorpsbe-
stuur dat Jan Cornelisz Timmer alias Kuyt nog gelden schuldig was over 1761 en 1762
wegens zijn bijdrage in 'het turfgemaal van Oud-Loosdrecht, in totaal f.29:10:-'. Maar
men rekende er niet meer op: 'dubieus'."

Jan Cornelisz Timmer, alias Jan Kuyt, j.m. van Tienhoven, tr. Nw-L. 25-10-1744 Gerritje Jans Leyen, j.d.
van Nieuw-Loosdrecht.

Triest is het leven van Hendrik Jansz alias Meuleman verlopen. Hij werd 18 juni 1722
in Loosdrecht gevangen gezet en dat was geen pretje in die dagen. De gevangenis
werd ook aangeduid als 'het hok' en bestond uit een gat in de grond van de kelder van
het Rechthuis, afgesloten met een stevige deur. In dat gat bevond zich een paal waar-
aan de gevangene met een ketting werd vastgezet. Water en brood werden op gezette
tijden door de dienaar van justitie aangereikt. Het was er aardedonker, kil en vochtig.
Enkele dagen na Hendriks gevangenneming werd hij door de baljuw ondervraagd.
Hieruit kwam naar voren dat Hendrik een zwervend bestaan had geleid, zoals zoveel
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mensen in de republiek. Rond de overgang van de 17e naar de 18e eeuw was het erg
onrustig in ons land. In 1699 braken voedselrellen uit in Rotterdam en eenjaar later
liep de textielnijverheid wegens te sterke buitenlandse concurrentie hard achteruit.In
1702 begon de republiek met haar bondgenoten aan alweer een oorlog: tegen Frankrijk
en Spanje dit keer. In hetzelfde jaar vielen er doden tijdens een opstand op het eiland
Tholen en werd het stadsbestuur van Middelburg door een volksbeweging afgezet.
Hetzelfde gebeurde eenjaar later in Nijmegen, Arnhem en Zutphen. In Amersfoort
namen rebellen tijdelijk de macht over; onthoofding was hun lot. Het jaar 1704 ken-
merkte zich door de tegenstelling tussen de 'Oude en de Nieuwe Plooi'. De door stad-
houder Willem III benoemde regenten vormden de 'Oude Plooi'. Burgers zetten deze
soms af en vervingen ze door een nieuwe groep, de 'Nieuwe Plooi'. Leiden kende in
1709 een voedseloproer vanwege de meelprijs, terwijl Hoorn in 1711 hetzelfde over-
kwam vanwege de accijns op turf. De stad Utrecht verbood in 1712 armlastige joden
de stad in te komen want de veelvuldige optredende ziekten waren aan hen te wijten.
Er was een groot probleem van 'landlopers, bedelaars, vreemde joden en diergelijk
schuym van volk'. De staat was door de voorbije oorlog, de gevolgen van grote over-
stromingen en door de veeziekte vrijwel bankroet.

Bovenstaande is slechts een korte schets van de onrustige tijden waarin velen een
zwervend bestaan hadden. Ook Hendrik hoorde hiertoe. Hij was begonnen als koetsier
onder generaal Palant (Pallandt) en was daarna brouwersknecht bij Goris van Duren
in Zwolle. Vervolgens trok hij vijfjaar achter elkaar iedere zomer naar Den Briel waar
hij de kost verdiende met maaien. Ook had hij een winter lang gedorst in Hilversum,
in Maarsseveen 'aan de mengbak gestaan' van Sijmen Cornelis Jaspersz, gehooid in
Amsterdam en aan de dijken bij Assendelft gewerkt. Dat was driejaar geleden, waar-
na hij nog tweemaal in zijn geboorteplaats was, daarna in Den Briel en als laatste had
hij met heipalen gewerkt bij Jan Aalbertsz, heimeester in Amsterdam.

Het was geen speciale reden geweest die hem naar Loosdrecht deed vertrekken: hij
zocht overal werk. Geen wonder dat de grote dagelijkse zorgen Hendrik wel eens naar
de verkeerde kant van de streep trokken. Toen hij de diender van Hilversum uitschold
was hij dronken geweest. Dat was ook het geval toen hij bij de Loosdrechter Teunis
Barentsz Hekel 'geraas maakte' en opnieuw toen hij de schout met een mes bedreigde.

Het gerecht wilde van hem weten hoe hij aan de bij hem gevonden spullen was
gekomen: een oud psalmboek, hemden, een zakje vlees, twee boekjes en zilveren
gespen. Hendrik besloot tijdens een verhoor op 29 juni alles er maar uit te gooien: in
Gouda stal hij een damasten servet. Driejaar geleden was hij wegens stelen in Assen
gegeseld en drie jaar verbannen. In Rijnsburg ontvreemdde hij twee gouden bellen,
twee zilveren beugeltassen, een paar gouden stiften, een hemdrok met zilveren knopen
en vijftien of zestien gulden, enzovoort, enzovoort. Letterlijk alles was van zijn ga-
ding: hemden, broeken, zilveren gespen, brood, een beugeltas, hemden, slaaplakens,
spek, hammen, schapenvellen, appels, eieren, een kalfsvel ... In Loosdrecht had hij
nog niet veel kans gehad en zijn buit bestond uit 'wat kaas en brood uit een achter-
huis' . Dat nam niet weg dat de baljuw een hoge straf eiste: dat 'Hendrik met de koorde
sal werden gestraft, datter de dood na volght'. Schepenen veroordeelden Hendrik
conform. De baljuw sprak nog een stichtelijk woord tot Hendrik: 'Ik vermane u ernsti-
lijk dat gij zorgen draagt voor uwe kostelijke ziele opdat gij u kristelijk tot sterven
bereiden moogt' en ging zelf rustig slapen ... De executie vond in bijzijn van de sche-
penen plaats voor het 'reghthuys'. Zelfs een fatsoenlijke begrafenis was Hendrik niet
gegund want zijn lichaam werd na de executie met een ketting aan de galg op de
Loosdrechtse Molenmeent opgehangen, 'ten affschrik en exempel'.12
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Hendrik Jansz, alias Meuleman, geb. 'Weil tusschen Deventer en Swol' (waarschijnlijk Wijhe) ca. 1685,
zoon van Jan Goossens en Annegje N.N. (overleden in het kraambed); overl. Loosdrecht 24-7-1722 door
ophanging.

De naam Jan Jansz Lemmer kwamen we al tegen bij Jan Comelisz Timmer. Daar
bleek dat zijn alias Jan Kaatjes luidde. Zijn verhaal begint met een ondervraging door
Baljuw Simon Emtinck op 7 september 1727. Voor hem verscheen het echtpaar Har-
men Peereboom en Grietje Jans, ouders van Marretje Peereboom. Uit de ondervra-
ging van dit echtpaar en Lemmers eigen antwoorden blijkt het volgende. Lemmer was
in Loosdrecht opgevoed, een poosje in Oost-Indië geweest - zeer waarschijnlijk als
matroos op een van de schepen van de Oostindische Compagnie-en omstreeks 1726
teruggekomen met het schip 'Oostrust' en weer in Loosdrecht neergestreken, dicht bij
zijn grote liefde: Marretje. Die kende hij al voor zijn avontuurlijke reis. Feitelijk wa-
ren ze verloofd voordat hij het zeegat verliet en was er over trouwen ook al gesproken.
In die tijd was het de gewoonte dat mensen elkaar ter bevestiging van hun trouw een
klein cadeau gaven. De waarde hing natuurlijk af van hun financiële draagkracht. De
baljuw vroeg Jan of Marretje hem een trouwbelofte had gegeven. 'Ja, een neusdoek,
die hij nogh heeft, gelijk sij, Marritje, ook nogh een neusdoek heeft van hem'. Jan had
absoluut niet begrepen waarom het trouwen 'was afgeraakt': er was nooit over gespro-
ken. Vermoedelijk duurde de reis van Jan naar dat verre land Marretje veel te lang en
toen zij een aardige knul tegenkwam was ze verloren, ondanks de neusdoek. Harmen
Harmensz Koopman had Jans plaats ingenomen en de trouwdatum was al vastgesteld
op zondag 21 juli 1727. De avond daarvoor was Jan bij de familie Peereboom langs
gekomen en had gezegd: 'mijn Godt mijn kint, moet ik nou soo van jouw scheyden'.
Die nacht sliep Jan nauwelijks en de volgende dag ging hij opnieuw naar Marretje's
huis. Ditmaal zogenaamd om een pijpje tabak op te steken. De ware reden was echter
'om sijn afschijt van haar te nemen en om sijn neusdoek af te vragen'. Eenmaal bin-
nen sloegen bij Jan alle stoppen door want plotseling had hij zijn mes getrokken en
Marretje 'gesneden door haar kroplap en het ruglijf heenen'. De tweede uitval was
erger: 'een snede vanaf haar oog dwars door de neus en zo tot in de andere wang';
Marretje zou levenslang getekend blijven. De bruiloft ging vanwege alle consternatie
niet door en werd uitgesteld tot november.

Lemmer was uiteraard gevlucht, 'door ontsteltenis' zoals hij later verklaarde. Tij-
dens zijn vlucht kwam hij Adriaan Paack tegen die hij toeschreeuwde: 'Nu sal ik al
mijn leven moeten vlugten, nu wil ik u goeden nacht wensen voor eewigh'. Adriaan
vroeg waarom. Jan: 'Dat sult ghij wel hooren als ghij in 't dorp komt'.

Hij meldde zich opnieuw aan bij de Oostindische Compagnie. Echter, vanwege het
overlijden van zijn moeder keerde Jan begin januari 1728 terug naar Loosdrecht. Di-
rect werd hij gearresteerd. Diverse personen getuigden tegen Jan. Cornelis Dircksz
Smit verklaarde dat Jan had gezegd: 'Ik heb de donderse hoer de bek opengesneden
maar ik meende ze de hals af te snijden'. Pieter Cornelisz Kruyf h&d Jan horen zeg-
gen: 'Ik heb de hoer opgesneden want sij houd het met alle man'. Die verklaringen
maakten de zaak er voor hem niet beter op. Baljuw Emtinck eiste op 28 februari 1728
dat Jan streng gegeseld zou worden, met een mes boven zijn hoofd hangend. Dit laat-
ste om de omstanders de reden van deze straf mee te delen. Ook moest Jan levenslang
uit Loosdrecht verbannen worden. De schepenen wisten er niet goed raad mee en
vroegen deskundig advies aan de rechtsgeleerden Petrus Lepper en Anthony Rijger-
bos. Deze adviseerden de geseling te laten vallen. Dit advies werd door de schepenen
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overgenomen. In het licht van andere overtredingen was dit een betrekkelijk mild
vonnis. Hierbij speelde een rol dat er sprake was van een officiële verloving: men had
elkaar wederzijds de trouwbelofte gegeven, de zakdoek. Een dergelijke handeling had
een bindend karakter; een verloving verbrak men in principe niet.13 Het feit dat Marre-
tje de verkering niet eerst fatsoenlijk had uitgemaakt door haar 'trouwbelofte' terug
te geven speelde zeker een rol in de strafmaat.

Jan Jansz Lemmer werd ook veroordeeld tot betaling van de voor hem gemaakte
kosten. Gijsbert Geurtsz van Barrevelt, de dienaar van justitie maakte de balans op
voor 'mondkosten van Jan Janszen Lemmer, anders genaamt Jan Kaatjes, gevangen
alhier sedert den lójanuary totden 12maart 1728, hetwelke zijn 57 dagen a 8 stuivers
daegs, een somma van f.22:16:0'. Eerder merkte ik op dat het verblijf in 'het hok' van
het rechthuis een akelige ervaring was. Anderzijds zorgde men niet alleen voor een
droogje maar ook voor een natje: 'Nog verschoten (voorgeschoten) aen jenever aan
den gevangene verstrekt f.0:16:0'. Wellicht betrof dit zijn laatste oorlam voor de te-
rechtstelling.14

Jan Jansz Lemmer, alias Kaatjes, geb. Gouda ca. 1704.

Harmen Peereboom, tr. Grietje Jans, mogelijk ged. O-L. 18-11-1668, dochter van Adriaen Janssen en
Gerretien Elberts. Kinderen o.a. Geertruy en Marretje. Marretje tr. Nw-L. 16-11-1727
Harmen Harmensz Koopman, j.m. afkomstig van Geerde.

Adriaen Coenraadsz Paack, tr.(l) Geertruy Harmensz Peereboom; tr.(2) Nw-L. 23-10-1740 Eva Gerritsz,
j.d. van Zoudbroek in Groningerland.

Comelis Dirksz Smit, tr. Katrijntje Willems Burk. Zij hertr. Nw-L. 26-11-1741 Jan de Brij.

Pieter Comelis Kruijf, ged. Nw-L. 19-3-1696, zoon van Cornelis Evertsz Kruijf en Adriaentje Cornelis;
tr. Nw-L. 9-10-1728 Celitje Klaassen Kruijf, ged. Nw-L. 9-12-1705, dochter van Claas Cornelisz Cruijf
en Stijntie Dirks Westervelt.

Jan Willemsz van Sijpveld ging met een opvallende snor getooid door het leven. Dat
moet haast wel want zijn alias luidde Jan Knevel. Sijpveld was herbergier in Nieuw-
Loosdrecht en deed zijn eigen bedrijf eer aan. Op tweede Pinksterdag van het jaar
1717 had hij samen met Teunis Jansz, Jan Oppelaer en Dirk Claasz Spijker in zijn
huis zitten drinken. Dit was op Christelijke zon- en feestdagen streng verboden. De
dienaar van' t gerecht had ze betrapt en allen verschenen 31 mei 1717 voor' t gerecht.
De drinkers werden veroordeeld tot f.2,- boete ieder, behalve Jan want die kreeg -
omdat juist hij de regels beter dan wie kende-een dubbele boete opgelegd.15

Onder zijn alias Jan Knevel moest hij op 12 april 1720 opnieuw voor baljuw en
schepenen verschijnen. Ondanks zijn martiale snor bleek Jan geen échte stoere bink
te zijn: hij had het bestaan om het dienstmeisje van Cornelis Hogeveen, Evertje, tot
twee keer toe 'in het aengesight te slaan en ook haar neusdoek en kroplap (te hebben)
gescheurt'. Jan bewees als herbergier zijn eigen nering niet in de hand te hebben want
hij verdedigde zich door te zeggen dat hij zeer dronken was geweest en zich hiervan
niets meer te kunnen herinneren. Zijn zaak werd aangehouden en blijft verder in het
duister.16

Jan Willemsz Sijpveld, alias Jan Knevel, mogelijk ged. Westbroek 1-3-1676, zoon van Willem Jan Aarts
(van Sijpvelt) en Aeltjen Jans, tr. Marritje Jacobs Jes.
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Jan Oppelaar [ook Appelaar en Hoppelaar], alias Jan Cup, ged. Nw-L. 23-4-1684, zoon van meester Isack
Oppelaeren Gretie Jans; tr.( I) Jannetje van den Wijngaart, tr. (2) Nw-L. 20-3-1735 Lysbeth Willems Horst,
weduwe van Egbert Jacobsz-

Dirk Claasz Spijker, alias Marn. Verder geen gegevens bekend.

De naam De Man gaf in Loosdrecht wel eens problemen. Wiggen de Man bijvoor-
beeld komt ook voor als Wigman en Wiechman, waarmee hij dus alleen met (varian-
ten van) zijn voornaam werd aangeduid.

Wiggen (Wigman, Wiechman) de Man, geb. Putten, tr. (als Wiechman) O-L. (na 23-10-) 1744 Maagje
Cornelis Verbrugge, weduwe van Willem Jansz Vleeshouwer}1

Een zeer merkwaardig alias voor een man was Nonnetje. Toch was dit de bijnaam van
Hendrik Abramsz Vogel.

Hendrik Abramsz Vogel, alias Nonnetje, ged. O-L. 25-8-1697, zoon van Abraham Willems Vogel en Janne-
tje Willems Backer, otr./tr. O-L. 31 -12-1719/21 -1 -1720 Leunt je Gerrits de Ronde.

Met de Loosdrechtse 'Vogels' is het trouwens oppassen: wat bijvoorbeeld te denken
van Teunis Hendriksz Bakker, ook genoemd als Vogel, alias 'Paassens Teunis'. Van
beroep was Teunis herbergier wonend 'aan de Hornsluys' (Oud-Loosdrecht). In 1719
werd er op 17 mei in zijn kroeg een stevig robbertje gevochten tussen Klaas de Mikker
en Jan Barendsz Pos. Het mes kwam er aan te pas en Klaas werd gewond aan z'n
duim. Het kostte Pos een boete van f.16,-.18

Een aantal jaren later ging Teunis zelf niet geheel vrijuit. Hij werd als Teunis Hen-
driksz Vogel alias Paassens Teunis op 8 september 1725 met anderen voor het gerecht
gedaagd. De beschuldiging luidde dat men de nachtwakers Gerrit Tijmensz en Claas
Arisz Drost's nachts met messen van de dijk verjaagd had. Dat was een zeer kwalijke
zaak in die dagen. Twee daders werden direct gevangen gezet: Gerrit Arisz Meijers
alias 'Hansjes Gerrit' (zie ook verderop voor Meijers eigen verhaal) en Dirk van
Schaijck alias 'Dirk over de Plank' (idem). De laatste was eveneens herbergier in
dezelfde buurt als Bakker of Vogel: de Horn. Teunis werd op erewoord vrijgelaten.
Later opnieuw verhoord gaf Teunis vrijwel alles toe. Ze hadden die avond teveel
gedronken en al zingend 'De klok heeft tien' en 'De klok heeft elf' langs de dijk gelo-
pen. Nadat de nachtwakers vriendelijk hadden verzocht hiermee op te houden waren
de boosdoeners met getrokken mes op hen afgekomen en was vluchten de enige uit-
weg. Hoe de zaak voor de beschuldigden is afgelopen vermelden de oude boeken niet.

Teunis Hendriksz Bakker (ook Vogel), alias Paassens Teunis, ged. O-L. 17-4-1689, zoon van Hendrick
Gerritsz Backer, schipper, en Geertien Gerrets, otr./tr. O-L. 13-1/3-2-1715 Grietje Cornelis van Diepen,
ged. O-L. 19-4-1693, dochter van Cornelis Cornelisz van Diepen en Hillitje Vreecken.

Klaas de Mikker. Ook hier kan men het spoor bijster raken want (de) Mikker was het alias van leden van
de familie Regtuyt. Claas Arisz Rechtuyt;ged. O-L. 6-1-1697, zoon van Adriaen Claasz Meyers Reghtuyt
(vanaf 1702 Micker) en Grietje Adriaans Meijerts; otr./tr. (1) O-L. 29-1/19-2-1719 Lijsbeth Abrahams
Vogel; otr./tr. (2) O-L. 27-1/17-2-1726 Lijsbeth Rijke (of Tijsse in 1727), weduwe van Hendrik Jansse.

Jan Barendsz Pos, ged. O-L. 4-12-1695, zoon van Barent Elbertsz Pos en Adriaentie Symons, otr./tr. O-L.
27-10/17-11-1720 Trijntje Jacobs Spijker, ged. O-L. 2-5-1700, dochter van Jacob Crijnen Spijcker en
Jannitje Jaspers Groen.
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Claas Arisz Drost, ged. Nw-L. 6-1-1697, zoon van Arij Claasz Dros en Aellje Ponsen (Ploos), tr. als Klaas
Aryszen Dros Nw-L. 26-1-1721 Pietertjen Jans Swaan.

Dirk Hendriks van Schaijck, alias Dirk over de plank, wonende Loenen (in de periode 1715-1727 woont
ook een Dirk van Schaijck te Kortenhoef/'s-Graveland), otr. Ankeveen 23-12-1719, tr. Loenen 14-1-1720
Jannetje Teunis van Velthuysen, j.d. van Ankeveen, mogelijk dochter van Teunis Pieters van Velthuysen
en Annetje Vreke Kroost.

We hebben hem al ontmoet: Gerrit Arisz Meijers, alias Hansjes Gerrit. Ook Meijers
beoefende het vak van herbergier in Oud-Loosdrecht. Op 20 maart 1722 verschenen
voor het gerecht van Loosdrecht Geertje Gerrits, langer dan dertig jaar vroedvrouw,
Grietje Teunissen, Grietje Elberden, Neeltje Hendriksen en Geertje Jans. Allen woon-
den in Oud-Loosdrecht. Eenparig verklaarden zij op 17 februari van dat jaar rond het
bed van Geertje Leenders gezeten te hebben om deze in 'haar barensnood' bij te staan.
Niet alleen leed de aanstaande moeder aan lichamelijke pijnen, ook geestelijk verkeer-
de zij in nood. Ze was namelijk niet getrouwd; hoeveel schande zou er over haar en
haar kind worden uitgestrooid? Straks zou de ten overstaan van de kerkelijke gemeen-
te Oud-Loosdrecht de volle laag krijgen vanwege haar zondige gedrag ... En tussen
de weeën door riep zij dat 'sij noyt met iemand anders te doen gehadt hadde' dan met
Gerrit Arisz Meijers. Die was de vader van het verwachte kind. Na de bevalling gin-
gen drie van de vrouwen naar Meijers, maar die wist van niets.

Vervolgens verklaarden Hendrik Bruynen, oud 24 jaar, Reyer Broer, oud 23 jaar en
beiden uit Loosdrecht, plus de in De Bilt wonende Jan Meijers, oud 21 jaar, dat zij in
januari 1.1. bij herbergier Willem Jacobsz Pos in Oud-Loosdrecht 'aan de haart zaten'.
Daar was Meijers eveneens aanwezig, in een stevige woordenwisseling gewikkeld met
Jannetje Leenderts, zuster van de in verwachting zijnde Geertje. Het ging over Meij-
ers' vermeend vaderschap, waaraan hij zei part nog deel te hebben en 'Geertje was
een hoer ende moordenaar'.'9 Meijers hield voet bij stuk want op 1 maart 1722 stond
Geertje Leenderts alléén in de kerk van Oud-Loosdrecht, waar haar kind Femmitje
gedoopt werd.

Op 12 november 1722 moest Gerrit Arisz Meijers opnieuw voor het gerecht ver-
schijnen want hij had zijn plicht verzuimd. Omdat hij een tapperij had in Oud-Loos-
drecht-er waren er talloze-was hij verplicht mogelijke vechtpartijen binnen 24 uur
aan te geven bij het gerecht. Nu was er tijdens de Loosdrechtse kermis in zijn huis
gevochten door Rut Rutten en Peter alias Balletjes Peter. Peter zal wel een verkoper
van snoepwaar geweest zijn. Een dag of wat later was er nog een vechtpartij bij Meij-
ers, die hij ook niet gemeld had. Als verdediging voerde de tapper aan dat Rut en Peter
wel wilden vechten 'dogh daar niet ofte gekomen sijn'. De baljuw eiste een boete van
f.30,- plus een tapverbod van zes weken. Men strafte niet zuinig in de 18e eeuw. Van
Balletjes Peter is verder niets bekend.

Kennelijk was Meijers een hardleers man. Op 18 januari 1723 werd hij weer opge-
roepen te verschijnen. Ditmaal had hij een vechtpartij in zijn herberg niet binnen 24
uur gemeld maar pas twee dagen later. Eis: f.30,- boete en zes weken tapverbod.20 We
memoreerden de gevangenzetting van Meijers al toen een groepje mannen een paar
nachtwakers op de vlucht joegen. Voor deze zaak werd ook Meijers opgesloten. 14
september 1725 schreef Meijers' moeder aan het gerecht dat haar zoon de tapnering
uitoefende 'in sijn eygen huysinge genaamt 'het Rat van avonture'' en dat de detentie
voor hem 'seer ruïneus' was. Wilden de schepenen hem niet vrijlaten? Zij stelde zich
wel borg voor zoon Gerrit. Onder handtasting losten de schepenen dit verzoek in.
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Soms werd Meijers zelf het slachtoffer van een ruzie. Op 16 november 1739 werd
Harmen Jansz Breurleven (zie ook verderop) beschuldigd Meijers met een mes ach-
terna gezeten te hebben waardoor deze 'de vlught door het water heeft moeten ne-
men' . Volgens Breurleven had hij Meijers alleen maar geslagen. Het kostte hem f. 16,—
.21 Maar meestal was het Meijers die moeilijkheden veroorzaakte. Want op 11 augu-
stus 1731 legden de schout Cornelius van Steenwijk en de schepenen Aart Dolman en
Fredrik de Bruyn alsook Hendrik Tijmensz de Graaf (70 jaar), Pieter Evertsen (55
jaar), Willem Roeien (40 jaar) en Jan Campman (28 jaar) een verklaring af. Ter gele-
genheid van de 'compositie tusschen de paghters over het gemaal ende grutters en
bakkers' waren zij allen op 8 augustus 1.1. bij herbergier Teunis van Houten geweest.
Eveneens aanwezig waren Cornelius Heyblom, schout van Breukeleveen en
Breukelen-Proosdij en wonend in Loosdrecht, plus Gerrit Arisz Meijers. Meijers had
het bestaan om 'veele verwijtingen van saaken die tevooren gepasseert souden sijn'
naar schout Heyblom's hoofd te slingeren. En: 'Jij bent een groote schobbejak'. Hey-
blom: 'Ik hoop dat God de Heer mijn mond sal bewaren dat ik mij tegens u niet uyt-
laat'. Hierin was Heyblom ook geslaagd.22

Meijers is voor 1748 gestopt met zijn tapnering in het 'Rad van Avontuur', zoals
nog zal blijken.

Gerrit Arisz Meijers, alias Hansjes Gerrit, ged. O-L. 9-10-1689, zoon van Adriaen Heyndricksz Meijers
en Femmetie Gerrits Backen overl. O-L. 24-4-1759, otr. O-L. 16-4-1730 (attestatie naar Hilversum) Grietje
Claasz van der Heyden, j.d. tot Hilversum.

Geertje Leenderts, ged. O-L. 16-7-1690, dochter van Leenden Runen [Barnevelt] en Pietertje Claes Mey-
ers. Een (later) huwelijk van Geertje werd in Loosdrecht niet gevonden. Opmerkeüjk is dat zij haar dochter-
tje niet naar haar moeder Pietertje heeft genoemd maar haar de naam Femmitje gaf, dezelfde naam als
Meijers' moeder! Geertje Leenderts Barnevelt is in 1756 nog doopgetuige in Nieuw-Loosdrecht.

Rut Rutten. Waarschijnlijk is hij identiek met Rutgert Rutgerts Barnevelt, die vermoedelijk geboren is te
Kortenhoef als zoon van Ruth(gert) Rutgerts (van Kortenhoef, die otr. O-L. 2-1-1684) en Kuijntje lans
(waarschijnlijk een Vogel). Rut jr. otr./tr. O-L. 17-4/8-5-1712 Elsje Jans Pos, mogelijk ged. O-L. 28-11-
1683, dochter van Jan Gerretsz Pos en Emmetien Barents.

Reyer Jans Broer, ged. O-L. 31-8-1698, zoon van Jan Meertens Broer en Aeltien Reyers, otr./tr. O-L. 19-
9/10-10-1723 Lysbeth Gijsbertse Verhoef, ged. O-L. 6-10-1697, dochter van Gijsbert Cornelis (of Jans)
Verhoef en Emmetje Aris Koek. Zij hertr. O-L. 17-2-1743 (otr. te Loenen) Willem Joosten Hartscamp.

Cornelius van Steenwijk, tr. Den Haag 27-9-1719 Jacoba Samilia Elsevier.

Aart Dolman, ged. Nw-L. 25-2-1680, zoon van Tijmen Aertsz Dolman en Grietie Willems, schepen, timmer-
man, begr. Nw-L. 5-12-1752, tr. Anna Barends Hogevelt (Hoogvelt).

Hendrik Tijmens de Graaf, otr. O-L. 16-9-1691 Belijtien Aelberts, j.d. in de Nieuwe Loosdrecht.

Fredrik Gerritsz de Bruyn, schepen, wees- en buurmeester, begr. Nw-L. 10-11 -1758, tr. Metje Aarts Sypvelt
(Zypveld), waarschijnlijk afkomstig van Westbroek.

Pieter Evertsen Vree, schepen van O-L. (1736), tr. Vreeland 28-1-1703 Aaltje Claas.

Willem Roeien, otr. O-L. 23-11-1710 (attestatie naar Nw-L.) Geertje Gerrits (Bosch).

Jan Campman, vermoedelijk dezelfde als Johannes Kampman uit Greverade, wonende te 's-Graveland, tr.
Nw-L. 1-9-1726 Trijntje Teunis Bakker, ged. Nw-L. 4-3-1691, dochter van Teunis Jansz Backer en Hille-
gont Pieters.
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Teunis van Houten. Herbergier tegenover het rechthuis. Daar stond eeuwenlang de herberg 'De Hol landsche
Tuyn',23 die helaas enkele tientallen jaren geleden werd afgebroken. Op 15 april 1734 legde hij de eed op
het 25e artikel van de ordonnantie als herbergier af.24 Overleden voor 1759, tr. Annetje Willems Evenblij,
ged. Nw-L. 26-6-1701, dochter van Willem Gijsbertsz Evenblij (ook Backer) en Jannitje Dircks.

Comelius Heyblom, in 1717 schout en buurmeester van Breukeleveen, collecteur ordinaris- en Zeedijks ver-
ponding van Loosdrecht,25 1721 substituut-baljuw van Loosdrecht,26 hoofdbaljuw (opvolger van Simon
Emtinck) aangesteld ca. maart 1734.27 Ged. Nw-L. 11-9-1695, zoon van ds. Petrus Heyblom en Magdalena
Jacoba Coeleweij, tr. Wilhelmina Noy (Nooy).2i

Harmen Jansz van Leeuwen - die we al ontmoet hebben - ging ook door het leven
onder het alias Breurleven. Op 15 april 1734 legde hij de eed op het 25e artikel van
de ordonnantie af als herbergier.29 Op 14 maart 1748 werd hij gevangen gezet omdat
baljuw Heijblom hem verdacht 'met eenige grond suspect te sijn van gewelt en dieve-
rij aan eenige scheepen geplaagd'.30 Harmen was met een stel mannen 's avonds de
dijk van Oud-Loosdrecht opgelopen in de hoop ergens mee te kunnen doen aan feeste-
lijkheden rondom de geboorte van prins Willem IV. Aangekomen bij de hofstede 'of
gewesene herberg' van Gerrit Arisz Meijers (zie hiervoor), 'welke nu ledig staat',
hoorden de mannen duidelijk feestgeruis. Die heuglijke dag hadden diverse lieden
geld opgehaald en nu waren ze daarvan aan het feesten in het gehuurde huis van Meij-
ers. Er stond een dienaar van justitie op wacht want je wist maar nooit, het was ten-
slotte een privé feestje. Deze diender waarschuwde Van Leeuwen en kompanen door
te lopen; ze hadden hier niets te zoeken. Dat mocht niet baten, de deur werd in- en de
ruiten kapot geslagen. Van Leeuwen deed volop mee, gewapend met een steen. Alleen
dankzij het feit dat er meerdere huizen vlakbij stonden was er niets ernstigers gebeurd.
Anders zou het 'welhaast onder de voet gelegen of in brandt gestaan hebben' en 'dan
zouden sij den eenen donder met den ander verbrandt hebben'.

Daarna uitte de baljuw een lange reeks beschuldigingen betreffende diefstallen die
Van Leeuwen samen met Hendrik Barentsz alias Hein Puls gepleegd zou hebben.
Aanvankelijk ontkennend, moest Van Leeuwen allengs steeds meer feiten toegeven.
Zo verkocht hij van een gestolen borstrok de knopen en eveneens gestolen zilveren
gespen aan een Jood in Ter Aa voor ruim zes gulden. Vooral (turf)schepen waren het
nachtelijk doelwit van de twee. Die boden onverwachte buit: 'sleeprokje of chamber-
loetje, sijnde blauw vries streept, een hemt, een bonte neusdoek en een das, een hem-
trok met grote silveren gespen, gekleurde kousen, een kopere visketel, een bik koffy-
trommeltje, een stuk kaas, drie tinne lepels en eenige kaarssen' uit één enkel schip
bijvoorbeeld. Zo volgden er vele aanklachten die uiteindelijk vrijwel allemaal toege-
geven werden. Van Leeuwen vertelde ook nog dat hij een jaar of vier geleden 'des
winters wanneer er eys lagh, heeft wesen soetelen op het ijs alhier met janever, koek-
jes en pepermenten'. Die pepermunten had hij betrokken van Jan Barreveld, bakker
in Oud-Loosdrecht. Vijfhonderd had hij er besteld. Toen hij ze kwam afhalen en 'wan-
neer de bakker en sijn vrouw doende waren met het tellen van de pepermenten', was
er 'een damast kroplapje waarop tien geribde silvere knoopjes lagen', aan zijn zak
blijven hangen. Dat had Van Leeuwen later pas gemerkt en toen had hij ze mee naar
huis genomen, waar zijn zoontje ze regelmatig droeg. Enzovoort, enzovoort.
20 Mei eiste baljuw Heijblom dat Harmen Jansz van Leeuwen zou 'gebraght werden
ten plaatse daar men gewoon is alhier criminele justitie te doen, omme aldaar met den
koorde gestraft te werden dat er de doot na volght en dat desselfs dode lighaam ver-
volgens sal werden gebraght na het galgenvelt omme aldaar ten afschrik van anderen
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aan de galge gehangen te werden'. Schepenen veroordeelden conform de eis, die ook
gold voor Hendrik Barentsz. Beiden werden op 13 juni 1748 opgehangen. Zij waren
de laatsten die in Loosdrecht dit gruwelijk lot troffen; daarna is er geen doodvonnis
meer voltrokken.31

Harmen Jansz van Leeuwen, alias Breurleven, ged. O-L. 9-12-1703, zoon van Jan Evertsz (wonende op
't Quakelpad) en Grielien Adriaens Koek, alias Griet aan 't Meentje32, otr./tr. (I) O-L. 3/24-9-1730 Trijntje
Barents (van der) Stam; otr./tr. (2) Kortenhoef/Oud-Loosdrecht 17/31-5-1739 Jannetje Jans Leeflang,
weduwe van Dirk Willems Vis, ged. Kortenhoef 10-7-1698, dochter van Jan Willems (Leeflang) en Grietje
Elberts (van de Vaart alias de Goijer).33

Hendrik Barents, alias Hein Puls. Zijn familienaam was volgens het doopregister van Oud-Loosdrecht
Outmarink. Tijdens zijn verhoren verklaarde Hendrik ca. 44 jaar te zijn, geboren in Oud-Loosdrecht. In het
doopregister van Oud-Loosdrecht is de enige inschrijving die op hem van toepassing kan zijn: ged. 21-6-
1705 Hendrik, zoon van Barent Gerritze en Gijsbertje Claes, otr./tr. O-L. 15-4/6-5-1731 Neeltje Willems
Advocaat, ged. O-L. 20-10-1709, dochter van Willem Cornelisz Advocaat en Eertje Gerrits Crijt. Zij hertr.
O-L. 22-3-1761 Jan de Boer, weduwnaar van Matje Jans Groen. Hendrik was al eerder met het gerecht in
aanraking gekomen wegens een vechtpartij op 29 augustus 1736 met Jan Mattheüsde Liefde. Hierbij waren
wederzijds messen getrokken, waarvoor een boete van f.22,- werd geëist.34

Jan Ruthsz (Rutten, Rutgersz) (van) Barreveld (Barrevelt, Barneveld), bakker in Oud-Loosdrecht, ged. 1 -4-
1714, zoon van Rut(gert) Rutgertsze Barnevelt en Elsje Jans Pos, tr. O-L. 10-4-1741 Marretje Aris Scheep-
maker.

We eindigen met een aardig detail. Hierboven kwam Dirk van Schaijcks herberg ter
sprake. Dirk had zijn nering van een fraai uithangbord voorzien dat echter door de
plaatselijke regering niet gewaardeerd werd. Op last van de baljuw moest het 'aansto-
telijk' bord verwijderd worden. De tekst luidde:

'Wie de EDELE wijngaarts vrught begeert, koopt se hier bij mijn.
Christus maakte te Cana in Galiea wijn.

En soo hij dat niet had gedaan,
al de gasten waren dromigh naar huys gegaan.'

Noten
1. Van redactiewege aangevuld door M. Vulsma-Kappers.
2. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, Hilversum. Dorpsgerecht Loosdrecht, rol van lijfstraffelijke en

boetstraffelijke zaken 1619-1810, inv. nrs. 1183-1199 en stukken betreffende voor het gerecht gevoer-
de lijfstraffelijke en boetstraffelijke processen, 1623-1647, 1693-1811, inv. nrs. 1200-1215.

3. Dorpsgerechten Loosdrecht, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken inv.nr. 1188, (juni 1717-
maart 1724).

4. idem
5. idem inv.nr. 1189 (maart 1724-jan. 1728)
6. idem inv.nr. 1187 (1714-mei 1717)
7. idem, inv.nr. 1188 als voren; ook inv.nr. 1200 (stukken betreffende voor het gerecht gevoerde lijfstraf-

felijke en boetstraffelijke processen (1623-1647; 1693-1721).
8. idem, inv.nr. 1188 als voren.
9. idem, inv.nr. 1190 (jan. 1728-juli 1732).

10. idem.
11. Streekarch. Gooi- en Vechtstreek, Hilversum, Oud-arch. Loosdrecht, inv.nr. 7-4, 'stukken betreffende

het in admodiatie geven van de belasting op het gemaal aan de ingezetenen van Loosdrecht, waarover
het advies van de baljuw was gevraagd' (1749-1766); .

12. Dorpsgerechten Loosdrecht, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken inv.nr. 1188 als voren,
ook inv.nr. 1201 (1722-1737).

13. A.A. Manten, Jan Tijmensz Manten, gerechtsbode en belastinggaarder ca. 1660-1719 in Wij schrij-
ven hier de geschiedenis, pag. 125 (Hist. Kring Loosdrecht 1997).
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14. Dorpsgerechten inv.nrs. 1190 en 1201 als voren.
15. idem inv.nr. 1187 als voren.
16. idem inv.nr. 1188 als voren.
17. Zie Gens Noslra 38 (1983) pag. 256 en 355.
18. Dorpsgerechten Loosdrecht, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken inv.nr. 1188 als voren.
19. idem inv.nr. 1201 als voren.
20. idem inv.nr. 1188 als voren.
21. idem inv.nr. 1201 als voren.
22. idem inv.nr. 1201 als voren.
23. idem, inv.nr. 1201 als voren.
24. idem inv.nr. 1191 (nov. 1732-maart 1742).
25. idem.
26. idem inv.nr. 1201 als voren.
27. idem inv.nr. 1191 als voren.
28. Zie ook Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant, 7e jrg. (1983), pag. 250 e.v.
29. idem.
30. Dorpsgerechten Loosdrecht, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken inv.nr. 1192 (april 1742-

maart 1752).
31. Dorpsgerechten Loosdrecht, inv.nr. 1191, als voren.
32. idem inv.nr. 1187 als voren.
33. Zie voor de familie Leeflang: Gens Nostra 47 (1992), pag. 280 e.v.
34. Dorpsgerechten Loosdrecht, rol van lijfstraffelijke en boetstraffelijke zaken inv.nr. 1191 als voren.

BEGRAVEN IN HILVERSUM

Grafschriften in 1916 aangetroffen op grafzerken van de begraafplaats
'Gedenkt te sterven' te Hilversum:

F.A.A. Petit Guillon, geb. Parijs 28-10-1795, overl. 18-8-1884.
Jacob van hennep, geb. Samarang 03-11-1864, overl. 14-6-1884.
C.H.L. Kijpfer geboren Coblijn, geb. Japara 18-10-1826, overl. 23-4-1900.
Eugenie Caroline Heckler, geb. St. Petersburg 09-10-1853, overl. 20-6-1887 (wed.

van A.J. van der Niepoort).
Vrouwe H.E. Bouricius-Kamphuis, geb. Batavia 1-04-1845, overl. 17-11-1880.
Elisabeth Mackay, geb. Jersey 24-3-1808, overl. 23-1-1867.
Wilhelmina Henrietta Scharbo, geb. Berbice, overl. 4-6-1838, oud 28 jaren.
Vrouwe Cornelia Henriette Ortt van Schonauwen geboren Alewijn, geb. Dendermon-

de 8-5-1820, overl. Arnhem 7-1-1881.
Simon Hinderk Veer, geb. Emden 28-1-1797, overl. Bussum 14-10-1884.
Maria Sophia Hachtman Muller, geb. Burtscheid 18-6-1807, overl. 16-12-1887.
Johanna Frederika Muller, geb. Burtscheid 16-2-1809, overl. 28-8-1877 (echtgenote

van Antonie Cato Camerling, geb. Sleen 15-4-1800, overl. 23-3-1886).

J. Thomasse, Hilversum
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16

GERRIT
CORNELISZ

zn. van N.N. en
N.N.

poorter van Naar-
den 20-10-1631

begr. Naarden
30-5-1667

t

17

8

CORNELIS GERRITSZ
NAGTGLAS

burgemeester van Naarden
1677... 1712

geb. ca. 1640
overl. Naarden 1-8-1718

otr./tr. (2) Naarden/M

16

CORNELIS
CORNELIS

HAGEN

zn. van N.N. en
N.N.

tr. Muiden

19

JANNITJE
CLAES

dr. van N.N. en
N.N.

26-12-1639

9

ANNETJE CORNE-
LISDR HAGEN

ged. Muiden 18-3-1650
overl. Naarden 9-1-1709

uiden 27-8/14-9-1670

JAN NAGTGLAS

notaris te Naarden, vroedschap 1742, burgemeester 1747

ged. Naarden 22-7-1690
overl. Naarden 23-12-1749

20 21

10

AREND TI(E)DEMAN

mogelijk kerkmeester van
Naarden 1709, 1714,

weesmeester 1710-1711

ged. 1-7-1653

tr. Naarden

22 23

GRIETJE LOONEN BOS

geb. 1-2-1656
overl. 9-3-1714

6-12-1676

5

MARGRIET (JE) TI(E)DEMAN

geb./ged. Naarden 28/29-7-1682
overl. Naarden 8-10-1729

tr. Naarden 10-1-1712

2

CORNELIS NAGTGLAS

burgemeester van Naarden 1743, 1749, 1752, kerkmeester 1748-1749, luitenant der burgerij (oranjevendel) 1747
geb./ged. Weesp 19/22-1-1713

overl. Naarden 3-8-1753

tr. Rotterdam

Mr. HENDRIK
secretaris kapittel St. Jan te Utrecht, schout van Naarden,

ged. Naarden 3-2-1753, overl. Naarden 13-1-1797, otr./tr. Houten/Utrecht 23-7/10-8-1773 Aletta Maria Klad,
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24

HENDR1CK
VAN RAVE-

STEUN

zn. van N.N. en
N.N.

kassier in de
wisselbank te

Rotterdam

begr. Rotterdam
] o-7-1697

otn/tr. Rotterdan

25

EL1ZABETH
KOCKS/COX

dr. van N.N. en
N.N.

j.d. van Turnhout

begr. Rotterdam
5-9-1702

n 21-2/9-3-1649

12

HEUN(D)RICK
RAVESTEUN

bankier, koopman, vaandrig der
burgerij ald. 1677-1679

ged. Rotterdam 26-1 -1650
begr. Rotterdam 14-4-1738

26

JACOB QÜACQ

zn. van Arent
Cornelisz Quack
en Adriaentje Ja-

cobs
schepen van Rot-

terdam,
postmeester ald.

overl. varende van
Rotterdam naar
Engeland 1668

otrVtr. (1) Rotterdan

27

CATHAR1NA
VAN BERCKEL

dr. van Gerard van
Berckel en Corne-
lia Jacobsdr Roos

j.d. van Rotterdam

begr. Rotterdam
27-3-1661

122-11/15-12-1648

13

CORNELIA QUACK

ged. Rotterdam 1-3-1657
begr. Rotterdam 10-10-1722

otr. (2) Rotterdam 1-1-1679, tr. Capelle 15-1-1679

6

JACOB RAVESTEUN

waagmeester

ged. Rotterdam 27-5-1685
begr. Rotterdam 14-10-1722

28 29

14

MATTHYS
VAN LANGEVELT

j.m. van Lillo

begr. Rotterdam 12-10-1720

31

15

GERARDINA
HELT/HELD

j.d. van 's-Gravenhage

begr. Rotterdam 5-3-1728

otr. Rotterdam 20-4-1687, au. om te tr. 's-Gravenhage 3-5-1687

7

JOHANNA/ANNETJE (VAN) LANGEVELT

ged. Rotterdam 17-2-1688
begr. Rotterdam 4-11-1716

otr./tr. Rotterdam 3/20-6-1708

3

CORNELIA JOHANNA RAVESTEYN

ged. Rotterdam 24-1-1715
overl. Naarden 20-9-1779.

30-10-1736

NAGTGLAS
stedehouder van de baljuw van Gooiland, kapitein,
ged. Tiel 18-10-1753 overl. Utrecht 27-6-1824, dr. van Mr. Herman Klad en (Joh)anna Francina van Oort.
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BIJ DE KWARTIERSTAAT VAN
MR. HENDRIK NAGTGLAS

Het geslacht Nagtglas leverde diverse regeringsfunctionarissen aan Naarden: burge-
meesters, schouten, schepenen, rekenmeesters, weesmeesters en kerkmeesters (zie
pag. 174). De meest bekende telg van het Naarder geslacht is ongetwijfeld de histori-
cus en genealoog Frederik Nagtglas (1821-1902). Hij is een kleinzoon van de pro-
bandus Mr. Hendrik Nagtglas, schout van Naarden.

Nagtglas Ti(e)deman

Literatuur
Nagtglas: in Nederland'* Patriciaat; De Nederlandsche Leeuw 28 (1910), kol. 228-229; 46 (1928), kol.
236-239.
Quack; J.W. Niecnhuis Ruys, Aanteekeningen van het geslacht Quark, Z.pl., 1926.
Ravesteijn: in Nederland's Patriciaat 2 (1911); Wapenheraul 7 (1903), pag. 418-419.
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Verenigingscentrum te Naarden (Zandvliet)

NAARDEN OPNIEUW BEZOCHT

Naarden, een begrip voor velen. Fraaie vestingstad, maar voor de leden is het aller-
eerst de plek van ons Verenigingscentrum, in feite een prachtig genealogisch en bio-
grafisch documentatiecentrum met gezelligheid, waar we onderzoekers graag verder
helpen. Daar worden door tientallen interne vrijwilligers - met hulp van honderden
externe vrijwilligers - nog altijd enthousiast bergen verzet om het u, lid van de vereni-
ging, gemakkelijk te maken om interessante dingen voor uw genealogische hobby te
vinden. Die vindt u dan in de verzamelingen, die hierna door de collectiebeheerders
beschreven worden. Die beschrijvingen zijn actualiseringen van artikelen in de
brochure 'Wegwijzer voor het Verenigingscentrum' van 1994, want er verandert veel.
Natuurlijk komt dat door de grote groei van de collecties; maar de toegankelijkheid
van het materiaal wordt ook steeds beter, o.a. door automatisering. Daar gaan we mee
door. Komt u dus zoeken in onze collecties in de Promerskazerne, maar niet allemaal
op de Genealogische Dag van 8 mei 1999 in Naarden! Dan kunnen we maar beperkte
aantallen tijdens de excursies ontvangen. We zien u graag komen.

G.J. Bothof, Directeur Verenigingscentrum

Tip: Kijk in uw afdelingsblad om te weten hoe u per openbaar vervoer bij ons kunt
komen. Staat het daar niet in, vraag dan uw afdelingssecretaris.

De Interne Dienst

Onze bezoekers zullen het zich vermoedelijk niet steeds realiseren - zij komen voor
een boek, een onderdeel van onze collecties, het Centraal Naamregister of voor heel
wat anders -maar de dagelijkse gang der huishoudelijke zaken in ons Verenigingscen-
trum vraagt ook ruime aandacht. Daar is de zorg voor het onderhoud van het NGV-
deel van het gebouw, waarbij te denken valt aan technische voorzieningen i.v.m. meu-
bilair, verwarming, ventilatie, luchtvochtigheid en schoonmaak. Het operationeel
houden van het fotocopieerapparaat en het op peil houden van diverse noodzakelijke
voorraden zijn nog enkele voorbeelden van ondersteunende werkzaamheden om de
dienstverlening in het centrum soepel te laten verlopen.
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Receptie en Informatie
De meer persoonlijke relatie van de Interne Dienst met de bezoeker ervaart men bij
de Receptie en de afdeling Informatie. Na het passeren van de kluisjes (waar men
tassen e.d. opbergt) en de garderobe, meldt de bezoeker zich bij de Receptie, waar
men zijn naam, adres en lidmaatschapsnummer in het receptieboek noteert. Komt men
voor het eerst, dan wordt een rondleiding aangeboden. Is men geen lid, dan kan ter
plaatse het lidmaatschap worden aangevraagd. Niet-leden kunnen ter oriëntatie een
korte rondleiding krijgen. Bij de Receptie kan men diverse verenigingsuitgaven aan-
schaffen. Een selectie inkijk-exemplaren ligt ter inzage. Is iets niet voorradig, dan kan
een bestelformulier ingevuld en bij de Receptie afgegeven worden. Voor verzending
naar de Dienst Bestellingen wordt dan gezorgd.

Bij de Informatie bevindt zich op zaterdag steeds een medewerk(st)er aan wie men
inlichtingen kan vragen over (adressen van) archieven, een onduidelijke plaatsnaam
(een exemplaar van Andrees Handatlas is aanwezig), of- bijvoorbeeld - vragen kan
voorleggen over een genealogisch probleem waar men al jaren mee vast zit. Er is in
ringbanden een verzameling opgebouwd van adressen, tips en verwijzingen naar bron-
nen en publicaties voor speciale onderwerpen als Hugenoten, buitenechtelijke kinde-
ren, scheepvaart, Joods onderzoek, militairen en emigratie.

Nieuw in de dienstverlening bij de Informatie zijn de Nederlandse, Duitse en Ame-
rikaanse cd-rom's. Zij vormen een snel te raadplegen Centraal Naamregister op o.a.
Duitse seriewerken, op onze eigen heraldische bibliotheek, de Duitse Contactdienst
en overleden Amerikanen van Nederlandse afkomst 1932-1992. Speciaal met de cd-
rom's van Gens Nostra en De Nederlandsche Leeuw kunnen door het combineren van
twee gegevens -bijvoorbeeld familienaam en plaats, familienaam en beroep of beroep
en plaats - heel snel soms prachtige gegevens verkregen worden.

Tot slot nog een praktische mededeling: uw meegebrachte lunch kunt u nuttigen in de
kantine, waar tegen een geringe vergoeding iets te drinken te krijgen is.

Chr. Goedhart

De Biografische Documentatiedienst

DeBiografische Documentatiedienst, kortweg Documentatiedienst of BioDoc, bestaat
uit diverse onderdelen, die hieronder afzonderlijk besproken zullen worden. Eén er-
van, het Centraal Naamregister, is niet alleen van belang voor de Documentatiedienst
zelf, maar geeft ook verwijzingen naar de Bibliotheek-Periodieken, en in mindere
mate naar de Bibliotheek-Boeken en het Heraldisch Archief.

A. Centraal Naamregister (CNR)
Het CNR is een op familienaam gesorteerd fiches-systeem; kaartjes met zo'n viermil-
joen verwijzingen zijn in ladenbakjes opgeslagen. Het is in de eerste plaats een toe-
gang op alle dossiers en handschriftencollecties van de Documentatiedienst, die in de
loop der jaren aan de NGV zijn geschonken.

Ten tweede zijn alle belangrijke Nederlandse genealogische tijdschriften en jaar-
boeken geficheerd. Niet alleen Gens Nostra, De Nederlandsche Leeuw, Jaarboek
Centraal Bureau, De Navorscher, Nederland 's Patriciaat, De Wapenheraut, en het
Algemeen Nederlandsch Familieblad, maar ook Van Zeeuwse Stam, Veluwse Geslach-
ten, Gruoninga, Ons Voorgeslacht, Ons Waardeel enz. enz. zijn (of worden) voor het
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CNR bewerkt, zodat u in ieder geval die uitgaven niet meerjaargang voorjaargang
hoeft door te nemen. Het voor België belangrijke tijdschrift Vlaamse Stam is bewerkt
en ingevoegd.

Voorts zijn in het systeem genealogieën, kwartierstaten en namenrijke werken met
een historische inhoud opgenomen.

Veel bronnen kunt u zó in één keer doornemen! Negatief is ook positief: geen fiche
op de gezochte naam betekent dat deze niet voorkomt in de uitgetrokken dossiers en
publicaties; u hoeft deze niet meer te raadplegen. Iedere bron heeft een code gekregen;
op de tafels liggen ordners met de titel 'Het Centraal Naamregister, overzicht van de
codes', waarin de bij de code behorende bron te vinden is. De gelijknamige brochure
is te koop bij de Receptie van het Verenigingscentrum of via de Dienst Bestellingen.
Aan een (geautomatiseerd) Centraal Naamregister 'nieuwe stijl' wordt gewerkt.

VC Naarden, Grote Zaal; links: Microfiches; links en rechts: Centraal Naamregister; links in de
hoek: Noord-Hollandse Huwelijken; midden-achter: Ingang en receptie. 'De woensdagwerkers aan

het sorteren' (3-2-99).

Tip: het CNR is een begin van onderzoek. Vindt u geen fiches op de door u gezochte
naam, denk dan niet dat er niets te vinden is. Ga dan verder naar de catalo-
gus/computer van de Bibliotheek-Boeken, het kaartsysteem van het Heraldisch Archief
en de microfiches-indexen.

B. Dossiers
Materiaal van zeer uiteenlopende aard is in deze afdeling bijeengebracht, zoals niet
uitgegeven genealogisch onderzoek, collecties familiepapieren, een archief van een
begrafenisonderneming en persoonskaarten. Daar dit materiaal meestal losbladig
wordt aangeboden, wordt dit opgeplakt, gebonden, dan wel in enveloppen of archief-
dozen bewaard. Ze zijn alle geficheerd.
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C. Bidprentjes
Bij de opbouw van deze collectie heeft de NGV van talloze personen in de loop der
jaren waardevolle aanvullingen mogen ontvangen. Door aankoop van enkele grote
collecties van verzamelaars, w.o. de verzamelingen Pennekamp en Klooster, en een
collectie Duitse en Belgische prentjes, is het aantal aanzienlijk uitgebreid, zodat wij
thans over een aantal van ca. 400.000 beschikken. Alle prentjes zijn alfabetisch-lexi-
cografisch in laden ondergebracht. Dubbele exemplaren worden, wanneer een echtge-
noot of echtgenote is vermeld, tevens op die naam ingevoegd; dit systeem wordt ook
gebruikt bij de knipsels en het familiedrukwerk. Medewerkers zijn bezig de voor-
naamste gegevens op de bidprentjes in de computer in te voeren. De collectie bid-
prentjes kunt u uitsluitend inzien door opgave van de gezochte naam aan de dienst-
doende medewerker, die ook de huisregels zal uitleggen.

D. Familiedrukwerk
Deze afdeling beheert een collectie drukwerk van voornamelijk geboortekaartjes,
verlovings- en huwelijksaankondigingen en rouwcirculaires. In deze verzameling is
echter méér te vinden, zoals uitnodigingen voor jubilea en voor het bijwonen van een
bal, visitekaartjes en adreswijzigingen (kunnen een inlichting bij het Bevolkingsregis-
ter overbodig maken). Behalve voor het vinden van de gewenste aanvullingen voor
de état présent van uw familie, kan dit materiaal ook een leuke illustratie van uw fami-
liegeschiedenis betekenen. Er is ook hier geen zelfbediening; de door u gezochte naam
wordt op verzoek door een medewerker aangereikt.

E. Andere collecties
- Noord-Hollandse huwelijken van vóór 1811 (wordt nog steeds uitgebreid; vrij raad-

pleegbaar; gidsje ter plaatse ter beschikking).
- Provincie Groningen; klapper op huwelijken 1811-1842.
- Collectie Kranen; vindplaatsen van testamenten in Gelderland (een kaartsysteem;

in het CNR geficheerd).
- Collectie DTB provincie Zeeland (in bewerking; voor zover gereed vrij raadpleeg-

baar).
- Portretten (waarin o.a. losse, niet bij een collectie behorende, originele foto's wor-

den ondergebracht); via de computer toegankelijk.
- Mijn Glas loopt Ras; begrafenisfonds, opgericht te Haarlem in 1752 (stukken voor-

namelijk eerste helft 20ste eeuw).
- Weesp Resolutiën Vroedschap (code WRV); een samenvatting van elke resolutie

tussen 1590 en 1756 (chronologisch in twee boeken) met de daarin voorkomende
namen. In boek 2 staat tevens een lijst van patenthouders en 'rijkste kapitalisten',
d.d. 25 februari 1734.

J.C. Lohmeijer

De Dienst Bibliotheek-Boeken

In de Bibliotheek-Boeken vindt men een collectie boeken uit binnen- en buitenland
van ruim 11.000 banden, een aantal dat voortdurend groeit. De verzameling is onder-
verdeeld in ongeveer 70 verschillende rubrieken, zoals genealogieën, kwartierstaten,
DTB's, (streek)geschiedenis, kerkelijke geschiedenis, gebouwen, archiefinventarissen,
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VC Naarden: Bibliotheek-Boeken. Werkzaamheden t.b.v. de administratie, mevr. C. Roozenboom en
mevr. W.H. van der Horst-Harkema (3-2-99).

militaire- en maritieme zaken en beroepen. Een overzicht is in de bibliotheek aanwe-
zig; het is ook opgenomen in de brochure 'Het Centraal Naamregister'.
In de bibliotheek is sprake van zelfbediening, waarbij het gebruik van een insteekkaart
tot de huisregels behoort. Verdere inlichtingen zullen de medewerkers natuurlijk gaar-
ne geven.

Toegang tot de collectie heeft men via de catalogus. Naast het reeds jaren bestaande
systeem ('de kaartenbak') is sedert driekwart jaar de collectie ook toegankelijk via de
computer.

De boeken zijn in het kaartsysteem op twee manieren gecatalogiseerd. Per boek
wordt één kaart opgenomen in de rubriekscatalogus. Elk boek heeft een code bestaan-
de uit vier letters en drie cijfers (rubrieksnummers). Deze code staat linksboven op de
kaart. Daarnaast is elk boek te vinden op auteursnaam en op zoveel mogelijk trefwoor-
den. De trefwoordencatalogus is alfabetisch gerangschikt. Ook op deze kaarten is de
code van het boek linksboven aangegeven.

De toegankelijkheid via de computer is iets eenvoudiger en gaat ook sneller. Door
de auteursnaam of rubriek en/of één of meer trefwoorden in te typen heeft men in een
paar seconden een overzicht van de op het gewenste onderwerp in de bibliotheek
aanwezige boeken. Ook op het scherm vindt men linksboven de code, die op de rug
van het boek is aangebracht.

Slechts een klein deel van onze boeken is uitgetrokken voor het Centraal Naam-
register, hetgeen het belang van het raadplegen van catalogus en/of computer zowel
op rubriek als op trefwoord nog eens onderstreept.

W.H. van der Horst-Harkema
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Door de gesloten uitleensysternen van vele bibliotheken krijgt men vaak alleen dat
boek onder ogen, waar men naar vraagt. Neem eens de tijd om bij ons langs de kasten
te lopen. Al 'winkelend' (uiteraard met insteekkaart) kunt u op iets stuiten, waar u niet
naar zocht, maar wat toch van pas kan komen.

De Dienst Bibliotheek-Periodieken

Onder periodieken worden verstaan tijdschriften jaarboeken e.d., die als serie op min
of meer regelmatige tijden worden uitgegeven. De verzameling bevat praktisch alle
Nederlandse en de belangrijkste buitenlandse periodieken op genealogisch gebied.
Ook over aanverwante zaken zoals streekgeschiedenis, heraldiek en volkskunde zijn
tijdschriften voorhanden. Van veel periodieken zijn alle tot nu toe verschenen jaargan-
gen aanwezig, waarvan sommige terug reiken tot in de vorige eeuw.

VC Naarden; Bibliotheek-Periodieken. W. de Vries en S. Ham-Coltof (3-2-99)

Momenteel zijn er tenminste 816 titels Nederlandse (waaronder een nog immer
groeiend aantal streekbladen) en 512 titels buitenlandse periodieken aanwezig. De
collectie familiebladen telt ca. 375 titels; de NGV bezit hiermee de mooiste verzame-
ling op dit gebied.

Nergens in Nederland vindt u zoveel tijdschriften en andere periodieken op ons vakge-
bied vrij raadpleegbaar bij elkaar!

Een overzicht van een gedeelte ervan is opgenomen in de brochures Inventaris [Perio-
dieken] Binnenland en Inventaris Familietijdschriften, te verkrijgen bij de Receptie
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van het Verenigingscentrum of via de Dienst Bestellingen. Behalve een opgave van
de aanwezige titels, heeft de Inventaris Binnenland ook een indeling in provincies en
plaatsen én een indeling in enkele rubrieken zoals Historische/Heemkundige Kringen
en militaria. Nieuw verschenen periodieken en andere aanwinsten worden aangekon-
digd en/of besproken in ons verenigingsblad Gens Nostra. Zij zijn direkt raadpleeg-
baar in onze bibliotheek; óók de losse - nog niet ingebonden - afleveringen van tijd-
schriften.

Een belangrijke ingang op de aanwezige periodieken wordt geleverd door de in het
Centraal Naamregister opgenomen verwijzingen. Daarnaast zijn de meeste jaargangen
voorzien van een index, terwijl van sommige uitgaven meerjaren-indices bestaan. De
moderne techniek voorziet in een digitale toegang tot enkele tijdschriften, waaronder
Gens Nostra. Op de computers bij de ingang van het depot van de bibliotheek verwij-
zen de bestanden Periodieken Binnen-/Buitenland en Familiebladen naar de plaats van
het gezochte periodiek in de stellingen. Nadere inlichtingen worden u gaarne door de
medewerkers ter plaatse gegeven.

S. Ham-Col tof

De Knipseldienst

De Knipseldienst beheert een collectie van ruim vijftien miljoen familieadvertenties,
die wekelijks door meer dan tweehonderd vijftig medewerkers in het hele land uit niet
alleen de belangrijkste Nederlandstalige dag-, week- en maandbladen, maar ook uit
verenigings-, overheids-, kerk- en bedrijfsbladen worden geknipt, gesorteerd en inge-
voegd. In tegenstelling tot andere knipselcollecties beperkten wij ons niet tot de grote
kranten, maar werden vanaf het begin van verzamelen door de NGV - en worden nu
nog steeds - ook zeer veel kleinere plaatselijke bladen bewerkt.

Geknipt worden berichten over o.a. geboorten, verlovingen, huwelijken en huwe-
lijksjubilea, echtscheidingen, overlijdens (ook door ongeval), in memoria, pensione-
ringen, faillisementen, onder-curatelestellingen, handlichtingen en gerechtelijke uit-
spraken, andere jubilea, maar ook foto's. Naast Nederlandse bladen worden ook bla-
den geknipt in Canada, Amerika, Cura§ao, Zuid-Afrika en Nieuw Zeeland. De oudste
advertentie-exemplaren dateren van eind achttiende eeuw; de meeste zijn van na 1950.
Uw familiegeschiedenis kan zo - voor wat betreft de twintigste eeuw - op eenvoudige
wijze worden aangevuld met soms verrassende gegevens op de knipsels.

Veel voorkomende familienamen zijn of worden wegens de enorme hoeveelheid
nader gesorteerd en wel op eerste letter van de voornaam en/of per tien jaar of minder.
Hierdoor is het toch mogelijk in een kist met bijvoorbeeld Bakker of De Vries in korte
tijd de gezochte personen te vinden. Dubbelen worden gesorteerd op aangetrouwden,
zodat de kans dat u bekenden treft groter wordt. Deze bewerking wordt ook toegepast
bij de Bidprentjes en het Familiedrukwerk. Er is geen zelfbediening; medewerkers
zullen u inwijden in de huisregels.

De vraag wordt wel gesteld: 'Hoe compleet is uw collectie?' Realiseert u zich wél dat
niet voor iedereen, noch voor elke memorabele gebeurtenis een advertentie in een
krant geplaatst wordt. Vaak volstaat de familie met een circulaire of een andere vorm
van aankondiging. Raadpleeg daarom ook de collectie Familiedrukwerk.
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Verder wordt er gewerkt aan een collectie 'Grote Knipsels op Familienaam'. Dit
zijn krantenartikelen van A5-formaat of groter over personen. Deze collectie zal waar-
schijnlijk zomer 1999 door de leden geraadpleegd kunnen worden.

A.J. Brouwer

Tip: overlijdensadvertenties van na 1939 geven de mogelijkheid via hierdoor verkre-
gen gegevens een kopie van de persoonskaart resp. [sedert 1 oktober 1994] uitdraai
van de persoonslijst van de overledene, schriftelijk aan te vragen bij het Centraal
Bureau voor Genealogie te Den Haag.

De Dienst Microfiches

Technische veranderingen kunnen ook leiden tot het instellen van nieuwe diensten.
Hoewel microfiches al tientallen jaren in archieven in gebruik waren, werd het aantal
in ons Verenigingscentrum aanwezige exemplaren pas begin jaren negentig zo om-
vangrijk, dat het de instelling van een aparte dienst ging wettigen. In 1992 kwam de
dienst dan ook tot stand.

De Dienst verzamelt en beheert algemene bestanden van fiches, o.a. van oude kran-
ten (bijv. de Alkmaarse Courant 1797-1915), DTB's, Oud Notarieel (ON)-indexen
op familienaam, Oud Rechterlijk (OR) en Burgerlijke Stand (BS)-tienjarentafels. De
bij ons aanwezige collectie fiches van de Mormonen (Kerk van Jezus Christus van de
Heiligen der Laatste Dagen) heeft niet alleen betrekking op Europa, maar beslaat de
hele wereld. Deze omvat de International Genealogical Index (IGI) (alfabetisch -
lexicografisch per land), een index per land of provincie van de verfilmde bronnen,
één op auteursnamen en titels van al dan niet verfilmde genealogieën en historische
werken, een index op door Mormonen gezochte achternamen en tot slot één op onder-
werpen.

Voorts wordt gestreefd naar het verwerven van fiches van gebieden en gemeenten
in Nederland waar veel migratie heeft plaatsgevonden (bijv. via de Maatschappij van
Weldadigheid naar Weststellingwerf en Ommerschans). Ook de index op de micro-
fichebestanden van het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag is bij ons in te
zien.

Enige aanspraak op volledigheid wordt niet gemaakt. Bestanden van bepaalde plaat-
sen kunnen (dankzij schenkingen of aankoop op verzoek en op kosten van leden)
toevallig aanwezig zijn, maar worden niet speciaal aangeschaft.

Dubbele series van (oudere) fiches worden op verzoek van een afdelingsbestuur ter
beschikking gesteld van die afdeling.

Het begin van de publicatie van bestanden van de Dienst vindt u op pag. 248, zodat
u zich thuis alvast kunt voorbereiden op uw bezoek aan ons Centrum.

J.J. Kaldenbach

De Dienst Heraldisch Archief

Wie het Verenigingscentrum in Naarden binnengaat zal zich misschien zo gauw niet
realiseren dat daar één van de grootste heraldische collecties van ons land is onderge-
bracht. Het is eigenlijk een van de drie grote verzamelingen, waarover men in Neder-
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land beschikt. Naast de gerenommeerde collecties Muschart en Steenkamp/Damstra,
welke bij het Centraal Bureau voor Genealogie zijn ondergebracht, is de NGV-collec-
tie van grote waarde en betekenis.

De collectie bestaat uit een kaartsysteem met ca. 60.000 vermeldingen van hoofdza-
kelijk Nederlandse geslachtswapens, welke voorkomen in boeken en periodieken, die
in het Verenigingscentrum aanwezig zijn, maar ook in bij de Biografische Documen-
tatiedienst ondergebrachte verzamelingen. Het zijn in het bijzonder de vroegere hoof-
den van dienst, de heren A.J. Roelofs en J. Westerbrink geweest, die deze schat aan
heraldisch materiaal tot stand hebben gebracht. Hun namen mogen hier wel eens met
ere worden genoemd.

Alle arbeid aan de NGV-collectie kon en kan niet voldoende zijn om een compleet
geheel van alle in Nederland voorkomende familiewapens tot stand te brengen. Het
werk gaat door, maar we maken ons geen illusies. Een ideaalsituatie zal nog lang op
zich laten wachten. Toch mogen we trots zijn op wat reeds bereikt is.

De Dienst Heraldisch Archief beschikt ook over een groot aantal boeken op het
vakgebied. Er zijn uiteraard de nodige inleidende boeken over heraldiek, maar ook
grotere seriewerken, waarin tienduizenden wapens (maar dan veelal wapens van bui-
tenlandse oorsprong) zijn beschreven. Zo staan er momenteel 46 delen van J. Sieb-
macher's Grosses Wappenbuch in de kast, alsook de delen 6 t/m 51 van de Deutsche
Wappenrolle.

Op deze plaats is het misschien goed nog eens te wijzen op een bij de Dienst opge-
stelde grote ladenkast met systeemkaarten, die een beschrijving (op naam) geven van
in diverse plaatsen van ons land gebruikte handmerken. Het zijn er ca. 35.000 en we
danken deze bijzondere collectie aan de Werkgroep Documentatie Handmerken, die
van 1982 tot 1994 heeft bestaan en waaraan voor altijd de namen van de heren M.A.
Struys en ons oud-bestuurslid S.E. Pronk Czn zijn verbonden. Nadat de werkgroep
zich had opgeheven, werd de NGV nog in 1994 in het bezit van haar 'nalatenschap'
gesteld. Het reeds geautomatiseerde deel van deze verzameling is in het Verenigings-
centrum te raadplegen.

Het jaar 1994 was ook het jaar waarin de functionele afdeling Heraldiek van start
ging. Waar de Dienst Heraldisch Archief vooral bedoeld is om de zelfgevormde en
van anderen verkregen verzamelingen te beheren en verder toegankelijk te maken, is
de afdeling Heraldiek actief op gebieden als wapenregistratie, publicaties (Heraldisch
Tijdschrift) en overige verenigingsactiviteiten (lezingen enz.). De afdeling houdt zich
ook bezig met heraldische raadgevingen. Een enkele keer in het jaar houden vertegen-
woordigers van de afdeling ook zitting in het Verenigingscentrum om geïnteresseerde
leden van diepergaand advies te dienen. Er is - zeker op dat punt - een goede samen-
werking tussen afdeling en Dienst.

Ten slotte nog: de ambiance van het huidige onderkomen van de Dienst Heraldisch
Archief is buitengewoon passend bij het onderwerp in kwestie. Ik weet natuurlijk dat
het gebouw, de Promers, uit de jaren zeventig van de vorige eeuw dateert. Maar die
heel dikke muren, die ronde bogen en zware deuren, die lijken ons verder in de tijd
terug te voeren. En dan niette vergeten: de oorspronkelijk militaire bestemming. De
Promers biedt toch een bij uitstek heraldische omgeving!

M. Vulsma-Kappers
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De Genealogische Adviesdienst

De Genealogische Adviesdienst is ingesteld om verenigingsleden die met hun genea-
logisch onderzoek zijn vastgelopen met raad bij te staan en hen zo mogelijk te advise-
ren bij het weer op gang brengen ervan. Het moet daarbij in principe gaan om gevallen
waarbij de aanvrager de gangbare primaire en secundaire bronnen reeds uitputtend
heeft onderzocht.

Bij uitzondering en voor zover mogelijk worden daarnaast ook specifieke vragen,
gericht op bijv. onderzoek in een ander land of onderzoek naar militairen in behande-
ling genomen.

Voor zover de vraagstellingen niet vanuit eigen kennis of documentatie kunnen
worden beantwoord wordt waar mogelijk de hulp ingeroepen van terzake kundigen.
Niet altijd is echter een gepast antwoord te geven of leidt een uitgebracht advies tot
het gewenste resultaat.

Wat is nu de relatie van de Genealogische Adviesdienst met het Verenigingscen-
trum? Zoals bekend is in het Verenigingscentrum een schat aan genealogische infor-
matie beschikbaar. Daarnaast heeft de Info-afdeling van het centrum een uitvoerige
dokumentatie opgebouwd over een groot aantal bronnen binnen en buiten het Vereni-
gingscentrum, over archiefinstanties, adressen en diverse vormen van genealogisch
onderzoek. Het is daarom vanzelfsprekend dat de Genealogische Adviesdienst bij de
beantwoording van ontvangen vragen en het opstellen van adviezen veelal gebruik kan
maken van de bij deze Info-afdeling verzamelde kennis en van het materiaal dat in het
Verenigingscentrum wordt verzameld.

Heeft u een vraag die voldoet aan de hierboven aangegeven behandelingsvoorwaar-
den, stuurt u dan een brief naar de Genealogische Adviesdienst, Postbus 976,1000 AZ
Amsterdam en sluit u tenminste drie postzegels (briefport) bij. Geeft u daarbij kort aan
welke bronnen u al heeft geraadpleegd. Voor de goede orde wordt hier nog vermeld
dat de Genealogische Adviesdienst zelf geen onderzoek voor de vraagstellers kan
verrichten en dat het niet mag gaan om vragen die thuishoren in de Gens Nostra-Vra-
genrubriek.

Het e-mailadres van de Genealogische Adviesdienst is: gad@ngv.nl
J. Thomasse
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HET BURGERWEESHUIS IN NAARDEN

door mr. A. VAN MAZUKt

Een paar jaar geleden werd het vroegere burgerweeshuis in Naarden intensief ver-
bouwd en gereed gemaakt voor het Stadsarchief, dat er sinds kort in is gevestigd. Het
is een oud en statig gebouw met een lange en interessante geschiedenis. Maar de in-
stelling van het burgerweeshuis als instituut is op zijn minst even interessant.

Wij hebben allen moeten leren dat in 1572 Alva een offensief begon tegen de op-
standige Nederlanden en dat zijn zoon Don Frederik toen o.a. Naarden veroverde en
er een moordpartij aanrichtte. Daarna trok hij over Amsterdam naar Haarlem om die
stad te belegeren.

In Naarden bestond toen een klooster: het Convent Oud-Naarden van de Orde der
Regulieren. Het was in 1438 gesticht door Laurens Gijsbertsz. en de conventualen
hadden sindsdien goed geboerd. Het was aan het begin van de 16e eeuw een tamelijk
groot en zeker welvarend klooster, Maar ook aan dit klooster was de oorlog niet zon-
der meer voorbij gegaan - Het werd door de Spaanse troepen verwoest en de paters
hadden toen hun heil gezocht en verkregen binnen de veste bij het bestuur van de stad.

Op 23 november 1577 keerden de krijgskansen in dit gebied: de troepen van de
Prins trokken Amsterdam binnen en na een paar jaar was het duidelijk dat er voorlopig
geen uitzicht was op een herstel van het Spaanse gezag. Pater-Procurator (de pater die
belast was met de zorg voor de geldmiddelen van het klooster) was toen Adriaan
Gijsbertsz. Wynter. Hoe het ook zij; pater Wynter begon in te zien dat het zaak was
om in de nieuwe omstandigheden er het beste van te maken. Hij schreef op 12 oktober
1579 een belangrijke brief, die als volgt begon: 'Alsoo deur voorgaende trouble wij
Pater Procurator ende gemeen Conventualen van Oude Naerde gedrongen zijn ge-
weest ons te begeven inde protectie ende bescherminge der Stede Naerden en Regen-
ten van dien tegens de grote overdadige Invasie en Tyranye der Souldate ende vrijbuy-
ters van beyde partye, die sonder genade, nyet alleen aen onsen goedere mer oick an
onse persone alle wreeth(ede)n ende onbehoorl(ijke) overlast sochte.... tegens welcke
overlast gemerct die van Naerden ons alle moogel(ijke) hulpe en assistentie gedaen
hebbe soo met raede en daet als met alle middelen van Justitie ende andersins tot onse
groet voordeel en voorstant. Oock angemerckt die ellendige en miserable staet der
arme desolate weduwen en weesen die deur de moordt en moordtdadige tyranye der
alles gemeen(e) vyande in grote getale in de voorsz. stede in groter armoede levende
zij(n) en wel grote hulp en troost behoeftig zijn(de).... '

Gezien dit alles gaven de Conventualen 'in banden van Burgerm(eeste)ren der
voorsz. Stede tot belang en onderhoud van arme derzelven Stede en Stichtinge van een
weeshuys, alle goedere rente en Lande van 't voorsz. Convent soe inde bedrijve van
Goylandt als elders daer buytre gelege, geen daervan uytges(onder)t.'

Aan de schenking was een voor de Broeders die nog deel uitmaakten van het Convent
belangrijke voorwaarde verbonden. Wynters bedong namelijk dat de Pater Procurator,
dus hij zelf, 'ende gemeen(e) (= gewone) Conventuale ons leven lang geduerende
daeran reserveren onse behoorl(ijke) alimentatie, met expresse conditie dat wij Pater
Adrianus Wynter onse leve lang de administratie van voorsz. goederen hebben ende
bedienen sulle, daervoore alle jaers genyeten boven de alimentatie van twe hond(er)t
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gulden van XL groot 't stuck, maecken(t) t samen driehond(er)t gelijcke sjaers.' Hij
vroeg dus om alimentatie voor de broeders, maar stelde de uitkering voor zich zelf al
vast en bedong verder nog het rentmeesterschap over de beschikbaar gestelde goede-
ren etc.

Burgemeesters accepteerden de schenking onder de bedongen voorwaarden. Zij be-
loofden de gevraagde uitkeringen te verstrekken 'tot een redelijke somme van pennin-
gen', te weten aan pater Barentsz, die een van de oudste Conventualen was, 150 gul-
den per jaar, aan Cornelis Swanings, Geerlof Heynricx en Rijck Reynertsz, Jacob
Hermansz. en Rijck Gerritsz ieder 70 gulden en aan Wouter Reyersz. 50 gulden per
jaar. De betrokkenen kregen verder als zij in Naarden of in het Gooi bleven wonen
alle privileges en vrijheid van schot etc. zoals Oude Naerde, het vroegere klooster,
placht te genieten. Het groepje Conventualen was dus echt niet groot meer.

Er volgt dan nog een bepaling, die later tot problemen aanleiding heeft gegeven: 'so
't gebeurde dat voorsz. Convent in toecom(ende) tijde weder opgebout en de oude
dienste bij de conventuale aldaer gepleecht soude moeten werden dat alsdan voorsz.
gbifte cesseren zal.'

Daar de vroedschap niet zelf zonder meer over deze zaken kon beslissen, maken zij
de realisatie tenslotte afhankelijk van de approbatie en confirmatie door S. Excellentie
en de Heeren.Staten.

Nu draaiden de ambtelijke molens in die tijd blijkbaar nog niet zo stroef, want ter-
wijl Adriaen de Winter zijn brief op 12 oktober 1579 schreef, kwam al anderhalve
maand later, op 28 november, deze approbatie af.

Hoe zat het met die goedkeuring van de Staten? In hetzelfde archief in Naarden ligt
het antwoord op die vraag en wel in o.a. een brief uit 1933 van het Centraal Adviesbu-
reau voor Publiek Recht en Administratie. Er was namelijk toen wat onmin ontstaan
rond plannen van het gemeentebestuur met de bezittingen van het voormalige wees-
huis, die door dit bestuur zouden worden ondergebracht in een Pater Wijnterfonds.
Had het gemeentebestuur het recht daartoe?

Al voordien in 1909 was er in Naarden ook al enige commotie geweest rond het
Burgerweeshuis. Dat was best te begrijpen, want de schenking van Pater Wijnter en
de zijnen was niet mis. Het Weeshuis was van meetaf rijk en het heeft Naarden en de
omgeving meerdere malen nog geholpen bij de financieringsproblemen die er ook
vroeger waren. De aanleg van de Trekvaart naar Muiden werd b.v. in 1641 groten-
deels door het Weeshuis gefinancierd. In 1909 heeft 'De Gooilander' zijn visie ge-
bracht over pogingen om zich in het bezit te stellen van deze rijkdommen. Er werd
gesteld, dat een r.-k. wethouder 'het zeer groot batig saldo van het Burgerweeshuis
steeds elk jaar op het Grootboek geplaatst' had om dat later, als zich te Naarden een
orde van de Regulieren zou vestigen op grond van de ontbindende voorwaarde die bij
de schenking in 1579 was gemaakt, die goederen weer ter beschikking van hen te
stellen.

In 1933 ging het erom dat bij gebrek aan een functionerend weeshuis, het gemeen-
tebestuur het kapitaal in een fonds wilde onderbrengen om daaruit de onderbrenging
van wezen in pleeggezinnen te bekostigen. Opnieuw kwam Naarden in rep en roer,
kon dat allemaal wel? Het genoemde bureau heeft de geschiedenis vanuit juridisch
standpunt onderzocht en kwam tot de conclusie, dat het gemeentebestuur het volste
recht had om dit te doen.

In 1965 werd dit fonds overigens, zonder rumoer, opgeheven. De Algemene Bij-
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standswet maakte het overbodig. De bezittingen werden overgeboekt op een reservere-
kening 'Pater Wijnterfonds' van de gemeente.

Bij de beslissingen omtrent de rechten van de gemeentelijke overheid, speelde de
juridische historie een grote rol. Want de reformatie en de keuze van de overheid voor
deze nieuwe leer, had ook juridische gevolgen. De geestelijke en kerkelijke goederen
vielen namelijk voordien onder het canonieke recht, met de bisschop als opper-toe-
zichthouder op het goed gebruiken ervan; dat werd van toen af niet meer als geldend
erkend. De goederen konden niet alleen niet meer voor de gegeven bestemming wor-
den gebruikt; de wereldlijke overheid oefende onder de nieuwe omstandigheden het
toezicht erover uit. Vrij vlug namen de Staten van Holland dan ook een aantal resolu-
ties aan die wat orde op deze zaken moesten stellen. Al op 19 juli 1572 werden b.v.
de klooster(goederen) als fundaties van ouds erkend; op 23 augustus 1572 en 10 febru-
ari 1573 volgden plakkaten, waarbij de optekening en inventarisatie van deze goede-
ren werd gelast. De Pacificatie van Gent erkende het recht van de Staten om 'reforma-
toire' maatregelen te nemen en dit werd bij de Unie van Utrecht later bevestigd.

Op grond van deze maatregelen moest de approbatie van de Staten worden verkre-
gen om de schenking van Pater Wijnter en de zijnen te verwerkelijken.

De Staten bemoeiden zich overigens niet actief met deze materie; zij wachtten af en
zagen er alleen op toe, dat als beheerders overleden er geen andere in hun plaats wer-
den benoemd. Zo stierven de corporaties en gemeenschappen van personen als vanzelf
uit en kwam het zover, dan gaven zij meestal wel de goedkeuring aan een accoord van
de enkele nog overgebleven beheerders met de stedelijke besturen. Dat daarbij een
alimentatieregeling werd getroffen voor de nog levende conventualen, zoals in Naar-
den gebeurde, was een voorwaarde die was neergelegd in de Pacificatie van Gent.

Pater Wijnter deed dus eigenlijk niets byzonders; hij handelde zoals in deze situaties
ook elders werd opgetreden. Hij vergat zijn medebroeders niet want dat mocht niet en
hij zag zichzelf ook niet over het hoofd.

Hij heeft nog enige tijd de goederen kunnen beheren; in de Grote Kerk in Naarden
werd hij in 1587 begraven. De grafsteen ligt nog in het koor en daaruit blijkt dat hij
toen 67 jaar zou zijn geweest.

Er is ook nog een mooi portret van hem, met als bijschrift 'Tempora mutantur, nos
et mutamus in illes.' of: De tijden veranderen en wij met hen. Wat zou daarmee be-
doeld zijn?

Het is overigens niet alleen Pater Wijnter, die dat ervoer, zijn schenking aan de stad
heeft dat ook ervaren. En niet te vergeten de stad zelf, die eeuwenlang haar wezen
goed heeft kunnen verzorgen dankzij deze oplossing.

Hoe zou het nu eigenlijk gesteld zijn met die reserverekening op het gemeentehuis?

Overgenomen met toestemming uit het afdelingsblad 'Gooi en Eemland'
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EEN BIJZONDERE HUWELIJKSKETEN TE BLARICUM

door H. VAN DER VOORT

Een huwelijksketen is een boeiend verschijnsel. De lange reeks van huwelijkspartners
leidt tot merkwaardige familieverhoudingen. Hoe de mensen zelf dachten over het
grote aantal stiefvaders en—moeders, halfbroers en-zusters en stiefbroers en-zusters
valt nu moeilijk te achterhalen. Hoe zij het ervaarden om een stief/halfbroer of— zuster
te hebben van een halve eeuw ouder of jonger, is nergens opgetekend. Wel zijn nog
in archieven de juridische complicaties te vinden: bijvoorbeeld hoe de erfenissen te
verdelen en wie met wie mocht huwen.

Tot in de twintigste eeuw ontstond na het overlijden van de partner de noodzaak om
een nieuwe partner te vinden. Het werk, veelal op het land, en het huishouden met de
zorg voor de kinderen uit het eerdere huwelijk lieten zich veelal moeilijk combineren.
Het hertrouwen was dan ook een algemeen verschijnsel. Ook in Blaricum, waar geen
weeshuis bestond en het de gewoonte was om twee verwanten van de overledene als
voogden aan te stellen en de kinderen bij de achtergebleven ouder te laten. Maar het
ontstaan van een huwelijksketen blijft een bijzonderheid. Meestal blijft het bij drie of
soms vier schakels: een weduwnaar huwt een weduwe of een tweede echtgenoot of
echtgenote hertrouwt zelf.

Bij het uitzoeken van mijn kwartierstaat stuitte ik op een gegeven moment in de
achttiende eeuw onder mijn Blaricumse voorouders op een huwelijksketen. Bij deze
huwelijksketen is niet zozeer de lengte, 86 jaar, en ook niet het aantal van zeven scha-
kels het bijzondere, maar wel dat deze door mijn kwartierstaat heen loopt. Ik stam uit
drie van de huwelijken uit deze huwelijksketen. Het overzicht van de huwelijksketen
wordt gevolgd door een fragment van mijn kwartierstaat, waarmee mijn afstamming
uit deze huwelijksketen zichtbaar gemaakt wordt.

De huwelijksketen
A. Jan Gijsbertsz Kramer (Cramer), overl. Blaricum, begr. ald. (impost 24-09) 1740,
tr. (l)1 Blaricum (impost) 9-8-1727: Aaltje Willems, afkomstig van Huizen (uit dit
huwelijk zijn geen kinderen bekend), tr. (2) gerecht [Muiden (impost 6-3)1729, Blari-
cum (impost 11-3) 1729, otr. gerecht Muiden 6-3-1729] Muiden 29-3-1729 Jannetje
Hendrikse Dekker2, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 21-6-1699 (get. Wijmpje Cornelis-
se), overl. Blaricum, begr. ald. (impost) 13-3-1749, dr. van Hendrik Willemsz Dekker
en Maria Janse Verwer.

Kinderen (allen geb. Blaricum en r.-k. ged. ald., tenzij anders vermeld):

1. Wijmpje Kramer, geb. Muiden, r.-k. ged. ald. 17-2-1730 (get. Pietertje Everts).
2. Maria (Marietje) Kramer, geb. Muiden, r.-k. ged. ald. 7-4-1731 (Willemijntje

Hendrikse).
3. Hendrik Kramer, ged. 9-10-1732 (get Claasje Hendriks), overl. Blaricum, begr.

ald. (impost 13-10) 1733.
4. Hendrik Kramer, ged. 17-10-1734 (get. Willempje Hendriks).
5. Gijsbert Kramer, ged. 4-11-1735 (get. Claasje Hendriks).
6. Lijsje / Elisabeth Kramer, geb. ca. 1736/1737, doop niet gevonden3.
7. Jan Kramer, ged. 17-9-1739 (get. niet vermeld).
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- Op 26-1 -1729 transporteert Jan Gijsbertsz Cramer, wonende te Muiden, aan Reyer Teunisse Root-
hart, wonende te Eemnes, een akker te Veen in 't Muijsenest of Geert Gijsbertses Erff, onder het
gerecht van Eemnes Buitendijk, belend ten oosten en ten zuiden de kinderen van Gerrit Teunisse
Boer, ten westen de Gooier Gracht en ten noorden de koper, en verklaarde hij dat de koopsom van
f. 155,= voldaan is4

- Op 26-1 -1729 transporteert Jan Gijsbertsz Cramer, wonende te Muiden, aan Anthony Gerberden
Haan, wonende te Eemnes, een morgen en 200 roeden bouwland in Sijmentje Rijck Pepers Erff,
onder het gerecht van Eemnes Buitendijk, belend ten oosten Rijck Goossense Boeff, ten zuiden
Gerrit Petersz Schothorst, ten westen de kinderen van Peter Gijsbertsz de With en ten noorden de
heer ten Hoven, en verklaarde hij dat de koopsom van f. 100,= betaald is5.

- Jan Gijsbertsz Cramer treed 28-11 -1734 op als gemachtigde van Hendrik Gerritsz Geelink inzake
een rekening betreffende ontvangsten en uitgaven gedaan door Tijmen Mijndertsz van goederen
van Hendrik Gerritsz Geelink over de periode 11-6-1726 tot 22-6-1734. Deze rekening wordt
verantwoord tegenover schout en schepenen van Blaricum. Jan Gijsbertsz had hiervoor een procu-
ratie ontvangen, waarvan de acte op 29-7-1734 was gepasseerd voor schout en schepenen van
Eemnes6.

- Op 9-1 -1741 werd in de plaats van Jan Gijsbertsz Cramer, die overleden is, tot voogd over de twee
minderjarige nagelaten kinderen van Hendrik Gerritsz Geelink en diens weduwe, Rijkje Harmensz,
naast Hendrik Lubbertsz Bakker aangesteld Hendrik Gerritsz Rigter7.

- Op 27 maart 1741 zijn tot voogden over de vier minderjarige nagelaten kinderen van Jan Gijs-
bertsz Kramer, in huwelijk verwerkt bij Jannetje Hendriks Dekker, aangesteld Gijsbert Lamberts
Elbertsz en Jan Frans Woberde8.

- Op 21-6-1741 werd tot voogd over de minderjarige kinderen van Jan Gijsbertsz Kramer en Janne-
tje Hendriks Dekker, in de plaats van Jan Fransz, aangesteld Hendrik Gerritsz Rigter9.

- Het huis van Jan Gijsbertsz Kramer gaat over in handen van Willem Jansz Goyer10.

B. Jannetje Hendrikse Dekker, hertr. Blaricum (impost 30-3) 1741, otr. gerecht Die-
men 30-3-1741 Meeuwis Jacobsz Raven, geb. B laricum, r.-k. ged. ald. 19-2-1717 (get.
Trijntje Harmens), overl. Blaricum 8-3-1788" , begr. ald. (impost 11-3) 1788, land-
bouwer, zn. van Jacob Harmensz en Annetje Meeuwisse (uit dit huwelijk zijn geen
kinderen bekend3).

C. Meeuwis Jacobsz Raven, hertr. (1) Blaricum (impost 27-9) 1749 Gijsje Jacobse de
Jong, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 19-7-1733 (als Gijsbertje, get. Jannetje Jacobs),
overl. Blaricum, begr. ald. (impost 26-3) 1771, dr. van Jacob Borts en Gijsje Jacobs
(uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend3), hertr. (2) Blaricum / Hilversum (impost
5-3) 1772, tr. r.-k. Blaricum 23-3-1772 (get. Joanna Swankhuisen en Jaantje Harmse)
Huijbertje Gerrits Vonk, overl. Blaricum, begr. ald. (impost 27-6) 1783, wed. van
Klaas Pol, woonde in 1772 te Hilversum (uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend),
hertr. (3) Blaricum (impost 4-9) 1783, tr. r.-k. Blaricum 19-9-1783 (get. Claas Heer-
schop en Maria Pastoors) Geertje Juriens (Juriaans) (van) We(e)verdijk, geb. Eemnes,
r.-k. ged. Eemnes Buiten 28-5-1759 (get. Gijsbertje Everts), overl. Blaricum 7-10-
1791", begr. ald. (impost 11-10) 1791, dr. van Juriaan Juriensz (van) Weeverdijk en
Lijsbeth Everts.

Kinderen (allen geb. Blaricum en r.-k. ged. ald.):

1. Jacob Raven, ged. 23-8-1784 (get. Fransje Heerschop).
2. Jurie Raven, ged. 6-8-1785 (als Juriaan ofwel Georgius; get. Annetje Juriens

Weeverdijk), overl. Blaricum oktober 1788", begr. ald. (impost 24-10) 1788.
3. Elbert Raven, ged. 10-10-1786 (get. Fransje Heerschop), overl. Blaricum 30-10-

1791", begr. ald. (impost 1-11)1791'2.
- Meeuwis Jacobsz Raven verwierf het huis van zijn schoonvader Jacob Bortsz en bezat tussen 1780
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en 1788 daarnaast 3 morgen en 1 Vi spint bouwland verdeeld over 11 percelen, welk bezit over
ging op Aalt Puijk13. Hij had rond 1764 al 3 percelen bouwland, 5 'A spint in de Molenaarskamp,
1 VÏ schepel in de Vrijhoven en 1 schepel voor aan de Heetweg overgedragen aan Jan Pieters'4.

- Op 29-5-1745 werden tot voogden over het minderjarige kind van Elbert Jacobsz Raven en Janne-
tje Rijksz, aangesteld Elbert Meeuwisz, wonende te Eemnes, Willem van de Pol, wonende te
Hilversum, en Meeuwis Jacobsz Raven, wonende te Blaricum15.

- Op 25-5-1750 werden tot voogden over de minderjarige kinderen van Willem Cornelisz Verwer
en Eijbetje Jans, genaamd Neeltje Willemse Verwer, Cornelis Willemsz Verwer en Matje Willem-
se Verwer aangesteld Gerrit Pietersz van de Pol en Meeuwis Jacobsz Raven16.

- Op 13-1-1755 werden tot voogden over de minderjarige kinderen van Hermen Jacobsz Raven,
aangesteld Meeuwis Jacobsz Raven en Lambert Jacobsz Raven, en tot toeziende voogd Hendrik
Rigter17.

- Meeuwis Jacobsz Raven legde 19-8-1786 als eigenaar van 4 schepel bouwland onder Blaricum,
tezamen met andere eigenaren van landbouwgronden, een verklaring af omtrent de schade die zij
geleden hadden ten gevolge van de konijnplaag van 1784-178618.

- Op 10-10-1791 werden als voogden over de twee minderjarige kinderen, genaamd Jacob en Jurie
Meeuwisz Raven, van Geertje Weverdijk en Meeuwis Jacobsz Raven, beiden overleden, aange-
steld Jacob Heerschop en.Lambert de Zaaijer".

- Op 8-1 -1798 stelden schepenen van Blaricum tot voogden over Arisje en Meeuwis Puijk, minder-
jarige kinderen van Elbert Puijk en Geertje Weverdijk (doorgehaald staat: alsmede over Jacob
Raven in een vroeger huwelijk verwekt bij wijlen Meeuwis Raven), Willem Lamphen en Sijmen
Vos, beiden wonende te Blaricum'9.

- Op 7-2-1798 vond de boedelscheiding plaats van de nalatenschap van Elbert Meeuwisz Raven,
waarbij zijn volle broer Jacob voor 2/3 deel en zijn halfzus Arisje en halfbroer Meeuwis Aalten
Puijk elk voor 1/6 erfgenaam zijn, en de boedelscheiding voorafgaand aan het hertrouwen van Aalt
Hendriksz Puijk, weduwnaar van Geertje Weverdijk, waarbij Jacob Meeuwis Raven als erfgenaam
van zijn ouders Meeuwis Jacobsz Raven en Geertje Juriens Weverdijk en als erfgenaam van zijn
broer Jurie Meeuwisz Raven uitgekocht werd. Jacob Meeuwis Raven ontving uit deze uitkoop in
volle eigendom drie dammaat binnenland in Keesje Lappers Erf, zijnde de derde kamp belent Jan
Voorthuizen ten zuiden en Elbert Tijmensz Raven ten noorden, gelegen in Eemnes Buitendijk,
alsmede anderhalf dammaat maatland, zijnde de helft in drie dammaat maatland in Trijnenmaat,
de derde kamp gemeen met Jacob Bortsz, belend den burger Blom ten oosten en Lammert de
Zaaijer ten westen, gelegen in Eemnes Buitendijk. Hierbij werd bepaald dat Jacob Meeuwisz
Raven f. 160,= weder aan Aalt Hendriksz Puijk betaalt en aan zijn halfzus Arisje en Meeuwisz
Aalten Puijk elk f. 140,= als uitkoop van hen tweeën uit de nalatenschap van Jurie Meeuwisz
Raven".

D. Geertje Juriens (van) We(e)verdijk, hertr. Blaricum (impost 28-9) 1788, tr. r.-k.
Blaricum 28-9-1788 Aalt (Eelt, Elbert) Hendriksz Puijk, geb. Blariucm, r.-k. ged. ald.
17-2-1761 (get. Lambertje Jacobs), overl. Blaricum (huis nr. 85) 21-5-1812, zn. van
Hendrik Cornelisz Puijk en Adriana Eelten Hol.

Kinderen (allen geb. en r.-k. ged. Blaricum):

1. Arisje Aalts Puijk, ged. 3-12-1789 (als Aartje of Arnolda; get Teuntje Hendriks
Puijk).

2. Meeuwis Aaltsz Puijk, ged. 3-7-1791 (get. Annetje Juriens Weeverdijk), 'spin-
der', overl. Blaricum (huis nr. 72) 5-8-1846.

TL. Aalt Hendriksz Puijk, hertr. Blaricum (impost 1-2) 1798, Laren (impost2-2) 1798,
tr. r.-k. Blaricum 11-2-1798 Grietje Hendrikse Smit, geb. Laren, r.-k. ged. ald. 25-7-
1772 (get. Lambertje Smidt), overl. Blaricum (huis nr. 85) 26-4-1847, dr. van Hendrik
Gerritsz Smit en Aaltje Berendse Banis.

Kinderen (allen geb. en r.-k. ged. Blaricum):
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1. Marritje Puijk, ged. 4-10-1798 (get. Lammertje Hendriks Smit).
2. Hendrik Puijk, ged. 3-11-1799 (get. Marritje Jacobs Heerschop), werkman, wo-

nende te Blaricum.
3. Aaltje Puijk, geb./ged. 15/16-1-1801 (get. Willempje Smit).
4. Jannetje Puijk, ged. 27-5-1802 (get. Teuntje Puijk), tr. Willem de Gooijer, geb.

ca. 1800, landbouwer.
5. kind (het vijfde kind uit dit huwelijk is nog niet gevonden).

F. Grietje Hendrikse Smit, hertr. Laren en Blaricum20 10-10-1813 Harmen Pietersz
Puijk, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 10-11-1784 (get. Gerrit Willemsz Rigter), overl.
Blaricum 31-12-1830, landbouwer, zn. van PieterGijsbertsz Puijk en Mensje Willem-
se Rigter (uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend).

De Fragment-Kwartierstaat

Generatie I
1. Ing. Henricus Jozef Theodorus van der Voort, geb. Hilversum 10-6-1960, bouw-

kundig ingenieur.

Generatie II
2. Coenradus Nicolaas Maria van der Voort, geb. Hilversum 14-10-1934, off-set

drukker (vut), tr. Eenmes 8-10-1959
3. Maria Bartholomea Groen, geb. Eemnes 20-6-1933 (uit dit huwelijk werden ze-

ven kinderen geboren).

Generatie III
4. Hendrikus George Leonardus van der Voort, geb. Bussum 9-7-1899, vrachtrijder,

eigenaar - kastelein van café C. Tukker te Hilversum 1928-1964, overl. Hilver-
sum 30-8-1968, tr. Hilversum 21-6-1928

5. Antonia Luci(a) Tukker, geb. Hilversum 21-11-1903, overl. Hilversum 24-10-
1980 (uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren).

6. Bartholomeus Groen O.O.N., geb. Hilversum 9-5-1890, timmerman-aannemer,
bedrijfsleider gemeentelijk waterleidingbedrijf van Eemnes ca. 1932-1960, ge-
meenteraadslid van Eemnes 1922-1940, wethouder van Eemnes 1923-1935 en
1939-1940, overl. Boxtel 13-3-1980, tr. Duiven 6-10-1921

7. Maria Theodora Berndsen, geb. Loo (gem. Duiven) 18-1-1890, overl. Boxtel 26-
10-1973 (uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren).

Generatie IV
10. Coenraad Tukker, geb. Hilversum 23-8-1868, landbouwer, vrachtrijder, sedert

1902 eigenaar-kastelein van café C. Tukker te Hilversum, overl. Hilversum 14-
12-1927, tr. Naarden 7-11-1898

11. Grietje Koelink, geb. Naarden 8-10-1869, overl. Hilversum 16-10-1939.
Kinderen (allen geb. Hilversum):
1. Elisabeth Margaretha Tukker, geb. 20-2-1900, tr. Franciskus Johannes Wiegmans, uitvoerder.
2. Nicolaas Meeuwis Tukker, geb. 21-3-1901, smid, tr. Alida Fakkeldij.
3. Margaretha Hendrika Clara Tukker, geb. 19-9-1902, tr. Johannes Hovius, timmerman, hertr. M.E.

Tukker.
4. Antonia Luci(a) Tukker, zie 5.
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Bedevaart te Kevelaar (Dld.) in 1912. Voor de man de lange staf loopt Meeuwis Tukker (kw.nr. 20)
met naast hem zijn zoon Coenraad Tukker (kw.nr. 10)

5. Metta Elisabeth Tukker, geb. 18-1-1906, tr. Johannes Hovius, wed. van M.H.C. Tukker.
6. Lusia Cornelia Tukker, geb. 13-2-1908, tr. Henricus Jacobus Alders.
7. Levenloos geboren zoon., geb./overl. 6-7-1911.
8. Levenloos geboren dochter, geb./overl. 18-10-1915.

12. Gijsbertus Groen, geb. Eemnes 19-10-1845, metselaar-aannemer, overl. Eenmes
12-3-1939, tr. Blaricum 25-1-1876

13. Grietje Raven, geb. Blaricum 17-10-1850, overl. Hilversum 17-11-1897.
Kinderen (allen geb. Hilversum, tenzij anders vermeld):
1. Bartholomeus Groen, geb. Blaricum 23-5-1878, overl. Hilversum 30-10-1888.
2. Antonia Jacoba Groen, geb. 14-10-1881, overl. Hilversum 20-10-1881.
3. Jacobus Groen, geb. 12-6-1883, tr. Mietje Bouwman.
4. Antonius Groen, geb. 26-8-1887, tr. Geertruida Johanna Wilhelmina Sprong.
5. Bartholomeus Groen, geb. 9-5-1890, zie 6.
6. Adrianus Groen, geb. 19-10-1892, overl. Hilversum 31-3-1896.

Generatie V
20. Meeuwis Tukker, geb. Bussum 16-1-1833, landbouwer, overl. Hilversum 20-12-

1921, tr. Hilversum 5-6-1867
21. Elisabeth (Betje) Puik, geb. Hilversum 1-1-1837, overl. Hilversum 10-7-1908.

Kinderen (allen geb. Hilversum):
1. Coenraad Tukker, geb. 23-8-1868, zie 10.
2. Lucia Tukker, 13-10-1869, melkhandelaar te Hilversum.
3. Even Tukker, geb. 20-12-1870, vrachtrijder, tr. Helena Stikvoort.
4. Jacobus Tukker, geb. 19-9-1873, overl. Hilversum 14-3-1874.

22. Klaas Koelink, geb. Bussum 1-2-1831, landbouwer, veehouder en handelaar in
tweedehands goederen, overl. Bussum 24-5-1905, tr. Bussum 7-2-1860
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Grietje Raven (kw.nr. 13), echtgenote van Gijsbertus Groen.
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23. Grietje Puijk, geb. Blaricum 24-9-1832, dienstbode (tot haar huwelijk), overl.
Bussum 27-02-1878.
Kinderen (allen geb. in de Naardermeer te Naarden):
1. Lijsje Koelink, geb. 24-11 -1861, tr. Rijk van Eijden.
2. Hendrik Koelink, geb. 17-11-1862, overl. Naarden, 23-8-1863.
3. Jan Koelink, geb. 13-11-1863, tr. Hendrika Speller.
4. Elisabeth Koelink, geb. 19-12-1865, tr. Wilhelmus van Nieuwenhuizen.
5. Hendrik Koelink, geb. 9-11-1867, overl. Naarden 10-2-1868.
6. Grietje Koelink, geb. 8-10-1869, zie 11.

26. Meeuwis Jacobsz Raven, geb. Blaricum 23-8-1814, veehouder, vrachtrijder,
woonde naast zijn vader op huis nr. 37 te Blaricum, overl. Blaricum 22-9-1858,
tr. Blaricum 9-6-1835

27. Antje Hol, geb. 27-1-1814, overl. Blaricum 13-8-1863.
Kinderen:
1. Lambert Raven, geb. ca. 1836, in 1863 werkman te Blaricum.
2. Meeuwis Raven, geb. Blaricum 29-12-1846, overl. Blaricum 12-12-1846.
3. Grietje Raven, geb. Blaricum 27-10-1840, zie 13.

Generatie VI
42. Evert Puik (Puijk), geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 27-12-1798 (get. Lammert

Puijk), boerenknecht, later landbouwer, huurde een boerderij aan het Moleneind
(= nu: Vaartweg) te Hilversum van jhr J.W. Janssens21, overl. Hilversum 18-2-
1873, tr. Hilversum 9-5-1827:

43. Zeijtje (Sijtje) Hendriks, geb. Bussum, r.-k. ged. Naarden 12-5-1796 (get. Anna
Ronk), overl. Hilversum 8-6-1855.
Kinderen (allen geb. Hilversum):
1. Jacob Puijk, geb. 19-1-1829, akkerbouwer, tr. Marretje Splint.
2. Ruth Puijk, geb. 8-4-1830, akkerbouwer, tr. Mietje Brouwer.
3. Jannetje Puijk, geb. 31-6-1831.
4. Maria Puijk, geb. 25-10-1832, tr. Dirk van Houten, tuinman.
5. Jan Puijk, geb. 24-1-1834, akkerbouwer, tr. Geertruida (de) Ruiter.
6. Klaas Puijk, geb. 3-8-1835, akkerbouwer, tr. Feusje Kok.
1. Elisabeth Puijk, geb. 1 -1 -1837, zie 21.
8. Heintje Puijk, geb. 2-11-1842, tr. Adrianus Steur, dagloner.

46. Hendrik Elbertsz Puijk, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald 3-11-1799 (get. Marritje
Jacobs Heerschop), arbeider, werkman, landbouwer , overl. Blaricum 3-5-1849
(huis nr. 116), tr. Blaricum 21-10-1829

47. Lijsje Heerschop, geb. Soest, r.-k. ged. ald. 17-7-1800 (get. Marritje de Zaaijer),
overl. Blaricum 19-1-1848.
Kinderen (allen geb. Blaricum):
1. Elbert Puijk, geb. 17-5-1830, overl. Blaricum, 14-9-1847 (huis nr. 116).
2. Grietje Puijk, geb. 24-9-1832, zie 23.
3. Klaas Puijk, geb. 24-8-1834.
4. Arisje Puijk, geb. 6-10-1840 (huis nr. 116).
5. Hendrik Puijk, geb. 19-2-1842 (huis nr. 116).

52. Jacob Meeuwisz Raven, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald 23-8-1784 (get. Fransje
Heerschop), veehouder , overl. Blaricum 21-1-1839 aan pluriskoortsen en kou-
stoffen, begr. Blaricum 24-1 -1839, tr. (2) Laren 9-6-1822 Aalt je Puijk, geb. Blari-
cum, 15-1-1801, r.-k. ged. ald. 16-1-1801 (get. Wijmpje Smit), overl. Blaricum
9-10-1872, dr. van Eelt Hendriksz Puijk en Grietje Smit (zie 92 en 93) (Aaltje
Puijk hertr. Blaricum 19-2-1841 Cornelis Grootveld, geb. Huizen, r.-k. ged. Blari-
cum 10-4-1810 (get. Willem Krelisz Puijk en Grietje Krelisse Puijk), arbeider,
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later landbouwer, zn. van Willem Grootveld en Grietje Krelisse Puijk, overl.
Blaricum (huis 14) 10-1-1878), tr. (1) Laren en Blaricum20 19-04-1812

53. Neeltje Gijsbertse Vos, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald 13-7-1787 (Jannetje Jans
Ruijter), overl. Blaricum 5-8-1818.
Jacob Meeuwis Raven woonde op moment van zijn dood in huis nr. 38, dat bestond uit een voorhuis,
zuiderkamertje, noorderkamertje, kelderkamertje, kelder, zolder en achterhuis; hij bezat op 21 -1 -1839
een twaalfde deel in een huis, erf en tuin te Blaricum, de helft van een stuk groenland, groot 1 ha 67
are, in Jan Heintjes of Luitenmaat in de Maatpolder te Eemnes Buitendijk en de heft in een stuk
groenland, groot 1 ha 68 are, in Jan Benningsmaat in de Maatpolder te Eemnes Buitendijk22.
Kinderen (allen geb. Blaricum, tot 1817 gemeente Laren en Blaricum):
Uit eerste huwelijk:

1. Gijsbertje Raven, geb. 31-1-1813, overl. vóór 1834.
2. Meeuwis Raven, geb. 23-8-1814, zie 26.
3. Geertje Raven, 6-12-1816, tr. Willem Nieuwenhuijs, timmerman.

Uit tweede huwelijk:
4. Elbert Raven, geb. 22-8-1822, overl. vóór 1839.
5. Grietje Raven, geb. 7-9-1823. .
6. Aartje Raven, geb. 20-9-1825 (als Arisje).
7. Elbert Raven, geb. 25-12-1827, overl. vóór 1839.
8. Gijsben Raven, geb. 3-1-1829.
9. Hendrik Raven, geb. 17-3-1830, boerenknecht 1858, woonde huis nr. 111 te Blaricum.

10. Elbert Raven, geb. 6-2-1833, koopman 1872, woonde huis nr. 14 te Blaricum.
11. Gijsbertje Raven, geb. 9-12-1834, overl. in 1834 aan 'zwakte'22, tweeling met volgende.
12. Betje Raven, geb. 9-12-1834, overl. in 1834 aan 'zwakte'22, tweeling met vorige.
13. Jacob Raven, geb. 21-12-1835, koopman te Blaricum 1878.
14. Jan Raven, geb. 19-6-1837.
15. Jaapje Raven, geb. (postuum) 19-6-1839.
Uit huwelijkvan Cornelis Grootveld en Aaltje Puijk:

1. Willem Grootveld, geb. 14-7-1843.
2. Willem Grootveld, geb. 20-12-1845.

Generatie VII
84. Jacob Evertsz Puijk, geb. Blaricum ca. 1753/17543, dagloner, werkman, overl.

Blaricum 20-1-1829, tr. Blaricum (impost 17-6) 1791, tr r.-k. ald. 19-6-179 l(get.
in facie ecclesiae; opm.: quod semper sub intellig etum nisi aliter notatur)

85. Jannetje Jans Boere(n), geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 10-8-1765 (get. Klaasie
Hendrikse Dekker), arbeidster, overl. Blaricum 27-9-1822.
Kinderen (allen geb. Blaricum, r.-k. ged. ald.):
1. Jacoba Puijk, ged. 3-4-1793 (get. Jannetje Everse Puijk), overl. vóór 1822.
2. Evert Puijk, ged. 1-1-1795 (get. Jannetje Everse Puijk), overl vóór 28-2-1797.
3. Jan Puijk, ged. 13-1-1796 (get. Grietje Boere), overl. vóór 15-7-1801.
4. Evert Puijk, ged. 28-2-1797 (get. Lammert Eversz Puijk), overl. vóór 27-12-1798.
5. Evert Puijk, ged. 27-12-1798 (get. Lammert Puijk), zie 42.
6. Jan Puijk, ged. 15-7-1801 (get. Grietje Jans Boeren), in 1829 werkman.
7. Jacob Puijk, ged. 8-10-1803 (get. Jannetje Everse Puijk), overl. vóór 1822.
8. Klaas Puijk, ged. 3-6-1805 (get. Jannetje Everse Puijk), overl. vóór 1822.

92. Aalt (Elbert) Hendriksz Puijk, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 17-2-1761 (als Elias)
(get. Lambertje Jacobs), overl. Blaricum 21-5-1812, tr. (1) Blaricum (impost 28-
9), tr. r.-k. ald. 28-9-1788 Geertje Juriens Weeverdijk (zie kwartier 105), wed.
van Meeuwis Jacobsz Raven (zie kwartier 104), tr. (2) Blaricum (impost 1-2), tr.
r.-k. ald. 11-2-1798:

92. Grietje Hendriks Smit, geb. Laren, r.-k. ged. ald. 25-7-1772 (get. Lambertje
Smidt), overl. Blaricum 26-4-1847, hertr. Laren en Blaricum 10-10-1813, Hen-
drik Pietersz Puijk, geb. Blaricum, ged. ald. 10-11-1784 (get. Gerrit Willemsz
Rigter), landbouwer, overl. Blaricum 31-12-1830.
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Kinderen (allen geb. Blaricum, r.-k. ged. ald.):
1. Marritje Puijk, ged. 4-10-1798 (get. Lammertje Hendriks Smit).
2. Hendrik Puijk, ged. 3-11-1799 (get. Marritje Jacobs Heerschop), zie 46.
3. Aallje Puijk, geb. 15-11-1801, ged. 16-1-1801 (get. Willempje Smit), tr. Jacob Meeeuwis Raven,

zie 52.
4. Jannetje Puijk, ged. 27-5-1802 (get. Teuntje Puijk), tr. Willem de Gooijer, landbouwer, wonende

Blaricum, huis nr. 85; hij is in 1839 toeziend voogd over de kinderen van Jacob Meeuwis Raven
en Aaltje Puijk22.

94. Klaas Cornelisz Heerschop, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 3-3-1776 (get. Marritje
Heerschop), rietdekker, overl. na 1829, tr. Blaricum (impost 3-6), tr. r.-k. ald. 21-
7-1799

95. Annetje DirksArends, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 23-5-1776 (get. Thijs Kramer
uit Laren), overl. Blaricum 4-1-1826.
Kinderen (alle geb. Blariucm, ged. ald. rk, tenzij anders vermeld):
1. Lijsje Heerschop, geb. Soest, r.-k. ged. ald.. 17-7-1800 (get. Marritje de Zaaijer), zie 47.
2. Dirk Heerschop, ged. 29-8-1801 (get. Hendrik Arendsz).
3. Krelis Heerschop, ged. 4-6-1803 (get. Harrikje Heerschop).
4. Gijs Heerschop, ged. 19-3-1805 (get. Gijs van Selden).

104. Meeuwis Jacobsz Raven, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald. 19-2-1717 (get. Trijntje
Harmens), landbouwer, overl. Blaricum 8-3-1788, begr. Blaricum (impost 11-3)
1788, tr. (1) Blaricum (impost 30-3) 1741 Jannetje Hendriks Dekker (zie. kwartier
343), wed. van Jan Gijsbertsz Kramer (zie kwartier 342); tr. (2) Blaricum (impost
27-6) 1749 Gijsje Jacobs de Jong, tr. (3) Blaricum (impost 4-7), tr. r.-k. ald. 19-
9-1783 (get. Claas Heerschop en Maria Pastoors)

105. Geertje Juriens Weeverdijk, geb. Eemnes, r.-k. ged. Eemnes Buitendijks 28-5-
1759 (get. Gijsbertje Everts), overl. Blaricum 7-10-1791, begr. Blaricum (impost
11 -10) 1791, hertr. Blaricum (impost 28-9) 1788 Aalt Hendriksz Puijk (zie kwar-
tier 92).

Generatie VIII
170. Jan WillemszBoere, geb. Blaricum, r.-k. ged. ald.26-9-1728 (get. Elbertje IJsak-

ken), overl. Blaricum 19-4-1790, begr. ald. Blaricum (impost) 24-4-1790, tr.
Blaricum (impost) 21-4-1763, Blaricum, tr. r.-k. ald. 3-5-1763 (get. Marianne
Duwooz en Mechtildis Lassere)

171. Marritje Jans Kramer, geb. Muiden, r.-k. ged. ald. 7-4-1731 (get. Willemijntje
Hendrikse), overl. Blaricum 22-5-1784, begr. ald. (impost 25-5) 1784.
Op 29-6-1778 werden tot voogden over kinderen van Ebbe Gijsberts, genaamd Gijsbert, Pieter en
Marritje Ebben, over de minderjarige kinderen van Pieter Gijsbertsz, genaamd Rut en Gijsbert Pie-
tersz,, en over de minderjarige kinderen van Claas Gerritsz Rosendaal, genaamd Gerrit, Jacob, Marrit-
je en Willem Claasz Rosendaal, zijnde alle genoemde kinderen erfgenamen van wijlen Jan Ebben,
aangesteld Dirk Gijsbertsz en Jan Willemsz Boeren (SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3243, rechtdag 29-6-
1778)
Kinderen (allen geb. Blaricum, en r.-k. ged. ald.):
1. Wilhelmus Boere, ged. 25-2-1764 (get. Wijmpje Boere).
2. Joanna Boere, ged. 10-8-1765 (get. Klaasie Hendrikse Dekker), zie 85.
3. Grietje Boere, ged. 12-9-1766 (get. Wijmpje Willemse Boere).
4. Marritje Boere, ged. 28-2-1768 (get. Marritje Willemse Boeren).
5. Maria Boere, ged. 10-9-1770 (get. Willempje Willemse Boeren).
6. Wemcke (vide Vmciana) Boere, ged. 14-5-1772 (get. Claasje Rigter).
7. Marritje Boere, ged. 25-3-1774 (get. Willemje Boeren).
8. Marritje Boere, ged. 21-3-1776 (get. Willemje Boeren).
9. Wilm Boere, ged. 5-10-1779 (get. Grietje Dirks Coppe).

190. DirkArends, overl. Blaricum 25-3-1788, begr. Blaricum (impost) 28-3-1788, tr.
Blaricum (impost) 7-6-1770, tr. r.-k. Blaricum 17-6-1770:
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191. Lijsje (Elisabeth) Kramer, geb. Blaricum ca. 1736/1737, overl. Blaricum 8-11-
1813, hertr. Blaricum (impost 27-5), tr. r.-k. ald. 29-5-1770. Gijsbert van Zeldert,
werkman, overl. Blaricum 9-4-1820.
Dirk Arends was eigenaar van een huis, 1 'A schepel bouwland in 't Bloemland en 2 schepel bouwland
op 't Naarderhoogt; breidt dit bezit later uit met 5 stukken bouwland, te samen 5 % schepel aan Strand
naast Heijn van Reenen23.
Kinderen (allen geb. Blaricum, r.-k. ged. ald.):
1. Catharina Dirk Arends, ged. 23-8-1772 (get. Catharina Boudemier), overl. Blaricum, begr. ald.

(impost 25-8) 1772.
2. Hendrik Dirk Arends, ged. 27-7-1773 (get. Huybertje Gerrits, vrouw van Meeuwis Jacobsz Raven,

zie kwartier 104), overl. Blaricum, begr. ald. (impost 2-4-1774).
3. Annetje, zie 95.
4. Henricus Dirk Arends, ged. 24-3-1780 (get. Mie Hogeboom, vrouw van Willem Jansz de Gooijer),

overl. na 1813.

Generatie IX
342. Jan Gijsbertsz Kramer, tr.
343. Jannetje Hendriks Dekker.
382. =342.
383. =343.

Noten
1. Er bestaat de mogelijkheid dat Jan Gijsbertsz Cramer eerder gehuwd geweest. Het huwelijksregister

van de r.-k. kerk van Laren vermeld nog: 31-10-1711 gehuwd Maritje Jans en Jan Gijsbertse (get.
Gerrit Andriessen en Judith Gijsberts, die dezelfde dag ook huwden).

2. Gedurende de eerste helft van de 18e eeuw gebruikten Hendrik Willemsz Dekker en enkele van zijn
kinderen om onbekende redenen de naam Paters als achternaam, hoewel niet consequent. Na ca. 1750
verdween de achternaam Paters weer.

3. Het r.-k. doopboek van Blaricum is over de periode 1736/1740 tot 1755 niet volledig bijgehouden.
4. Rijksarchief Utrecht (RAU), Dorpsarchief (DA) Eemnes, inv.nr. 608, fol. 203-203v.
5. RAU, DA Eemnes, inv.nr. 608, fol. 203v-204.
6. Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek (SAGV), Oud Rechterlijk Archief Laren en Blaricum

(ORA L + B) inv.nr. 3286, acte 32 d.d. 28-11-1734.
7. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3241, rechtdag 9-1-1741.
8. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3241, rechtdag 27-3-1741.
9. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3241, rechtdag 21-6-1749.

10. SAGV, Archief Dorpsbestuur (AD), inv.nr. 319.
11. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3245, fol. 5-12, acte d.d. 7-2-1798.
12. Blaricum, DTB, register impost op begraven: 1-11-1791 een kind van Geertje Weeverdijk f. 3,=.
13. SAGV, AD Blaricum, inv.nr. 320, fol. 68.
14. SAGV, AD Blaricum, inv.nr. 319, fol. 17 en 19.
15. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3241, rechtdag 29-5-1745.
16. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3241, rechtdag 25-5-1750.
17. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3241, rechtdag 13-1-1755.
18. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3269 acte 38 d.d. 19-8-1786.
19. SAGV, ORA L+B, inv.nr. 3245, fol. 4, acte d.d. 8-1-1798.
20. Laren en Blaricum vormden tussen 1811 en 1817 één gemeente.
21. Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek (SAGV), Nieuw Notarieel Archief (NNA) Hilversum

1 (nots. A. Perk), inv.nr. 43
22. Werkgroep 'Blaricum 1840', Inventaris van een Blaricumse boerderij, in: Mededelingenblad van de

Historische Kring Blaricum, nr. 11, febr. 1990.
23. SAGV, AD Blaricum, inv.nr. 65, fol. 7 en 14.
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WEGWIJS
nr. 43

J.

DIENST MICROFICHES

De dienst verzamelt en beheert in het Vereni-
gingscentrum te Naarden grote algemene be-
standen van microfiches uit binnen- en bui-
tenland. Zo is er bijvoorbeeld een grote col-
lectie kranten uit Nederland, België en Indië,
waarvan de oudste uit 1743 (Opregte Gronin-
ger Courant) dateert. Er zijn diverse bronnen
met Burgerlijke Stand, Tienjarentafels,
Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Oud-
Rechterlijke en Notariële archieven, maar ook
een Lagerbuch uit 1584 van het graafschap
Hoya (D), een groot middeleeuws bestand van
de Graven van Holland, de 10e penning van
Alva betreffende het Land van Heusden en
Altena, de Geestelijke Kantoren van Leiden,
Delft en Brielle, maar ook het telefoonboek
van Nederland van 1972-1986.

En ruim 200 miljoen namen vanuit de ge-
hele wereld op index van achter- en voorna-
men van de IG1, idem op auteurs- en plaatsna-
men, titels en onderwerpen.

In Naarden kunt u al deze bronnen op aan-
vraag inzien en kopieën laten maken van de
pagina's die u wenst. Voor zover mogelijk
worden er van de nog niet bewerkte bronnen
indexen gemaakt., zodat ze nog eenvoudiger
te raadplegen zijn.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden
tot het hoofd van de Dienst Microfiches, de
heer J.J. Kaldenbach, tel. 072-5123029.

PLAATS

AALBURG
AALSMEER

LAND/
PROV.

NH-

ALTENA, LAND van HEUSDEN &

BRON

DTB

ABBEKERK
ADORP
ADUARD
AKERSLOOT
ALGEMEEN VOLKSBLAD
ALKMAAR
ALKMAAR, DAGBLAD VOOR
ALKMAARDER, DE VRIJE
ALKMAARSCHE COURANT

NH-
NH-
GR-
GR-
NH-
NL-ALG.
NH-
NL-ALG
NL-ALG
NL-ALG

BS TT
BS TT
BS TT
BS TT
BS TT
KRT
BS TT
KRT
KRT
KRT

OPMERKINGEN

zie: Heusden
nh en rk: 3*, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19,
23*, 26, 27*, 28, 29, 30, 31*, 32,
33, 38, 39, 40*, 44,46, 47, 48, 49,
52 en 53 (Kerkeraad) en
1903-1912
1903-1912
1883-1912, incl. aktes.
1883-1912, incl. aktes
1903-1912
1945
1903-1912
Oct. 1947
Mei 1945-April 1950
Jul./Sept.-1947,Nov./Dec-
1947,Jan./Jun.-1950, 1799-1920,
1947, 1950.
10e PENNING 1500-1600, dia's
25-46

AMBON VOORUIT
AMSTELVEEN

AMSTERDAM
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NOI-ALG.
NH-

NH-
NH-

NH-
NH-
NH-

KRT
DTB

BS TT.
DTB

BS T.T.
BS T.T.
BS AKTES

1918-1920
1683-1812 - boek 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,
13,22, 23, 33,34, en
1903-1912
zie: Amstelveen, Buiksloot en Nieu-
wendam en
ovl. 1893-1902, Ga t/m Z
huw. 1903-1912 en
huw. 2 jan t/m 17 juni 1903
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AMSTERDAMMER, DE
AMSTERDAMSCHE COURANT
ANDIJK
ANKEVEEN
ANNA PAULOWNA
ANTWERPEN

NL-ALG.
NL-ALG.
NH-
NH-
NH-
BEL

KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
DTB

1883
1691-1704
1883-1912
1883-1912
1883-1912
16e eeuw, divers

APOLOGIE ...ofte VERANTWOODINGHE ... van WILLEM VAN ORANJE 1581
ARNHEMSCHE COURANT
ARNHEMSCHE COURANT,

NIEUWE
ASMODÉE
ASSENDELFT
AVENHORN
AVEREEST
AVOND, DE
BAARDWIJK
BABILONNIËNBROEK
BANDOENG
BARSINGERHORN
BATAVIAASCH HANDELSBLAD
BATAVIAASCH NIEUWSBLAD
BEEMSTER
BEETS
BELGEN, DAGBLAD VOOR DE
BELGIË

BELGISCH DAGBLAD
BENNEBROEK
BERGEN
BERKHOUT
BERNABDIJ
BEVERWIJK
BEVERWIJK
BLARICUM
BLOEMENDAAL
BLOKKER
BOLSWARD
BOVENKARSPEL
BRANDING
BREDASCHE COURANT,
NIEUWE
BREDERODE, Lenen van
BRIELLE
BRIELSE COURANT of...

BROEK IN WATERLAND
BROEK OP LANGEDIJK
BRUINISSE
BRUINISSER COURANT
BUCKEN
BUIKSLOOT

BUSSUM
CALLANTSOOG
CASTRICUM

NL-ALG

NL-ALG
NL-ALG
NH-
NH-
OV-
NL-ALG

NOI
NH-
NOI-ALG
NOI-ALG
NH-
NH-
NL-ALG.
BEL-ALG.

NL-ALG.
NH-
NH-
NH-

NH-
NH-
NH-
NH-
NH-
FR-
NH-
NL-ALG.

NL-ALG.

NL-ALG.

NH-
NH-
ZL-
NL-ALG.
BRD-
NH-

NH-
NH-
NH-
NH-
NL-ALG.

KRT

KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
KRT

BS T.T.
KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.
KRT

KRT
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

1814-1816

4/8-1894-Dec. 1895,1896
1854-1859 (Amsterdam)
1883-1912
1883-1912
1811-1893 (Den Haag)
1909-1910
zie: Heusden
zie: Heusden
zie: PREANGER BODE
1883-1912
1859-1860
Dec. 1885-Jun. 1886
1903-1912
1903-1912
1915
zie ook ANTWERPEN: en JOUR-
NAL DES RÉFUGIÉS BELGES
1914 en BELGEN, DAGBLAD
voorde.. 1915
1915-1916
1903-1912
1903-1912
1903-1912
zie: Heusden
1903-1912
Weeskamer 1556-1811
1903-1912
1903-1912
1903-1912

BS AKTES huw. 1903-1912
BS T.T.
KRT

KRT

KRT

BS T.T.
BS T.T.
DTB
KRT

DTB

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
KRT

1903-1912
1945-1946

1873-1878
1568, dia's 106-107
Geestelijke kantoren, dia's 47-48
WEEKBLAD dd. 20.9.1914-
21.3.1915
1903-1912
1883-1912
geref. DOPEN 1590-1794
1901-1911
zie: HOYA
TROUWEN 1795-1814 (Boek 18)

en
1903-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912 en
zie: STRIJD- en NIEUWSBLAD...
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CBG- Bestanden aan microfiches, binnen- en buitenland, per provincie/land
DAGBLAD, HET NL-ALG.
DAGBLAD VOOR NOORD HOLLAND
DANTUMADEEL
DELFT
DELI
DELI COURANT
DETMOLD

DIEMEN
DOET1NCHEMSCH WEEKBLAD
DOKKUM
DONIAWERSTAL
DOVEREN
DUSSEN
EDAM
EETHEN
EGMOND AAN ZEE
EGMOND-B INNEN
ENGELEN
ENKHUIZEN
FAMILIEBLAD, HET
FRANS-DUITSCHE Oorlog 1870

GELDERLAND
GEESINKS ALGEMEEN ...

GOESSCHE COURANT, NIEUWE
GOESSCHE COURANT
GRAFT
GRAFT
GRAVELAND,
GRAVENHAEGSCHE COURANT,
GRAVEN VAN HOLLAND
GRONINGEN

GRONINGER COURANT,
OPREGTE
GROOTEBROEK
HAAG, DEN
HAARLEM

HAARLEMMERLIEDE
HAERLEMSCHE COURANT,
NWE
HARENKARSPEL
HEDIKHUYSEN
HEEMSTEDE
HEERHUGOWAARD
HEESBEEN
HEILOO
HEILOO
HELDER, DEN
HELDER, DEN

HELDER, DEN

HELDERSCHE EN NIEUWE...
HENNAARDERADEEL
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FR-

NOI-ALG
BRD

NH-
NL-ALG.
FR-
FR-

NH-

NH-
NH-

NH-
NL-ALG.

NL-ALG.

NL-ALG.
NL-ALG.
NH-
NH-
NH-
NL-ALG

GR-

NL-ALG.
NH-
NL-ALG.
NH-

NH-

NL-ALG.
NH-

NH-
NH-

NH-
NH-
NH-
NH-

NL-ALG.

NL-ALG.
FR-

KRT
NL-ALG
BS AKTES

NOI-ALG.
KRT

BS TT.
KRT
BS AKTES
BS AKTES

BS TT.

BS TT.
BS TT.

BS T.T.
KRT

KRT

KRT
KRT
BS T.T.
DTBL
BS T.T.
KRT.

DTB-

KRT
BS T.T.
KRT
BS T.T.

BS T.T.

KRT
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
DTBL
BS T.T.
DTB

KRT

KRT
BS AKTES

1915, (Den Haag)
KRT 1945
Geb./Huw./Ovl. 1811-1922
Geestelijke kantoren, dia's 47-48
KRTzie: PEWARTA DELI
1885-1887
zie: HOLLANDGANGER, Dld
Alg. Bak V
1883-1912
dd. 9.1.1875-11.10.1918 +index
huw. 1883-1893
geb. 1843-1860
zie: Heusden
zie: Heusden
1883-1912
zie: Heusden
1883-1912
1903-1912
zie: Heusden
1903-1912
1896
zie: diverse couranten uit de pene-
ne
Uc.

zie: Oost-Gelderlander, De
VOLKSBLAD VOOR NEDER-
LAND 1873-1879
1868-1880,+ index(deel)
1814-1819
1903-1912
1655-1896, Doopsgezind
1903-1912
1711-1725
Leenaktes zie: Holland
INDEX ondertr. GEREF. 1595-1622
enr.k. 1676-1811

1743-1749
1903-1912
zie: HOLLAND
1903-1912, en HUW. aktes 1909-
1912
1903-1912

Jul. 1914-Mrt 1915
1903-1912
zie: Heusden
1903-1912
1903-1912
zie: Heusden
1883-1912
1792-1892
1812-1902 !!
1792-1892 Trw., 1817-1843
Lidm.(Ned.Herv.) 1817-1843
zie: WEEKBLAD VAN DEN HEL-
DER ...
DIEPER COURANT 1882-1896
geb. 1893-1912
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HENNAARDERADEEL
HERPT
HEUSDEN & ALTENA,
LAND van
HILVERSUM
HINDELOOPEN
HOLLAND, GRAVEN van
HOLLAND, DAGBLAD VOOR
HOLLANDGANGER (MINDEN)

HOLLANDS NOORDER-
KWARTIER
HOOFDPLAAT
HOOGKARSPEL
HOOGWOUD
HOORN
HOYA, ambt

HUIZEN
IDAARDERADEEL
IJLST
ILPENDAM
INDIE/INDONESIE

ITALIË
JAVA BODE

JAVASCHE COURANT
JISP
KATWOUDE
KLEINHELMSDORF
KOEDIJK
KOLLUMERLAND
KOOG AAN DE ZAAN
KORTENHOEF
KRIMPENERWAARD, DE
KROMMENIE
KUDELSTAART
KWADIJK
LAATSTE NIEUWS en ..., HET
LANDSMEER
LAREN
LEENAKTEREGISTERS
LEEUWARDEN
LEEUWARDERADEEL
LEIDEN
LEIDEN
LEMSTERLAND
LIMMEN
LIMMEN
MAANDAG COURANT
MAARTEN, SINT-
MARKEN
MEDAN
MEDEMBLIK
MEEDEN
MEEUWEN

CensNoslra54(1999)

FR-

NL-
NH-
FR-
NL-
NL-ALG.
BRD

NL-
ZL-
NH-
NH-
NH-
BRD

NH-
FR-
FR-
NH-
NOI-ALG.

rr-
NOI-ALG

NOI-ALG.
NH-
NH-
PL
NH-
FR-
NH-
NH-
NL-ALG.
NH-
NH-
NH-
NL-ALG.
NH-
NH-
NL-
FR-
FR-

FR-
NH-
NL-ALG.
NL-ALG.
NH-
NH-
NOI-
NH-
GR-

BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.

KRT

DTBL
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
BS
BS T.T.

KRT

KRT
BS T.T.
BS T.T.
DTB
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
KRT
BS T.T.

BS T.T.
KRT
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.

1893-1912
zie: Heusden

10e PENNING 1500-1600, dia's
1883-1912
1893-1912
ARA,div. 1300-1600
dd.1914-4.2.1915
Lijst van HOLLANDGANGER,
zie:DETMOLD

zie: DEN HELDER
1783-1868, Ref.
1903-1912
1903-1912
1903-1912
Lagerbuch 1583/1659, met Kirch-
spiel Bucken en Schweringen
1903-1912
geb. 1893-1912
geb. en huw. 1883-1912
1903-1912
zie: AMBON; JAVASCHE COU-
RANT; PADANG BODE; PE-
WARTA DELI; SEMARANG
zie: Venetië
1853-1854, index in Centr. Namen
Register.
1846
1903-1912
1903-1912
1766-1776 R.K, dopen St. Agidius
1903-1912
geb. 1883-1912
1903-1912
1903-1912
1939
1903-1912
zie: Aalsmeer
1903-1912
1945, VRIJBUITER
1903-1912
1903-1912
ARA, zie : HOLLAND
geb. 1811-1912
geb. 1883-1912
zie: Nationale Dagblad, het
Geestelijke kantoren, dia's 47-48
geb. 1883-1912
1903-1912; zie: CASTRICUM
zie: STRIJD- en NIEUWSBLAD
10.3.1913-27.7.1914
1903-1912
1903-1912
zie: SUMATRA POST
1903-1912
1883-1912 met Aktes
zie: Heusden
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>1ENALDUMADEEL
MERCURIUS, DE
MIDDELIE
MIDDELSTUM
MIDWOLDA
MIDWOUD
MINDEN

MONNICKENDAM
MUIDEN
MUIDERBERG
MUILKERK
MUNSTERKERK
MUNTENDAM
NAARDEN
NATIONALE DAGBLAD, HET
NEDERHORST DEN BERG
NEDERLANDER, DE
NEUENHAUS (BENTHEIM)
NIBBIXWOUD
NIEUWE NIEDORP
NIEUWE PEKELA
NIEUWEDIEP
N1EUWENDAM

NIEUWESCHANS
NIEUWER AMSTEL
NOORDBROEK
NOORDDIJK
NOORD HOLLAND
NOORD HOLLAND,
DAGBLAD VOOR

NOORDSCHARWOUDE
OBDAM
OLDAMBSTER, DE
OLDEHOVE
OMMEN

ONSTWEDDE
OOST-GELDERLANDER, DE
OOST-SOUBURG/OOSTERLAND
OOST-SUMATRA
OOSTHUIZEN
OOSTZAAN
OPMEER
OPREGTE GRONINGER CRT.
OPPERDOES
ORANJE, WILLEM van,
OTERLEEK
OUDE NIEDORP
OUDE PEKELA

OUDENDIJK
OUDER AMSTEL
OUDKARSPEL
OUDORP
PADANG BODE
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FR-
NL-ALG.
NH-
GR-
GR-
NH-
BRD

NH-
NH-
NH-

GR-
NH-
NL-ALG.
NH-
NL-ALG
BRD-
NH-
NH-
FR-
NL-
NH-

FR-
NH-
GR-
GR-
NH-

NL-ALG

NH-
NH-
GR-ALG.
GR-
OV-

GR-
NL-ALG.
ZL-
NOI-
NH-
NH-
NH-
NL-ALG.
NH-
NL-
NH-
NH-
GR-

NH-
NH-
NH-
NH-
NOI-ALG.

BS
KRT
BS TT.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
KRT
BS T.T.
KRT
DTBL
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

DTB

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

KRT

BS T.T.
BS T.T.
KRT
BS T.T.
BS

BS
KRT
DTB

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
KRT
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
BS

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
KRT

1849-1859 Index bevolk. (D-F)
1840
1903-1912
1883-1912 met Aktes
1883-1912 met Aktes
1903-1912
Lijst van HOLLANDGANGER,
zie: DETMOLD
1903-1912
1903-1912
1903-1912
zie: Heusden
zie: Heusden
1883-1912 met aktes
1903-1912
1939 (Leiden)
1903-1912
1894, (Rotterdam)
1664-1919
1903-1912
1903-1912
1883-1912
zie: DEN HELDER
geref. 18e Eeuw = boek 46 , 47, 50,
51,52,53,54,55,56,59,62
1883-1912 met aktes
1903-1912
1883-1912 met aktes
1883-1912 met aktes
Oud-Not. Indexen 1580-1811

zie: DAGBLAD VOOR NOORD
HOLLAND
1903-1912
1903-1912
1899-1925
1883-1912 met aktes
1822-1889 overleden KOLONIS-
TEN.
Overlijden 1910-1912
1945, plus Index.
zie: WEST-SOUBURG
zie: SUMATRA POST
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1743-1749
1883-1912
zie: APOLOGIE (boek uitl581)
1883-1912
1883-1912
1883-1902 Geb. 1883-1912
Huw./Overl.
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
29.5.1946-28.10.1950
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PANCRAS, SINT-
POLEN (Silezië)
PRIJSCOURANT VAN GOEDEREN
PETTEN
PEWARTA DEL1
PREANGER BODE
PURMEREND
RANSDORP
RECHT VOOR ALLEN
REVENTIRE
RINSUMAGEEST

ROTTERDAMSCHE COURANT
ROTTERDAMSCHE COURANT,

ROTTERDAMSCHE COURANT
ROTTERDAMSCH AVONDBLAD
RIJP, De
SAPPEMEER
SCHAGEN
SCHAGEN
SCHAGER COURANT
SCHEEMDA
SCHELLINKHOUT
SCHERMERHORN
SCHEVENINGEN, DAGBLAD...
SCHEVENINGS DAGBLAD
SCHOORL
SCHOTEN
SCHWERINGEN (BRD)
SEMARANGSCH ADVERTENTIE
SINGAPORE FREE PRESS
SINT-PANCRAS
SLOTEN
SOCIAALDEMOKRAAT, DE
SOERABAYAASCH HANDELS-
BLAD
SPAARNDAM
SPANBROEK
STEENWIJK

STICHTSE COURANT
STRIJD- EN NIEUWSBLAD...

SUMATRA POST
SIJBEKARSPEL

NL-ALG.
NH-
NOI-ALG.
NOI-ALG
NH-
NH-
NL-ALG
NL-ALG.
FR-

NL-ALG.
NL-ALG.

NL-ALG
NL-ALG.
NH-
GR
NH-
NH-
NL-ALG.
GR-
NH-
NH-
NL-ALG.
NL-ALG.
NH-
NH-
BRD-
NOI-ALG.
NL-ALG.
NH-
NH-
NL-ALG

NOI-ALG
NH-
NH-
OV-

NL-ALG.
NL-ALG.

NOI-ALG
NH-

T E L E F O O N B O E K E N NEDERLAND 1988/9

TEXEL
TIENDE PENNING van ALVA
TIETJERKSTERADEEL
TIJD, DE (Nrd Hollandsche Crt)

NH-
NL-
FR-
NL-ALG

KRT
BS TT.
KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.
KRT
KRT
BS

KRT
KRT

KRT
KRT
BS T.T.
BS
BS T.T.

KRT
BS
BS T.T.
BS T.T.
KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.

KRT
KRT
BS T.T.
BS T.T.
KRT

KRT
BS T.T.
BS T.T.
DTB

KRT
KRT

KRT
BS T.T.

BS T.T.

BS
KRT

zie SINT-PANCRAS
zie Kleinhelmsdorf
Amsterdam, 1818
1883-1912
1912-1918
JuU896-Dec. 1898
1883-1912
1883-1912
1886-1888, SDAP, Den Haag
zie: VRIJ NEDERLAND
Naamsaann. 1811, o.a. Birdaard,
Janum, Sijbrandhuis
1747-1771
NIEUWE , Overzeesche Week Edi-
tieOost en West Indie 1947-1948
NIEUWE, 1844
1831
1883-1912
1883-1912
1883-1912
Oud Notarieel 1681-1747
1866-1880
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1884-1887, VOOR
dd. 4.6.1898- 7.10.1911
1883-1912
1883-1912
zie: HOYA
BLAD, 1845-1862
1840-1843
1883-1912
1883-1912
1896-1896, Utrecht

1866
1883-1912
1883-1912
geref. REK. KERKMEESTERS
1636-1889
1798 (Utrecht)
1945, VOOR CASTRICUM, LIM-
MEN EN UITGEEST
Dec.1898-Jun.1899
1883-1912
daarnaast zijn ook de uitgaven van
1966,1969,1971,1978,1980,1982,
1986, 1987, 1989, 1991, 1993,1994,
evenals BELGIË, DUITSLAND,
FRANKRIJK (PARIJS), ITALIË,
LUXEMBURG, SURINAME, USA
(fragment) in de transporthal in te-
zien.
1883-1912
zie: HOLLAND
Geb. aktes: 1811-1842
1846-1847
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TROUW (dagblad)
TWISK
UITGEEST
UITGEEST
UITHOORN
URSEM

NL-ALG.
NH-
NH-
NL-
NH-
NH-

UTRECHT SUPPLEMENT CATALOGUS
UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 1980
UTRECHTS DAGBLAD
UTRECHTSCHE COURANT
VADERLAND,HET
VEEN
VELSEN
VENETIË

VENHUIZEN
VENLO
VENLOOSCH NIEUWSBLAD
VIJFHEERENLANDEN
VLIJMEN
VOLKSBLAD, GEESINKS ALGEM.
VOLKSDAGBLAD, HET
VOLKSKRANT, DE
VOORBURG, DAGBLAD VOOR
VOORLICHTER, DE
VRIJ NEDERLAND EN
REVENTIRE
VRIJBUITER
WARDER
WARMENHUIZEN
WATERGRAAFSMEER
WEEKBLAD VAN DEN HELDER,

WEESP
WEESPERCARSPEL
WEKKER DE
WENDE DE
WERELD OORLOG I

WERELD OORLOG II

WERKMANSBODE DE
WERVERSHOOF
WEST- EN OOST-SOUBURG
WESTSTELLINGWERF
WESTWOUD
WESTZAAN
WERINGEN
WTERENGERWAARD
WINKEL
WOGNUM
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NL-ALG
NL-ALG
NL-ALG.

NH-
IT-

NH-
LI-
NL-ALG.
ZH-

NL-ALG.
NL-ALG.
NL-ALG.
NL-ALG.

NL-ALG.
NL-ALG.
NH-
NH-
NH-
NL-ALG.

NH-
NH-
NL-ALG.
NL-ALG.
NL-

NL-

NL-ALG.
NH-
ZL-
FR-
NH-
NH-
NH-
NH-
NH-
NH-

KRT
BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.

KRT
KRT
KRT

BS T.T.

BS T.T.
DTB
KRT

KRT
KRT
KRT
KRT

KRT

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
KRT

BS T.T.
BS T.T.
KRT
KRT

KRT
BS T.T.
DTB
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS TT.
BS T.T.

1 FICHE dd. 1958
1883-1912
1883-1912; zie: CASTRICUM
zie: STRIJD- en NIEUWSBLAD..
1883-1912
1883-1912

zie ook: STICHTSE COURANT
STEDELIJK en PROV. +1874
1676-1786
'sGravenhage 1869
zie: Heusden
1883-1912
Archief Ambassadeurs in Ned.
1610-1750
1883-1912
nh en rk 1702-1797
1899-1903
zie: VOORLICHTER
zie: Heusden
zie: GEESINK
1897-1898
(1 FICHE) dd. 1951
dd. 20.9.1896-24.10.1900
(VIJFHEERENLANDEN) 1945

1945
zie: HET LAATSTE NIEUWS
1883-1912
1883-1912
1883-1912
EN HOLLANDSCH NOORDER
KWARTIER/NIEUWENDIEP
1852-1853
1883-1912
1883-1912
1902- 1904
1972- 1974, DAGBLAD voor
zie: BELGES, JOURNAL des;
BRIELSE COURANT;
DOETINCHEM en HOLLAND;
BELGEN, het DAGBLAD voor de
zie: CASTRICUM;
VRIJ NEDERLAND;
VOORLICHTER, DE;
BRANDING, DE;
GEESINKS ALG. VOLKSBLAD;
NATIONALE DAGBLAD, HET
1878-1917
1883-1912
geref. 1620-1810
1811-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
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WORMER
WORMERVEER
WOUDRICHEM
WIJDENES
WIJDEWORMER
WIJK AAN ZEE
ZAANDAM
ZAANDIJK
ZANDVOORT
ZEELAND

ZEEUWSE COURANT
ZUID- EN NOORD SCHERMER
ZUID-HOLLAND

ZUID SCHARWOUDE
ZUIDEN
ZWAAG
ZIJPE

NH-
NH-

NH-
NH-
NH-
NH-
NH-
NH-
ZL-

NL-ALG.
NH-

NH-

NH-
NH-

BS T.T.
BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.
BS T.T.

KRT
BS T.T.

BS T.T.

BS T.T.
BS T.T.

1883-1912
1883-1912
zie: Heusden
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
1883-1912
zie:BRIELLE, BRUINISSE, GOES
OOST- EN WEST-SOUBURG.
dd. 1.10.1848-23.11.1851
1883-1912
zie: VOORBURG; VOORLICH-
TER; DAGBLAD, HET; NATIO-
NALE DAGBLAD, HET; e.v.a.
1883-1912
zie: Goes
1883-1912
1883-1912

ZWITSERLAND; ook genealogieën uit vnl. kanton Bern: BAUMGARTEN, BUCHNER, FRIEDEN,
GUGGISBERG, HERREN, JAKOB, JEREMIAS, KORMANN, MARTI, MICHEL, REMUND,
RUCHTI, RUPP, SCHERLER, SCHLUP en ZEHNDER

Verklaring van de afkortingen:

LAND/: DR Drente
PROV. FR Friesland

GR Groningen
LI Limburg
NH Noord-Holland
BR Noord-Brabant
ZL Zeeland
ZH Zuid-Holland
NL Nederland
NOI Ned. Oost Indië
IT Italië
BRD Duitsland
PL Polen

BRON: BS T.T. Burgl. stand 10-jaren
tafels
DTB(L) Doop-, Trouw-, Begraaf-
en Lidmatenboeken
KRT Krant

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

wilt reageren op artikelen in de rubriek 'Wegwijs'
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BOEKEN

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

Genealogiebeoefening
Rob van Drie, Stamboomonderzoek voor beginners, Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie 1998,129
blz., illustraties, index, prijs f. 22,50 (Vrienden f.19,50), CB-reeks nr. 16 (te verkrijgen bij CBG, Postbus
11755, 2502 AT Den Haag, tel. 070 3150510 (boekbestellingen)).

Iedere beginnende genealoog doet er goed aan zich te oriënteren op de vele handleidingen voor genealo-
gisch onderzoek, die vandaag de dag op de markt zijn. Het vergelijkend warenonderzoek zou in dat opzicht
niet misplaatst zijn. Ik voel mij echter niet geroepen om op deze plaats een definitief oordeel te geven over
de verschillende handleidingen. Voor mij ligt het in de zomer van 1998 verschenen werk van Rob van Drie,
dat als nr. 16 in de CB-reeks uitkwam onder de titel: Stamboomonderzoek voor beginners. Mede gezien
de prijs is deze handleiding een goede aankoop om beginners wegwijs te maken in de beginselen van het
genealogisch onderzoek. Het boek bevat zeven hoofdstukken, respectievelijk getiteld: 'Stamboomonder-
zoek?', 'Verkenning', 'Primaire bronnen', 'Secundaire bronnen', 'Methodiek van onderzoek', 'Waarkomt
mijn naam vandaan?' en 'Heb ik een familiewapen?'. Met name aan de methodiek wordt de nodige aan-
dacht besteed, waarbij het werken met computers niet wordt overgeslagen. Opvallend is de benaming matri-
lineaire reeks als benaming voorde vrouwelijke variant van de stamreeks (vergelijk Gens Nostra 53 (1998),
pag. 108-109 en 569-570, waar in de rubriek Wegwijs wordt ingegaan op deze terminologie). Deze prakti-
sche handleiding wordt besloten met een literatuuropgave, een lijst van nuttige adressen in binnen- en
buitenland en een index (op zaken).

Jac. P. Thijsse College, Vrijdagmiddag aktiviteiten, schooljaar 1997-1998, 'Genealogie' (inlichtingen bij
de docent: L.T. de Weerd, Bakkummerstraat 40, 1901 HM Castricum, tel. 0251-657491).

Het is niet de eerste keer, dat in deze boekenrubriek aandacht besteed kan worden aan een (uniek ?)
initiatief, dat zeker navolging verdient: genealogie binnen het voortgezet onderwijs. Laatstelijk werden deze
'vrijdagmiddag aktiviteiten' besproken in de Boekenrubriek van het septembernummer 1998 van Gens Nos-
tra (pag. 515). Evenals in de voorgaande jaren konden leerlingen zich op vrijwillige basis voor de 'aktiviteit
genealogie' inschrijven. De gevonden gegevens werden via een computerprogramma verwerkt en via
afzonderlijke indexen ontsloten. De resultaten vormen een zeer gevarieerde bundel, waarin zowel (frag-
ment)genealogieën als kwartierstaten zijn opgenomen betreffende de volgende families: Beems, Jongerling,
Dircksom, Huysman, Den Herder, Sins, Sybrandy, Wildeman en Van Zijp.

WS

Adams tot Den Rooijen, onder redactie van Leny Aben-Nederpeld, Nijmegen mei 1996, 94 pag.
De cursisten van de cursus genealogie van de Volksuniversiteit te Wychen hebben hun eerste schreden

op het pad van het genealogisch onderzoek gezet en hun resultaten neergelegd in deze bundel. In deze
bundel gaat Anne-Marie van Rijsingen-Adams in haar kwartierstaat in op de tabaksteelt in het Land van
Maas en Waal. Betsy Onneweer-Bajetto geeft een beknopte genealogie met militaire nakomelingen. Nelly
Hopstaken-Klijnsma volgt in de parenteel van Jurrien Groothuizen de verspreiding van Ottersum in het Rijk
van Nijmegen en de Duffelt. Mariene Arts-van den Hout voert Brabantse en Duitse 'kwartieren' op in hun
onderzoek. Ed Nicolaas vond zijn kwartieren on Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-
Holland en Noord-Brabant en Duitsland. Jos Onneweer concentreerde zich op de beroepen van zijn voorou-
ders (o.a. kruideniers). Mies Bronke ontwikkelde een parenteel van Johannes den Rooijen met 263 familie-
namen. Met index op namen.

Duffhues tot Wildenberg, idem als boven, mei 1996, 120 pag.
In deze bundel geeft Thé Dueffhues een kijkje in secundaire bronnen via materiaal van Defensie in de

Nederlandse Spoorwegen. Netty van Graafeijland-Streeder vond 21 varianten van de familienaam tussen
Zierikzee en Nijmegen. Mien de Groot-Peters ging op zoek naar het Pannehuis in Wychen. Willy Lukassen-
Huurman vond een bewijs van goed gedrag van haar vader toen hij in Frankrijk werkte. Betsy Bakker-
Peereboom bouwde een 'aangeklede' kwartierstaat met veel Maas-en-Waalse voorouders. Suze van der
Berg-de Plaa schrijft over schoorsteenmantelbouwers, de hoeden- en pettenhandel en het feest van pastoor
Lambert. Tot slot toont Wim Wildenberg aan dat zijn stamreeks begint in Eemdijk. Met index op namen.
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Arts tot Van Zijl, idem als boven, herfst 1996, 86 pag.
Jacques Arts verdiept zich in deze bundel in de geschiedenis van de famlie Arts te Overasselt en omge-

ving, herman Olde Riekerink zocht het verbond tussen zijn familienaam Rieckerink en het Stift te Weerselo.
Trudy van Zeijl bespreekt o.a. voorouders afkomstig uit St. Amand in Noord-Frankrijk. Wilhelmien
Vossen-van den Boogaard gaat in op de familieboerderij aan het Amsteleind in Oss. Hans Maertens spant
de kroon met verschrijvingen van zijn naam. Co Eichelsheim gaat in Nijmegen 'een bietje trug ien de tied'.
Wim Dodemont verklaart hoe hij kwam tot het volgen van de genealogiecursus. Detty Bongers-Schröer
verklaart haar herkomst via Aalten uit Bocholt. Ilja Jacobs geeft haar kwartieren Jacobs uit Maas en Waal
en Van Es uit de provincie Utrecht en Boskoop. Met index op namen.

Van Bohne tot Vos-Seppenwolde, idem als boven, november 1992, 103 pag.
In deze bundel kwartierstaten van Bohne, Bökkerink, Elands, Hemmelder, Houwen, Stollenwerk en Van

Velzen. Verder enige familiegeschiedenissen en fragment-genealogieën. Met index op namen.

Genealogieën
C. Kruit, The genealogy ofWest-Friesian Kruit families in America (USA), Den Haag 1998,28 blz. (inlich-
tingen bij de auteur, Nassau Odijckstraat 18, 2596 AH Den Haag, tel. 070-3240241).

Het boekje werd speciaal samengesteld voor de afstammelingen van enkele families Kruit, die in het
begin van deze eeuw naar de VS zijn geëmigreerd. De oudst bekende voorvader van de familie Kruit (ook
gespeld als Cruijt en Kruijt) is Dirck Pietersz. Cruyt, een 'schuytevoeder en cramer' in Winkel (NH), die
ca. 1630 moet zijn overleden. Uiteraard ligt het accent van deze Engelstalige uitgave op de emigranten uit
deze familie. Een index en een drietal schema's verduidelijken de onderlinge samenhang binnen de Neder-
landse en de Amerikaanse takken van de familie. Een afzonderlijke uitgave over het West-Friese geslacht
Kruit is in voorbereiding.

Jac. P. Thijsse College, Vrijdagmiddag aktiviteiten, schooljaar 1997-1998, 'Genealogie' (inlichtingen bij
de docent: L.T. de Weerd, Bakkummerstraat 40, 1901 HM Castricum, tel. 0251-657491).

Het is niet de eerste keer, dat in deze boekenrubriek aandacht besteed kan worden aan een (uniek ?)
initiatief, dat zeker navolging verdient: genealogie binnen het voortgezet onderwijs. Laatstelijk werden deze
'vrijdagmiddag aktiviteiten' besproken in de Boekenrubriek van het septembernummer 1998 van Gens
Nostra (pag. 515). Evenals in de voorgaande jaren konden leerlingen zich op vrijwillige basis voor de
'aktiviteit genealogie' inschrijven. De gevonden gegevens werden via een computerprogramma verwerkt
en via afzonderlijke indexen ontsloten. De resultaten vormen een zeer gevarieerde bundel, waarin zowel
(fragment)genealogieën als kwartierstaten zijn opgenomen betreffende de volgende families: Beems, Jon-
gerling, Dircksom, Huysman, Den Herder, Sins, Sybrandy, Wildeman en Van Zijp.

CommerinaJ. van Goor-Doorn, Arij Borstlap Lzn. 1807-1891. Het verhaal van een schipper en zijn voorou-
ders te Brielle en 's-Gravenmoer, Boyl 1998, 298 blz. (inlichtingen bij de auteur, De Brink 15, 8392 MB
Boyl, tel. 0561 421885; te bestellen door overmaking van f. 40,- op bankrekening 692108513 t.n.v. A. van
Goor te Boyl onder vermelding van: Boek Borstlap).

Arij Borstlap is de betovergrootvader van de auteur. Zij heeft zijn leven uitvoerig beschreven en ook zijn
voorgeslacht komt uitgebreid aan bod. Het eerste deel van het boek bestrijkt de periode tot 1700, toen de
familie in het dorp 's-Gravenmoer woonachtig was. De oudst bekende voorvader is Adam Adriaenssen
Borstlap 'de snijder', die leefde van ca. 1615 tot 1696. Zijn kleinzoon Anthony Adriaensen vestigt zich in
1695 te Brielle en hij wordt de stamvader van de Brielse tak van de familie Borstlap. Het verhaal over
schipper (o.a. op een reddingsboot) en titelheid Arij Borstlap en zijn nageslacht neemt vanzelfsprekend veel
ruimte in, maar dit tweede deel van het boek is beslist geen dorre opsomming van data en dergelijke. Verha-
len en illustraties geven een levendig beeld van het leven in vroeger dagen. Een uitvoerige inhoudsopgave
en een index op persoonsnamen vergemakkelijken het gericht zoeken in deze gevarieerde uitgave.

C.P. Koolhoven, Vier Eeuwen (CZK)oolhoven, Emmen 1998, 386 pag. (inlichtingen bij de auteur, 'Kievits-
var, Laan van de Eekharst 56, 7823 AR Emmen, tel. 0591 622752).

Deze verzorgde uitgave op A-4 formaat werd op 26 september 1998 gepresenteerd op de eerste familie-
dag in de Altena-Hoeve te Delft, waar ruim 100 personen aanwezig waren. De eerste (C/K)oolhoven was
Jan Pauwelsz. (1572-1635), een warmoesman [tuinder] te Leiden. De naam kan mogelijk met dit beroep
in verband worden gebracht. Latere generaties werkten in de textielnijverheid te Leiden. Rond het midden
van de 18e eeuw verhuisde de familie onder meer naar Delft, vanwaar zij zich verder over Nederland en
daarbuiten (Frankrijk en Australië) verspreidden. Op dit moment zijn ongeveer 200 naamdragers in leven.
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Het boek is verluchtigd met maar liefst 180 illustraties, o.a. een afbeelding in kleur van het door het CBG
geregistreerde familiewapen. Voorts zijn schema's opgenomen en twee indices (een op C/Koolhoven en
een op andere familienamen).

J.W. Bastiaanssen en Th.C.G. van der Westerlaken, Vier eeuwen familie Nooren, Breda/Chaam 1998, 184
pag. (inlichtingen bij eerste auteur, Koperslagerstraat 16, 4813 CN Breda, tel. 076- 5228281).

De onderhavige familie Nooren (ook gespeld als Noren, Noorden, Noris, Nore, Noore, Noor en Noors)
is afkomstig uit Hage bij Breda, dat in 1815 officieel 's-Princenhage of Prinsenhage genoemd wordt. De
stamvader is Wouter Frans Nooren, kerkmeester van de St. Martinuskerk in Hage in 1606. Uit zijn huwelijk
met een onbekende vrouw zijn zes kinderen gesproten, onder wie drie zoons met nageslacht. De familie
blijkt erg honkvast en veel leden wonen nog steeds in Breda en omgeving. Over deze uitgebreide r.-k.
familie zijn veel gegevens bijeengebracht. In het boek zijn talrijke illustratie (o.a. bidprentjes) opgenomen,
genealogische schema's en een persoonsregister.

Nico van Zutphen en Koos Bielars, Genealogie van Jacob Hendricksz. van Zutphen, Almere/Oosterhout
1998, 79 blz. (te verkrijgen door overmaking van f. 40,- (of 850 Bfr.) op girorekening 7985725 t.n.v. J.
Bielars, Van Leeuwenhoeklaan 41, 4904 KN Oosterhout).

Na een inleiding (pag. I-XVI) over o.a. naam en wapens Van Zutphen begint op pag. 1 de eigenlijke
genealogie Van Zutphen, waarvan als de oudst bekende voorvader Jacob Hendricksz. van Zutphen opge-
voerd wordt, die in de titel genoemd wordt. Hij is getrouwd (voor 15 maart 1646: doop oudste zoon) met
Catalijne Peters en overlijdt in 1688. Zijn nageslacht woont o.a. in Utrecht en in de Vechtstreek. Latere
generaties vestigen zich ook elders. De familie is rooms-katholiek. In deze verzorgde, geïllustreerde publi-
catie zijn uitsluitend primaire genealogische gegevens verwerkt en een register op persoonsnamen ontbreekt

W.J. Eijs, Eijs uit Nieuwkoop en Rotterdam, Nieuwkoop 1997, 110 blz., geen index.
In deze eenvoudig uitgegeven genealogie wordt de geschiedenis behandeld van een familie Eijs, die

afkomstig is uit Nieuwkoop. Daar wordt stamvader Joannes op 25 maart 1754 gedoopt als buitenechtelijke
zoon van Flora Jans van der Cuijp. Gezien de latere naam van Joannes (Eijs) is het niet uitgesloten, dat zijn
natuurlijke vader deze naam heeft gedragen. Jan Eijs trouwt op 17 januari 1785 voor Schout en Schepenen
van Aarlanderveen met Aaltje van der Pijl. Het echtpaar vestigt zich te Nieuwkoop, waar 10 kinderen
gedoopt worden. Zoals uit de titel reeds blijkt vestigt zich ook een tak van de familie in Rotterdam (stamva-
der van deze tak: Dirk Eijs [1824-1895]). De uitgave is geïllustreerd (o.a. met bidprentjes) en over de
jongere generaties zijn enkele aardige familieverhalen opgenomen.

W.H. Dingemans, Heybroek. Een Amsterdamse familie van kooplieden, Amsterdam 1994, 60 pag., prijs f.
22,50, excl. verzendkosten (inlichtingen bij de auteur, Harmoniehof 19, 1071 TC Amsterdam, tel. 020
6766587).

De basis voor deze genealogie werd zestig jaar geleden gelegd, toen een aantal leden van deze familie
besloot een reünie te organiseren, die in het voorjaar van 1934 plaatsvond. Sindsdien is het onderzoek op
onregelmatige wijze voortgezet. Om praktische redenen heeft de auteur besloten de verzamelde gegevens
over de eerste acht generaties bijeen te brengen en aan te vullen met eigen onderzoek. Het resultaat is een
bijzonder aardig boekje over een Amsterdamse koopmansfamilie in de 19e eeuw. De stamvader van de
familie is Johann Heinrich Heybroek, geboren te Hillewalsen en voor 1692 gehuwd met Anna Ilsabé Meij-
ers. Hun zoon Jan Fredrick, geboren ca. 1740 te Bieleveld wordt in 1761 poorter van Amsterdam. In de
genealogie worden twee takken onderscheiden: de 'koffie-tak' en de 'suiker-tak'. Hiermee wordt de handel
in respectievelijk koffie en suiker aangeduid, die beeldbepalend is geweest voor de familie Heybroek in de
19e eeuw. Het boekje is leuk geïllustreerd en wordt afgesloten met een index op familienamen.

C. Sigmond en K.J. Slijkerman, Drie verwante geslachten Van Driel (Zuid-Hollandse eilanden, ca. 1350-
1650, Rotterdam/Waarde 1998 (te verkrijgen door overmaking van f. 89,50 (incl. verzendkosten) op post-
bankrekening 2330011 t.n.v. K.J. Slijkerman, Emanuelpolder 1, 4414 RV Waarde onder vermelding van
'Boek Van Driel').

Beide auteurs zijn geen onbekenden in genealogisch Nederland. Zij publiceerden al eerder samen in
1992 De geslachten Cranendonck in Holland ca. 1400-1700. In deze omvangrijke studie (506 pag.) behan-
delen zij drie verwante geslachten Van Driel, respectievelijk het geslacht Van Driel in de Zwijndrechtse
Waard, Ridderkerk en Dordrecht, het geslacht Van Driel te Llsselmonde, Rotterdam en de Group en tenslot-
te het geslacht Van Driel te Barendrecht, Poortugaal en Strijen. Het is bewonderenswaardig hoeveel bron-
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materiaal (dat in regest-vorm bij ieder lid van de familie vermeld wordt) zij bijeen hebben gebracht. Wat
het bewijzen van de onderlinge verwantschap betreft, liggen opvattingen soms uiteen. De ene genealoog
zal een filiatie eerder bewezen achten dan een ander. Als stamvader van de verschillende families Van Driel
wordt een Jan van Driel opgevoerd die na 1382 moet zijn overleden. Wat in de tekst als vermoedens gepre-
senteerd wordt, geven de auteurs in schema's als feiten weer (bijvoorbeeld lic Claes van Driel wordt als
vermoedelijke zoon vermeld (pag. 17) en vervolgens zonder stippellijntjes in het schema op pag. 14 opge-
nomen als zoon van stamvader Jan van Driel). Ik heb overigens wel meer moeite met het 'bewijs' van de
filiatie van de oudste generaties. Uit de regesten van het bronmateriaal blijkt mijns inziens bijvoorbeeld
nergens onweerlegbaar dat Jan Jansz. van Driel en Pieter Jansz. van Driel broers van elkaar zijn. Ook uit
het feit, dat er sprake is van een 'jonge Jan Jansz. van Driel' betekent niet automatisch dat de vader een Jan
van Driel zou zijn. Zelf zou ik een voorkeur hebben voor een voorzichtiger aanpak, die dan ook consequent
doorgevoerd moet worden. Nu is op pag. 5 sprake van 'jonge' Jan van Driel en Pieter van Driel, vermoede-
lijk broers, die in 1384 en volgende jaren tienden kochten in de Zwijndrechtse Waard. Even verder op (pag.
22) worden Jan en Pieter zonder enig voorbehoud broers genoemd! Zo worden maar al te makkelijk veron-
derstellingen tot feiten gebombardeerd. Overigens worden geen feiten verdoezeld. Het is aan de lezer om
aan de hand van het uitvoerige bronmateriaal te beslissen of hij de conclusies van de auteurs deelt of niet
en dat is een lofwaardig (en wetenschappelijk verantwoord) uitgangspunt. Het zal duidelijk zijn, dat in deze
monografie veel te vinden is voor mensen met Van Driel in Zuid-Holland in hun kwartieren. In een aantal
bijlagen wordt ook aandacht geschonken aan overige naamdragers Van Driel in de omgeving van de Zuid-
Hollandse eilanden, het ministeriale geslacht Van Driel in Gelre en ten onrechte met de naam Van Driel
aangeduide personen. Uiteraard ontbreken indices niet (zowel op voornamen als op geslachtsnamen).

W.A.J. van Heteren AA en J.T.A. van Heteren, Van Heteren, een genealogie en een familiegeschiedenis.
Waalre 1998, 310 pag. (te verkrijgen door overmaking van f. 70,- , incl. verzendkosten, op girorekening
4419861 van de Van Heteren Stichting te Hoogland; secretariaat van de Stichting: Bosweg 14, 5581 GL
Waalre).

In een fraai in linnen gebonden (met goudopdruk) uitgave hebben de gebroeders Van Heteren de genea-
logie en de geschiedenis van hun familie vastgelegd. De stamvader van de familie is Dirck Aelbertsz. van
Heteren, die op 21 april 1683 te Utrecht (huw. comm.) in het huwelijk trad met Lijsbetje Jans van Zeijst.
De familie is rooms-katholiek en blijft lange tijd in Utrecht en omgeving woonachtig. De genealogie wordt
aangekleed met gegevens uit allerlei secundaire bronnen en met name voor de jongere generaties geven de
auteurs uitgebreide overzichten van hoogte- en dieptepunten uit het leven van leden van dit geslacht, waar-
mee ook de recentere familiegeschiedenis voor het nageslacht bewaard blijft. Als bijlagen is een kwartier-
staat (Van Heteren, Van Velzen, Seldenthuis, Verheul) opgenomen en een groot aantal (frag-
ment)genealogieën/stamreeksen betreffende aangehuwden (Van Zeijst, Van Bemmel, Peereboom, Verweij,
Van Maarschalkerweert, Van Soes(t)bergen, Craykamp, De Keur, Van Leusde(n), Dominicus, Swillens,
Van Gameren, Van de Bilt, Van Ewijk, Versteegh, Van Vliet, Oonk, Van Hees, Van Velzen, Leenen,
Seldenthuis). Een index op familienamen (exclusief Van Heteren) besluit deze goed verzorde publicatie,
die ook voorzien is van illustraties.

WS

H. Boer, 450 jaar Van den Eijnden, Huizen 1998, 207 pag. (te bestellen door overmaking van f. 57,00
inclusief verzendkosten op girorekening 286846 van de autuer te Huizen).

Dit boekwerk is rijk aan gegevens en bevat de genealogieën Van den Eijnden, Arends, De Bruijn, Car-
ton/Corton, Hasselman, Karree, Katenbeek, Kuvel, Martens, Van Wagtendonk en Westerbaan. Verder bevat
het meer dan dertig fragment-genealogieën van verwante geslachten, vele schema's en uittreksels uit het
Oud Notarieel Archief van Rotterdam betreffende de internationale handelsactiviteiten van de Van den
Eijnden's in de periode 1730-1800. Per sectie is een register met namen opgenomen.

CA. Besselink, Genealogie Zutt, Canberra 1998, deels ongepagineerd.
Het betreft hier een aantal kopieën van een getypte Engelse en Nederlandse versie van de genealogie

Zutt, die begint met Jacob Claasz. Zutten, die op 26 september 1734 te Oude Niedorp in het huwelijk treedt
met Guurtje Jansdr. Campen. De genealogische informatie betreft voornamelijk primaire geboorte- en
huwelijksgegevens.

PodB
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PERIODIEKEN

Van in deze rubriek vermelde artikelen, alsook van vroeger verschenen en in de bibli-
otheek 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), ark. = 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
11 Beaken, jg. 60 (1998), nr. 2. K. Samplonius: Friesland en de Vikingtijd: de ring van Senja en de Vieren-
twintig Landrechten; J.A. Mol: De slach by Laaksum, 10 juny 1498; Th. Veen: De bewerking van een
kaartsysteem: over een monument voor de Franeker Academie [bespreking van F. Postma/J. van Sluis,
Auditorium Academiae Franekerensis; prof. dr. S. van der Woude legde een kaartsysteem aan betr. gedrukte
oraties en disputaties aan Nederlandse universiteiten].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, deel 113 (1998), afl. 3. R. Stein:
Cultuur in context. Het spel van Menych Sympel (1466) als spiegel van de Brusselse politieke verhoudin-
gen [rederijkersspel; geannoteerde tekst-uitgave]; H. te Velde: Onderwijzers in parlementaire politiek.
Thorbecke, Guizot en het Europese doctrinaire liberalisme.

Idem, afl. 4. G. Janssens: België in januari 1940: door Duitsland bedreigd, door Groot-Brittannië en
Frankrijk onder druk gezet.

The Caledonian Society, Med. 22e jg., no. 3, sept. 1998. Verv. Middelburg dopen (Engelse Gemeente)
[Mackay t/m Ritchie]; R.K. Vennik: Van de genealogisch adviseur [boekbespreking: The Forgotten Monar-
chy of Scotland]; Idem: Maria van Gelre, koniging van Schotland, een landgenote op de Schotse troon
[1433-1463; met kwst. (31 kwn.]; Verv. Dopen te Brielle [1755-76],

Idem, no. 4, dec. 1998. R.K. Vennik: Crimineel gedrag van Schotten m/v in vroeger tijden; Verv. Middel-
burg dopen [Robertson t/m Wilcock]; Verv. Dopen te Brielle [1776-82].

GensData, 15e jg., nr. 5, okt./nov. 1998. H.M. Lups: SIS [Studiezaal Informatie Systeem]; Idem: Heraldi-
sche databank CBG operationeel; W.J. Scholl: Een Gelders 'fanaticus' [J.H.G. te Boekhorst van het Alge-
meen Historisch Archief]; JW. Koten: Problemen met accent-letters in nieuwe Windows-WP-versies [sa-
menvatting reacties]; F. Roelvink: BBS en/of Internet?

Gens Humana (HCC Genealogie Gebruikersgroep; secr.: D. van Maren, Trasmolen 9,2406 JJ Alphen aan
den Rijn), jg. 12, nr. 1, aug./sept. 1998. J.H. Kompagnie: Bijzondere genealogische bronnen in het Alge-
meen Rijksarchief [tekst van een lezing over het opzetten van een POP-gids (Personen op Papier)].

Idem, nrs. 2 en 3, dec. 1998. Kwartierstaat Heystek [Antonie C.W. Heystek, geb. Gorinchem 1954, tr.
1978 Tannetje Meijers, geb. Wieringermeer 1950; - , Van der Stelt, Guijt, Rijsdam, - , Goedbloed, Van den
Broeke (te Serooskerke), Smit (te Sint Philipsland)]; Hoe kom ik op een BBS?

Heemtijdinghen, 34e jg., no. 3, sept. 1998. W.R.C. Alkemade: De Woerdense kazerne; Hillebrand Dirk de
Bruijn en de Dorpsstraat te Linschoten: een aanvulling [Dirk Verweij, P.H. Knook (1843-1908)]; Een
Linschotens schoolreisje anno 1905; G.A.F. Maatje: Ambachtsheren van Waarder [familie Roels, Griffioen,
Rijkaart, Van Erp Taaiman Kip].

Idem, no. 4, dec. 1998. H. Nap: Een overstroming in Kamerik en haar gevolgen [1638; ds. Arnoldus
Bornius, koster Cornelis Hagens Plomp]; W.J. Eijs: Het gebied rond Woerdense Verlaat en de Oudendam
in de middeleeuwen; A. van der Zeijden: Een bijzonder haarwerkje uit 1889 [Everardus Mulder, overl.
1889, begr. Haastrecht]; C. Timmerman: Een Kameriks familie-epos uit de 18e eeuw [Van der Putten;
kaaspakhuizen].
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Historische Kring Diemen (secr.: H. Teiwes, Rode Kruislaan 145, 1111 NH Diemen), jg. 8 (1998), nr. 2.
Speciaal nummer t.g.v. het 35-jarige bestaan van de Handel- en Industriegemeenschap Diemen, gewijd aan
de geschiedenis van het Diemense bedrijfsleven i.c. het Verrijn Stuartgebied. L. van der Dussen/J. Haag:
Tussen Staalconstructies en High-Tech. Het Diemense bedrijfsleven en het Verrijn Stuartgebied; H. Veld-
stra: Gouden jeugd naast vuilnisbelt [interview met Jan J. Visser, geb. 1924]; W. de Valk: Hoe komen
straten aan hun naam? Ecomonen beheersen industriegebied 'Verrijn Stuart'; Idem: De laatste boerderij in
de Watergraafsmeer. Alie Oostenrijk-Verschuur vertelt over het goede leven op de 'Anna Hoeve'; ƒƒ.
Veldstra: Een plattegrond uit 1930. Bouw- en sloop aan de Muiderstraatweg/Ouddiemerlaan; W. Krook:
Het wapen van Diemen. De geschiedenis van drie zwemmende zwanen of eendjes.

Historische Kring Eemnes, jg. 20, nr. 3, okt. 1998. 'Oude Eemnesser ...' [Mart Scherpenzeel, 83 jaar,
dochter van Marretje Kok]; Auto van Dr. Holtman in de sloot [ 1926]; H. van Hees/B, van Wijk-Blom: Korte
geschiedenis van een derde Familie Hagen in Eemnes [nageslacht van Cornelis Ansums Hagen tr. (Korten-
hoef ca. 1690) Hilletje Pieters Moij]; M. Beel/R. van der Schaaf. Wakkerendijk 268 en de familie Van Schie
[afk. van Veur (Leidschendam); beschrijving van de boerderij en het gebruik ervan; lijst eigenaars en
huurders vanaf 1720].

Historische Kring West-Betuwe, Med. 26e jg., no. 2, aug. 1998. Verv. 1898-hoe was het toen? [feestelijk-
heden t.g.v. de kroning van koningin Wilhelmina]; Verv. Zij trouwden in Maartensdijk [1906-1922]; Het
Bestuur van de Rumptse/Beesdse rederijkerskamer 'Philomusos' [opgericht 1864].

Idem, no. 3, dec. 1998. R.H.C, van Maanen: De verbouwing van het Huis te Neerijnen in 1790-1791;
Verv. 1898; Herinneringen aan school B; De Ottenkampen: een Heukelums leen onder Beesd [ 1549-1649;
De Roye, Pieck].

Idem, Nieuwsbrief maart, aug., dec. 1998.

Historisch Jaarboek Vlaardingen, 20e jg. (1996). H. van der Lee: Teun de Bruijn, onbetwiste bouwer van
Vlaardingen [geb. ald. 1906, raadslid, wethouder voor de SDAP];/1. van der Hoek/F.W. Assenberg: Grutte-
rijen in Vlaardingen [eigenaren van diverse grutterijen; De Jongh, Van West, De Wolff, Van Kooten, Van
Roon, Bloemendaal, Poortman, Ham, (schildersbedrijf) Maarleveld, Ruyt, Vinck, Wezenberg, Van Walsum,
Van Bekum, Van der Werff, Van Wijn, Van der Kemp, Rotteveel, Ooykaas, Van Letten van Rossen]; MA.
Struijs: Kroniek van Vlaardingen 1945; M. van Papeveld-Hörst: Kroniek van Vlaardingen 1995.

Idem, 21e jg. (1997). G.J. Davidse: Van 't Hof via Sahara naar Broekpolderbos. Terugblik op 160 jaar
openbaar groen in Vlaardingen; J. van Hees: Zeer kranig. Koos van der Knoop, een vergeten Vlaardingse
wielerprof [1872-1942; Jacobus Nicolaas v.d. K., zoon van Pieter (broodbakker) en Maaike de Heer];
Kroniek van Vlaardingen 1946 resp. 1996.

Idem, 22e jg. (1998). B. van Bommel: Vlaardingse monumenten en stadsgezichten; Kroniek van Vlaar-
dingen 1947 resp. 1997.

De Indische Navorscher, jg. 11 (1998), nr. 4. L.M. van der Hoeven: De nazaten van Jan Kemp teCuracao
[geb. Tricht 1648/49, zoon van Jacob Kemp en Beligje Cornelis Groeneveld; o.a. Van der Straten, Schagen,
Briard, Wildhagen, Tessemaker, Kaas]; D. van Duijn: Herklots [afk. van Dessau, via Middelburg (18e
eeuw) naar Ned. Indië; 17e-19e eeuw]; J.N. Maclnroy: De matrilineaire afstamming van Catriona I. Macln-
roy en David A. N. Maclnroy [ -, Lapré, Beaupain, Van Hooijdonk, Van Hek, Chinese vrouw]; K. van den
Sigtenhorst: De matrilineaire afstamming van Helena A.H. Oryzani Putri en Gisela P.A. Oryzani Putri [ - ,
Lie, Van den Sigtenhorst, Liem, Tan, Javaanse vrouw]; E.R. Steinebach-van Reijn: De matrilineaire afstam-
ming van Jacintha M.M. Steinebach en haar zuster Rosalie I.T. Steinebach [ - , Van Reijn, Schöppel Bik,
Mersen Senn van Basel, Butin Bik, De Nijs, Fullings, Janssen, Verwaeijen, Janssen]; K.B. Riper-de Wit:
De matrilineaire afstamming van Karin Riper-de Wit [ - , Van Waeterschoodt, Chaulan (2 x), Van den
Bossche, inlandse vrouw]; P Kal: De matrilineaire afstamming van mijn tante Ida Kal [ -, Terwogt, Mar-
tens, Fey, Van den Brink, Karreman(s), Grieffstein]; W. Wijnands van Resandt: De matrilineaire afstam-
ming van Willem Wijnaendts van Resandt [ -, Baud, Steenstra Toussaint, Couperus, Cranssen, Hartman,
Domburg, Coedijk]; C. W. Hajer-Sasse: Een brief uit Biloel (Atjeh) 1896 [geschreven door Peter Herm. van
der Wedden, geb. Nijmegen 1852]. Fragmentgenealogie Van der Wedden [te Nijmegen; 18e-19e eeuw].
Fragmentgenealogie Weijler [te Heinsberg, Linnich, Utrecht, Padang; 18e-20e eeuw]; Verv. Indische fiches
[Anthonijsz t/m Antonio].

Het Kromme-Rijngebied, jg. 32, nr. 3, sept. 1998. P. 't Hart: Cholera in het Kromme-Rijngebied [midden
19e eeuw]; Kaart van Schonau wen aan de vergetelheid ontrukt [gemaakt door de Utrechtse 1 andmeter Justus
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van Broeckhuijsen, 1720]; H. Reinders: De schoenmakersfamilie Sterkenburg [met genealogie; 18e-20e
eeuw]; Belastingregister Overlangbroek [transcriptie gereed; 1667-1671].

Idem, nr. 4, dec. 1998. J.A. van Beminel: De familie De Goeij in Houten [Dirk de Goeij, ged. Schalkwijk
(rk) 1746, tr. Houten 1787 Jannigje Uterwaal/Uitewaal; pachters boerderij Den Oord-hun nakomelingen
eveneens, tot ca. 1927]; M.A. van der Eerden-Vonk: Een pispot met boter en 'tureluren' in het Wijkse
gasthuis [binnenmoederCorneliaMesen 1694; Aeltje Spithoven 1689;ThonisDirksPijselprovenier 1689-
1702]; P.Th.L. van Wijk: Stadsboerderijen in de Achterstraat te Wijk bij Duurstede.

De Maasgouw, jg. 117 (1998), afl. 4. C.A.A. Linssen: 'Laat den Pays toch niet beswijcken, ... om een
sta[a]rtjen van u landt.' De herdenking van de Vrede van Munster, 1648-1998, in het perspectief van de
Nederlandse provincie Limburg; G.A. van Striem Een merkwaardige akte betreffende de heerlijkheid Horst
(1630) [Van Wittenhorst, Van Huijn Geleyn, De Lamarguelle];/. Luijten: Een boevenval in het Maastricht-
se Bosscherveld in 1736 [Johan Jakob Finsel, 36 jaar, afk. van Hanau, ex-dragonder].

Mars et Historia, 32e jg., nr. 4, okt./dec. 1998. R. Heijster. Van Leeuwen en de plaatsvervangende trots
[Godfried Anton van L., geb. Den Haag 1887; exm. Quack; reisde in 1915 als arts naar Frankrijk om huma-
nitaire hulp te verlenen]; D. van Bavel: Nederlanders in Canadese & Britse krijgsdienst 1914-1918.

Misjpoge, jg. 11 (1998), nr. 4. /. Heidebrink: Overzicht van archieven in het Algemeen Rijksarchief betref-
fende de Jodenvervolging 1933-1945; J.H. Kompagnie: Joden in de POP-gids; G.J. van Klinken: Recente
joodse geschiedschrijving als aanleiding voor een controverse [project Joden in Noord-Oost Groningen;
door Jaap Meijer bekritiseerd].

Ons Erfgoed, 6e jg., nr. 6, novidec. 1998. Verv. De Franse wetten en de genealogie [Code Napoleon,
Franse burgerlijke stand, naamgeving, handhaving Franse wetgeving enz.]; Gemeentearchief Weert; 'Stree-
karchief te Delden; Stichting Indisch Familiearchief; C. Speek: Over enige 'Costuymen van Bergen-op-ten-
Zoom en Hoochstraten' [behandeling - evt. vergelijking - van rechtsgewoonten van beide steden, vooral
m.b.t. huwelijk, testament en weeskamer]; Verv. Termen van vroeger (domin-dria); JW. Koten: Jefferson
had nog een zoon [derde president van de Ver. Staten (1743-1826) kreeg kinderen bij Sally Hemings,
halfzus van zijn vrouw. Door DNA-onderzoek bij nageslacht kon afstamming worden vastgesteld]; Familie
De Reijger [aanv.].

Ons Voorgeslacht, no. 497, 53e jg., okt. 1998. H.M. Kuypers: Combineren en deduceren. Genealogisch
onderzoek in de 16e en begin 17e eeuw in Bergambacht [Ros, Lommert, Van Stoofflandt, Den Boer, Froey-
en, Clippen, Stolcker, Sterrenburg, Vercayck, Backer, Stolckman, Verkerck, Koij(man)]; S.M. Auwerda-
Berghout: 'Wat stouticheyt bij de Arminianen te Nieuwpoort werd gepleecht' [ 1621; dossier met getuigen-
verhoren met gegevens over inwoners van Nieuwpoort; van sommigen is in doop- en trouwboeken weinig
of niets te vinden; Remonstranten].

Idem, no. 498, nov. 1998. K.J. Slijkerman: De oudere generaties van het geslacht Penning uit Ridderkerk
[overzicht van verzameld ouder materiaal, w.o. Brieff alias Man met aansluiting voor 's-Gravendeelse
familie Man; oudst bewezene: Willem Pieters geseyt de Cleynen alias Penninck tr. (2) Ridderkerk 1585
Baeltjen Pieter Huybertsdr.]; R.H.C, van Maanen: Asperense kerkbestuurders 1588-1861 (1908); S.M.
Auwerda-Bergman: De kerkbrand te Spijkenisse in 1648.

Oud Hoorn, 20e jg., nr. 3, sept. 1998. A. van Zoonen: Wilhelmina gekroond: feest in Hoorn; H. Saaltink:
Portretten uit een voltooid verleden tijd. Oude foto's worden op hun waarde geschat; Verv. Toen de haven
nog de haven was ... [met naamlijst aanvoerders van vis; 1944].

Idem, nr. 4, dec. 1998. A. van Zoonen: Vereeniging voor Volksvermaken 1870-1900. Een 19de eeuwse
vereniging met bijna duizend leden; W.J. Schutte: Gerritsland, om nooit te vergeten. Hechte gemeenschap
in 'Hoorn' achterbuurt.

Oud-Utrecht, 71e jg., nr. 5, okt. 1998. Tj. Pot/Th.H. Forma: Theodore Dentz [1840-1933; uit een familie
van tandmeesters, stond aan de wieg van de universitaire opleiding tot tandheelkunde]; A. Meddens-van
Borselen: Het leven van de gifmengster Hester Rebecca Nepping (1774-1812) [tr. Amsterdam 1794 Jan
Brummelkamp (slachtoffer), Gerrit Verkerk (minnaar), Adriana van Rijswijk (dienstbode); kostgangers
Reinier Berenburg en vrouw Elisabeth Vinjole (1811); Tieleman Cornelis Beckering (1797)].
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PRO-GEN-eralia,jg. 4, nr. 3, sept. 1998. R. Fransen: 'Stap voor stap'. Schermafdruk van een persoonsblad
van 1 persoon. Aanmaken van een GEDCOM-bestand (parenteel); Parenteel/genealogie uitprinten met
bladzijdeverwijzing gezinshoofd/kind.

Idem, nr. 4, dec. 1998. Index op een selectie geplaatste artikelen in PRO-GEN-eralia; R. Fransen: 'Stap
voor stap'. Grafische kwartierstaat m.b.v. PRO-GEN en WordPerfect.

Speuren en Ontdekken in de historie van Oiider-Ainstel, jg. 14, nr. 4, dec. 1998. J. Niesthoven: De Kerk-
buurt zo'n 300 jaar geleden; M. van Dijk: De Fransche School [1783-84 verkoop boedel van kostschoolhou-
der Willem Muijs Willemsz x Catharina Gerardine Gabry; Jacques de Villemart (1785), Willem Hartkamp
Hoogop (1795)]; Verv. Begrippen uit het archief; De Yseren Man - Yzerman - Eijserman [boerderij; 1735
verkocht door erfgenamen Dirk Wuijtiers]; 1798 en 1898: uit Ouder-Amstel weinig nieuws.

Stichts historisch contact, nieuwsbrief nr. 3, herfst 1998. D. Pezarro: Kasteelroman? [beelden uit het dage-
lijks leven (bepaald geen glamour) op kasteel Amerongen, ontleend aan brieven van Margaretha Turnor aan
haar man Godard A. van Reede]; J. Pennings: Bronnen: Familie- en huisarchieven.

Idem, nieuwsbrief nr. 4, winter 1998. W.W. Mijnhardt: Vermaak, genot en beschaving [stelt, dat bij de
beschrijving van de geschiedenis van de vermaaksindustrie de aandacht van historici voornamelijk is uitge-
gaan naar het 19-eeuwse beschavingsoffensief; vragen m.b.t. verder onderzoek, (on)betrouwbare bronnen];
J. van der Meiden: Bronnen [voor kermissen en jaarmarkten, concerten, sport en spel, enz.].

Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 102, jg. XXXIV, okt. 1998. Bijdr. betr. Het beeld van de H. Lucia van
Ammerzoden, Bouwkroniek NH-kerk van Kerkdriel, Zoutziederij te Zuilichem 1835-1855 [Brouwer,
Groothoff, Van Randwijk].

Idem, nr. 103, dec. 1998. E. Stoop: De omgevallen korenmolen van Bruchem [1694]; P.J.M. Wuisman:
Leonardus Marinus van Onselen (1787-1832), soldaat van Napoleon en van Oranje [tr. (ca. 1818) Maria
van Ommering]; D.J. Smeenk: Een 'schoolstrijd' in Zaltbommel [Reyer van der Poll, 1851 boekhandelaar];
/. Buylinckx: Een concert van Suzanne Leenhoff in Zaltbommel [1853]; /. Buylinckx/M. Kleijnen: Bestuur-
lijke indelingen van de Bommelerwaard [19e-20e eeuw].

Tweestromenland, nr. 97, 5.IX.1998. De Sint Andreaskerk te Weurt 100 jaar; Albrecht Dürer (1471-1528)
in Tweestromenland; J. van den Burg: Joden in het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen; Een
beugelbaan in Leeuwen (1825).

Idem, nr. 98, 22.XII.1998. P. Roelofs: Hoe Leur Weurt werd ... Over de foutieve interpretatie van een
achttiende-eeuwse tekening [van de kerk]; Dirk van Ooijen, markant schoenmaker [geb. Appeltem 1932,
overl. Dreumel 1998]; Straatnamen in Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen; J. van Gelder. Geschiedver-
valsing over de Meidagen van 1940; A.G.M. Hulsen: Kwartierstaat (6 gen.) Petrus Johannes Hulsen [geb.
Beneden Leeuwen 1900, overl. Nijmegen 1944; - , Van Swam, Mooren, Ros].

Veluwse Geslachten, jg. 23 (1998), nr. 5. Verv. Parenteel van Gijsbert Maes [familie Dijkgraaf]; C.B. van
derBurch: Fragmentgenealogie Heijmeriks/Heijmensen (Apeldoorn, Harderwijk, Horst, Ermelo) [gezinnen
van Heijmerik Melisz en zoon Hendrik; 17e-18e eeuw]; R. Klaasen/E. Ploeg: Genealogie Cornelis Hendriks
en de boer PLOEGde voort [Ploeg te Veenedaal, Renswoude e.o.; 17e-20e eeuw]; B.J. van den Enk: Genea-
logie Kaal, aanvulling en verbetering; J. Jansen: Genealogie Jansen. Aanzet tot een genealogie Jansen, een
vissersfamilie te Harderwijk [oudst bekende: Henrick Jacobsz (Meijster), overl. vóór 1647]; De 'Amster-
damse tak' van Pijkeren; Kwst. Van Dijk (aanv.); T. Doornebosch: Parenteel Derk Willem Fukkink [begr.
Doetinchem 1802; voornl. te Brummen]; C. Onclin: Kwartierstaat L. Baatje [Lambertha B., geb. Eemnes
1935; - , Van Deuveren, Van der Pol, Van Kooij].

Vosholkroniek (Ter Aar), nr. 4, dec. 1998. De heer Van Rijn schrijft ... (1) [over de geschiedenis van de
polders in de regio, o.a. veldwachters G. Nederstigt, G. van Schravendijk, 1846]; Oud Nieuws [1911,1912,
1940,1945]; Een Ter Aarder naar Brabant (1) [Hein van Eijk, geb. Ter Aar 1863, overl. Acht bij Eindhoven
1950].

Westerwolde, jg. 19, no. 3, sept. 1998. A. Ensink-Meems: Inventaris van de boerderij van Grietje Roelfs
Bruggers in 1822 [verkochte roerende goederen met namen kopers]; B. Schuring: Inleiding door dhr. C.J.
Wegman over het boek: Het kerspel Onstwedde U de gehuchten; Kwartierstaat (6 gen.) van Pietertje Sche-
per [geb. Exloo 1961; - , Schutrups, Dijks, Kiewiet]; Verv. Parenteel Potze [o.a. Terbijhe, Elling, Zijlstra,
Schokker, Potze/Potse, Egges, Slagter, Mooibroek].
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Idem, no. 4, dec. 1998. P.J.C. Elema: Nieuwenhuis te Boertange [Boelem Willems N. tr. Den Haag 1765
Mechtelina Ekelmans/Hekelman; voor- en nageslacht]; A. Veldhuis: De kleurrijke predikant van Wedde
[Theodorus Schmaal, geb. ca. 1730, tr. ca. 1757 Klasina Semeijns]; Kwartierstaat (6 gen.) Jan Johan Kuiper
[geb. Winschoten 1958; Kuiper (te Nieuwe Pekela), Timmer (te Onstwedde), Haaijer, Blok (afk. van Holte
- Westrhauderfehn)]; J.S.A. Huizing: Erve nr. 63 te Vriescheloo [huurders/meijers; eerst bekende: Jacob
Wijchers, vermeld sedert 1712].

Westfriese Families, 39e jg., no. 4, dec. 1998. W. Dudink: Dudink [stamreeks; oudst bekende: Barent Jansz
D., tr. Beemster 1722 Christina Gansewijn]; D. Pronk: Over Klaas Dirksz Pronk en zijn kinderen [ged.
Beets 1765, tr. Beemster 1796 Jannetje KJeen]; J.P. van den Broek: Overpost: een takje Entius [Overpost
o.a. te Wervershoof; 18e-19e eeuw]; NN: Schermer [nageslacht van Jacob Schermer, tr. (1) Wijdenes 1738
Maartje Brevelt]; J.W. Joosten: Een (on)aangename verrassing voor Jan Otte [Jan Otte tr. Hoorn 1841
Gezina Hinkel (geb. Groningen), die hertr. 1856 met Bartholomeus Swart (geb. Naarden). Jan Otte jr.
verwekte te Hoboken (B) bij Caroline Soethout (geb. Chaam) een zoon (geb. 1875); het verhaal eindigt in
Hoorn].

Uit onze afdelingsbladen:
Achterhoekbulletin, 6e jg., nr. 4, dec. 1998. Tweeling Sonneveld [kinderen van Gerhardus S. te Doesburg
1859 geboren]; Stad Doetinchem: de Stadsheijde [1796 opzegging pacht; namen van betrokkenen]; B.W.
Heuvel: Onderzoek naar de ouders van Evert Heuvel & Jenneken Piasman [tr. Laren 1739].
Delfland, jg. 7, no. 4, dec. 1998. W.L.C. van Bavel: Hoe kom je toch aan zo'n voornaam? [doorgeven van
de voornaam Theophile via (peet)ooms; Van Bavel, Speetjens, Lips]; H.B. Eldermans: Testament van
Gijsbert Jacob Welgevaren [1792 te Batavia; geb. Delft 1730].
1340 (Rotterdam), jg. 12, no. 4, dec. 1998. W. Molema-Smitshoek: Stamreeks Smitshoek [te Charlois, St.
Anthonie Polder, Strijen enz.; 17e-begin 20e eeuw]; LM. de Wilt-Vrijmoet: Genealogie Vrijmoet [o.a. te
Bergschenhoek, Berkel, Rotterdam; 17e-20e eeuw]; E. de Wolff: Stamreeks De Wolff [oudst bekende:
Laurens van der Wolff tr. Rotterdam 1680 Aaltje Jans (de Goede)].
Genealogica (Flevoland), jg. 14, no. 4, dec. 1998. Stamreeks van Wilhelmus Johannes Willard [geb. 1944;
> Jan Cornelisz Willert tr. Eemnes (RK) 1717 Wijnt Tijmes Doncker]; Kwartierstaat van Thea Oomen [geb.
Amsterdam 1953; Oomen (te Well), De Koning, Bussink, Selier]; Verv. Kwst. Oebele Ypes Viersen [o.a.
Douma].
Gooi en Eemland, 9e jg., nr. 4, dec. 1998. Gevorderd genealogisch onderzoek d.m.v. secundaire bronnen
[samenvatting lezing 'Gebruik van secundaire bronnen', door J. Mooijweer]; Regio kwartierstaten-12:
Fokker [Cornelia F., geb. Bussum 1866]; E. Elenbaas-Bunschoten: Hilversummers in andere plaatsen-8 [uit
de Criminele Sententies Hof van Utrecht]; F. Renou: Toelichting bij de collecteplaat voor Hilversum in
1766.
Hollands Noorderkwartier, afl. 36, jg. 12, nr. 4, dec. 1998. H. Zonneveld-Aupers: Verkoop de Meermin 20
november 1810 [door Jan Ruth van Andringa aan Hendrik Toussaint]; A. Stierp-Impink: Resultaat voor
geluksvogels en volhouders [Not. Archief Alkmaar, 1688 familie Baert]; J. Kaldenbach: Zoekt u ook
familie in kranten? [overzicht krantencollectie Verenigde Noord Hollandse Dagbladen te Alkmaar].
Kempen- en Peelland/jg. 6, no. 4, dec. 1998. R. Swier. Schakel Richard Zeutenhorst - Ruud Swier-Theo
Steenbergen [gemeenschappelijke voorouders: Wouter Zwier (1767 Enkhuizen 1814) tr. Gerritje Riemers];
Kwartierstaten (5 gen.): Aldenzee [te Bakel; - , Huijbers, Van Deurzen, Marlens], Kuijken [te Haarlem; - ,
Bakker (te Zijpe), Dikschei, Aaftink (te Holten)], Van Onna [ - , Dirkse (te Deventer), Van der Lelie, Steem-
ers], Rozendal [ - , Boiten (te Veendam), Wittkamp (te Rotterdam), Wulffele], Speckens [te Vlissingen; -,
Klijberg, Isphording, Toirkens (te Eindhoven)], Verhees [te Asten; - , Janssen, Martens (te Helmond), Van
Dinther].
Land van Cuijk en Ravenstein, nr. 20, dec. 1998. Dubbelmoord in Reek [Henrica en Theodora Laarakkers,
1875]; Voorzichtigheid [met gegevens op bidprentjes; Maarten de Bruijn x Elisabeth Goossens, tr. Cuijk
1794]; B. v.d. Berg: Nalatenschap van Henrica v.d. Berg [v.d. = van den; geb. Overloon 1830, won. Antwer-
pen].
NoordKOPstukken, 13e jg., nr. 1, dec. 1998. Overzicht Regionaal Archief Alkmaar Noord van aanwezige
archivalia voor het (primair) genealogisch onderzoek; Verv. Parenteel Hin [Dijker, Hin, Casserly, Kotre,
Erne, Gingher]; Verv. Juridisch taalgebruik.
Rijnland, afl. 8, 3e jg., nr. 3, dec. 1998. E. van der Hoeven: Thesaurus Achternamen uitgebreid. Mijlpaal
digitalisering Leidse huwelijken; Nieuw op de studiezaal [transcripties kohieren].
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België
Bijdragen tot de Geschiedenis (Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen - UFSIA), 75e
jg. (1992), afl. 1-2. H. Greefs: Ondernemers en de Genootschappen. Een onderzoek naar het gezelschapsle-
ven te Antwerpen tussen 1796-1830 [met naamlijst]; M.E. Hiemstra: Van Keizerlijke Academie tot Konink-
lijke school. De ontwikkeling van het tekenonderwijs en de maatschappelijke behoefte aan dit type onder-
wijs in Den Bosch in de jaren 1812-1863; J. van Gerven: Stad, adel en kerk als ideologische breekpunten
in de strijd tussen katholieken en liberalen in de negentiende eeuw: de Antwerpse ervaring.

Idem, afl. 3-4. Themanummer: De scheuring der Nederlanden en de Raden van Brabant. H. de Schepper.
Brabant tussen Spanje en Oranje. Politieke, militaire en institutionele ontwikkelingen 1576-1591; E. Put:
Een rompraad met een ingekrompen ressort? De 'koninklijke' Raad van Brabant tussen 1578-1648; Th.E.A.
Bosman: Een 'oude' Raad in een nieuwe staat? De beginjaren van de Staatse Raad van Brabant.

Idem, 76e jg. (1993), afl. 1-3. Themanummer: 75 jaargangen 1902-1992. Een kritische doorlichting van
het tijdschrift vestigt de aandacht op bijdragen betr. religieuze, economische en sociale, en politieke ge-
schiedenis. Meer dan de helft van deze aflevering wordt ingenomen door het Register op de jaargangen 1
(1902) tot 75 (1992) door A. -M. van Aelst [wijst de weg naar vele interessante artikelen]. Index op auteurs-,
persoons- en plaatsnamen.

Idem, afl. 4. S. Dicksen: De Antwerpse Brouwersnatie en de dorpsbrouwers in de 17de en 18de eeuw;
P. Delsaert: De bibliotheek van Hendrik Gabriël van Gameren, bisschop van Antwerpen (1700-1775).

Idem, 77e jg. (1994), afl. 1/2. Historisch onderzoek m.b.t. het hertogdom Brabant. Eenkritisch overzicht,
1991-1992 [5e editie van de kritische bibliografie].

Idem, 78e jg. (1995), afl. 1-4. De Brabantse stad. Tiende colloquium, Brussel 23 en 24 september 1993.
Verkeer en verbindingen 1500-1850. M. Meurrens: Het juridisch statuut van de koopmansboden en de
diligencediensten en hun concurrentiepositie ten opzichte van de post van Thurn und Taxis (ca. 1450-1794);
K.AH.W. Leenders: Turfvaarten in Brabant, 1264-1743 [Antwerpen — Geertruidenberg -Willemstad];
F.E.M. Vercauteren: Verkeersassen en verkeersknooppunten. Veranderingen in Noord-Brabant ca. 1500-ca.
1850; J.H.S.M. Veen: Spoorwegontwikkeling in het gebied van het voormalige hertogdom Brabant 1835-
1870; B. Blonde: De transportwegen en de economische ontwikkeling in de regio Antwerpen-Mechelen-
Lier (1710-1790); M. Duijghuisen: Infrastructuur en economische oriëntatie van Breda tussen 1650 en
1790; Hoogstraten, 1550-1885.

Idem, 79e jg. (1996), afl. 3-4. P.J.V. Dekkers: De werdegang van de heerlijkheden van Rodaen Heeze
in de Noordbrabantse Kempen, bondgenoten van de Graaf van Gelre en de Aartsbisschop van Keulen in
de twaalfde en de dertiende eeuw [met schema heren van Heeze]; L. de Mecheleer. Leuven, Antwerpen en
het centrale gezag (1477-1506). Een bronnenexploratie; J. van der Auwera: 'sot ende simpel, wesende arm
ende sonder middelen': Openbare krankzinnigenzorg te Mechelen in de 18de eeuw; G. Dejongh: De ont-
wikkeling van de akkerbouwproduktiviteit in de Belgische landbouw, 1750-1850.

Limburg/Het Oude Land van Loon,]%. 11 (1998), nr. 3. P. Lenders: Medicalisatie in Limburg onder Koning
Willem I (1815-1830). De lijst van de medische zorgenverstrekkers van 1821; Ch. Vancoppenolle: De
twintigste-eeuwse geschiedenis van Limburg anders bekeken. De archieven van de Kempense steenkolen-
mijnen als bron; H. Verdonk: Stammen de heren van Herlaer af van de graven van Loon?; M. Boonen: De
laatste decennia van de Honderdjarige Oorlog te Maaseik en omgeving (17de eeuw); R. Driessen: Meeuwen
6 december 1648 St. Niclaesdag [Loonse huislieden uit ambt Stokkem verslagen door Karel van Lorreinen
en zijn soldeniers].

Oost- Vlaamse Zanten, jg. LXXIII (1998) -3. Thema-nummer: Eer, smaad en belediging in cultuurhistorisch
perspectief (Middeleeuwen - 20ste eeuw). Hierin o.a.: K. Crabbé: Beledigingen in het Gent van de late
middeleeuwen, 1350-1500; M. Van Bossche: Woorden en waarden, processen rond verbaal geweld binnen
en buiten de herberg gevoerd voor de Gentse schepenbanken tussen 1770 en 1774.

Vlaamse Stam, 34e jg., nr. 11-12, nov.-dec. 1998. E. van Haverbeke: Onze kwartierstaat: Jan Piers, Ere-
Burgemeester Oostende (1920-1998) [ -, Tourlemain, Nierinck, Brunet]; L. Lindemans: Genealogie Gee-
rems (uit Sint-Stevens-Woluwe) [16e-begin 17e eeuw]; R.M. Jammart: De Belgische concrits in 1798 en
1799; de bevolking van het stadje Loo in 1773 [vermelding dossier]; Geregistreerd wapen: Van Langenho-
ven; Vander Eist, een pachtersgeslacht uit Grimbergen (aanv.); W. Steeghers: De familie De Bruycker [te
Eeklo; 17e-19e eeuw]; V.J. Meeusen: Zandvliet: de zieke Tist Steynen [Jan Baptist Steynen en de Zandvliet-
se armenzorg, 1748-57]; verv. Genealogie de Pro(o)st in Oost- en West-Vlaanderen [o.a. te Ruiselede; 16e-
20e eeuw]; K. Mannaerts: De kosters in het oude decanaat Mechelen (16de-18de eeuw); J. Cailliau: Poor-
ters van Sint-Winnoksbergen [1502-1517],
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Duitsland
Düsseldorfer Familienkunde, 34. Jg. (1998), Heft 4. Verv. Die Familie zur (von der) Straten vom Stratenhof
bei Hubbelrath im 17. Jahrhundert. Stammfolge [17e-begin 18e eeuw]; Anmerkungen zu den Kir-
chenbüchern von Hubbelrath und Kalkum; Verv. Taufen Neukirchen/Hülchrath (R.K. St. Jacobus; Kochs
t/m Krewels; met o.a. Kolvenbach, Konen, Köntgen, Krautman, Kremer(s)]; Huldigungslisten des Amtes
Mettmann vom 27-29. Nov. 1730-Erkrath.

Der Eisenbahner-Genealoge, Bd. 5, Jg. 25, Folge 1, April 1998. Verv. Lehrte und die Eisenbahn; Beispiele
kirchlicher Beurkundungen von unehelichen Geburten.

Idem, Folge 2, Okt. 1998. Die alte Dithmarscher Bauernfamilie Klinck; Verv. Lehrte; Protokoll überdie
Forschung im Kirchenbuch von Löwenhagen (Krs. Königsberg/PreuBen).

Emslandische und Bentheimer Familienforschung, Heft 45, Band 9, Juli 1998. H. Menke: Bei unseren
hollandischen Nachbarn in Westerwold'schen Urkunden geblattert [1567-1667; uittreksels uit C.J. en
R.M.A. Wegman, Ontfang van breuken des Gerichts Westenvolde]; J. Ringena: Die Pastoren der evange-
lisch-reformierten Gemeinde Wilsum seit der Reformation. Eine Material- und Datensammlung [o.a. Tölner
(uit Zwolle), Schrader/Sartorius, Hondela, Van Niel (uit Ootmarsum), Visch, Haring, Stroman, Muth];
Ahnenliste Bernardus Spiele [geb. Losser 1850; stamreeks].

Idem, Heft 46, Sept. 1998. H. Menke: Zollbeamte und Soldaten an der deutsch-hollandischen Grenze
in den katholischen Kirchenbücher der St. Maximilian-Pfarre Rütenbrock [1832-1902]; J. Ringena: Die
Pastoren der ev.-ref. Gemeinde Laar [o.a. Cras(sus), Held, Eden, Daalhof, (de) Mann (uit Vriezenveen),
Rappardus, Groon, Hoogklimmer, Duif, Warsing]; Ahnenliste Harm Jacobs Broekman [geb. Neuenhaus
1792, overl. Hoogeveen 1867; Brookman; met o.a. Keujer, Cappelhof].

Idem, Heft 47, Nov. 1998. Nachfahrenliste von Albert Knüvensmit [geb. Lohne 1729; Knüven, Kamus,
Kosters, Hübers, Brink, Schniederbruns enz.]; Ahnenliste Geerd Leferink [geb. Nordhorn 1905; Rolink,
Levering, Scholten (te Bimolten), Geisink (Gesing)].

Familienforschung in Mitteldeutschland, 39. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1998. Eine Sammlung von Fotos aus
dem 19. Jahrhundert; Chronik der Familie Helmsdorf in Mühlhausen/Thür. von 1385 bis 1650; König-
stein/Sachsen. Einwohner der Stadt im Jahre 1570 und 1614; Beitrag zur Geschichte der Garnison Hal-
le/Saale im 19. Jahrhundert. Begrabnisse auf dem Soldatengottesacker 1832 bis 1838; Die Bader, Wolff,
Kachant, Krebs und Balhöfer in Erfurt, mütterliche Vorfahren der Kinder des bis 1721 amtierenden St.
Thomas-Pfarrers Ernst Gottfried Heuser [16e-17e eeuw]; Rekonstruktionsversuch der Kirchenbücher von
Krippendorf bei Jena vor 1740. Info C.3-24: Stadtarchiv Halle. Info D.7-4: Staatliche Vermessungsamter
in Sachsen. Info C.3-22: Bistumsarchiv Erfurt.

Idem, 40. Jg., Heft 1, Jan.-Marz 1999. Quester in Mecklenburg in der Zeit von 1600 bis 1800; Die
Bürgerschaft Tennstedts im Jahre 1582 [o.a. Bertuch, Brandis, Dörhof, Döring, Guntzel, Henn, Herling,
Hufelandt, Jherlach, Mösseler, Rehse, Rumpler, Sunderhausen, Voigtgassen, Werner, Wiegeleb, Wüste-
man]; Die Küchenmeister der Mark MeiBen vom 13. bis 15. Jahrhundert; Ulrich Christoph von Stille. Info
C.4-5: Die evangelischen Kirchenbücher von Mühlhausen und den Mühlhauser Dörfern.

Familie und Geschichte, lfd. Nr. 27, Bd. III, 7. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1998. Die Bachmanner, eine Kauf-
mannsfamilie in Leipzig [Bachmann te Borna, Ruppersdorf, Leipzig; 17e-19e eeuw]; Der Willröder Urs-
prung der Frankenhausener Reyse [Tusenbach, Hildebrand alias von Wildenrode, Schwab, Wunne; 15e
eeuw]; Die Bergbrüderschaft zu Barenstein, Stahlberg und Niederschlag. Mitgliederliste [ 1671 -1680]; Die
von Samuel Melzer (1646-1726) verfaBte Familien-Chronik; Auswanderer aus GroBengottern in der Zeit
vor der Revolution 1848/49 [Zinn, Dennstedt].

Gesellschaftfür Familienforschung in Franken e. V, Mitt. Nr. 17, Juni 1998. Exulantennamen aus Gresten,
Steinakirchen am Forst, Reinsberg, Purgstall, Lunz am See, Herrschaft Grünthal in Wang und GleiBnerische
Herrschaft GleiB. Idem, Nr. 18, Dez. 1998.

hippischeMitleilungen, 67. Band (1998). Johann Christian Paulsen (1748-1825). Wegbereiter der modernen
Forstwirtschaft; Ein Rekonstruktionsversuch des ersten industriellen Projekts im Flecken Lage [eind 18e-
begin 19e eeuw]; Marz 1848 in Lippe. Das Tagebuch des Geheimen Justizrats Moritz Petri; Die Bremer
Aufsichtsratsmitglieder der Hoffmann's Starkefabriken AG Bad Salzuflen [Heinrich Salomon Hoffmann,
1794-1852].

266 Gens Nostra 54 (1999)



Lübecker Beitrage, Heft 43, Febr.-Marz 1998. Stammbaum Dencker [17e-20e eeuw]; Ahnenliste Welchert
[ - , Ludolphi (te Hamburg), Vollert, Teege, Rehmann, Sachsenbrecker, Lemm, Herde].

Idem, Heft 44, Sept. 1998. Stammlinie der Familie Rodde aus Munster in Westfalen - Revaler Linie -
[15e-20e eeuw]; Stamreeks Marty [afk. van Glarus; 16e-19e eeuw].

Oldenburgische Familienkunde, Jg. 40, Heft 4, Dez. 1998. W. Biising: Vierzig Jahre Zeitschrift 'Oldenbur-
gische Familienkunde'; G. Janfien: Neue Erkenntnisse zur Abstammung der Vareier Reichsgrafin Sara
Margarethe Bentinck geb. Gerdes [Brüntjen, Brunken, Gerdes]; Mitgliederverzeichnis.

Ostdemsche Familiekunde, Bd. XV, 46. Jg., Heft 4, Okt.-Dez. 1998. Nicolaus Volffius (1685-1742) in
Bukarest und Langenau und seine Familie [Wolff]; Zu den Anfangen des Familiennamens 'Mildebrath' aus
Hinterpommern; Hermann Metzke (1801 -1880); Zwei Weltkriege in den Kirchenbüchem von Baitzen, Kr.
Frankenstein in Schlesien.

Pfalzisch-Rheinische Familienkunde, Bd. 14, XLVH Jg., Heft 2, Nov. 1998. Bijdr. betr. Noschang [in
Brazilië, 19e eeuw] en Eiswirth [te NuBdorf 1653]; Besoldungsliste der Bediensteten am Zweibrücker Hof
im Jahre 1630; Die Genealogie der Familie Steinebrei [oorspr. Stinnenbrey, Stienebrey, Stünnebrey, Stöne-
brey]; Die Familien Gerauer und Renter; Verv. Herzoglich Zweibrück. Jagd- und Forstpersonal [Olier t/m
Scholl; met o.a. Osthof, Reichard(t), Schafer, Schmeltz, Schmitz]; Stammtafel der Auswandererfamilie
Noschang [eind 17e-20e eeuw].

Saarlandische Familienkunde, Heft 123, Bd. 8, Jg. XXXI, Aug. 1998. B. Gölzer. Wie wahrscheinlich ist
es, von Karl dem GroBen abzustammen? Die St. Wendeier Familie Hautz [oorspr. Hutz; 15e-17e eeuw];
Stutzmann - Rupp - Carl - Lichti - Schweizer in der ehemalige Grafschaft Saarbrücken vor 1700.

Idem, Heft 124„ Nov. 1998. Wer war Hans Jacob von Sötern, der 1666 nach Saanvellingen zog? [genea-
logie Sötern; 17e-18e eeuw]; Verv. Familie Hautz [17e eeuw].

Idem, Informationsdienst, Nr. 128, Aug. 1998; Nr. 129, Nov. 1998.

Sachsische Heimatblatter, 44. Jg. (1998), Heft 5. Schleinitz, Heynitz und Schieritz. Drei Schlösser im
MeiBner Land; Nikolaus Heynemann und das spatgotische Haus Rote Stufen in MeiBen [jurist en theoloog;
bouwheer 1510]; Bertoldus Mercator [graf in Urbanskirche te MeiBen, mogelijk identiek met Bertold von
Schönau, 1228]; Johanne Wilhelmine Siegmundine Reichard [1788-1848, eerste Duitse ballonvaardster].

Idem, Heft 6. Jubilaum der Sachsischen Orgelbaufirma Jehmlich [oorspr. Gemlich, Gehmlich; te Neu-
wernsdorf; eind 18e eeuw]; Erzgebirge-Spielzeug.

Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt, 99. Jg (1990). Archeologische bijdragen; Die Bauge-
schichte des Ingolstadter Schlosses im Spiegel der erhaltenen Baurechnungen. Teil III [1489, 1493, 1501,
1418-1501]; Die Klagen der Universitat über die Stadt um die Mitte des 18. Jahrhunderts [-hoogleraren

Idem, 100. Jg. (1991). G. Wi7czefc:PersonenbestandundReligiositatderJesuiten in Ingolstadt 1549-1671
[met alfabetisch namenoverzicht 1549-1575 (w.o. Petrus Canisius, 1521 -1597), 1576-1600,1601 -1610 enz.
t/m 1651-1671; uitvoerige kroniek]; Archeologische bijdragen; Bijdr. betr. Christoph Besold [geb. Tübin-
gen 1577, overl. Ingolstadt 1638; hoogleraar, auteur op gebied staatsrecht en politiek]; Die Sammlung von
Schreinermeisterplanen im Stadtarchiv Ingolstadt [originele tekeningen van meubels voor afleggen meester-
proef; naamlijst met nadere gegevens w.o. poorterinschrijvingen; o.a. Bayr, Litzich, Kurz, Scholl, Danne-
mann, Pusler, Karg; afbeeldingen].

Idem, 101. Jg. (1992). Merowingerzeitliche Graber aus Manching; Caspar Freisingers Entwurfszeichnun-
gen und der Hochaltar der Heilg-Kreuz-Kirche in Ingolstadt... die Baurechnung von 1586/95 [o.a. afreken-
ingen per beroepsgroep]; Zur Bau- und Ausstattungsgeschichte der Klosterkirche Scheyern im 18. Jahrhun-
dert; Rechnung eines Hausbaus von 1566-das 'Mesnhaus' von St. Moritz [transcriptie; leveranciers,
prijzen].

Siidwestdeutsche Blatterfür Familien- und Wappenkunde, Bd. 22, Heft 3, Sept. 1998. Die Forstmeistersfa-
milie Koch aus Urach [ 15e-16e eeuw]; Die Vorfahren von Immanuel Halier (1789-1866) [te Stuttgart; ver
teruggaande kwst.; —, Lammerantz, D'Attrin, Schumacher]; Der Effringer Maierhof und die Familie
Grückler.

Idem, Heft 4, Dez. 1998. Der legendare Fuhrmann Hans Schmid ist gefunden [ 1548-1610, te Harburg].
Vorfahrenreihe von Eduard Mörikes UrgroBmutter Susanna Rosina Beyer geb. Schmid [o.a. Schüz, Linz,
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Zweifel, Münsinger von Frundeck]; Die Schondorfer Familie Ernst [ 17e-18eeeuw]; Alteingesessene Fami-
lien auf den Fildern [hoogvlakte ten westen van het Neckardal; overzicht van in 1808 aangelegde familiere-
gisters van 27 dorpen]; Ahnenliste des Pfarrers und Predigers Ludwig Hofacker (1798-1828) [o.a. GroB (te
Nagold), KJemm, Moser, Windhausel]; Die Einwohner der Herrschaft Justingen im Jahre 1656.

Veröffentlichungen des Historischen Vereins fiir Geldern und Umgegend, Band 97 (1998). Heinz Bosch:
Illustrierte Geschichte der Stadt Geldern 1848-1969. Band II. Vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914
bis zur Kommunalreform 1969 [uitvoerig register; Zeittafel; lijsten met stadsfunctionarissen].

Westmüsterlandische Flurnamen, Band 9. Raesfelder Beitrage zur Geschichte und Volkskunde, Band 1
(1992). /. Sönnert: Die Flurnamen der Gemeinde Raesfeld. Atlas und Namenregister [zeer gedetailleerde
en duidelijke kaarten met veld- en boerderijnamen].

Frankrijk
Cahiers de la Haute-Loire. Revue d'études locales (Publications de 1' Association des cahiers de la Haute-
Loire, Archives Départementales, Le Puy), année 1984. Verv. Noms de rivières et de ruisseaux [Gabet t/m
Lysses]; Saint Domnin [kind, martelaar, overl. 812]; L' abbaye du Monastier Saint-Chaffre sous Guillaume
IV (1086-1136); Notes sur l'histoire de la pharmacie en Haute-Loire du XVIe au milieu du XlXe siècle;
Le docteur Louis Devins (1850-1917), maire de Brioude; Les planchettes a enrouler la dentelle en Velay
[in de belangrijke huisindustrie van het kantklossen werden houten plankjes gebruikt, waar ook genealogi-
sche informatie op kan worden aangetroffen].

Cercle Généalogique d' Alsace, Bulletin No. 124, 1998-4. Verv. Alsaciens et autres étrangers au Pays de
Bade; Des elais de la poste aux chevaux, établis principalement le long de la route du Ried [met verwant-
schapsschema Zimmermann, Breithel, Weyh, Schwein, Wendling]; Trois families Frey de Mietersheim en
Haute Alsace [18e eeuw]; Alsaciens mariés dans les Yvelines, XVIUe-XIXe s.; Antw. o.a. Freund, Heiden-
reich, Metz, Rauscher [met Zirn en Weidlich].

Héraldique & Genealogie, No. 147, XXXe année, No. 2, avril-juin 1998. Bijdr. betr. o.a. Maisondieu,
Jousselin, De Recicourt, Ameline, De Bricqueville, Brocard, Demons, Les seigneurs de Gibeaumeix (1487-
1625) [o.a. Jacquard(e), De Verrieres, Le Béga(t), De Mirecourt, De Vornay, De Gombervaux, De Brixey,
Du Lys], Les Maleden alias Malden, Martha-Beker [Martha/Matta/Martang met Bagert], De Mery, Serpin.

Idem, No. 148, XXXe année, No. 3, juillet-sept. 1998. Bijdr. betr. o.a. Castin, De Maleden alias Malden
[ 16e-18e eeuw], Burgensis [met Clausse], De Champy, Douadic, Grivegnée, La Tour d' Auvergne [Théophi-
le-Malo Corret, autorisé 1779 a porter le nom de La Tour d' Auvergne, 1743-1800; kwst.: Corret, Le Scaffu-
nec, Salaün, Morel (te Rennes); kw. 16: Henri de La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, 1555-1623; kw.
17; Adèle Corret], De Mannoury, Salliard.

Idem, Np. 149, XXXe année, No. 4, oct.-déc. 1998. Ph. de Montjouvent: De la notion d' égalité de
naissance au sein de la Maison de France; Bijdr. betr. o.a. Méri/de Méry (aanv.), Le Belin/Lebelin.

Ook ontvingen wij:
Alledaagse Dingen, nr. l,febr. 1998; nr. 2, juli 1998; nr. 3,sept. 1998 [Eennieuwe visie op de Nederlandse
volksdans; Op zoek naar een kinderboek],
It Beaken, jg. 60 (1998), nr. 1.
Burgerzaken & Recht, 5e jg., nr. 9, sept. 1998; nr. 10,okt. 1998 [Buitenlandse adopties; De ontkenningsver-
klaring door de moeder; Naamrecht India (naamsketen; geen onderscheid tussen voor- en geslachtsnamen)];
nr. 11, nov. 1998 [J.N.E. Plasschaert: Patronymicum als voornaam (juris prudentie, oordeel van de recht-
bank, nog resterende vraagpunten-advies)]; nr. 12, dec. 1998 [Geslachtsnaam Turkse vrouwen; Huwelijks-
naam Poolse vrouw].
De Drie Steden, 19e jg. (1998), extra nummer [P. Boudewijn: De Tielse vereniging 'Gustaaf Adolf' 100
jaar! (start als ziekenkas van het Tielsch Protestantsch Werkliedenfonds; o.a. activiteiten w.o. de toneelclub,
kruisvereniging, begrafenisonderneming, Protestantsch Maandblad].
Gelders Erfgoed, 1998-5 [Wilhelmina, amazone-koningin; Het jaar 1898 of Leve de Koningin!; Koninklijk
gekleed; Klederdrachten kleedgedrag]; 1998-6.
Gens Gelria:,jg. 8, no. 3, dec. 1998.
Die Haghe, ledenbericht 108e jg. (1998), nrs. 1 (febr.) t/m 7/8 (dec).
HG-nieuws (Kon. Ned. Hist. Gen.), jg. 5, nr. 3, sept. 1998; nr. 4, dec. 1998.
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Historische Kring Kesteren e.O, nieuwsbrief 14e jg., nr. 1, jan. 1996 [straatnamen in Eek en Wiel]; 15e jg.,
nr. 3, aug. 1997.
Historische Vereniging Harenkarspel, nieuwsbrief 8 [sept. 1997]; 9 [maart 1998]; 10 [okt. 1998] [Flarden
uit het verleden (antwoorden op de vraag waar men vroeger winkelde; Jacob Yf (1918: melk, boter, kaas),
Jacob Slot (groente en fruit), Jaap Jonker (kruidenier)].
Kronieken, Med. 1998-1, 2, 3, 4.
Kroniek van Arent thoe Boecop, nrs. 99 (10-3-1998) t/m 104 (dec. 1998).
Een nieuwe Chronyke (Graft-De Rijp), jg. 15, nr. 4, dec. 1998 [J. Deckwitz: De kolfbaan. Een verhaal in
woord en beeld; Maan op z'n best (schuilnaam van Maarten Plukker, geb. 1922); 50 x Arie Spaarman
(schilder/tekenaar; geb. 1883)].
Nijmeegs Katern, jg. 12, nr. 3, juni 1998 [De beginjaren van het schoolartsen-instituut te Nijmegen]; nr. 4,
okt. 1998; nr. 5, dec. 1998 [Waalspron-special. Bijdragen over het dorp Lent (politiek weerloze dorpelingen,
landelijk karakter tegenover snelweg en spoorlijn, vestingwerken].
Oudheidkundige Kring Bathmen, 18e jg., nr. 2, juni '98 [Bathmen's bodem vertelt. Themanummer Oudste
geschiedenis van Bathmen].
Ut de Smidtefan defryske akademy, 32e jg., nr. 1, maart 1998; nr. 2, juni; nr. 3, sept.; nr. 4, des. 1998.
Van toen naar nu, jg. 28, nr. 4, dec. '98 [L.W.A. Berenbroek: Wyler in verleden en heden; P.P. vanLaake:
Over de verklaring van toponiemen].
Westfries Genootschap, Med. nr. 134, jan. 1998; nr. 135, april 1998; nr. 136, juli 1998; nr. 137, okt. 1998.

Verder ontvingen wij:
Adresboek Katholiek Nederland, 1990, 1992, 1993.
Adreslijst van de Nederlandse Lazaristen (Vincentiaanse cahiers no. 36a), 1996.
Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thiiringen, Mitt. Nr. 43, 8. Jg., Okt. 1997; Nr. 44, 9. Jg., Jan. 1998 [De
(zorgelijk-uitziende) toekomst van de kerkelijke bibliotheek in het Erfurter Augustiner klooster; Verv.
Archive in Thüringen (actuele adressen)]; Nr. 45, April 1998; Nr. 46, Juli7Sept. 1998; Nr. 47, 9. Jg., Okt.-
Dez. 1998 [Archive in Thüringen; aktuelle Adressen von Kreis- und Stadtarchiven].
DerArchivar, 51. Jg., Heft 4, Nov. 1998.
De Asperensche Courant, volgno. 72, 19e jg., nr. 3, sept. 1998 [Verv. Reciteercollege ... te Asperen 1889-
1908]; volgno. 73, 19e jg., nr. 4, dec. 1998 [De krant van toen, het nieuws van 70 jaar geleden; Verv.
Reciteercollege].
Bayerischer Landesverein für Familienkunde e.V, Informationsblatt, Band 3, Nr. 10, Marz 1998; Nr. 11,
Sept. 1998; Nr. 12, Dez. 1998.
Brabant-Collectie. Nieuws en Aanwinsten, mei/juni 1998, juü/aug. 1998, sept./okt.l998.
Europese Almanak, 95-96.
Familienkundliche Nachrichten, Bd. 10, Nrs. 9 t/m 12 (1998).
Friedrichstadter Zeitung, Nrs. 13 en 14 (1991), 15 (1992), 16 (1993), 17 (1994), 24 en 25 (1998).
Gens (Polen), 1994-1998 [Genealogie Ciswicki; 15e-20e eeuw; met fragmenten Jaskolski (blz. 47,48) en
Waüszewski (blz. 70)].
Gereformeerde kerk, jaarboekje 1997-1998, 1998-1999.
Geschichte & Kultur Schleswig-Holsteins 5 (1998) [5. Hunzinger. Schlösser und Gaïten der Herzöge von
Sonderburg-Plön]; 6 (1998) [H.-G. Andresen: Grossstadtisch.es wohnen um 1900. Die Toosbüystrasse in
Flensburg].
Gesellschaftfür Familienkunde in Kurhessen und Waldeck e. V, Rundschreiben 140, April 1997; 141, Jan.
1998; 142, April 1998; 143, Nov. 1998.
Gesellschaftfür Schleswig-Holsteinische Geschichte, Mitt. 51, April 1997; 53, April 1998; 54, Aug. 1998.
Le Heraut, 1998, nos. 63 t/m 66.
De Heraut Gelre, jg. 15 (1998), nrs. 1 (april) t/m 4 (dec).
DerHerold, N.F. Bd. 15, Heft 11-12,41. Jg. (1998), UL-TV. Quartal [in memoria Johann Karl v. Schroeder
en JUrgen Arndt; met bibliografieën].
Hollands Historisch Magazine, 3e jg., nr. 2, april 1998; nr. 4, okt. 1998 ['Aangekleed gaat uit', streekkle-
ding en cultuur van Noord-Holland 1750-1900. Bronnen, achtergronden en onderzoek].
Naamlijst van het Bisdom van Breda 1996.
De Oanbring (Ryksargyf), jg. 11, nr. 2, sept. 1998 [De Roblesatlassen].
Orde der predikers. Cataloog van de Broeders van de Nederlandse provincie, 1996.
De Oude Vrijheid (Sint-Oedenrode), jg. 25, nr. 9, nov. 1998.
Oud-Utrecht, 71e jg., nr. 5 [=6], dec. 1998.

M. Vulsma-Kappers
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VRAGENRUBRIEK

Deze rubriek staat uitsluitend ten dienste van leden van de NGV, die met hun onder-
zoek op genealogisch of heraldisch gebied zijn vastgelopen. Alleen wanneer is geble-
ken dat de verlangde gegevens niet via de Contactdienst van andere genealogen kun-
nen worden verkregen, kunnen vragen in deze rubriek worden gesteld.

De vragen (met antwoordporto en met vermelding van uw telefoonnummer) en
antwoorden dienen op aan één zijde beschreven papier te worden toegezonden aan de
heer C.H. van Wijngaarden, Zwijnsbergenstraat 144, 4834 JP Breda.

Na bijna tien jaar deze rubriek verzorgd te hebben draagt mevrouw E.C. Noten-
boom haar werk over aan de heer C.H. van Wijngaarden, ex-hoofd-redacteur van
Gens Nostra. De redactie is mevrouw Notenboom bijzonder erkentelijk voor haar
inzet bij de verwerking van vragen en antwoorden en de correspondentie met de
leden over deze rubriek. Hierdoor kon de vragenrubriek gedurende de afgelopen
jaren met zeer grote regelmaat in dit blad verschijnen.

ANTWOORDEN

782. KREUWEN-BAETEN (50 (1995), pag. 342)
Joanna (Jenneke) Baeten, ged. (r.-k., evenals alle volgende dopen) Sevenum 29-12-1727 (get.: Theodorus
Vervoort loco Matthias Berckels en Sybilla Vervoort), overl. Venray 23-3-1802, had een relatie met Theo-
dorus Derix (verm. identiek aan Theodorus Derickx, ged. Horst 22-3-1709 (get.: grootvader Martinus
Derickx en Antonetha Hansen/Jansen, boer te Snieren, begr. Horst 9-6-1779, zn. van Joannes Derickx, boer,
marskramer, en Maria Elisabeth op de Raet (Janssen, Snieren)); tr. Horst 12-9-1753 (get.: haar broer Henri-
cus Baeten en Bartholomeus van 't Groenewoud) Arnoldus Dunck (Kreuwen), ged. Venray 29-5-1726 (get.:
Joannes Rijbroex en Theodora Kreuwen), begr. Venray 12-1-1796, zn. van Herman Dunck en Joanna
Creuwen.
Uit de relatie met Theodorus Derix:

1. Jacobus Derix/Derksen, geb./ged. Horst 15-4-1751 (get.: grootvader Petrus Baaten en Agnes Keysers),
tabaksplanter, overl. Huissen 26-2-1830, otr./tr. Angeren/Huissen 21 -5/7-6-1784 Antonia de Locht/de
Log(h)t, geb./ged. ald. 24-5-1752 (get.: Hermanus Locht en Aleyda Teunissen), overl. ald. 27-8-1827,
dr. van Hendericus in de Loght en Gerarda Teunissen.
Uit het huwelijk met Arnoldus Dunck (ged. te Venray):

2. Ida, ged. 14-2-1754 (get.: Renerus Hendrix en Petronel Baten).
3. Hermanus, ged. 1-6-1755 (get.: Joannes Baten en Joanna Kreuwen).
4. Anna, ged. 17-3-1757 (get.: Henricus Baten en Allegunda Dunck).
5. Herman, ged. 8-10-1758 (get.: Gerid Baeten en Anna Dunck).
6. Petronilla, ged. 19-3-1761 (get.: Wilhelmus Jansen en Catharina Baten).
7. Joanna, ged. 19-1-1763 (get.: Gerardus Eyckelholts en Joanna Dunck).
8. Hermannus, ged. 4-7-1764 (get.: Joannes Jansen en Joanna Vervoort).
9. Ida, ged. 4-7-1764 (get.: Godefridus Heesen en Maria Vervoort).

10. Joanna, ged. 21-11-1766 (get.: Petrus Stappen en Maria Stijnen).
11. Petrus, ged. 13-7-1768 (get.: Joannes Olyslagers en Maria Duncken).
12. Joanna Maria, ged. 4-1-1771 (get.: Joannes Janssen en Joanna Baten).

F. Derksen, Wijk bij Duurstede

139. VAN BEMMEL-DACHVERLIES (54 (1999), pag. 57)
Dit echtpaar behoort tot een van de vele families Van Bemmel die door de Studiegroep Van Bemmel zijn
onderzocht. Onderstaand het voorgeslacht van het gevraagde echtpaar; van een aantal der genoemde perso-
nen is bij ondergetekende uitvoerige documentatie beschikbaar.
I. Alard van Bemmel (zn. van Willem van Bemmel en Mechteld Heijmerick), tr. Wobbe Aelertsdochter van
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Wees, dr. van Aelbert van Wees en Elizabeth die Wolfs.
Kinderen:

1. Johan, volgt II.
2. Elisabeth van Bemmel, tr. Evert van Delen tot Harskamp, dood in 1444, zn. van Brand van Delen en

Truda Gosens.
3. Bartholomea van Bemmel, tr. Steven van Delen, zn. van Brand van Delen en Trudia Gosen.
4. Albert Alertssoon van Bemmel, 'knaap' in de Betuwe (1436), schepen te Nijmegen (1459), draagt

renten over ald. (1461), tr. Margareta NN. Hieruit: a. Albert (vermeld als zoon van Albert in een acte
van 1461); b. Elisabeth (genoemd als dochter van Albert 1461), tr. Aernout van Blitterswijck.

II. Johan Alertszoon van Bemmel, beleend met Hien (1424) en tocht zijn vrouw daaraan, 'knaap' in de
Ridderschap van Nijmegen (1436), tr. (1) vóór 1424 Aleidt Hack van Wageningen, dr. van Gijsbert Hack
van Wageningen; tr. (2) ca. 1457 Derrica van Randwijck, wed. van Goossen van Lynden, dr. van Gijsbert
van Randwijck en Elisabeth van Domick.
Kinderen uit eerste huwelijk:

1. Alard van Bemmel, leenhulder wegens Dornick als zijn vader en stiefmoeder dat voor hun zoon
Goossen kopen (1457), op de riddercedul van Nederbetuwe (1460), borger te Tiel (1474), gegijzeld
door de graaf van Buren en vrijgekocht (1491), tocht zijn vrouw (1501), tr. Stijna Ruijters.

2. Albert.
Kinderen uit tweede huwelijk:

3. Albert Johannszoon van Bemmel, schildknaap (1421), ridder, ambtman van Nederbetuwe (1466-
1472), sneuvelt tijdens een gevecht bij Heusden ca. 1480, tr. vóór 1470 Christina (Styna) Valckenaer,
vrouwe van Kemheim, dr. van Hendrick Valckenaer en Cunegonde van den Boetzelaer. Hieruit: a.
Aleid van Bemmel, geb. 1470, overl. Utrecht 1548, tr. Johan van Arnhem.

4. Goossen, volgt III.
5. Aleid van Bemmel, tr. ca. 1480 Hendrick van Dornick.
6. Anna van Bemmel, tr. Hendrick van Bronckhorst.
7. Margareta van Bemmel, tr. Wolter de Wolffs.
8. Gijsbert van Bemmel, transporteert goederen in 1464 en 1465.

III. Goossen van Bemmel, graaf in Dornick (1480), ruilt Dornick met zijn zuster Aleid tegen Bemmel
(1481), eigenaar van de Kinkelenburg te Bemmel (1484-1501), aanvoerder van de Grote Gaarde (1499),
ambtman van Overbetuwe (1499), rentmeester van de Veluwe (1501), enz., tr. Margriet van Dornick, verm.
dr. van Steven van Dornick.
Kinderen:

1. Godert alias Gadert alias Joost van Bemmel, ambtman te Millingen (1494), ambtman van Overbetuwe
(1527-1535), enz., tr. Johanna (Anna) Vaeck alias Anna Weikers, dr. van Dirck Vaeck en NN van
Steenbergen. Hieruit: a. Johan van Bemmel, kanunnik te Zanten (Xanten?) 1556, tr. Elisabeth van
Cleve;b. Goossen van Bemmel, op de riddercedule van Nijmegen (1555, 1565), overl. ongehuwden
kinderloos (1560?); c. Albert van Bemmel, beleend met Bemmel 1560, tr. Aleid van Raephorst; d. een
dochter.

2. Johan alias Frans van Bemmel, tr. Margaretha Dachverlies, dr. van Jan Dachverlies en Goswina van
Varick. Hieruit: a. Willem van Bemmel, overl. Utrecht 1603 (als 'jonkheer'), tr. Anna van Runelaer;
b. Sweeder van Bemmel, eigenaar van het huis Muyserick bij Vught (1562); c. Lubbert van Bemmel,
schepen van Tiel (1596/1599), tr. Beatrix Vosch van Avesaet; d. Jan van Bemmel, vaandrig (1575),
tr. Hadewich van Verlaer; e. Anna van Bemmel, tr. Johan van Brienen, burgemeester van Harderwijk;
f. Maria van Bemmel, overl. Leeuwarden 1608, tr. (1) Mathias van Viersen, tr. (2) Lodewijck Hale-
wijn.

Studiegroep 'Van Bemmel', p/a J. de Lange, Ermelo

139. DE KNIJFF-HOEVENAAR (54 (1999), pag. 58)
Lambertus Hoevenaar (zn. van NN en Wijnanda de Gruyter), tr. ca. 1660 Hugina de Goijer; drie kinderen:
Nicolaas, Cornelis en Catharina. Zoon Nicolaas Hoevenaar tr. 1683 Neeltjen van Wijck, waaruit kinderen
(ged. te Culemborg): a. Lambertus, ged. 16-7-1684; b. Wijnanda, ged. 5-4-1686; c. Cornelia, ged. 22-11-
1687 (tr. Lambertus de Jager); Hugina Hoevenaar, ged. 3-7-1694 (tr. (1) Johannes de Knijff; tr. (2) Bernar-
dus van Vollenhove(n)); e. Cornelis, ged. 30-5-1698 (tr. Adriana Margaretha de Bruyn).

M.C.J. Grimbergen-Wiersma, Abcoude
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142. BOERECAMP (54 (1999), pag. 58)
Henderick Boerecamp en Maria Hendericx laten te Grave dopen (r.-k., evenals volgende dopen) 24-3-1726
Elizabeth Boerecamp. Deze tr. Grave (staatskerk/r.-k.) 30-6/18-7-1756 Derk (Theodorus) Cosijn/Cousijn.
Moeder Maria Hendericx treedt te Grave op als getuige bij drie van de kinderen van dochter Elisabeth,
namelijkop 28-9-1757 (medeget.: Franciscus Boerekamp), op 24-10-1758 (medeget.: Albertus Boerekamp)
en op 25-9-1761. Bij de doop van het vierde kind van Elisabeth (Grave 16-7-1764) getuigt Franciscus
Boerekamp, evenals bij het vijfde kind (Den Bosch 24-9-1765). Genoemde Franciscus Boerekamp laat te
Grave kinderen dopen op 22-3-1761 en 31 -10-1767. Albertus Boerekamp laat er op 5-8-1761 en 7-8-1764
kinderen dopen.

mevr. I. Huppes, Amsterdam

143. HOEKMAN, VAN 'T LEVEN (54 (1999), pag. 58)
J.M. Hoekman (1907-1984) was in 1951 medewerker van de Genealogische Werkgroep Zeeland; na zijn
overlijden schonk de weduwe zijn genealogische verzameling aan het Genealogisch Centrum te Goes. De
in de vraag genoemde Pieter van 't Leven, schepen van Maire en Rilland (1798-1807), testeert als wedr.
van Maria Anthonisse Stelle te Krabbendijke 31-5-1800 (RAZE 3217). Het echtpaar laat te Krabbendijke
dopen: Jannetje 30-5-1763, Marinus 16-12-1764, Anthonij 30-3-1766, Dina 18-10-1767, Dina 8-1-1769.

J.J. Hoekman, Roden
P.A. Harthoorn, Amsterdam

144. VAN DER LELY-NOORDERDUYN (54 (1999), pag. 58)
2. Pieter van der Lelij, ged. Monster 9-2-1677, tr. ald. 23-10-1695
3. Maria Noorderduyn (dr. van Jacob Jacobsz. Noorderduyn en (tr. Leidschendam 1-2-1654) Lijsbeth

Marcusdr. den Drijver), ged. Monster 29-11-1678. Zij tr. (2) Jacob Gijsbertsz. Versaneveld (zie Gens
Nostra 33 (1978), pag. 186 en 284).

4. Jan Comelisz. van der Lely, tr. Monster 25-5-1665
5. Arentgen Pouwelsdr. van der Bergh.
8. Cornelis Ariensen van der Lely, geb. Maasland ca. 1573, overl. ald. 11-7-1633, tr. 1591
9. Liedewij Arientsdr. (dr. van Arent Ariensz. en Ariaentge Cornelisdr.).

16. Adriaan Mathijsz. van der Lely, geb. Maasland 1548, overl. ald. 1-10-1611, tr.
17. Leentje Cornelisdr., overl. na okt. 1611.
34. Cornelis Jacobsz. (zn. van Jacob Cornelisz. en Catrijn Cornelisdr. (alias Dirksdr.)), geb. ca. 1518,

overl. na 1541, tr. Maritgen Alewijnsdr., overl. na 1578.

A.D. van der Kade, Castricum

VRAGEN

165. HOMBACH-METHORST
Jan Philip Hombach, soldaat, en Catharina Methorst laten te Deventer dopen Willem (1779), Peter (1785),
Maria Elisabeth (1790), Hendrica (1791), Maria Elisabeth (1792), Jan Hendrik (1794), Berendiena (1797)
en Johanna(1798). Catharina Methorst overl. Deventer 6-3-1819 (65 jaar, huisvrouw van Jan Hombach).
Jan Philip Hombach is waarschijnlijk geboren in het landschap van Baden Cronvelde. Gevraagd doop- en
huwelijksgegevens, alsmede voorgeslacht van genoemd echtpaar.
DE BOOIJ
Hendrik de Booij en Johanna van Denekamp trouwen Zwolle 14-8-1729. Gevraagd zijn voorouders.
BORREL
Aaltje Jans Borrel, j .d. van Zwartsluis, tr. ald. 27-3-1729 Jannes Gerritsz. ten Kleij. Gevraagd haar voorou-
ders.
VAN ECK
Anneke Jacobs van Eek, j.d. van Gameren, tr. ald. 30-7-1730 Gijsbert Hendriksz. Ekelman. Gevraagd haar
voorgeslacht.
VAN RHENEN-VAN HEUSDEN
Gerrit vanRhenen tr. Eek en Wiel 11-11-1725 Mayke Ariensdr. van Heusden. Gevraagd hun voorouders.
KONINGS- VRAETS
Arnoldus Konings tr. (r.-k.) 16-2-1749 Judith Vraets, beiden afkomstig van Echt. Gevraagd hun voorouders.

F.H.J. van Aesch, Ouderkerk aan den IJssel
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166. MERTENS, PRETORIUS
Mathias Menens, overl. Haelen (L) 4-3-1709, Elisabeth Cuijpers, ged. Haelen 15-10-1672, overl. ald. 4-2-
1724, dr. van Reinerus Cuijpers en Petronella Beeren, en kleindochter van Dionisius Cuijpers (overl. Haelen
5-3-1693) en Catharina Pretorius (overl. ald. 9-5-1700). Uit het huwelijk Mertens-Cuijpers werden gedoopt
te Haelen: Maria 14-2-1694, Dionisius 4-12-1695, Johannes 4-12-1695, Johannes21-8-1697, Dionisius5-2-
1702, Catharina 5-3-1704 en Petronella 15-12-1706. Onder de doopgetuigen o.a. Godefridus Mertens en
Leonardus Mertens (1695). In Haelen is doop noch huwelijk van Mathias Mertens te vinden, hoewel de
naam Mertens daar in 1652 al wordt aangetroffen. Zekere Johannes Hendricx Mertens, oud 37 jaar, koopt
land te Haelen in 1681. Gevraagd voorgeslacht van en gegevens over Mathias Mertens; ook gevraagd
voorgeslacht van Catharina Pretorius (tr. Haelen 14-7-1649).
DECKER/DEKKER
De r.-k. Comelis Dirksz. Decker, 'poeyer- en snuyffabrikant' aan de Gouw te Oostzaandam, woont aan het
Kopermolenpad ald., overl. ald. 29-7-1744, had bij een onbekende vrouw kinderen: 1. Marijtje Decker,
overl. Oostzaandam 13-1-1744, tr. Bastiaan Stoksteen, overl. ald. 8-12-1738; 2. Aagje Decker, begr. Edam
27-10-1794, tr. Purmerend 25-1 -1731 Willem Conijn, ged. Beemster 26-11 -1693, veehouder ald., herber-
gier te Edam, begr. ald. 30-3-1746, wedr. van Mennitje Claesdr. (overl. Purmerend 16-5-1730), zn. van
Willem Jansz. en Maartje Willemsdr. de Vries; 3. Dirk Decker, te Oostezaandam 1744; 4. Jan Molenaar
alias Decker, te Wijdewormer 1744; 5. Jan Decker, te Westzaandam 1744 (overl. Oostzaandam 22-1-
1751?); en 6. Cornelis Decker, overl. Oostzaandam 30-4-1744, tr. Guurtje Jansdr. Gevraagd de naam van
de echtgenote van Cornelis Dirksz. Decker, de dopen van de kinderen en nadere gegevens betreffende hun
voorgeslacht.
HOOGTWOUDT
Jan Willemsz. Hoogtwoudt/Hoochwout, overl. 1684/85, tr. Geertje Sanders (waaruit één zoon: Hendrik,
ged. Alkmaar 4-3-1664 (r.-k.), koopman, oliefabrikant en zoutzieder te Alkmaar) en zijn broer Dirck Wil-
lemsz. Hoogtwoudt, begr. Alkmaar 28-4-1682, zijn (mede)erfgenamen van Aris Jacobsz. Hoogtwoudt,
regent van het burgerweeshuis te Alkmaar, gehuwd met Jannetje Adrianes Schagen. Zekere Jan Pietersz.
Hoogtwoudt, vroedschap te Alkmaar, begr. ald. 27-9-1619, tr. (2) Alkmaar 15-1-1605 Hillegont van Fo-
reest, geb. ca. 1574, begr. Alkmaar 1-7-1626, dr. van Jan van Foreest en Johanna Bollen. Gevraagd: hoe
zijn de broers Jan en Dirck verwant aan Aris Jacobsz. Hoogtwoudt? Zijn zij verwant aan, of afstammelingen
van het echtpaar Hoogtwoudt-van Foreest?

O.W.C. Mertens, Cadzand

167. VAN DEN BELDT, VANDENBELDT
Rond 1850 emigreerde in het kielzog van ds. Van Raalte, een familie Van den Beidt naar de Verenigde
Staten; in Holland (Michigan) komt de naam vrij veel voor als Vandenbeldt; volgens gegevens in Salt Lake
City werd de stamvader Hendrick van den Beidt op 16-1 -1845 geboren in Gelderland. Op drie-jarige leeftijd
vertrok hij met zijn ouders naar de USA, waarbij het Friese Koudum als laatste plaats in Nederland wordt
genoemd, van waaruit men is vertrokken. In Koudum is de familienaam onbekend; geen enkele tienjarenta-
fel van Gelderse gemeenten geeft opheldering over de in 1845 geboren Hendrick.
De stamvader van mijn eigen familie is Engbert vande Bilt (van de Belt) die 13-1-1783 poorter werd van
Enkhuizen; hij is dan afkomstig van Endert. Hij tr. Enkhuizen Stijntje ter Beest, dr. van Gerrit ter Beest en
(tr. ald. 26-11-1747) Judina Geertruida Curtenius. Gevraagd: geboorteplaats (in 1845) van Hendrick Van-
denbeldt; waar ligt Endert; voorgeslacht van Engbert van de Belt.

G. van den Beidt, Spaarndam

168. VAN BOMMEL-BANNIER
Hillebrand Simon van Bommel en zijn vrouw Godardina Engele Willemina Bannier laten te Bergen op
Zoom in 1795 en 1798 zonen dopen. Hillebrand is commandant van de vierde fuselierscompagnie van het
lste bataljon van de 6de halve Brigade der Bataafse Republiek (1803), 'capitein ten dienste dezer landen'
te Bergen op Zoom (1806), commissaris van huwelijkszaken aldaar (1808). In 1809 bedankt hij voor de
functie van regent van het protestants weeshuis aldaar. Tussen 1809 en 1812 moet het echtpaar Van Bom-
mel-Bannier naar elders zijn vertrokken, want het komt niet voor in de volkstelling van 1812. Gevraagd:
waar is het gezin naar toe vertrokken; ook gevraagd voorgeslacht van beiden.

drs. W.H.M. Lensen, Tilburg

169. CROMWEL-QUARTIER
Jan Olivier Cromwel, begr. Alkmaar 30-4-1756, tr. ald. 6-11-1729 Jannetje Adams Quartier, beiden van
Alkmaar, maar aldaar is niets m.b.t. doop of voorgeslacht te vinden. Is er verwantschap met kolonel Johan-
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nisCromwel, wiens vrouw Barbara NN te Den Haag overleed op 1-12-1642? Gevraagd: voorgeslacht van
de echtelieden Cromwel-Quartier.
NOJELL/NOIJELL-VAN DEN BERG
Gevraagd voorgeslacht en andere gegevens betreffende Jan Ami Nojell (Noijell), vermoedelijk afkomstig
uit Ankeveen, en zijn vrouw (tr. Nigtevecht 4-2-1779) Cornelia van den Berg.
BETNER/BETTENER-MANSIE/MUREGES
Christiaan Betner en Anna Catharina Mansie (ook genaamd: Catharina Mureges) laten te Dordrecht dopen
op 25-2-1775 zoon Jacob Betner (ook genaamd Bettener). Gevraagd: voorgeslacht.
VOSSEPOEL-KRUIDHOFF
Jan Vossepoel, begr. Loenen (U) 1-8-1764, tr. Marretje Kruidhoff, begr. ald. 24-1-1789. Hun zoon Dirk
Vossepoel, afkomstig van Overmeer (?), werd begr. Amsterdam 8-4-1804. Gevraagd: voorgeslacht.
KRIJNBERG-STEIJLERS
Jan Krijnberg (ook Kreinberg), soldaat, en Theodora Steijlers (ook Stijlaars, Steijlars) krijgen 9-12-1818
te Apeldoorn een dochter, genaamd Carolina. Het gezin vertrok vanuit Apeldoorn, mogelijk naar Ommen
of Ommerschans. Gevraagd: nadere gegevens en voorgeslacht.

D. van Lunsen, Julianadorp

170. VERNOOIJ/VERNOIJ
Gevraagd nadere gegevens en voorgeslacht van: Cornelis Cornelissen Verao(o)ij, verrn. geb. in 1634,
gehuwd met Annatje Cornelis van de Cuijl, verm. geb. in 1652, dr. van Cornelis Barentsen van de Cuijl en
Elijsabeth Arents. Samen met hun in 1662 geboren dochter Lijsbeth arriveren zij januari 1664 met het schip
'het Vertrouwen' in de haven van New York, van waaruit zij de Hudson opvoeren en zich vestigden in
Wawarsing, waar Cornelis een korenmolen bouwde.

Th.M. Vemooij, Bilthoven

171. GOBELS/GOBEL/GöBEL
Gezocht voor- en nageslacht van Jan Gobels, ca. 1700 pachter van de kloosterboerderij (klooster Marien-
schoot) 'De Ouweling' te Wadenoijen (Tiel), en van Jan Gobels, ca. 1740-1767 uurwerkmaker aan de
Bloemgracht te Amsterdam. Overigens is elk gegeven Gobels, Gobel of Göbel van harte welkom.

J. Gobels, Oostzaan

172. LOOMAN-VAN HERWAARDEN
Hendrick Frederiksz. Lo(o)man woont in 1644 te Prinsenland (Dinteloord). Op 16-8-1644 verkoopt hij,
tesamen met zijn eerste vrouw, twee woonhuizen te Doesburg. Hij tr. (1) Geertruijt Jans, misschien dochter
van zekere Jan Warmelinck; tr. (2) Manke Geerts van Herwaarde(n). Gezocht huwelijksdata en -plaats(en)
en voorgeslacht.
VAN MELINGEN
Jan Frederkszn. van Melingen is omstreeks 1650 schoolmeester te Zaamslag, Zeeuws Vlaanderen. Ge-
vraagd: voorgeslacht.
KOCKELKORN
Pieter Kockelkorn, geboortig van Rheinsberg, ruiter in dienst van de gouverneur van Bergen op Zoom, otr.
ald. 27-9-1678 Tanneke Wouters, j.d. van Bergvliet (Fort Roversberg). Gevraagd: voorgeslacht en gegevens
over het gezin.

Fr. Inniger P.J.Jzn., Axel

173. BUGNER/BUCHNER-SOETHOUT
Jan Jurriën Bugner (Buchner), geb. (Breda) ca. 1768, kleermaker te Almkerk, overl. ald. 30-1-1820, tr.
Maria Soethout, geb. Ginneken 30-12-1771, krijgen te Almkerk de volgende kinderen: Alida (1800), Jan
(1802), Hendrikus (1805), Johannes (1809) en Adriana (1812). Gevraagd: geboortedatum van Jan Jurriën,
overl.datum/plaats van Maria Soethout; waar/wanneer trouwden zij; gegevens over beider voorgeslacht.
Volgens overlevering zouden zijn ouders zijn: Hendrik Bugner en Alida Homens, mogelijk afkomstig uit
Giessen, Duitsland.

T. den Bok, Dussen

174. KASTELEIJN
Ben op zoek naar Cornelis Kasteleijn, geb. Amsterdam 15-1-1865, zn. van Arie Kasteleijn en Trijntje
Tromp. Cornelis woonde in zijn jeugd te Haarlem en was in 1895 in Wenen. Zijn er nazaten?

P. Beijerinck, Hilversum
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175. KLEIKER
In het trouwboek van Tolbert staat: 1799 'Jan Symons (Kleiker), van de Rottevalle, thans wonende te
Hoogkerk, en Fenje Jacobs (ter Veen), van Tolbert, zijn na vertoonde attestatie van Hoogkerk 26 may alhier
getrouwd. Bij zijn overlijden in 1818 wordt Jan 52 jaar oud genoemd. Jan Symons/Siemens/Simons zou
derhalve te Rottevalle zijn geboren omstreeks 1766, maar aldaar is niets over hem te vinden. Gevraagd: zijn
geboorteplaats/datum en zijn voorgeslacht.

R. Kleiker, Ridderkerk

176. KLEIN, BROUWER
Anthonius (Teunis) Klein, ged. Hoogmade 14-12-1777, arbeider, tr. Nieuwkoop 17-6-1824 Maria (Marijtje)
van der Zwaan, ged. Rijnsaterwoude 24-3-1790. Teunis was weduwnaar en bracht uit zijn eerste huwelijk
vermoedelijk twee kinderen (17 en 18 jaar) mee, uit de omgeving van Mijdrecht. Maria was eveneens
weduwe - haar eerste man was Gerrit Brouwer, daggelder, overl. Vinkeveen 16-6-1820. Zij bracht een zoon
mee: Clemens Cornelis (Kees) Brouwer (5 jaar), geb. Waverveen/Waveren 10-7-1818. Er was mogelijk een
tweede zoon, Gerard (Gerrit) Brouwer, geb. ca. 1819-1821, die met zijn vrouw Maria in 1874 in Leiderdorp
zou hebben gewoond. Maria van der Zwaan overl. als weduwe van Teunis Klein te Hoogmade (Woubrug-
ge) 14-2-1858 nadat zij zes jaar had ingewoond bij haar zoon Kees in dezelfde plaats. Gevraagd: plaatsen
datum van overlijden van Teunis Klein in 1824-1852; plaats en datum van overlijden van Gerrit Brouwer
geb. 1819-1821.

ir. B.C. Reith, Voorschoten

177. VAN HOLTEN (VAN HOUTEN)
Cornelis Franken van Holten tr. Woudenberg 23-1-1692 Grietje Jansdr. van de Meent. Cornelis had vier
jongere broers: Herman, Hendrik, Jan en Klaas. De familie Van Holten woonde aanvankelijk in Wouden-
berg, van medio 1750 tot medio 1850 in het nabij gelegen Leusden. Rond 1750 gaat de naam Van Holten
ook over in Van Houten. Te Amersfoort ondertrouwden 19-11-1612 (om te Leusden te trouwen) Jan Jansz.
van Holten, j.m. uit het land van Cleef, en Aeltie Corssen, j.d. van Amersfoort. Gevraagd: voorgeslacht van
de gebroeders Van Holten; bestaat er een relatie met genoemde Jan Jansz. van Holten?

C.A.M, van Houten, 's-Hertogenbosch

178. GEERDES/GERDES-KAMPMAN
Joannes Gerardus Gerdes (later Geerdes), geb. Bramahr (D) 9-11-1796 (zn. van Johann Bernard Geers en
Anna Gesine Lake), tr. Gerritdina Kampman, geb. Zwolle 14-9-1802, dr. van Rudolphus Camp-
man/Kampman (geb. Vilsteren 1770) en Catharina Roelofs, ook genaamd Uit de Weide of Roelofs uit de
Weide. Hun eerste kind, Gezina Geerdes/Gerdes, geb. Steenwijksmoer (Coevorden) 22-3-1831, tr. Coevor-
den 21-10-1859 Antonius Schrijver, geb. Heino 30-8-1823. Gevraagd: Plaats en datum huwelijk echtpaar
Geerdes-Kampman, alsmede gegevens betreffende voorgeslacht van Gerritdina Kampman.

J.A.A.M. Dierckxsens, Hoogeveen

179. OOSTERHOF-SNIJDER
Alegonda Maria Snijder, geb. (Groningen?) ca. 1700, ledezetster te Hoogezand, overl. vóór 20-10-1750,
tr. (1) Groningen 22/23-2-1729 (r.-k./geref.) Jacobus (Annes) Oosterhof, geb. ca. 1700, chirurgijn, apothe-
ker, begr. Hoogezand 25-7-1740. Gevraagd: doopdata en voorgeslacht van beiden.
SNUDER-BOLTEN
Bernardus Snijder, ged. Groningen 26-10-1741 (r.-k.), koopman, tr. ald. 19-9/26-10-1774 (geref./r.-k.)
Helena Catharina Bolten, ged. ald. 19-3-1747 (geref.), dr. van Joannes Bolt/Bolten en Aldegundis Boots;
hieruit nageslacht. Waarheen kan dit gezin (na faillissement in Groningen) zijn vertrokken?
VAN GORCUM
Philippus van Gorcum, geb. ca. 1706, chirurgijn, tr. Delfzijl 6-10-1726 Johanna Atzema, ged. ald. 14-7-
1700. Gevraagd: herkomst en doopdatum van Philippus.
OTTEN
Johanna Elisabet van Aanhout (Anholt), ged. Nijmegen 21-6-1701, otritr. (2) ald. 5-5/22-6-1727 Jacobus
Otten. Gevraagd: zijn doopdatum en aanvullende gegevens over het gezin.
VAILLANT-VAN AANHOUT/VAN ANHOLT
Pierre Henry Vaillant, geb. Parijs ca. 1775/76, otr./tr. Amsterdam/Ouderkerk aan de Amstel 12-9/19-10-
1806 Maria Sophia van Aanhout/van Anholt, ged. Amsterdam 14-12-1785 (luth.). Gevraagd: aanvullende
gegevens betreffende dit gezin.

C.R.H. Snijder, Berg en Terblijt
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180. VAN RIEL-BELLO
De r.-k. Johannes Wilhelmus van Riel, begr. Apeldoorn 18-9-1810, tr. Maria Bello, ged. Loenen o.d. Velu-
we 27-2-1775, overl. Deventer 31-3-1853. Zij krijgen tien kinderen, de oudste geb. Loenen o.d. Veluwe
3-8-1798. Gevraagd: geb.plaats/datum van de ouders, evenals trouwdatum/plaats Van Riel-Bello.

D. Kappelle, Amsterdam
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